1

KVÜÕA TOIMETISED
17/2013

2

3

KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSED

KVÜÕA TOIMETISED

Tartu
17/2013

4

EDITOR-IN-CHIEF:
Andres Saumets (Estonia)
EDITORIAL BOARD:
Sten Allik (Estonia)
Wilfried Gerhard (Germany)
Ken Kalling (Estonia)
Jörg Keller (Germany)
Vitali Lokk (Estonia)
Enno Mõts (Estonia)
Erik Männik (Estonia)
Andreas Pawlas (Germany)
Claus Freiherr von Rosen (Germany)
Vladimir Sazonov (Estonia)
Volker Stümke (Germany)
René Värk (Estonia)
LANGUAGE EDITORS:
Collin W. Hakkinen (USA)
Kristiina Haug (Estonia)
Reet Hendrikson (Estonia)
Karen Kuldnokk (Estonia)
Epp Leete (Estonia)
David W. E. Thomas (United Kingdom)
Amy Christine Tserenkova (Estonia)
EDITORIAL COUNCIL:
Hubert Annen (Šveits)
Richard H. Clevenger (USA)
Angelika Dörfler-Dierken (Germany)
Sharon M. Freeman-Clevenger (USA)
Martin Herem (Council Manager, Estonia)
Thomas R. Kämmerer (Germany)
Jakob Kübarsepp (Estonia)
Ants Laaneots (Estonia)
Tõnu Lehtsaar (Estonia)
Rain Liivoja (Australia)
Ago Pajur (Estonia)
Robert Rollinger (Austria)
Michael N. Schmitt (USA)
Peeter Tulviste (Estonia)
Matti Turtola (Finland)
Zdzislaw Zliwa (Poland)
ISSN 1736–0242
ISBN 978–9949–9304–2–5
Autoriõigus ja väljaandja: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2013
Riia 12, 51013 Tartu, Estonia
www.ksk.edu.ee/toimetised

5

SISUKORD

EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE
SÜSTEEMI KUJUNEMINE JA ARENG 1919–1940 .................................7
Andres Seene
EESTI RIIGIKAITSEPOLIITIKA SÕNASTAMISEST 1996–1999:
PÕHISUUNDADEST NATO-LIIKMELISUSE
TEGEVUSKAVANI....................................................................................81
Hellar Lill
RIIGIKAITSE HALDAMISE PLANEERIMIS-,
PROGRAMMIMIS- JA EELARVESTAMISSÜSTEEM .........................111
Jaan Murumets
AMBIGUITY TOLERANCE AND THE CONCEPT OF
“INNERE FÜHRUNG” ............................................................................121
Angelika Dörfler-Dierken
SUGU KUI KVALIFITSEERIJA – NAISED
AMETIKANDJATENA KIRIKUS JA KAITSEVÄES ............................135
Kalmer Marimaa
MEMORIES OF THE BRONZE NIGHT ................................................180
Kristjan Kask
JULGEOLEKUNÕUKOGU ROLL ENESEKAITSE
TEOSTAMISEL........................................................................................194
René Värk
RUSSIAN-CHINESE RELATIONS AND THEIR
LEADERSHIP POTENTIAL IN THE SHANGHAI
COOPERATION ORGANIZATION ........................................................213
Karl Salum

6

SISUKORD

MENTORLUS KAITSEVÄE ÜHENDATUD
ÕPPEASUTUSTES KUI KOOLI ARENGU
TOETAMISE VÕIMALUS ......................................................................234
Svetlana Ganina, Tanel Otsus, Allan Parv,
Nele Rand, Triinu Soomere
VÄLJUNDIPÕHINE HINDAMINE FÜÜSIKAAINETES
KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE NÄITEL ....................248
Svetlana Ganina
SÕJAST JA SÕDIMISEST MARTIN LUTHERI
TEOLOOGILISTES TEKSTIDES:
MÕTTEID „SÕJAMEESTE KIRJA” (1526)
TEKKELOOST JA SÕNUMIST ..............................................................280
Andres Saumets
SUMMARIES ...........................................................................................334

EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE SÜSTEEMI KUJUNEMINE JA ARENG

7

EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE
ETTEVALMISTAMISE SÜSTEEMI
KUJUNEMINE JA ARENG 1919–1940
Andres Seene

Järgnev artikkel tugineb 2011. aastal Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekirjale1 ning käsitleb Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste2 institutsionaalset arengut, olulisemaid õppemetoodilisi eesmärke ja kavasid vaadeldaval
perioodil. Samuti käsitletakse siin Sõjavägede Staabi kavasid, mis puudutasid üldist sõjaväe ohvitseridega komplekteerimist, ja väljavaateid nende
kavade elluviimiseks. Vaatluse all on õppeasutuste struktuur ja selle muutused erinevatel perioodidel. Periodiseering lähtub olulisematest institutsionaalsetest, õiguslikest ja poliitilistest muudatustest, mis mõjutasid üldist
õppeasutuste arengut ja ohvitseridekaadri ettevalmistust. Lisaks käsitletakse
alaperioodide kaupa õppeasutuste struktuuriüksusi, nende eesmärke, muutusi
õppekavades ja õppemetoodikas ning võimalikke mõjutegureid vaadeldaval
perioodil. Tekstiosa toetab üheksa lisa, milles esitatakse arvandmeid õppeasutuste lõpetajaskonna kohta aastate kaupa ja graafilisi diagramme, mis
aitavad anda skemaatilist ülevaadet väljaõppeprotsessist, selle muutustest ja
üldisest kaadri planeerimisest.

1
Seene, A. 2011. Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja
areng 1919–1940. Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis 22. Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus.
2

Aastatel 1923–1929 oli kasutusel nimetus Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused (SÜÕ),
1929–1937 tarvitati Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste nimetust (KÜÕ), 1937. aastal
pöörduti tagasi esialgse nimekuju juurde. Käsitletud nime muutumine kajastus loomulikult
ka tervikorganisatsiooni (Sõjavägi/Kaitsevägi) ja teiste selle perioodi asutuste ning staapide nimetustes. Siin ja edaspidises kasutatakse vaadeldava perioodi kohta läbivalt Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste nimetust (v.a osundatud tekstides) nii ühtluse huvides kui ka
selleks, et eristada seda tänapäeva nimetusest.

ENDC Proceedings, Volume 17, 2013, pp. 7–80

www.ksk.edu.ee/toimetised/
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1. Sõjaväe õppeasutuste organisatsiooni optimeerimine
ja õppeala ümberkorraldused: 1919–1927
Aastatel 1919–1920 lõpetas Sõjakooli kokku ligi nelisada lipnikku3, kes olid
kooli sisse astunud sõja ajal. 1920. aasta augusti lõpu sõjaministri päevakäskudega tühistati sõjaaegne ülemjuhataja päevakäsk Sõjakooli asutamise
kohta4, mille järgi tuli üle minna rahuaja programmile ja korraldusele (alates
1. oktoobrist 1920). Kursuse kestuseks määrati sellega jalaväe, suurtükiväe ja
ratsaväe erialadel kaks aastat, mereväe kursusel aga kolm aastat. Kooli jalaja ratsaväe jaoskondadesse astujailt eeldati vähemalt kuue keskkooliklassi
lõpetamist, suurtükiväe jaoskonda kandideerijailt aga täielikku keskharidust5.
1920. aasta lõpul määrati sõjaministri päevakäsuga kindlaks ka kadettide
ohvitseriks ülendamise ja koolist lahkumise põhimõtted6. Esimene Sõjakooli
rahuaegne kursus alustas 1. oktoobril 1920. aastal. Kursuse komplekteerimisel ilmnesid kohe probleemid. Moodustati kaks klassi: noorem ja vanem.
Vastu kavatseti võtta 145 kadetti, kuid sooviavaldusi laekus isegi pisut alla
selle. 1920. aasta sügisel võeti vastu kaheksakümmend kaheksa kadetti, neist
keskkooliharidus oli vaid seitsmel, kuueklassiline ettevalmistus kolmkümne
kaheksal ja sellest vähema haridusega oli nelikümmend kolm. Peagi selgus,
et paljude vastuvõetute üldhariduse tase oli nõrk, samuti olid mõned esitatud
haridusdokumendid võltsitud7.
Paremate õppurite Sõjakooli meelitamiseks hakati alates 1921. aastast
vastu võtma mittetäieliku keskharidusega noori (ühtluskooli üheksa õppeaastat läbinuid ehk keskkooli 6. klassi lõpetanuid8). Eelmainitud eesmärgil moodustati Sõjakoolis ka üldklass, kus anti kasvandikele täielik keskharidus. Üldklassi võeti keskkooli kuue klassi haridusega noormehi. Neil
3

Selle kohta vt Seene, A. 2010. Vabariigi Sõjakooli asutamine ja selle esimese, Vabadussõja-aegse lennu lõpetajad. – KVÜÕA toimetised, nr 13, lk 123–166.
4

Sõjaministri päevakäsk nr 843, 26. august 1920.

5

Sõjaministri päevakäsk nr 860, 28. august 1920.

6

Sõjaministri päevakäsk nr 1204, 16. detsember 1920. Siin kehtestati endise Vene riigi
sõjalistes õppeasutustes kehtinud normidele tuginedes järgmised sõjakoolide õppurite auastmed: veltveebel, vanem portupeekadett (portupei kadett), noorem portupeekadett ja kadett.
7
8

ERA 1856–1–21, leht 9.

1922. aasta lõpul vastu võetud keskkooliseadusega (selle ajajärgu tekstides eristatakse
seda koolitüüpi kuni 1923. aastani kui keskkooli) kehtestati keskkooli (gümnaasiumi) kursuse kestuseks viis õppeaastat. Keskkool tugines kuueaastasele algkoolile. 1920. aastal oli
keskkoolilõpetajaid kokku näiteks 613, 1921. aastal 1154, 1922. aastal 1412, 1923. aastal
1811 ja 1924. aastal 2000 ringis.
Elango, Õ. 1972. Hariduspoliitika ja õpetajaskond kodanlikus Eestis 1919–1940. Tallinn:
Eesti Raamat, lk 57. [Edaspidi Elango 1972]
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tuli üldklassis läbida kõik keskkooli viimaste klasside õppeained ning nende
õppeaeg Sõjakoolis oli kolm aastat. Täieliku keskkooliharidusega noormehi võeti vastu I spetsiaalklassi. Nende õppeaeg Sõjakoolis oli kaks aastat.
Üldklassi astunud kadetid omandasid pärast Sõjakooli lõpetamist keskkooli
lõpetanute õigused. Sellised põhimõtted kiideti heaks 1921. aasta augustis
valitsuse seadusega9.
Täielik keskkooliharidus andis võimaluse astuda kõrgematesse koolidesse, millest edasipüüdlikum noorsugu oli kindlasti huvitatud. Seega loodeti
tasuta täieliku keskhariduse omandamise võimalust pakkudes ajendada
suuremat hulka noori Sõjakooli astuma. Iga Sõjakoolis viibitud aasta eest tuli
teenida tegevteenistuses poolteist aastat10. Need ja muud põhimõtted, millele
tuginedes Sõjakool reorganiseeriti, esitas Sõjakooli klasside inspektor alampolkovnik Artur Korjus 1921. aasta kevadel dokumendis „Üleüldised pedagoogilised kavatsused sõjalis-õppelise kasvatuse kohta meie Sõjakoolis”11.
Nimetatud dokumendi puhul on tegemist pika ja kohati üsna eriilmelise tekstiga, kus tuuakse ära Sõjakooli õppeala organisatsioon, nädala tunnimaht ja
soovitatavad õppemeetodid, aga samas leiavad käsitlemist ka filosoofilispedagoogilised üldpõhimõtted. Näiteks kritiseerib autor siin endistest Vene
sõjakoolidest ülevõetud repetitsiooni meetodit12, mis autori sõnul tekitas
klassides surnud õhkkonna.
Reservohvitseride (tagavaraväe ohvitseride) ettevalmistamisele asuti
1922. aasta veebruaris, mil sõjaministri päevakäsu alusel avati Sõjakooli
9

Seadus noormeeste vastuvõtmise kohta sõjakooli kasvandikkudeks. – Riigi Teataja 1921,
71, 101.
10
Pooleteiseaastase teenistuse kohustus iga Sõjakoolis veedetud aasta eest oli endise Vene
riigi seadusandlusest päritud norm, mida hinnati Eesti oludes (nt ohvitseride palk) liiga
koormavaks ja mis peletas paremaid täieliku keskharidusega mehi Sõjakoolist eemale.
Sellest tulenevalt muudeti 1921. aasta seadust 1925. aastal (Riigi Teataja 1925, 109/110,
58) selliselt, et Sõjakooli lõpetamisel nõuti kohustuslikku üheaastast tegevteenistust vaid
Sõjakooli üldklassis viibimise puhul (täieliku keskhariduse omandamise puhul), samas kui
sõjalise erihariduse puhul (spetsiaalklassides) teenistuskohustus kaotati. Üldklassis õppimise
aega arvestati sunduslikust sõjaväeteenistuse kohustusest (poolteist aastat) eraldi ning see
tuli ära teenida pärast Sõjakooli lõpetamist. Sellega lühenes noore ohvitseri sundteenistus
pooleteise kuni kahe ja poole aasta võrra. Eeldati, et sellise seadusemuudatuse järel suureneb
iseäranis keskkoolilõpetajate tung Sõjakooli. Eelnevast tulenevalt arvestati eelnõu seletuskirjas võimalusega, et tulevikus tuleb kaotada Sõjakooli üldklass. Samuti peeti oluliseks, et
lisaks 11-kuulise aspirantide kursuse läbinud reservlipnikele oleks reservis ka paremini ette
valmistatud ohvitsere (ERA 66–1–1384, lehed 1–2).
11
12

ERA 1856–1–21, lehed 12–29.

Repetitsioon (verbist repeteerima) ‘õppima, kordama, korrates kätte õppima või õppimises järele aitama’. Mõeldakse eksamitele eelnevat õpilaste teadmiste kontrollimist õppeaine kordamise eesmärgil.
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juures vastav eriklass. Klassi tuli väeosadest lähetada noorsõdureid, kellel oli täielik keskkooliharidus või kõrgem haridus. Neid nimetati algul
asekadettideks.13 1923. aasta algul nimetati tagavaraväe ohvitseride ettevalmistamise klass valitsuse seadluse alusel ümber aspirantide kursuseks
ja asekadetid aspirantideks14. Esimesed kursused olid väiksearvulised,
1923–1924 lõpetas kursuse jalaväe erialal ainult 13–15 õpilast (vt lisa 3).
Aspirantide kursus oli Sõjakooli koosseisus 1928. aastani, mil see muudeti
uue ohvitseride ettevalmistamise seadluse alusel aspirantide klassiks. Enne
1928. aasta reformi oli aspirantide kursuse kestuseks üksteist kuud. See aeg
jagunes kolmeks järguks: noorte ettevalmistus reameheks (kolm kuud, aprillist juulini), allohvitseri ettevalmistus (kolm kuud, juulist oktoobrini) ning
teoreetiline ja praktiline reservohvitseri ettevalmistus (viis kuud, oktoobrist veebruarini). Seejärel lähetati kursuse lõpetajad juhtimispraktika ajaks
vanemallohvitseridena tagasi oma väeosadesse, kus nad viibisid ajateenistuse lõpuni (kokku kaheksateist kuud). Alates 1926. aastast läbisid tulevased
reservohvitserid viie kuu jooksul sõduri ja allohvitseri ettevalmistuse väeosades ja õppeüksustes. Sõjakooli aspirantide kursusel tehti viie-kuue kuu
jooksul läbi rühmaülema ettevalmistus, mille lõpetamisel saadeti aspirandid
seitsmeks-kaheksaks kuuks väeosadesse juhtimispraktikale15.
Rahuaja oludele üle minnes oli valdaval osal ohvitserkonnast vaid
sõjatingimustes omandatud ettevalmistus. Neile, kes soovisid jätkata rahuaegset tegevteenistust, avati 1920. aasta lõpul Sõjakooli juures 11-kuulised
alalisväe ohvitseride kursused teoreetilise ja praktilise sõjalise ettevalmistuse
13

Sõjaministri päevakäsk nr 53, 2. veebruar 1922.

14

Riigi Teataja 1923, 19, lk 107–108. (Seadlus tagavaraväe-ohvitseride ettevalmistamise
kohta.) Nimetus aspirant (ladina keeles aspirans ’taotlev’) laenati ilmselt Prantsusmaalt, kus
Esimese maailmasõja ajal kasutati seda nimetust sõjaaja sõjakoolide õpilaste kohta, kellele
anti nooremohvitseri kiirettevalmistus. Kuni 1923. aastani nimetati reservohvitseriks pürgijaid Eestis asekadettideks. Eestis ei olnud aspirant auaste, vaid ajateenijast reservohvitseri
kandidaadi teenistuslik seisund õpingute ajal Sõjakoolis ja sellele järgneva juhtimispraktika
ajal väeosas. Ajateenistuse ja praktika eduka lõpetamise järel ülendati aspirandid reservi
arvamise järel esimesse reservohvitseri auastmesse ehk (reserv)lipnikuks. Neid aspirante,
kes jäid pärast ajateenistuse lõppu teenima üleajateenijate-allohvitseridena, tegevteenistuse
ajal ei ülendatud. 1930. aastatel esines juhtumeid, kus aspirantide klassi läbinud üleajateenijad üritasid kasutada vastava allohvitseri auastme asemel või selle lisandina aspirandi
tiitlit (näitamaks oma paremat üld- ja sõjalise hariduse taset). 1939. aasta veebruaris pöördus
näiteks Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant N. Reek kõikide väeosade poole ringkirjaga,
milles rõhutati, et aspirandi nimetuse kasutamine auastme märkimisel oli ebaseaduslik üleajateenijate puhul, kes olid juba lõpetanud Sõjakooli aspirantide klassi või Lennukooli ning
sooritanud sellele järgneva praktika (vt ERA 650–1–2650, leht 262).
15

ERA 495–12–630, leht 98 (Bauming, E. 1936. Reservohvitseride ettevalmistamise aluseid, nende oskuste ja teadmiste täiendamise probleeme tänapäev. Tallinn.) [Edaspidi Bauming 1936]

EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE SÜSTEEMI KUJUNEMINE JA ARENG

11

täiendamiseks.16 Alalisväe ohvitseride kursused tegutsesid aastatel 1920–
1923 Sõjakooli koosseisus. Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisus muudeti kursused alates 1923. aastast iseseisvaks struktuuriüksuseks.
Kursuste eesmärk oli anda ohvitseridele, kes olid lõpetanud maailmasõja
ajal Vene sõjaväes lipnikekooli neljakuulise kursuse, lisateadmisi ja -oskusi
rahuaja väljaõppe- ja juhtimistööks. Kursustel töötas jalaväe, suurtükiväe ja
inseneriväe klass, kus ohvitserid õppisid vastavalt erialale. Kursuse lõpetajad
omandasid rahuaja ohvitseri kutse. Kursuse jooksul läbiti Sõjakooli kursuse
teoreetiline osa. Kuna leiti, et enamik kursuslasi oli omandanud rikkalikke
praktilisi juhtimiskogemusi maailmasõjas ja Vabadussõjas, tuli peamiselt
täiendada nende teoreetilisi teadmisi. Samas ei arvestatud asjaoluga, et rahuaja ohvitseritöö ei eeldanud ainult praktilisi juhtimisoskusi, vaid ka praktilisi kogemusi alluvate väljaõppe korraldamises. Sellised kogemused olid aga
enamikul sõjaaja ohvitseridel üsna puudulikud. Põhiline õppetöö toimus kursustel teoreetiliste loengute vormis (5–6 tundi päevas). Selline õppetöö vorm
kutsus esile kaasaegsete kriitika kursuste kohta.17 Osa kriitikat põhjustas
tõik, et paljud lektorid olid endised Vene ohvitserid-õppejõud ja spetsialistid.
Teatud osa kursuslastest polnud üldse huvitatud õppimisest ja enesetäiendamisest, vaid neid köitis kerge ja pealiskaudne äraolemine. Siiski suutis
sõjaväe juhtkond kursustega tekitada olukorra, mis ajendas ja sundis kaadriohvitsere õppima ja ennast täiendama, kuna see muutus edasise teenistuse
jätkamise eelduseks.18 Seega kujunesid kursused omalaadseks filtriks, kus
valiti välja nõrgad ohvitserid, kes polnud suutelised rahuaja oludes töötama
ja ennast täiendama. Kursuste tegevus lõpetati 1927. aasta kevadel. Selleks
ajaks oli enamik sõjaväes teenivaid sõjaaja ettevalmistusega ohvitsere kursustel osalenud ja omandanud rahuaja kaadriohvitseri õigused. Ühtlasi langes
kursuste lõpp ajale, mil õppeasutustes algasid õppemetoodilised uuendused.
Üksikud ohvitserid sooritasid veel hiljem vastavad katsed eksternidena.
Kursused lõpetas kokku kuussada ohvitseri19.
1920.–1921. aastal asuti Eestis otsima võimalusi sõjalise kõrghariduse organiseerimiseks. Lektorite ja praktiliste tööde juhendajatena oli
16

Sõjaministri päevakäsk nr 1149-a, 25. november 1920.

17

ERA 496–4–494, leht 84–85 (Kasekamp, A. 1928. Juhtide kasvatus ja väljaõpe sõjaväes möödunud sõdade, eriti Maailmasõja ja Vabadussõja kogemustel. Tallinn: Kõrgema
Sõjakooli väitekiri.) [Edaspidi Kasekamp 1928]; ERA 495–12–659, leht 80 (Karing, V.
1929. Sõjaväe väljaõppes tarvitatavad õppemeetodid. Tallinn: Kõrgema Sõjakooli väitekiri.)
[Edaspidi Karing 1929]

18

Selle kohta vt nt ERA 4996–1–125, leht 143 (Kasak, E. Mälestusi. Teine osa.) [Edaspidi
Kasak II]

19

ERA 650–1–445, lehed 10–12.
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võimalik kasutada kohakaasluse alusel väheseid olemasolevaid endise
Vene riigi kõrgema ettevalmistusega ohvitsere. Alates 1920. aastast saabus
Venemaalt optantidena Eestisse mitmeid kõrgema sõjalise haridusega eesti
päritolu ohvitsere. Lisaks olid revolutsiooni ja kodusõja keerises Eestisse
sattunud või siin isegi teenistusse astunud mitmed endised Vene kindralstaabi
akadeemia õppejõud.20 Lisaks neile otsiti Eesti algatusel veel 1923. aasta
lõpul ja 1924. aastal võimalusi palgata sõjaministeeriumide tasemel kaks
Prantsuse vanemohvitserist kõrgema sõjalise ettevalmistusega õppejõdu
kindralstaabi kursustele. Kuna Prantsuse sõjaministeeriumi välja pakutud
kandidaatide ettevalmistuse tase ei vastanud sellele, mida Eesti sõjaministeerium ootas, jäid prantslastest õppejõud palkamata.21
Õppetöö kursustel algas 1921. aasta septembris (tegevuse alguseks loeti
12. septembrit 1921). Kindralstaabi kursuste eesmärgiks seati ohvitseride
ettevalmistamine noorematele kindralstaabi ametitele ja täiendava sõjalise
hariduse andmine väeosade ülematele. Ühtlasi pidid kursused laiendama
kuulajaskonna silmaringi sõjaasjanduses, äratama kuulajaskonnas huvi ja
armastust sõjateaduse vastu ning valmistama tulevasi kindralstaabiohvitsere
ette sõjateaduslikuks tööks, õpetades neid teaduslikult mõtlema ja tutvustades
neile vastavaid töömeetodeid.22 Õpilasteks võeti ohvitsere vastu kirjalike ja
suuliste katsete alusel, kusjuures katsetele lubati ainult neid, kes olid omandanud kaadriohvitseri kutse enne maailmasõda või olid lõpetanud alalisväe
ohvitseride kursuse. Vabadussõja ajal puuduliku ettevalmistusega polguülema ametikohale edutatud ohvitserid said lasta komandeerida end kursustele vabakuulajana ilma sisseastumiskatseid tegemata (seejuures säilis nende
ametikoht). Kindralstaabiohvitseri õiguste omandamiseks nõuti neilt siiski
sisseastumiskatsete sooritamist teistega võrdsetel tingimustel. 1923. aasta
sügisest tegutsesid õppeasutuste koosseisus kõrgemad sõjalised kursused,
mille alla kuulusid nii kindralstaabi kursused kui ka informatsioonikursused.
Viimatinimetatud, üheaastase kestusega kursus tegutses vaid II lennu ajal
(1923–1925) ning sinna komandeeriti väeosade ja teiste sõjaväe struktuuriüksuste kõrgemaid ülemaid nende hariduse täiendamiseks. 1925. aastal pöörduti tagasi ühtse õppekursuse põhimõtte juurde, kus õppisid koos nii sinna
komandeeritud vanemohvitserid kui nooremad, katsete alusel vastu võetud
ohvitserid. Kursused nimetati ümber Kõrgemaks Sõjakooliks 1. augustil
1925.
20

Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn: Kõrgem Sõjakool, 1931, lk 22, 42. [Edaspidi
Kõrgem Sõjakool 1931]

21

ERA 496–4–39.

22

Sõjaministri päevakäsk nr 433, 18. juuli 1921.
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Kindralstaabi kursused allusid vahetult Kindralstaabi ülemale (tol ajal
Kindralstaabi Valitsuse ülemale). Kursuste juhatajaks määrati polkovnik
Nikolai Reek, kellel oli kõrgem sõjaline ettevalmistus ja kogemused
Vabadussõjast nii polguülemana kui diviisi ja rinde staabiülemana.23 Lisaks
eelnimetatule oli polkovnik Reek Sõjaväe Õpetuskomitee esimees ja nimetati
alates 1921. aastast sõjaväe õppeasutuste inspektoriks. Sõjaväe õppeasutuste
inspektori ülesandena nähti ette kõigi sõjaväe koolide ja kursuste teadusliku
ja rivilise ettevalmistuse ühtlustamist. Tema pädevusse kuulus kogu sõjaväe
õppekorraldus. Olles ühtlasi kindralstaabi kursuste juhataja, allus õppeasutuste inspektor vahetult sõjaministri abile. Puhtalt riviteenistuse ja majanduse
küsimused tema ülesannete hulka ei kuulunud24. Viimastes küsimustes olid
kõik õppeasutused alates 1920. aastast allutatud sõjaväeringkonna ülemale,
kes asus sõjaministri otsealluvuses. Lisaks sõjaväelistele õppeasutustele olid
sõjaväeringkonna ülemale allutatud kõik pealinnas ja selle lähemas ümbruses asuvad sõjaväe üksused, maakondade rahvaväe ülemad ning linnade
komandandid.
Lisaks tegutsesid Tallinnas eraldiseisvalt ja iseseisva administratsiooniga sõjaväeliste õppeasutustena 1920. aastast Mereväe Kadettide Kool ja
Sõjaväe Tehnikakool25. Viimane institutsioon valmistas ette mitmete erialade
kaadriohvitsere-tehnikuid: käsirelva- ja suurtükitehnikuid, raadio- ja elektrotehnikuid, pürotehnikuid ning auto-tanki eriala spetsialiste. Vähese spetsialistide vajaduse ja kulutuste kokkuhoiu kaalutlusel suleti nimetatud kool pärast
esimese lennu lõpetamist (vastav valitsuse otsus langetati juba 22. septembril
1922). Kooli sulgemisega seoses tõstatati nn ühendatud sõjakooli loomise
idee26, mille juurest omakorda jõuti Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
moodustamise mõtteni.

23

Selle kohta vt Seene, A. 2008. Kõrgem Sõjakool 1921–1940. – KVÜÕA toimetised, nr 9,
lk 11–112. [Edaspidi Seene 2008]

24

Sõjaministri päevakäsk nr 456 (28. juuli 1921) ja selle lisa (Ajutised määrused Sõjaväe õppeasutuste inspektori kohta). Ka hiljem, pärast Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
moodustamist allusid selle koosseisu kuuluvad riviüksused (Sõjakooli ja Allohvitseride
Kooli õppeüksused) riviteenistuse küsimustes Tallinna garnisoni ülemale. Nii pidi Sõjakooli
kaader täitma muuhulgas näiteks Tallinna garnisoni vahiteenistuse ülesandeid, see omakorda takistas väljaõppetöid. Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem taotles 1933. aastal
Sõjavägede Staabi ülemalt, et õppeasutustest moodustataks iseseisev garnison, mida oleks
Tallinna garnisoni ülem saanud käsutada vaid Sõjavägede Staabi ülema loal. (ERA 495–12–
554, leht 338)
25

Selle kohta vt Seene, A. 2006. Sõjaväe tehnikaharidus Eestis 1920–1940. – KVÜÕA toimetised, nr 6, lk 9–30. [Edaspidi Seene 2006]
26

ERA 1856–1–33, leht 10.
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„Juhitud soovist ilma asjale kahju sünnitamata saavutada veel suuremat kokkuhoidmist,” esitas sõjaminister Ado Anderkopp 28. augustil
1923. aastal valitsusele ettepaneku ühendada tervikuks juba reorganiseeritud Allohvitseride Kool, Sõjakool, Mereväe Kadettide Kool ja kindralstaabi
kursused27. Ettepanek kiideti heaks Vabariigi Valitsuse otsusega 29. augustil
1923. Liitumisega saavutati esialgsete hinnangute järgi personali vähenemine
peaaegu saja ametiisiku võrra, mis rahaliselt pidi võimaldama kokku hoida
enam kui pool miljonit marka kuus28. Uue ühendasutuse koosseisu kinnitas
Vabariigi Valitsus 19. septembril ning see hakkas kehtima alates 1. oktoobrist 1923. Lisaks kõrgematele sõjaväelistele kursustele ehk kindralstaabi
kursustele ja vanemohvitseridele mõeldud informatsioonikursustele kuulusid
õppeasutuste organisatsiooni alalisväe ohvitseride kursus, kehalise kasvatuse
kursus, kadettide pataljon (kaks kadettide kompaniid, tehniline kompanii,
mereväe kadettide rühm ning aspirantide kursus), allohvitseride õppepataljon
(kolm laskurkompaniid ja raskekuulipilduja kompanii), suurtükidivisjon
(kadettide patarei koos suurtükiväe aspirantide kursusega ja allohvitseride
õppepatarei) ja (allohvitseride) õppeeskadron. Samuti arvati õppeasutuste
organisatsiooni juba varasemast Tondil asunud õppetöökojad ja teised tugistruktuurid (töökompanii, ambulants, veterinaarambulants). Ka Mereväe
Kadettide Kool arvati esialgu koos teiste üksustega (Sõjakool, Allohvitseride
Kool, kindralstaabi kursused) õppeasutuste koosseisu, sest selle likvideerimine venis kuni 1924. aastani.29
Ühendatud õppeasutuste ülema ametikoht eeldas sõjalise kõrgharidusega
vanemohvitseri auastmes juhi kogemusi (vt lisa 1). Kuna kolonel Nikolai
Reek lähetati samal sügisel Prantsusmaale ennast täiendama, siis kutsuti
reservist õppeasutuste ülema ametikohale kolonel Jaan Rink. Viimane oli
lõpetanud maailmasõjaaegse Vene Nikolai Kindralstaabi Akadeemia ja oli
töötanud sõja ajal armeekorpuse staabis. Vabadussõja ajal teenis ta diviisi
staabiülemana, Kindralstaabi Valitsuse ülemana, Ülemjuhataja Staabi ülema
kohusetäitjana ja enne reservi arvamist 1920. aastal ka Sõjavägede Staabi
ülemana. Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülem oli ühtlasi kõrgemate sõjaliste kursuste ülemaks. Loodud ametikoha täitjal olid diviisiülema õigused.
1923. aasta sügiseks viidi ametlikult lõpule õppeasutuste administratiivne
koondamine, mille eesmärgiks oli sõjaväe väljaõppe viimine ühtse juhtimise
alla ja õppeüksuste koosseisude vähendamine, eriti majandusega tegelevate

27

ERA 496–4–355, leht 74.

28

Ibid., leht 46.

29

ERA 496–4–355, leht 106 (sõjaministri päevakäsk nr 410, 24. september 1923).
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ametiisikute arvelt.30 Õppealaga seotud ja sisulised õppemetoodilised ettevalmistused Eesti oludesse sobilike lahenduste leidmiseks olid sel ajal alles
algusjärgus, kuid teatud alus muutusteks oli organisatsiooni näol loodud.
Üheks tinglikuks sõjaväe väljaõppe üldsuunitluse muutuse algtähiseks
on loetud 1921. aastat, mil ilmus polkovnik N. Reegi käsiraamat „Lahingu
juhatus”31. Kirjutises täiendati endisi Vene määrustikke ja juhendeid uuemate, maailmasõja kogemustele tuginevate Saksa ja Prantsuse määrustike
ning käsiraamatute põhimõtetega, eeskätt riviüksuste organisatsiooni alal.
1920. ja 1921. aasta oludes võttis õppeala värskendamine ja suunitluse
muutmine aega. Suvorovi löögitaktika (“пуля дура, стык молодец”) oli
paljudele nii omaseks saanud, et N. Reeki ja teist tuletaktika pooldajat alampolkovnik O. Sternbecki (laskeinspektor) peeti teatud piirini ketseriteks ehk
nn tuletaktikuteks. 1921. aastal, pärast „Lahingu juhatuse” ilmumist sai see
n-ö suunitluse muutmine ka ametliku tunnustuse, sest sõjaminister kindral
J. Soots kiitis oma käskkirjaga „Lahingu juhatuse” heaks kui taktika õpetamise juhendi.32 „Lahingu juhatuse” koostamine tulenes tollasest praktilisest
vajadusest sellise õppevahendi järele. 1920. aasta sügisel avati kolonel Reegi
juhtimisel 3. diviisis rooduülemate kursused, kus õppetöö tugines LääneEuroopa praktilisele õppemeetodile (õpetati seda, mida kompaniiülem tegelikult oma töös vajas). „Lahingu juhatuse” autor ei saanud tookord väidetavalt
oma tööd jätkata, sest 1920. aasta detsembris likvideeriti diviiside kursused ja
avati Sõjakooli juures alalisväe ohvitseride kursused teistel alustel, kui seda
oli varem tehtud 3. diviisis33.
Kindralstaabi kursustel ja Sõjakoolis asusid sõjaliste ainete alaliste lektoritena 1920. aasta sügisel tööle mitu endist nimekat Vene kindralit ja õppejõudu (Aleksandr Baiov, Dimitri Lebedev, Gleb Vannovski ja Mihhail Drake
jt34), kes olid kas põgenike või optantidena jõudnud Eestisse. Nad õpetasid
oma aineid vene keeles. See takistas küll eestikeelse sõjalise terminoloogia
arengut, kuid samas puudusid esialgu muud võimalused. Vabadussõja järel
võeti sõjaväeteenistusse ka mitmeid Nõukogude Venemaalt opteerunud
rahuaja ettevalmistusega ohvitsere. Vabadussõja vabast olustikust rahuaja
teenistuse rutiinile üleminekuga kaasnesid teatud muutused sisekorras ja
mentaliteedis. Kolonel Elias Kasak seostab oma mälestustes „kõva korra”
30

ERA 650–1–445, leht 3.

31

Reek, N. 1921. Lahingu juhatus. Käsiraamat riviohvitserile. Tallinn.

32

A. J. [Aleksander Jaakson] 1926. Meie sõjaväe kasvatuse orientatsioonist. Kas ida või
lääs? – Sõdur, nr 4, lk 66–68. [Edaspidi Jaakson 1926]; Sõjaministri päevakäsk, nr 404,
9. juuli 1921.
33

Jaakson 1926, lk 66–68.

34

Sõjaministri päevakäsk nr 1035, 15. oktoober 1920.
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ja Vene-aegse distsipliini taastamise püüdeid kindral Aleksander Tõnissoni
sõjaministriks oleku ajaga (1920. aasta teine pool kuni 1921. aasta algus)35.
Paljudele Vabadussõjas osalenud ohvitseridele tundus ebaõiglane optantide
määramine juhtivatele kohtadele. Pahameelt põhjustas ka asjaolu, et rahuajal teenistuse jätkamiseks sunniti maailmasõjaaegse kiirettevalmistusega
ohvitsere õppima alalisväe ohvitseride kursustel. Paljudele tundus see ebaõiglane, sest maailmasõja ja Vabadussõja kogemustest oli kindlasti endistel
kaadriohvitseridelgi palju uut juurde õppida36. Mõnedes alalisväe kursuste
kuulajates tekitas vastuseisu asjaolu, et kursuste esimeseks ülemaks määrati
optant (alampolkovnik August Kilk), kes erinevalt paljudest kuulajatest
polnud võidelnud Vabadussõjas37. Endistele Vene määrustikele tuginevate
distsipliininõuete kehtestamine võis paljudele tunduda endise vene vaimu
taastamisena. Ka avalikkuse jaoks tekitas võõramaalaste ja optantide kasutamine sõjaväes pahameelt. Kuigi mõnede lektorite vastu suunatud kriitika võis
olla osaliselt põhjendatud, tuleks seda siiski eristada üldisest ajakirjanduse
veergudel kajastunud venevastasusest.
Ka Sõjakooli puhul toodi esile ettevalmistuse liigset teoreetilisust, mille
tulemusel puudusid väeosadesse lähetatud noortel ohvitseridel varasemad
kokkupuuted sealse olukorra ja sõduritega. See tulenes asjaolust, et Sõjakooli
oli võimalik astuda otse koolipingist. Puudulikuks hinnati nii õppetöö organiseeritust kui ka õppemeetodeid.38 1921. aasta mai lõpul Sõjakooli katsete
põhjal olukorrast sõjaministrile ette kandes luges õppeasutuste inspektor
polkovnik Reek tulemusi nõrgaks. Sellise olukorra põhjustena tõid lektorid
esile kadettide vähest vaimset võimekust, ohvitseride laiskust ja õpperaamatute vähesust. Reek luges juba tollal kehvade taktikaliste teadmiste ja oskuste
peamiseks põhjuseks valet õppemetoodikat. Ta pidas oluliseks minna seniselt
puhtalt loengutele tuginevalt taktika õpetamiselt üle nn utilitaarmeetodile,
mille juurde pidid kuuluma kaardiharjutused ka talveperioodil. Praktiliste
tööde puhul tuli kaasata Tallinnas teenivaid vanemaid, kogemustega ohvitsere.39 Taktika õpetamise puuduliku korralduse pärast pöördus 1922. aasta algul
õppeasutuste inspektori poole oma ettepanekutega Sõjakooli ülem alampolkovnik Villem Marder, kes pidas vajalikuks loengute asemel suurema osakaalu andmist näitlike taktikaülesannete lahendamisele. Õppealajuhatajad ja

35

Kasak II, lehed 83–87, 93–95.

36

Ibid., lehed 131–132.

37

Vt nt ajaleht Walwe, nr 1 ja 2, 1921.

38

Kasekamp 1928, lehed 82, 84–85.

39

ERA 1856–1–49, lehed 39–40.
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lektorid olid olukorra ebarahuldavast seisust teadlikud ja nõustusid väljatoodud puudustega, kuid ei pakkunud välja lahendusi olukorra muutmiseks.40
Kui kolonel N. Reek pärast õpingute lõppu 1925. aastal Eestisse naasis,
määrati ta Kindralstaabi ülemaks. Järgnenud aastal esitas ta sõjaministrile ettepaneku korraldada Kõrgema Sõjakooli õppetöö metoodika ümber Prantsuse
Kõrgema Sõjakooli kogemuste ning eeskuju järgi41. Õppemeetodite küsimus
muutus ägeda poleemika objektiks ajakirja Sõdur veergudel 1926. aasta esimesel poolel. Erinevalt õpetajate seminaridest ja politseikoolist hinnati sõjaväe õppeasutusi ainsaks, kus õppetöö tugines endisele, iganenud pedagoogilisele lähenemisele (st loengutele ja eksamitele), millega arendati küll mälu,
kuid hävitati loomisvõimet.42 Õppeasutuste ülema abi õppealal kolonel Artur
Salf, heitis Sõduris avaldatud kriitiliste artiklite autoritele ette valeandmete
esitamist, mille kohaselt nõuti õppeasutustes tuupimist ja loengute sõnasõnalist kordamist.43 Vastusena kolonel A. Salfi märkustele esines N. Reek
Sõduris pikema, ohvitseride kasvatuse ja väljaõppe probleeme käsitlenud

40

ERA 1856–1–54, lehed 33 – 35, 41–42, 47.

41

Prantsuse Kõrgem Sõjakool (prantsuse keeles École Supérieure de Guerre, asutatud
1876) muutus Prantsusmaa Esimeses maailmasõjas saavutatud võidu järel maailmasõdadevahelise ajajärgu kõige tuntumaks ja mainekamaks kõrgemaks sõjaliseks õppeasutuseks
Euroopas ja kogu maailmas. Kui kolmkümmend aastat enne Esimest maailmasõda õppis
seal 52 välismaa ohvitseri 12 riigist, siis kahe maailmasõja vahel lähetasid 38 riiki sinna
rohkem kui 500 ohvitseri. Nagu Prantsuse haridussüsteemile omane, keskenduti siin otsese
informatsiooni edastamise asemel sõjalise mõtlemisviisi ja tegutsemismetoodika õpetamisele. Õppetöö tugines suuresti konkreetsete ülesannete lahendamisele (pr cas concrets).
Selle kohta vt näiteks Kiesling, E. C. 1998. Educated But Not Trained: Junior Officers in
Interwar France. – Forging the Sword. Selecting, Educating, and Training Cadets and Junior
Officers in the Modern World. Ed. by V. Elliott. Converse III. Chicago: Imprint Publications,
pp. 54–55.
Kuna Prantsuse tollane sõjadoktriin polnud Eesti oludesse sobitatav, pakkusid rakenduslikult
poolelt huvi just õppemetoodilised küsimused. Eestis lähtuti üldpõhimõttest, mille kohaselt
läbisid ohvitserid esmalt kõrgema tasandi väljaõppe kodumaal, misjärel avanes mõnele neist
võimalus täiendada end välisriikide vastavates õppeasutustes (peamiselt Prantsusmaal). Eestis valitud lahendus tugines põhimõttele, et ohvitseridel tuleb esmalt tundma õppida oma
riigi olusid ja neile vastavat taktikat, mida seejärel on võimalik välisriikide kogemuste varal
täiendada. Vaadeldaval perioodil lõpetas Prantsuse Kõrgema Sõjakooli kümme Eesti ohvitseri, lisaks neile lõpetas viis eestlast samas ka kõrgema intendantuuri kooli. Lisaks lõpetas
üks ohvitser Belgia Kõrgema Sõjakooli kuruse, pärast Saksa Sõjaakadeemia taasavamist
1930. aastate teisel poolel õnnestus seal õppida ka ühel eestlasel. Neli ohviteri õppis vaadeldaval perioodil Poola Kõrgemas Sõjakoolis. Koostöö raames vahetati vastatikku õppureid ka
Soome ja Läti vastavate koolidega. Selle kohta vt Seene 2008, lk 25–26.
42
43

Z. 1926. Kas pea täis tarkust või loomisvõime? – Sõdur, nr 17/18, lk 370–371.

A. S. [Artur Salf] 1926. Uute õppemetoodide loojatele. – Sõdur, nr 24/25, lk 523,
vt ka samas: Traksmann, A. „Sõduri” kaitseks põhjendamata süüdistuste vastu, lk 524–528.
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artikliseeriaga, mis ühtlasi tutvustas kavandatud õppetööreformi sisu.44 Reegi
kavade alusel asuti õppetööd ümber korraldama. Loengupidamise ja suure
hulga seostamata info edastamise asemel oli eesmärgiks õpetada õpilastele
töömeetodeid, et tulevastest kindralstaabi ohvitseridest saaksid juhid, kes
oskavad iseseisvalt mõelda ning tegutseda. Õppetöö keskmeks sai taktika
õpetamine, ülejäänud õppeained pidid seda toetama.45
Järgmiste õppeala ümberkorralduste tulemusel lahkusid vaadeldava
perioodi lõpuks õppealajuhtide ja õppejõudude kohalt vene rahvusest lektorid ja eesti rahvusest vanemohvitserid. Neid asendasid aja jooksul kindralstaabi kursuste ehk Kõrgema Sõjakooli lõpetajad, kellest mõned olid õppinud
sõjaväe õppeasutustes Prantsusmaal. 1927. aasta sügisel saabus õpingutelt
Prantsuse Kõrgemast Sõjakoolist tagasi kolonelleitnant Aleksander Jaakson,
kes määrati kolonel A. Salfi asemel Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste ülema
abiks õppealal. Sõjakooli taktikalektorina asus muude ametikohustuste
kõrvalt tööle major Ilja (Elias) Kasak (Sõjakooli taktikalektor aastatel 1927–
1933). Ta oli samal ajal ka Kindralstaabi 3. osakonna ülem ning oli lõpetanud Kõrgema Sõjakooli 1926. aastal. Järgmisel aastal määrati Kindralstaabi
6. osakonna (väljaõppeosakonna) ülemaks kolonelleitnant August Traksmann,
kes oli varem ajakirja Sõdur toimetajana senise õppemetoodika kohta kriitikat
avaldanud. Sellega tõusid sõjaväe väljaõppe alal juhtpositsioonidele noorema
põlvkonna ohvitserid, n-ö nooreestlased. Kõik kolm eelnimetatud ohvitseri
olid enne maailmasõda õppinud kooliõpetajaks ja osalt ka sellel alal töötanud. Seega tundsid nad pedagoogilise töö vastu huvi, samuti oli neil oskusi ja
kogemusi. Kui seni olid Sõjakoolis taktika õpetamisel domineerinud paljud
strateegia, sõjafilosoofia ja sõjakunsti ajaloo teoreetilised üldprintsiibid ning
oli tutvustatud suuremate väekoondiste taktikat46, siis nüüd muutus selle aine
käsitlus järk-järgult üha rohkem nooremohvitseridele vajalike teadmiste ja
oskuste keskseks ning arvestas rohkem Eesti olusid. Eriti puudutas see väikeste üksuste taktikat (üksikvõitlejast kuni kompaniisuuruste üksuste tegevuseni), näiteks tegevuspõhimõtteid laiadel rinnetel ja metsastel aladel väikeste jõududega47. Kuigi selle perioodi lõpuks veel terviklike õppekavade
koostamiseni ei jõutud, ilmus samal ajal mitu olulist käsiraamatut ja õpikut.
Nii avaldati 1927. aastal Sõduri väljaandena N. Reegi koostatud käsiraamat
44
Tõrvand, J. 1926. Õppemeetodite revideerimisel. Lähemale elule! – Sõdur, nr 26/27,
lk 546–548; Reek, N. 1926. Meie kaitseväe juhtiva koosseisu – ohvitseride – kasvatuse ja
väljaõppe alalt. – Sõdur nr 26/27, lk 548–556; nr 28, lk 580–585; nr 29 lk 606–611; nr 30/31,
lk 630–637. [Edaspidi Reek 1926]
45

Reek 1926, lk 548–556; ERA 650–1–1037, lehed 80–81.
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R. M. 1926. Aspirandid aiavilja kasvatamas. – Sõdur, nr 24/25, lk 528–533.

47

ERA 4996–1–126 (Kasak, E. Mälestusi. Kolmas osa), leht 77. [Edaspidi Kasak III]
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„Juhi otsus ja selle kujunemine”. Töö eesmärk oli kergendada ohvitseride
praktiliste taktikaalaste tööde sooritamist. Raamat andis ülevaate taktikalistest probleemidest ja nende lahendusmetoodikast Belgia, Prantsuse, Saksa
uuemate määrustike ja käsiraamatute näitel. Järgneva perioodi algul ilmusid
veel oluliste käsiraamatutena Prantsuse väikeste üksuste metoodilise õppematerjali eestindus48 ja Sõjakooli lektori major Kasaku taktikaloengute põhjal
valminud õpik49. Õppetööd takistavaks teguriks jäi nii sellel kui ka järgmisel perioodil alaliste õppejõudude puudumine või vähesus õppeasutustes:
õpetav kaader täitis õppetööga seotud ülesandeid põhitöö kõrvalt kas õhtuti
või nädalavahetustel.
Senistele põhimõtetele tugineva ohvitseride ettevalmistuse puhul pälvis
kriitikat see, et tulevasi ohvitsere võeti Sõjakooli vastu ilma eelneva sõjaväeteenistuse kogemuseta. Väeosadesse saabuvad noored rühmaülemad olid
uutes teenistusoludes kogenematud, kuna polnud nendega varem kokku
puutunud. Kolonel Reek tõstis 1926. aastal eeskujuna esile Saksamaal
Reichswehri ohvitseride väljaõppe, kus tulevane ohvitser õppis pikema aja
vältel nii sõduri kui ka allohvitseri kohuseid tundma50. 1. aprillil 1927. aastal
valitsuse kinnitatud uue Sõjakooli kasvandike vastuvõtmise ja vabastamise
seaduse alusel hakati nõudma, et kadett oleks enne Sõjakooli astumist teeninud viis kuud sõdurina väeosas51. Kuna aga samal aastal vastuvõttu Sõjakooli
kadetikursusele ei toimunud, siis tegelikult pääses see põhimõte maksvusele
alles 1. oktoobril 1928, mil hakkas kehtima ohvitseride ettevalmistamise
seadus52. Selles N. Reegi sõjaministriks oleku ajal kehtestatud seaduses võib
leida mõningaid Saksa Reichswehri nooremohvitseride ettevalmistamise
korra mõjusid.
Hiljem, meenutades sõjaväe väljaõppe olukorda enne 1926. aastat, konstateeris N. Reek, et õppeasutuste inspektoriks oleku ajal (kuni 1923. aastani)
nägi ta küll puudusi ja vigu, kuid ei saanud ega osanud tol korral tööd selliselt
korraldada, et „oskused oleks vedajaks ja teooria toetajaks”. Läänest tagasi
tulles selgus nii mõnigi asi, mis enne tähelepanuta oli jäänud, mistõttu hindas
Reek 1926. aastat sõjaväe väljaõppes ja kasvatustöös pöördeliseks.53
48

Commandant Gérin. 1928. Väikeste üksuste lahing. Neli harjutust reljeef-plaanil.
Tallinn: Kindralstaabi VI osakonna kirjastus.
49

Kasak, I. 1930. Taktika. Tallinn: Kaitsevägede staabi VI osakonna kirjastus.
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Reek 1926, lk 630–637; vt ka Reek, N. 1926. Reichswehri ohvitserkonna ettevalmistusest ja meelsusest. – Sõdur, nr 5, lk 90–92.
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Riigi Teataja 1927, 41, lk 565–566.
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Riigi Teataja 1928, 52, 325.

53

E. 1928. Pataljoni ülemate kursused. Esimese kursuse avamine sõjaminister kindral
N. Reekilt S. Ü. Õ. 13. aprillil 1928. – Sõdur, nr 15/16, lk 532–536.
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Tollal puudus veel pikaajalisem arusaam ohvitserikaadri planeerimisest,
mistõttu arvestati eelkõige hetkevajadustega. Aastatel 1922–1925 tuli juurde
umbes kolm korda vähem ohvitsere, kui neid teenistusest lahkus: vastavalt
222 ja 611 (vt lisad 2 ja 4)54. Sõjaministeeriumi korraldusel Sõjakooli suurtüki-, inseneri-55 ja mereklassidesse56 uusi kasvandikke 1926. aastal enam
vastu ei võetud. Sõjakooli tehnikakompanii suleti pärast 1927. aasta lendu,
samuti suleti pärast 1928. aasta lendu mererühm. Jalaväeklassi tuli aga tingimustele vastavaid soovijaid võtta piiramata arvul57. Inseneriväe- ja mereväeohvitseride ettevalmistamine lõpetati ilmselt seetõttu, et nende erialade
ohvitsere ei olnud Eesti oludes väga palju, mistõttu oli neil erialadel selleks
ajaks lõpetanud või lõpetamas vajalik hulk kaadriohvitsere. Järgneva nelja
aasta jooksul (1926–1929) tuli ohvitsere juurde rohkem kui lahkus teenistusest: vastavalt 424 ja 28258 (vt lisad 2 ja 4). Niinimetatud piiramatul arvul
jalaväeohvitseride väljaõpetamisega üritati ilmselt vahepeal tekkinud kaadripuudujääki kõrvaldada. Suuremal hulgal jalaväeohvitseride koolitamine oli
tõenäoliselt kõige odavam ja lihtsam viis kaadripuudujääki likvideerida.
Ohvitseride teadmisi sai vajalikul erialal täiendada ka hiljem. Arvatavasti
54

ERA 495–12–467, leht 3–9.

55

1923. aasta sügisel likvideeritud iseseisva Sõjaväe Tehnikakooli asemel moodustati Sõjakooli koosseisus tehniline kompanii (tegutses üherühmalisena). Pärast kahe side- ja pioneerieriala lennu lõpetamist, lõpetati ka kompanii tegevus 1927. aastal.
56
1919. aasta sügisel asutati Sõjakooli juures mereväe kadettide klass. 1920. aasta sügisel
alustas kool iseseisvat tegevust Mereväe Kadettide Kooli nime all. Koolis avati samal ajal
lisaks mereväe kursusele ka mehaanikute klass (kool jagunes sellele vastavalt rea- ja mehhaanika jaoskonnaks). Esimeses, 1919. aasta lõpul õpinguid alustanud lennus lõpetas 1921.
aasta detsembris kaheksateist kadetti, kes ülendati mereväe nooremleitnantideks. 1923. aasta
sügisel lõpetas kooli mehhaanika jaoskonna kuus ohvitseri-mehhaanikut. 1923. aasta sügisel Mereväe Kadettide Kool likvideeriti ja kuusteist vastava eriala kadetti viidi üle Sõjaväe
Ühendatud Õppeasutustes moodustatud Sõjakooli mereväe kadettide rühma. Pärast seda
hakati mereväe kaadriohvitsere ette valmistama Sõjakooli juurde loodud mereväe kadettide
klassis (kolmeaastase kestusega kursus, mis riviliselt moodustas Sõjakooli mereväe kadettide rühma). Teine mereväe ohvitseride kursus alustas 1921. aasta septembris Mereväe
Kadettide Koolis, kuid viidi 1923. aasta sügisel õppeasutuste merekadettide rühma koosseisu. Mereväe kadettide klassi lõpetas kaks lendu (1924. aastal 15 ohvitseri, 1928. aastal
20 ohvitseri). Teise lennu lõpetamise järel 29. aprillil 1928 lõpetas ka mereväe kadettide
klass (mererühm) oma tegevuse. Mereväe kaadriohvitseride ettevalmistamises tekkis nüüd
pikem seisak. Erandina lähetati 1932. aasta suvel kaks aspirantide kursuse lõpetajat Soome
Meresõjakooli, mille lõpetamisel (1934) ülendati nad nooremleitnantideks. Lisaks täiendati
mereväe kaadriohvitseride koosseisu erandkorras ka reservlipnikele katsete korraldamisega.
Nii ülendati 1935. aastal mereväe kaadriohvitseriks ka kaks vastavad katsed sooritanud
lipnikku (vt ka lisa 2).
57

ERA 650–1–125, leht 94.
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planeeriti väiksema osatähtsusega eriväeliikide ohvitseride kontingenti
täiendada erikorralduste alusel vajadusel ka hiljem.

2. Ohvitseride väljaõpe uutel alustel: 1928–1934
Esimene Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste raamseaduse koostamise
katse tehti seoses kaitseväeteenistuse seaduse jõustumisega 1927. aastal.
Sõjaministri käsul valmistati õppeasutustes 1926.–1928. aastal ette vastav
seaduse projekt59, kuid ilmselt jäi see seadusena ellu rakendamata 1920. aastate lõpul nii väljaõppe aluspõhimõtetes, struktuuris kui ka ohvitserikaadri
planeerimises toimunud muudatuste tõttu.
1931. aastal fikseeriti eraldi seadusega Kõrgema Sõjakooli eesmärk ja
tegevuse alused60. Sellega sätestati õppeasutuse eesmärgina ohvitseridele
kõrgema sõjalise hariduse andmine. Seejuures oli põhirõhk relvastatud jõudude organiseerimisel, juhtimisel ning teiste riigikaitseküsimuste teaduslikul läbitöötamisel ja rakendamisel. Kõrgema sõjalise hariduse kaudsemaks
eesmärgiks oli Eesti oludesse sobivate ühtsete juhtimis- ja töömeetodite
(doktriini) väljatöötamine ning juurutamine ohvitserkonnas. Kaugemaks
eesmärgiks oli anda ühtlane ettevalmistus kogu ohvitserikaadrile, kes teenis
rahu- või sõjaajal rügemendi- ja üksiku pataljoni ülema, selle staabiülema
või suurtükiväegrupi ülema ametikohal või sellele vastaval muul ametikohal
ning kõrgematel positsioonidel. Õppesüsteemi eesmärgiks oli valmistada ette
juhte, kes oskavad iseseisvalt mõelda ja töötada. Viimast peeti Eesti oludes
eriti tähtsaks, sest arvati, et sõjaväe väikese arvukuse juures kujuneb sõjategevuse võimalik rinne väga laiaks, mistõttu pidid juhtivatel positsioonidel
olevad ohvitserid tegema palju iseseisvaid otsuseid. Lisaks nähti Kõrgemat
Sõjakooli ka sõjandusuuringute keskusena.
Õppeasutuses tehtava töö olulisust ja väärtustatust näitab seegi, et kõiki
eelnimetatud tahke esile tuues otsustati majanduskriisist tingitud kulude
kärpimise vajaduse tõttu 1933. aastal Riigikaitse Nõukogus üksmeelselt, et
Kõrgema Sõjakooli tegevust ei peatata ajutiselt.61 1931. aastal valmis terviklik kaheaastase kursuse õppekava, mis jagati Kõrgema Sõjakooli kuulajatele
kursuse algul välja62. Tulenevalt asjaolust, et Vabadussõja ajal ja selle järel
omandasid mitmed sõjaaja ettevalmistusega ohvitserid väeosade ülemate jt
59

ERA 650–1–126; ERA 650–1–156, lehed 638–688; ERA 650–1–192, lehed 152–203.

60

Riigi Teataja 1931, 64, 518.
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ERA 988–1–1, leht 22; ERA 988–1–2, lehed 29–31.

62

ERA 650–1–342, leht 63.
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ametikohad, milleks nende sõjaline kvalifikatsioon polnud piisav, otsustati
kindralstaabi kursuste asutamise järel komandeerida osa vanemohvitsere
kursusele vabakuulajana, nõudmata neilt sisseastumiskatsete sooritamist.
Seejuures tagati neile nende senine ametikoht. 1931. aastal kehtima hakanud Kõrgema Sõjakooli seaduse alusel tuli ka kursusele komandeeritavatele
ohvitseridele korraldada eraldi sisseastumiskatsed. See näitab huvi kasvu
õpingute vastu. 1931. aastal vastu võetud Kõrgema Sõjakooli seaduses
sätestati, et kursusele komandeeritud ohvitseride arv ei tohtinud ületada 1/6
vastuvõetavate üldarvust. 1934. aastal muudeti Kõrgema Sõjakooli seadust
nii, et edaspidi võis komandeeritavate ohvitseride arv ületada 1/6 õppurkonnast. Siiski ei tohtinud see ületada poolt vastuvõetavate üldarvust.63 Nii
oli VII ja VIII lennus lähetatuid ligi pool (sisseastumisaeg vastavalt 1934.
ja 1936. aastal). Viimati mainitud lendude komplekteerimisel anti teatud
osale vanem-ohvitseridest veel võimalus oma haridust täiendada. 1934. aastal avati Kõrgemas Sõjakoolis lisaks juhtimise ja staabiteenistuse kursusele
ka sõjamajanduse haru. Alates juhtimise ja staabiteenistuse IX lennust ja
sõjamajanduse II lennust (1938) komplekteeriti kursusi ainult ühtsete sisseastumiskatsete alusel. Õppetöö Kõrgemas Sõjakoolis korraldati selliselt, et
umbes seitsekümmend protsenti tundidest olid mõlemal osakonnal ühised
ning õppekavade eriosa moodustas kolmkümmend protsenti ainetest64.
Kõrgema Sõjakooli õppemetoodikas kujunesid aja jooksul domineerivaks
mitmesugused iseseisvad praktilise või teoreetilise suunitlusega (kirjalikud)
tööd ja ülesanded. Oluline osa oli ka taktikalistel, sõjageograafilistel või
sõjaajaloolise suunitlusega välisõitudel ja ekskursioonidel.65
1927. aastal lõpetas viimane alalisväe ohvitseride kursus, millega lõpetati sõjaaja ettevalmistusega ohvitseride teadmiste ja oskuste täiendamine.
1928. aastal alustasid tegevust pataljoni-, kompanii- ja patareiülemate ühendatud kursused (edaspidi PKP-kursused), mida võib teatud mõttes pidada
alalisväe ohvitseride kursuste uuendatud vormiks nii töökorralduse kui
metoodika poolest. Kursuse eesmärk oli anda ohvitseridele, kes juba teenisid
või kandideerisid pataljoni-, kompanii- ja patareiülemate kohtadele, kutseoskusi nende üksuste juhtimiseks ja väljaõpetamiseks. Kursused komplekteeriti kuulajatega komandeerimise teel. Kursuste kuulajaskond varieerus
auastme poolest leitnandist kolonelleitnandini. PKP-kursuste ellukutsumise
63
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Rannamets, R. 2003. Kõrgem Sõjakool 1921–1940. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu
Ülikooli ajaloo osakond, lähiajaloo õppetool, leht 38. [Edaspidi Rannamets 2003]
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Selle kohta vt Seene, A. 2009. The Estonian Higher Military School (1921–1940): Some
Methodical Aspects in the Development of Small Nations’s Higher Military Education. –
Baltic Security and Defence Review, Vol. 11, pp. 99–113.
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vajaduse tingis 1928. aasta sõjaväe reform, millega mindi üle üheaastasele
ajateenistusele (maaväes). Selle tõttu oli kursustel rõhuasetus õppemetoodilistel küsimustel, mille eesmärgiks oli väljaõppe tõhustamine ja kogu sõjaväe
õppeprotsessi metoodilise ühtsuse tagamine.
Kursus jagunes põhiosas kaheks õppeperioodiks, mille esimene, kevadine osa sisaldas infoloenguid (Nõukogude Liidu relvajõududest ja lahingudoktriinist, Eesti poliitilis-strateegilisest seisukorrast, mobilisatsioonist,
väeosa majandusest, sõjapsühholoogiast jm), teoreetilist sõjatehnilist ja
taktikalist ettevalmistust ning õppe- ja kasvatustöö organiseerimise metoodikat. Lisaks näitlike harjutustundide jälgimisele tuli igal kuulajal kursuste
kestel anda ajateenijate grupile kaks iseseisvat praktilist tundi ning koostada vastavad tunnikavad. Programmi kuulusid ka relvastuse ja varustuse
korrashoid ja ülevaatus, laskeosavuse arendamine ja kehaline kasvatus
(võimlemine, ratsutamine). Teine, suvine periood, oli n-ö lahingukool, mille
käigus viibiti laagrites ja juhtimisharjutustel maastikul ning tutvuti ekskursioonide käigus teiste väeliikide ja väeosadega. Kompaniiülematega õpiti
üksikasjalikumalt kompanii- ja pataljoni lahingutegevuse juhtimist ja anti
neile üldteadmisi rügemendi juhtimisest. Pataljoniülematega käsitleti rügemendi ja pataljoni juhtimist üksikasjus, lisaks anti neile üldteadmisi brigaadi
lahingutegevuse kohta. Üheks kursuse eesmärgiks oli ka väeliikidevahelise
koostöö harjutamine ning juhtide omavahelise suhtluse tihendamine, et
arendada ühiste vaadete ja arusaamade (doktriini) kujunemist sõjaväes.
Eesmärgist lähtuvalt osales 1932. aasta suvel toimunud IV lennu välisõidul
ka kaheksa reservohvitseri. See välisõit, kuhu kaasati reservohvitserid, oli
ilmselt ühekordne ettevõtmine. Kursuste kestuseks kujunes algul kuus kuud,
mis vähenes lõpuks teoreetilise osa kärpimise tõttu kolme kuuni. Õppetöö oli
korraldatud nii, et osa sellest oli eri taseme kursuslastel (pataljon, kompanii,
patarei) ühine ja osa toimus eraldi.66
Kursuse eeskuju või analoogina leidsid äramärkimist Saksa lahingukoolid (Kampfschule). Kui viimastes oli tegevuse keskmes peamiselt
lahinguväljaõpe, siis PKP-kursustel oli teiseks oluliseks momendiks õppemetoodika käsitlemine.67 Pataljoniülemate kursusel õppinud kolonelleitnant
Jaan Junkur võrdles Sõduri veergudel 1931. aastal ilmunud artiklis68 selle
66

ERA 650–1–445, lehed 10–12; ERA 650–1–248, lehed 77–78; r.–n. 1932. PKP ühendatud kursuste IV lennu lõpetamise puhul. – Sõdur, nr 27/28, lk 710–712; –st–. 1933. PKP
kursuse viies lend lõpetas töö. – Sõdur, nr 29/30, lk 869–871.
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E. 1928. Pataljoni ülemate kursuse 1-ne lend. – Sõdur, nr 34/35, lk 1001–1003.

Junkur, J. 1931. Märkmeid ja mõtteid pataljoni-, kompani- ja välisuurtükiväe patareiülemate ühendatud kursuse puhul. Võrdlusi prantsuse majorite õppetsükliga. – Sõdur,
nr 29/30, lk 800–806.
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õppetöö sisu ja korraldust kaptenite ja majorite õppetsükliga Prantsusmaal
(Cycle d’instruction des commandants). Kirjutise autor oli eelnevalt lõpetanud vastava õppekursuse Prantsusmaal. Junkuri kriitika Eestis korraldatud kursuse aadressil lähtus tõigast, et Prantsuse kursus oli puhtalt taktikalise suunitlusega, mistõttu ei olnud selle programmis ei praktilisi tunde,
üldharidusloenguid ega isiklikke laskeharjutusi. Leides, et Prantsusmaal
kapteni ja majori auastmeni jõudnud ohvitserid olid oma alluvate kasvatamise ja õpetamise seisukohalt juba küllalt kogenud ning iga ohvitser pidi
ise oma vaimse ning füüsilise arengu eest hoolt kandma, ei mõistnud Junkur
kodumaisel kursusel temale esitatud teistsuguseid nõudeid. Kolonelleitnant
Junkuri kriitikast jääb mulje, et teda häirisid kõige enam kursuse kavasse
kuulunud praktilised tunnid, üldharidusloengud, relvade hooldus ja laskeväljaõpe ning kehaline kasvatus. PKP-kursuste juhataja ja Kaitsevägede
Staabi 6. osakonna ülem selgitasid oma vastuartiklites Junkurile Eesti oludest
tulenevaid kursuse metoodilisi eripärasid69. Kursuse põhiideeks oli lisaks
juhtimisalaste teadmiste ja oskuste värskendamisele tõhustada ja ühtlustada
väeosade väljaõppeprotsessi pärast ajateenistuse lühendamist. Selleks täiendati juhtide vastavaid teadmisi ja oskuseid. Selle hulka kuulusid ka praktilised individuaalharjutused.
PKP-kursused tegutsesid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisus
kuni 1934. aastani. Selle aja jooksul käis kursustel enamik tegevaid pataljoni-,
kompanii- ja patareiülemaid. Vastavate üksuste võimalikeks ülemateks
kandideerijad ei olnud selleks ajaks veel kursustele pääsenud.70 Kursused
lõpetas kokku 230 ohvitseri (pataljoniülemate kursuse 66, kompaniiülemate
kursuse 124 ja patareiülemate kursuse 40)71. Kursuste katkemise põhjuseks võis olla asjaolu, et enamik vastavate üksuste ülemaid olid täienduskursuse läbinud. Samas korraldati 1934. aastast alates ümber kaadrisõjaväelaste täiendusõpe. Vajalike kursuste korraldamiseks ette nähtud vahendeid
oli sellel ajal kärbitud miinimumini, mistõttu otsiti uusi ja ratsionaalsemaid
lahendusi kaadri täiendusõppe jaoks.
Selles olukorras korraldati 1934. aasta suvel Petseri Põhjalaagris kaitseväe
õppetsentrum.72 Laagrisse koondati kaadrit vastavalt võimalustele (ohvitserid
ja üleajateenijad-allohvitserid). Õppetsentrumi eesmärkideks oli kaadri teadmiste täiendamine uuema sõjatehnika küsimustes (tankid ja tankitõrjerelvad,
69

A. T. [August Traksmann] 1931. „Ääremärkuste” puhul. – Sõdur, nr 33/34, lk 905–906;
Grabbi, H. 1931. Asjatuid märkmeid ja vildakuid võrdlusi. J. Junkuri kirjutiste puhul
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sõjagaas), taktikaliste teadmiste täiendamine jalaväe saaterelvade rakendamiseks tankitõrjel (võitluseks motomehhaniseeritud vägedega), taktikaliste
teadmiste ja praktiliste oskuste süvendamine väikeste üksuste juhtimisel
lahingus ja koostöö teiste väeliikidega, uute rivistuste, võitlusviiside ja
võitlusvahendite praktiline katsetamine, isikliku relvakäsitsemisoskuse
arendamine ning väljaõppemeetodite arendamine ja ühtlustamine.
Taktikaõppe peamine raskuspunkt 1934. aasta suvel korraldatud esimeses
õppetsentrumis oli tankitõrjega seotud küsimustel. Töö õppetsentrumis oli
korraldatud praktilise töökooli73 põhimõttel. Õppetsentrumis moodustatud
üksused koosnesid ohvitseridest ja allohvitseridest, kes pidid praktikas
kogema isiklikult kõiki neid füüsilisi pingutusi, mida nad nõudsid sõdurilt.
Kaudsemaks õppetsentrumi eesmärgiks loeti kaadri omavaheliste sidemete
tugevdamist, üksteise tundmaõppimist ja ühiste arusaamade kujundamist.
Õppetsentrumi idee, mugandatuna Eesti oludesse, pärines Saksamaalt.
Kindralmajor N. Reek kui arvatav õppetsentrumi mõtte algataja ja propageerija oli juba enne Sõjavägede Staabi ülema ametisse nimetamist 2. diviisi
ülemana tegelenud allüksuste kaadri koondamisega laagrisse praktilise väljaõppe eesmärgil.74 1935. aastast alates korraldati nii talvine kui ka suvine
õppetsentrum juba Tondil õppeasutuste juures.
1928. aastal kehtestatud „Ohvitseride ettevalmistamise seadlusega”75,
mis rakendus sama aasta oktoobris, eeldati kõigilt Sõjakooli astujailt täieliku
keskhariduse olemasolu ja eelnevat noorsõduri kursuse läbimist. Seadluse
alusel loodi Sõjakoolis kolm klassi: aspirantide klass, kadettide noorem
klass ja kadettide vanem klass. Kaadriohvitseri kutse omandamise eelduseks sai nüüd aspirantide klassi eelnev lõpetamine76. Sellega taotleti teatud
ühtsust reserv- ja kaadriohvitseride ettevalmistamise aluspõhimõtetes. Uue
korra järgi ei olnud ohvitseri kasvatamine ja väljaõpe enam ainult Sõjakooli
ülesanne, vaid seda toetasid ka riviväeosad. Tulevase ohvitseri teenistus algas
noorsõdurina väeosas ning Sõjakooli õppuste vaheaegadel jätkus see noorte
instruktorina, jaoülemana, rühmavanemana ja rühmaülema kohusetäitjana.
73
Töökool on 19.–20. sajandil arenenud uuendus- ehk reformpedagoogiliste voolude
koondmõiste. Nende suundade eesmärk oli (õpilaste iseseisva) töö põhimõttele tuginedes
reformida õppetöö pedagoogilisi ja psühholoogilisi aluseid, rakendades tööd kasvatus- ja
õppeabinõuna pedagoogilistel eesmärkidel. Praegusel juhul peetakse silmas õppemetoodikat,
mille puhul teooria (loengud) oli vaid teemasse sissejuhatavaks osaks, vajalikud oskused ja
töövõtted omandati aga praktilise tegevuse käigus.
74

Reek, N. 1934. Õppetsentrum. – Sõdur, nr 33/34, lk 855–857.
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Riigi Teataja 1928, 52, 325.
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Näiteks avaldas 1929. aastal soovi astuda Sõjakooli kadettide klassi 50 ajateenijataspiranti, 36 üleajateenijat-aspiranti ja 5 reservlipnikku (kokku 91). Neist võeti vastu 32 ajateenijat-aspiranti, 27 üleajateenijat-aspiranti ja 2 reservlipnikku (ERA 650–1–1947, leht 8).
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Kaadriohvitseri kolmeaastasest ettevalmistusest möödus selle kava järgi kaks
aastat Sõjakoolis ja üks aasta väeosades (vt lisa 6). 1929. aastal Sõjakooli
lõpetanud saja kadeti hulgas oli esmakordselt kakskümmend üleajateenijat,
kes ülendati eelneva ettevalmistuse ja üheaastase kadettide vanemas klassis
kestnud õpingute järel ohvitseriks77.
Kolonelleitnant August Kasekampi hinnangul sarnanes uue seadusega kehtestatud Sõjakooli organisatsioon kõige enam tollaste Saksamaa
sõjakoolidega. Kuigi Eesti puhul oli kadeti üldine sõjaline ettevalmistusaeg ühe aasta võrra lühem (Saksamaal eeldati pooleteiseaastast eelnevat sõduriteenistust), oli samas juhtimisalane ettevalmistus Sõjakoolis
ja praktika väeosades siin kahe kuu võrra pikem78. Samuti ei olnud tollal
77
78

ERA 650–1–1825, leht 5.

Kasekamp 1928, lehed 96–97. Alates 1920. aastate algusest nõuti Saksamaal Reichswehri ohvitserikandidaadilt täieliku gümnaasiumikursuse eelnevat läbimist, sobilikke iseloomuomadusi ja eeskujulikku füüsilist seisundit. Ohvitseriks pürgimise võimalused jäid
siiski avatuks ka sõduritele, kellel gümnaasiumiharidust ei olnud. Kuid nende jaoks oli see
protsess aeganõudvam ja oluliselt raskem, mistõttu 1920. aastate keskpaigas jõudis selliseid
kandidaate ohvitserikutseni küllaltki vähe. Ohvitseri väljaõppe esimene etapp oli kuuekuuline
teenistus sõdurina (reamehena) rügemendis. Pooleaastasele reamehekursusele lisandus veel
aastane teenistusperiood, kus kandidaat teenis rügemendis noorema allohvitserina jaoülema
kohal. Seega kulus teenistuseks rügemendis kokku poolteist aastat ning selle lõpus nimetati
õppurit juba lipnikuks, mitte enam kandidaadiks. Rügemenditeenistuse järel oli ohvitseriks
pürgija kolm kuud rügemendiga diviisi manöövritel, misjärel lähetati ta edasisteks õpinguteks väeliigi kooli. Kõik kandidaadid pidid esimese aasta õppima jalaväekoolis. Eksamitel nõrkade tulemuste tõttu väljavalitud kandidaadid saadeti tagasi üksusse, kus nad
vabastati teenistusest. Esimese aasta lõpetajad viidi teiseks aastaks üle vastava väeliigi erialakooli. Teise õppeaasta lõpul sooritatud eksamite tulemusel sõeluti välja veel osa kandidaate. Väljavalituid nimetati vanemlipnikeks ja saadeti tagasi rügementi, kus neil tuli enne
ülendamist läbida veel viimane mõnekuuline faas. Kandidaadid teenisid nüüd rügemendis
rühmaülematena ja läbisid õppekursuse, mis sisaldas loenguid, välireise ja võõrkeelekursusi.
Viimase perioodi lõpul pidid kandidaadid pälvima ülendamiseks rügemendi ohvitseride ja
selle ülema lõpliku atesteeringu. Kogu väljaõppe- ja valikuprotsess võttis aega umbes neli
aastat alates tegevteenistusse astumisest. Reichswehri ohvitseride väljaõppeprogrammi on
hinnatud läbi aegade üleüldse üheks pingelisemaks. Pooleteiseaastane teenistuspraktika reamehe ja nooremallohvitserina pakkus hulgaliselt teenistus- ja juhtimiskogemusi, mis tagas
tulevasele ohvitserile sõdurite ja allohvitseride lugupidamise. Kaks ohvitserikoolides veedetud õppeaastat olid pigem praktilise kui teoreetilise suunitlusega. Üldeesmärk oli õpetada
noored kasvandikud headeks rühma-, kompanii- ja pataljonitaseme rivijuhtideks, mistõttu
heideti kõrvale kõik üleliigne ja selliseks ettevalmistuseks otseselt ebavajalik (nt strateegia
klassikute käsitlemine). Vt nt Corum, S. J. 1992. The Roots of Blitzkrieg. Hans von Seeckt
and German Military Reform. Lawrence: University Press of Kansas, pp. 77–84.
1928. aastast alates Eestis kehtestatud nooremohvitseride väljaõppe üldsuunitluses ning
väljaõppe üldpõhimõtetes ja organisatsioonis võib leida sarnasusi tollase Saksamaa ohvitserikoolitusega. Oluliseks erinevuseks oli asjaolu, et Saksamaal oli Versailles’ rahulepingu alusel
keelatud reservohvitseride ettevalmistamine. Eestis ühendati 1928. aasta ohvitseride ettevalmistamise seadusega reserv- ja kaadriohvitseride ettevalmistamine. Üldse oli Saksamaal
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ei Saksa- ega Prantsusmaal Sõjakooli astumiseks tingimata vaja täielikku
keskharidust.79
Seadus määras kindlaks vaid jalaväeohvitseride ettevalmistamise korra,
teiste väeliikide puhul oli see ette nähtud sõjaministri erikorralduste alusel.
1930. aastal kehtestati uus ohvitseride ettevalmistamise seadus80, mis eelnevaga võrreldes põhimõttelisi muudatusi kaasa ei toonud. Olulisemaks uuenduseks oli väljaõppe ajakava otstarbekohasem korraldus. 1928. aasta seaduse järgi läbisid aspirandid allohvitseri ja reservohvitseri kursuse, mis kestis
jaanuarist juuli lõpuni. 1930. aasta seaduse alusel läbisid aspirandid septembri algusest oktoobri lõpuni kapralikursuse ning novembrist mai lõpuni
allohvitseri ja reservohvitseri õppe. Aastatel 1929–1931 valmisid ka terviklikud õppekavad Sõjakooli aspirantide ja kadettide klassidele81. 1928. aasta
seadusele tuginedes kinnitas sõjaminister 1929. aastal esimese tervikliku
Sõjakooli aspirantide klassi õppekava. Ohvitseride ettevalmistamise seaduses
püstitatud eesmärgi kohaselt tuli selle kava järgi õpetada välja aspirantidest
sõjaaja juhte, kes pidid olema võimelised igas lahinguolukorras rühma (vajaduse korral ka kompanii) tegevust juhtima ning oskama juhatada allüksuse
väljaõpet sõjaajal. Õppekavas ette nähtud väljaõppe põhirõhk oli praktiliste oskuste omandamisel. Selle põhimõtte järgi oli õppekava praktilisele
osale määratud 76,8% ja teoreetilisele osale 23,2% üldõppeajast. Taktikale
oli pühendatud suurem tähelepanu nii sõjaliste kui ka eriõppeainete kavas.
lubatud sel perioodil saja tuhande mehe suurune sõjavägi, millest ohvitserikaader tohtis moodustada neli tuhat. Eestis ulatus sõjaväe suurus sama määrani parimal juhul sõjaaja koosseisude mobiliseerimise korral. Sõjaväe kaadri väikese arvu kompenseerimist selle kvaliteedinõuetele vastavalt väärtustati ka Eesti oludes. 1928. aasta seaduse alusel valiti ohvitserikaadrit ajateenistuse algul (valik Sõjakooli aspirantide kursusele) ja selle lõpul (valik Sõjakooli kadetikursusele). 1935. aasta seaduse alusel täiendati kaadriohvitseride valikuprotsessi
veelgi uute praktikaperioodide ja katsete näol.
79
Kasekamp 1928, lehed 96–97. Kuigi täieliku gümnaasiumihariduse olemasolu oli näiteks Saksamaal nii enne kui ka pärast Esimest maailmasõda üheks oluliseks kriteeriumiks
ohvitserikandidaatide valikul, peeti üldhariduslike näitajate kõrval oluliseks iseloomu ja
sotsiaalset päritolu (eelistatud olid aadli, aga ka riigiametnike ja kodanlikest peredest pärinevad noormehed). Selle kohta vt nt Boog, H. 1998. Civil Education, Social Origins, and
the German Officer Corps in the Nineteenth and Twentieth Centuries. – Forging the Sword.
Selecting, Educating and Training Cadets and Junior Officers in the Modern World. Ed. by
Elliott V. Converse III. Chicago: Imprint Publications, pp. 119–134.
80
81

Riigi Teataja 1930, 71, 492.

K.Ü.Õ. Sõjakooli aspirantide klassi õppekava: käsitamiseks võtta 3. V 1929. Tallinn:
K.Ü.Õ. Sõjakool, 1929, lk 1–59; K.Ü.Õ. Sõjakooli õppekavad. Esimene jagu. Aspirantide
õppekavad: I kaprali kursus. Tallinn: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutiste Staap, 1930, lk
1–50; K.Ü.Õ. Sõjakooli aspirantide klassi õppekavad. Tallinn: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutiste Staap, 1931, lk 1–66; K.Ü.Õ. Sõjakooli õppekavad. Teine osa. Kadettide õppekavad.
Tallinn: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutiste Staap, 1930, lk 1–90.
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Aspirantidele oli ette nähtud 38 auditoorset loengut, kus anti üldteadmisi
taktikapõhimõtete ja peamiste lahingutüüpide kohta. Omandatud teoreetilised teadmised viidi ellu kuuel kaardiharjutusel. Töö organiseeriti gruppides (10 aspiranti grupis). Tähelepanu pöörati õppija individuaalsetele võimetele, otsuse langetamise oskusele, selle põhjendamisele, eriti aga käskude
ja korralduste andmisele, samuti tulejuhtimisoskuste õpetamisele, niipalju
kui seda kaardil ja liivakastis oli võimalik omandada. Loengutel ja kaardiharjutustel omandatud teadmiste kontrolliks oli ette nähtud kaks kodutööd.
Suviste tööde perioodil oli kavas kuus päeva taktikalisi töid maastikul, kus
välioludes tuli rakendada talvel õpitud teoreetilisi teadmisi ja kaardiharjutuste
oskusi. Siingi toimus töö gruppides. Sõjaväe eriõppeainetele ette nähtud 673
praktilisest ja teoreetilisest tunnist hõlmas 182 tundi laskeasjandus. Sama
hulk tunde nähti ette taktikalisele ettevalmistusele, ülejäänud õppeainete osakaal oli juba oluliselt väiksem.
1930. aastal kinnitatud Sõjakooli kadettide õppekavad seadsid kõikide
väeliikide ohvitseridele ühises nooremas klassis eesmärgiks valmistada ette
rühmaülemaid, kes tunneksid põhjalikult jalaväe lahinguomadusi, mõistaks
kasutada vastavaid relvi, oskaks juhtida rühma lahingus ja läbi viia vastavat
väljaõpet. Vanema klassi (eriklassi) lõpetaja jalaväe erialal pidi suutma juhtida rühma ja kompaniid lahingus koostöös teiste väeliikidega ning tal pidid
olema oskused juhtida jalaväerühma väljaõpet. Raskekuulipilduja eriala lõpetaja pidi olema võimeline juhtima kuulipildujarühma lahingus ja läbi viima
vastavat väljaõpet. Suurtükiväe eriala lõpetajad pidid olema võimelised nii
lahingus kui ka meeskondade väljaõpetamisel edukalt täitma patarei tulejuhi,
patarei ohvitseri ja rühmaülema ülesandeid.
Et nii rahuaja õppetöö kui ka sõda eeldas juhilt laialdasi teadmisi, oskusi
ning tugevat iseloomu ja head tervist, keskendus juhi ettevalmistus õppekava
alusel neljale eesmärgile: intellektuaalne areng, professionaalne ettevalmistus
ning moraalne ja füüsiline kasvatustöö. Intellektuaalne areng tagati eeldatava
keskkooliharidusega, samuti tuli seda eesmärki taotleda kaudselt iga sõjalise õppeaine õpetamisel, sest ainuüksi seda eesmärki taotlevaid õppeaineid
õppekavas ei olnud. Professionaalne ettevalmistus eeldas sõjalisi teadmisi
ja oskusi, mille omandamise pidi tagama kogu Sõjakooli õppetöö. Sõjaliste
õppeainete valik, sisu ja õpetamine pidi kujundama tulevases juhis sõjalise mõtteviisi, mis pidi tagama, et ta suudab orienteeruda igas olukorras,
oskab seda mitmekülgselt hinnata ja langetada kiire otsuse. Sõjakooli kadeti
juhtimisõpe toimus nooremas klassis jao- ja rühmaülema tegevuse raames
ning vanemas klassis rühma ja kompanii juhtimist harjutades. Õppeainete
käsitlemisel peeti oluliseks ka üldist ideoloogilist orientatsiooni, mille aluseks oli lektori isiklik veendumus. Suhe riigi ja rahvaga nõudis tulevaselt
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juhilt poliitiliste sündmuste ja ühiskonna sotsiaalse olukorra mõistmist. Ka
moraalset kasvatustööd pidi kaudselt tehtama igas õppeaines (patriotismi,
võitlustahte ja kohusetunde kasvatus), seepärast loeti iga lektor õpilaskonna
kasvatuse eest moraalselt vastutavaks.
Õppekava järgi jagunesid õppeained üldsõjalisteks ja sõjalisteks eriõppeaineteks. Viimaste all peeti silmas puhtalt rakenduslikke sõjalisi aineid
(nt taktikaõppused maastikul, laskeasjandus, tutvumine teiste väeliikidega,
kehaline kasvatus ja määrustike rakendusalad). Kogu kolmeaastase Sõjakooli
jalaväekursuse (alates aspirantide kursusest) peale oli arvestatud ligi 1900
eriõppeaine tundi, millest ligi poole moodustasid taktikaõppused ja laskeharjutused. Natuke vähem kui 200-tunnise osakaaluga eristuvad veel rivi- ja
lahingudrill ning kehaline kasvatus. Üldsõjaliste õppeainetena käsitati enam
teoreetilist laadi õppeaineid. Suurima osakaaluga on siin üldtaktika, millele
tundide mahult järgnevad maastiku organiseerimine ja võõrkeeled (vene ja
inglise või saksa keel).
Kolonel August Traksmann (tollal Sõjavägede Staabi 6. osakonna ülem)
märkis 1930. aastal, et väeosadest saadud tagasiside kohaselt olid tollaste
noorte ohvitseride sõjatehnilised teadmised ja oskused võrdlemisi tugevad,
tunda andis aga sõjalise ja üldise kasvatuse ning iseloomu nõrkus. Traksmann
pidas probleemiks kadettide ülekoormatust õppetööga, mis jättis liiga vähe
aega iseseisvaks tööks. Koloneli arvates tuli panna suuremat rõhku kadettide
iseseisva lugemisharjumuse kujundamisele, seejuures tuli ka võõrkeelte
õppimisel82 peatähelepanu pöörata eeskätt lugemisoskuse omandamisele.
Sõjakool pidi harjutama tulevasi ohvitsere hankima teadmisi iseseisva lugemise teel, iseseisev järjekindel vaimne töö taotlenuks ühtlasi ka kasvatuslikku
mõju.83
Vaadeldaval perioodil oli õppeasutustes raskusi alaliste lektorite ametikohtade täitmisega (pärast seniste, peamiselt vene rahvusest lektorite
82

Ohvitseride võõrkeeleoskuse nõuded sätestati ametlikult 25. märtsil 1939 sõjavägede
ülemjuhataja käskkirjaga nr 72 (”Juhend võõrkeelte oskuse arendamiseks ja korraldamiseks
ohvitserkonnas”). Selle juhendiga määratleti võõrkeeleoskuse nõuded ning keeli valdavate
ohvitseride teenistuslikud eesõigused ja soodustused. Nii sätestati, et kõik ohvitserid
alates kompaniiülemast ja sellele vastavast ametikohast pidid valdama vähemalt osaliselt
ühte võõrkeelt. Kui vallatav keel ei olnud vene keel, nõuti vähemalt lugemisoskust vene
keeles. Pataljoniülema ja sellele vastaval või kõrgemal ametikohal teenivalt ohvitserilt
nõuti vähemalt osalise vene keele oskust ja lisaks veel ühe võõrkeele osalist valdamist.
Sõjavägede Staabis teenivatelt ohvitseridelt nõuti juhendi järgi vähemalt ühe võõrkeele
täielikku valdamist (vene, saksa, inglise või prantsuse keel) ja teise keele osalist oskust,
sealjuures pidi üks vallatavast keeltest olema vene keel. Juhendi eesmärk oli arendada
nooremate ohvitseride võõrkeeleoskust. Dokumendis sätestatud nõuded ja tingimused
jõustusid alates 1. jaanuarist 1940.
83

Traksmann, A. 1931. Vaatlusi ja mõtteid õppealalt kaitseväes. – Sõdur, nr 1/2 lk 5–12.
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lahkumist). Koosseisudes oli sel ajal viis-kuus Sõjakooli alalise lektori kohta,
mille komplekteerimisel esines probleeme. 1928. aastal oli ametis ainult kaks
Sõjakooli alalist lektorit84. Esimese Sõjakooli alalise taktikalektori ülesandeid täitis aastatel 1932–1933 major Voldemar Karing, alates 1934. aastast asendas teda major Eduard Margusson (Marguste). Alalise topograafia
õppejõuna esineb koosseisudes kolonelleitnant Frits Oja, suurtükiasjanduse
vastaval ametikohal teenisid majorid Hans Kurg ja Johan Mäe. Maastiku
organiseerimise aine lektoriteks olid kaptenid Eduard Kimm ja Erich Kõiv.
Kehalise kasvatuse instruktoritena esinevad õppeasutuste koosseisudes
leitnandid Johannes Langel, Evald Pliisnik ja eraisik Theodor Sulg. Pärast
kolonel Salfi, kindral Lebedevi ja vene lektorite lahkumist toimus Kõrgema
Sõjakooli õppetöö vaid ajutiste õppejõudude juhatusel.
Eelkirjeldatud uutel alustel sai ettevalmistuse ainult kaks lendu kaadriohvitsere (1931. ja 1932. aasta lennud), sest alates 1931. aastast jäeti
Sõjakooli kadettide klassid õpilastega komplekteerimata. Sõjakooli kuulipildurikompanii kursuse kadettide VIII lennu lõpetamisega 1932. aastal
lõppes kaadriohvitseride ettevalmistamine (kuni 1936. aastani, vt lisa 2)85.
Sõjakooli üksused komplekteeriti aastatel 1931–1936 vaid aspirantidega
(1. ja 2. aspirandikompanii, kuulipildurikompanii, patarei ja aspirantide
inseneriväe komando). Kaadriohvitseride ettevalmistuse peatamise peapõhjuseks oli üldine kulude kärpimise vajadus, mis tulenes majanduskriisi
mõjudest. Vastavat otsust ajendas ka see, et aastatel 1924–1926 komplekteeriti Sõjakooli kadetiklasse ilma vajaliku regulatsioonita, mille tulemuseks
oli noorte kaadriohvitseride ületootmine (vt lisad 2 ja 4). 1930. aastate
alguse majanduskriisi mõjul jäeti lahtiseks ka ohvitseride rahuaaja koosseisu
üldine suurus.86 Samal ajal suurenes reservohvitseride ettevalmistus, seda nii
ohvitseride üldarvu kui ka erialade hulga poolest. 1928. aastast alates lõpetab Sõjakooli aspirandina igal aastal 200–300 või enam noormeest. Lisaks
jalaväe ja suurtükiväe erialale hakati aspirandiklassides ette valmistama
arvukamalt inseneriväe, raskekuulipilduja ja suusk-ratturi erialade reservohvitsere (vt lisa 3). Suurtükiväe ja inseneriväe õppealad jagunesid veel
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omakorda eriklassideks. 1930. aastate algul hinnati keskkooli87 ja kutsekooli
haridusega kohustuslikku sõjaväeteenistusse võetud isikute kontingendi
aastaseks suuruseks 900–950 noormeest, kelle hulgast pärast noorteaega
valiti Sõjakooli aspirantide kursusele 300–350 reameest (seega umbes 35%
koguarvust)88. Ülejäänud keskharidusega noormehed suunati väeosade
õppekompaniidesse, kus neid valmistati ette reservallohvitserideks.
Sõjakooli reservohvitseridena lõpetanute sotsiaalset päritolu on teenistuslehtede alusel keeruline hinnata. Kapten Mart Haberi Kõrgema Sõjakooli
lõpetamisel kaitstud väitekirja lisas on toodud kolme 1930. aastate alguse
(1930–1931) aspirantide lennu andmestik. Selle põhjal moodustasid taluomanike pojad 30% koguarvust, tööliste (nii linna- kui maatööliste) pojad
peaaegu 28%, ametnike pojad 21%, ärialal tegutsevate isikute ja majaomanike pojad 11% ning rentnike ja asunike pojad 7,3%. Kolme lennu
lõpetanute koguarvust (686) moodustasid maalt pärinevad aspirandid 56,3%
(kokku 386) ja linnadest pärinevad 43,7% (kokku 300).89 Esitatud andmete
põhjal võiks järeldada, et linlased olid aspirantide hulgas n-ö üleesindatud,
kui arvestada, et samal ajal moodustas linnade ja alevike rahvastik kogu
elanikkonnast alla kolmekümne protsendi. Võib arvata, et linnades olid ka
paremad keskhariduse omandamise võimalused, kuid tuleb arvestada, et
linlaste ja maal elavate inimeste eristamine tollastes oludes jääb üsna tinglikuks. Andmestiku alusel võiks järeldada, et tollased elanikkonna põhilised sotsiaalsed grupid olid vastavalt oma üldisele osakaalule ühiskonnas
esindatud nooremas reservohvitserkonnas võrdlemisi ühtlaselt. Näiteks
1935. aastal kogutud andmed Sõjakoolis õppivate aspirantide vanemate
tegevusala kohta näitavad, et 2. aspirandikompanii kuuekümne üheksast õpilasest moodustasid kaalukama osa taluomanike pojad (29–42%). Suurema
osakaaluga eristuvad veel riigiteenijad (13–18%) ja töölised (10–14%), teiste
osakaal (käsitöölised, kaupmehed, majaomanikud, ettevõtjad) jääb juba oluliselt väiksemaks. Kui kuulipildurikomando viiekümnest õppurist ligi pooled moodustasid taluomanike pojad (ülejäänud kategooriad on esindatud
küllaltki võrdselt), siis patarei ja inseneriväe komando aspirantide sotsiaalses
taustas jääb taluomanike osakaal võrreldes eelnimetatud üksustega oluliselt
tagasihoidlikumaks (suurtükivägi ja insenerivägi olid tol ajal ajateenijate
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teenistuskoha valikul eelistatud väeliigid).90 Siiski pole nende andmete alusel
võimalik teha põhjalikumaid järeldusi ja üldistusi.
Olemasolevate andmete põhjal moodustasid 1931. aastal üliõpilased ja
juba ülikooli lõpetanud isikud aspirantide üldarvust 23,4%. Järgmistel aastatel langeb see arv alla kahekümne protsendi (1932. aastal 15,2%; 1933. aastal
17%). 1934. aastal langeb see näitaja aga kümne protsendi piirile91. Üheks
põhjuseks on ilmselt asjaolu, et 1928. aastal kaotatakse kohustusliku sõjaväeteenistuse tõttu üliõpilastele ajapikenduse andmine, mistõttu hakati aspirantide klassi komplekteerima peamiselt keskkoolilõpetajatega92.
Sõjakooli õppurite rahvusliku kuuluvuse kohta on võimalik teha järeldusi teenistuslehtedel olevate vastavate märgete alusel. Aspirantide kursuse
ja klassi lõpetajaskonna vastavaid andmeid pole nii põhjalikult läbi töötatud, et neid oleks võimalik esile tuua. Võib eeldada, et vähemusrahvastest reservohvitseriks pürgijaid oli tõenäoliselt oluliselt rohkem võrreldes
kaadriohvitseri kutse valinutega. Aastatel 1922–1931 Sõjakooli lõpetanud
626 kadetist93 on märgitud muu rahvuse esindajaks vaid viis ohvitseri: kaks
(balti)sakslast, üks venelane, üks rootslane ja üks grusiin.94 Ühe 1921. aastal
aset leidnud juhtumi põhjal andis sõjaväeringkonna ülem korralduse, mille
järgi oli soovitatav edaspidi vältida juudi rahvusest isikute Sõjakooli vastuvõtmist95. Ka ühes 1938. aasta lõpul osakondade ülematele suunatud dokumendis märkis Sõjavägede Staabi ülem kindralleitnant N. Reek, et rahvusküsimused ei tohtinud tulevaste ohvitseride valikus kutsuda esile teravusi,
kuid juute polnud tarvis valida96.
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1933. aastal tegi Kaitsevägede Staabi 6. osakonna ülem väeosadest saadud
informatsiooni põhjal kokkuvõtte, milles täheldas, et vabatahtlikult aspirantideks saada soovijaid oli vähe ja suurem osa ajateenijaist abituriente kaldub reservohvitseri vastutusrikkast, kuid austavast kutsest kõrvale põiklema.
Täheldati juhtumeid, kus riigi ja rahva juhtivate meeste pojad hoidusid tihti
vabatahtlikult Sõjakooli minekust kõrvale, kuna ei tahtnud saada reservohvitseriks. Tähelepanekute järgi töötas siiski ka suurem osa sunniviisiliselt
Sõjakooli saadetuid kursustel usinalt ja lõpetas need korralike tulemustega,
lõpuni täiesti passiivseks jäid vaid üksikud.97

3. Kaadrikriisi aastad: 1935–1940
1934. aasta riigipöörde eel ja järel muutus nii sõjaväe kõrgem juhtkond kui ka
üldine juhtimiskorraldus. Sõjaväge hakkas juhtima ülemjuhatajana kindralleitnant J. Laidoner ja Kaitsevägede Staabi ülemaks nimetati kindralmajor
N. Reek. Muutustega riigi juhtimises kaasnes sõjaväelaste ja sõjaväe suurem
mõjuvõim ka mitmetes muudes ametkondades. Ümberkorraldusi sõjaväes
sai nüüdsest kiiremini ellu viia, sest puudusid varasemad parlamentaarsed
kontrollmehhanismid.
Muude riigikaitseprobleemide hulgas tuli sõjaväe juhtkonnal asuda tegelema ohvitserikaadri vananemisega. Et vähendada kaadri teenistusest lahkumist, normeeriti 1934. aastal kaadriohvitseride teenistuskäiku reguleerivaid
seadusesätteid vanuse ülemmäärade kindlaksmääramise teel98. Sõjavägede
Staabis hakati koguma ja analüüsima andmeid Sõjakooli lõpetajaskonna,
Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsetel osalenute ja nooremohvitserkonna
vanuse kohta99. Analüüsi tulemusel järeldati, et ohvitserikaadri uuendamiseks tuli igal aastal ette valmistada 50–60 kutselist ohvitseri. Senises
kaadriohvitseride ettevalmistamises eristati kolme alaperioodi. Viiel esimesel aastal (I periood: 1921–1925) oli keskmine aastane lõpetajate arv (63)
täiesti sobilik, kuid 1921. aastal oli lõpetajaid normaalarvuga võrreldes poole
rohkem. Järgmise nelja aasta vältel (1926–1929) oli keskmine aastane lõpetajate arv (106) poole võrra suurem tegelikust tarvidusest. Kolmandal perioodil,
mis vältas kuus aastat (III periood: 1930–1935), oli keskmiseks aastaseks
lõpetajate arvuks kaheksateist, seejuures oli lõpetajaid kolme viimase aasta
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jooksul kokku vaid kakskümmend (vt lisad 2 ja 4). Kaadriohvitseride koosseisu ebaühtlane täiendamine tõi kaasa kaadri vananemise.
Enamik teise perioodi kestel Sõjakooli lõpetanuid oli 1937. aastaks 31–33
aastat vana, seega vananes umbes nelisada ohvitseri samal ajal. Kuna järgmisel perioodil lisandus vaid 107 ohvitseri, siis võis ennustada aastateks 1940–
1945 kriisiajajärku, kus endised sõjakoolide lõpetajad said liiga vanaks, et
Kõrgemasse Sõjakooli sisse astuda ja nooremohvitseri ülesandeid täita (vt
lisa 4).100 Nii hakkas vahepealne seisak kaadriohvitseride ettevalmistamises
(1932–1937) tekitama probleeme Kõrgema Sõjakooli mehitamisel, kuna
sobivaid staabiohvitseri kandidaate jäi järjest vähemaks. Kõrgema Sõjakooli
komplekteerimine olenes korrapärasest ohvitserikaadri uuendamisest.
Komplekteerimise aluseks oli 35-aastaste ohvitseride koguarv. Kaitsevägede
Staabi kalkulatsioonide kohaselt pidi selleks, et Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujate seast oleks võimalik valida (15–20 õpilase kooli vastuvõtmiseks),
osalema katsetel vähemalt 40–60 ohvitseri. Viimane arv pidi moodustama
kogu võimalikust katsealuste hulgast vähemalt 10–15%. Seega hinnati
Kõrgema Sõjakooli komplekteerimise jaoks vajalikuks nooremohvitseride
koguarvuks vähemalt 400 inimest. 1937. aasta seisuga oli võimalikke
sisseastujaid 542. Kaadriohvitseride ettevalmistamisel tekkinud seisaku
tõttu oli järgmise nelja aasta jooksul näha ette selle arvu vähenemist viiekümne protsendi võrra. Samal ajal ei saanud arvestada, et 1936. aastal loodud
Sõjakooli ohvitserideklasside lõpetajate baasil on võimalik komplekteerida
juba Kõrgema Sõjakooli kontingenti. Seega võis ennustada kriisi Kõrgema
Sõjakooli komplekteerimisel 1940. aastal. Aastatel 1942–1943 oleks aga
valikuvõimalus üldse puudunud (vt lisa 5).101
Kaadriga komplekteerituse ja planeeritavate tegevustega seotud seisukorda iseloomustab hästi alljärgnev väljavõte Kaitsevägede Staabi ülema
15. mai 1936. aasta ettekandest ülemjuhatajale: /.../ ülestõstetud küsimus ei
ole praegusele Vägede ülemjuhatusele uus ega üllatus. Vastuoksa; praegune
ülemjuhatus, astudes vägede etteotsa avastas otsekohe oma esimestes analüüsides kriitilise seisukorra kaadri isikulise koosseisu alal. Üle kahe aasta
kestnud töös isikulise koosseisu küsimuste alal kõik sammud olidki rajatud
selleks, et leida lahendusi aastate kestel areneda lastud kriisile. On loomulik, et kaheksa aastat süvenenud kriisi vägede kaadri isikulise koosseisu alal
ei saa lahendada ühe ega kahe aastaga. Küsimuse nii öelda väljaarenemiseks, oma loomuliku sängi juhtimiseks, normaal ringvoolu kujundamiseks
ja tekkinud mitmesuguste pahede kõrvaldamiseks nii ringvoolus endas kui
100
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ka teenistuse käigus, kõrgendustes on tarvis mitte vähem aastaid kui kulus
kriisi kujunemiseks. Forsseerimist ja erakorraliste abinõude tarvitusele
võtmist ei pea mina mitte õigeks, sest iga erakorraline abinõu ja samm on
vaid palliatiiv, mitte aga loomulik lahendus, andes edaspidi teatavas ajajärgus jälle oma kriise. Mina aga ei soovi, et tulevikus järeltulijad oleksid
kuidagi õigustatud praegusele Vägede ülemjuhatusele viipama uute kriiside
tekitamise mõttes. Üldvägede mastaabis komplekteerimise reform on kujunemas ja minul on veene, et kui meie läheme siin loomulikku rada paralleelselt teenistuse käigu reguleerimisega, siis meie suudame välja siirduda
loomulikku sängi. Selleks on aga tarvis aastaid. Mina olen teadlik selles, et
kuni 1934. aastani kujunenud kriis veelgi süveneb; see on paratamatus. Selle
kriisi kulminatsioonipunkt minu tõekspidamiste kohaselt kujuneb meil välja
paari aasta pärast. Mina lähtun põhimõttest, et kuna meie kaader on arvult
väike, siis peab tema kvaliteedilt, ettevalmistuselt olema väga kõrge.102
Selleks ajaks oli ohvitseride ettevalmistamises tekkinud vajadus süsteemi
järele, mis võimaldanuks kaadriohvitsere paindlikumalt ette valmistada
(nii arvu poolest kui ka erialade järgi). Nendel põhjustel kerkis Sõjakooli
ohvitserideklasside taaskäivitamisel 1935.–1936. aastal uuesti üles Sõjaväe
Tehnikakooli taastamise mõte. 1935. aastal asuti Sõjakooli ohvitserideklassis
samal aastal valitsuse välja antud „Väeliigi ohvitseride ettevalmistamise seadluse” alusel taas kaadriohvitsere ette valmistama103. Sõjaväe Tehnikakooli
avamise aluseks sai 1936. aastal kiirkorras väljatöötatud „Tehnilise ala
ohvitseride ettevalmistamise seadlus”104. Samal ajal käivitati eraldi seaduse alusel muuhulgas topohüdrograafia kutseliigi ohvitseride ettevalmistamine105 Kaitsevägede Staabi vastava osakonna juures. Viimasel juhul valiti
aspirantide klassi lõpetajate hulgast välja õpilased, kes läbisid Sõjavägede
Staabi topohüdrograafia osakonna juures korraldatava kaheaastase kursuse
ja pooleaastase praktika, mille järel tuli neil lõpetada Sõjakooli ohvitseride
jalaväeklassi aastane kursus.
1935. aastal muudeti Kõrgema Sõjakooli seadust106 ning lisati lähetatavate ohvitseride katsete hulka kirjalik ja suuline sõjaajaloo eksam. Katsetega
sisseastujate senistele eksamitele lisandusid suulised eksamid maailmasõja
ja Vabadussõja ajaloos, topograafias ning raadio-, mootori-, suurtüki- ja
lennuasjanduses. Uute ainete lisamine katseeksamite hulka pidi tagama,
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et vastuvõetavatel kuulajatel on õpinguteks vajalikud tehnikateadmised.
Kuulajate paremad teadmised sõjaajaloost pidid tegema võimalikuks, et
ohvitseride-klasside õppekavast saab eemaldada vastava temaatika algtasemel käsitlemise ning töö rajatakse varasemast teaduslikumal alusel.
Ohvitseride ebaühtlane ettevalmistus oli varem tekitanud probleeme ajaloosündmuste käsitlemisel.107 Sõjaajaloo õpetamine tugines suuresti teoreetilistele loengutele kuni 1936. aastani, mil õppemetoodika põhirõhk kandus
õpilaste iseseisvatele uurimustele ja nende ettekandmisele.108 1938. aasta
sügisel kinnitatud Kõrgema Sõjakooli IX juhtimise ja staabiteenistuse lennu
ning sõjamajanduse II lennu õppekavasse lisati uute õppeainetena riigikaitse
ja sõja juhtimine, Eesti ajalugu varakeskajal, sõjaväe administratsioon,
rahvamajanduse mobilisatsioon, kodanlik õhu- ja gaasikaitse, rahvamajandus, riigihaldus ja riigivarandus ning laskeasjandus. Suvisele välipraktikale
lisandusid manöövrid ja koondusõppused. Uute ainete tõttu pikenes õppeaeg
seniselt kahelt aastalt kolmele. Senist esimese ja teise õppeaasta korraldust
sealjuures ei muudetud. Lisandunud õppeaasta sügiskuudel kuulati teoreetilisi aineid, millele pidi järgnema väitekirjade koostamine, praktilised välitööd
ja seejärel väitekirjade ettekandmine (juhtimise ja staabiteenistuse IX ja sõjamajanduse II lennus enam lähetatud ohvitsere polnud, mistõttu oli väitekirja
koostamine kõigile kohustuslik).109
Samal ajal, kui asuti ümber korraldama kaadriohvitseride ettevalmistust,
toimusid olulised muudatused ka keskharidussüsteemis. 1934. aasta koolireformiga pikendati seni üldhariduse omandamiseks vajalikku õppeaega
üheteistkümnelt aastalt kaheteistkümnele. Senise kaheastmelise üldhariduskooli asemel kehtestati kolmeastmeline süsteem: algkool (1.–4. õppeaasta), keskkool (5.–9. õppeaasta) ja gümnaasium (10.–12. õppeaasta)110.
1937. aastal muudetud seaduse järgi võis olla kahte tüüpi keskkoole: viieaastane progümnaasium, mis järgnes neljaklassilisele algkoolile, või kolmeaastane reaalkool, mis järgnes kuueklassilisele algkoolile. Keskkoolile
järgnes kolmeklassiline gümnaasium111. Haridusreform muutis seni ainult
gümnaasiumiharidust tähendanud keskhariduse mõistet. Siitpeale tähendas
keskharidus üheksaklassilise koolihariduse omandamist, gümnaasiumiharidusena mõisteti nüüd aga kaheteistklassilist haridust. Kuna rahuaja
107
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töö nõudis, et kaadriohvitserid oleksid võimalikult hea üldharidusega,
siis oli Sõjakooli ohvitserideklassidesse võimalik pääseda vaid täieliku
gümnaasiumihariduse omandanud aspirantide klasside lõpetanutel.
Sõjavägede Staabi seisukohalt halvendas koolireform sõjaväe ohvitseridega mehitamise võimalusi. Olukorra ainus lahendus olnuks nõuda, et
1934. aasta keskkooliharidusega aspirandid üleajateenijad-allohvitserid
sooritaksid enne kaadriohvitseride ettevalmistusklassi astumist eksternina
katsed gümnaasiumi õppekavade ulatuses112. 1935. aasta ohvitseride ettevalmistamise seadluse alusel võisid ohvitserideklassidesse astuda lisaks
gümnaasiumilõpetajatele ka sellega võrdsustatud Tallinna Tehnikumi ning
Tallinna ja Tartu pedagoogiumide lõpetajad113. Sõjaväe sõjaaja vajadusteks reservohvitseridega komplekteerimisel ei saanud aga piirduda vaid
gümnaasiumilõpetajatega, sest muidu olnuks valikuvõimalus liiga väike.
Aspirandiklassidesse võis vastu võtta ka keskkoolilõpetajaid (sealhulgas
põllutöökeskkooli, Tallinna ja Tartu pedagoogiumide ning Tallinna tehnikumi
ja Merekooli 2. klassi lõpetanuid).
Üldharidussüsteemis toimunud muudatused, mille eesmärk oli vähendada gümnaasiumide arvu ja suurendada kutsekoolide võrku, sundisid
Sõjavägede Staabi juhtkonda hindama, kuidas see mõjutab kaadriohvitseride
koosseisu uuendamist. Eeskätt peeti siin silmas, et igal aastal oleks olemas
piisav arv kaadriohvitseride kandidaate-praktikante (portupeeaspirante).
Kuigi näiteks 1939. aastal leiti, et tegelikkuses gümnaasiumiharidusega
portupeeaspirantidest puudust ei olnud, polnud tulevikuväljavaated siiski nii
selged. Haridusministeeriumi 1939. aasta prognoosi järgi pidi gümnaasiumide ja neile vastavate kutsekoolide lõpetajate arv stabiliseeruma lähitulevikus seitsmesajale noormehele aastas. Sellest arvati ülikoolidesse astuvat
450–500 isikut, mis tähendas, et rakendusliku elukutse valinute arvuks jäi
umbes 250. Viimaste hulgas oli kindlasti palju kutsekoolide lõpetajaid, kes
suundusid pärast kooli lõpetamist vastavale erialale (arvu hinnati umbes 150
isikule). Seega võis selle kalkulatsiooni alusel jääda sõjaväe kaadriohvitseridega komplekteerimiseks üle umbes 100 noormeest, kellest teatud hulk
polnud sellest kutsest huvitatud või oli liiga kehva tervisega. 1939. aastal
112
113

ERA 495–12–569, lehed 407–410.

Tulenevalt 1937. aastal kehtestatud uue kutsehariduslike õppeasutuste seaduse vastuvõtmisest muudeti 1939. aasta lõpul ka väeliigi ohvitseride ettevalmistamise seaduse neid
sätteid, mis lubasid aspirantide klassidesse vastu võtta ka aianduskeskkooli, tööstus- või
tehnikakeskkooli, kaubandus- või ärinduskeskkooli ning kõrgema astme kutsekoolide lõpetajaid (tehnikumi, kommertskooli, riigi tarbe ja kujutava kunsti kooli) lõpetajaid, kes olid
samuti võrdsustatud gümnaasiumilõpetajatega. Viimasel juhul oli tegemist formaalse muudatusega, mis taotles eri seaduste vastavate sätete omavahelist kooskõlastamist. Vt Riigi
Teataja 1939, 117, 915.
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kinnitatud portupeeaspirantidega komplekteerimise kava114 olnuks sellise
tulevikustsenaariumi täitumise korral gümnaasiumi lõpetanud noormeestega
raske ellu viia. Ühe lahendusena nähti ette portupeeaspirantide valimist
gümnaasiumisse sobimatute keskkoolilõpetajate hulgast. Et välistada tulevaste kaadriohvitseride üldharidustaseme langust, tuli Sõjakooli juures avada
keskkooliharidusega portupeeaspirantidele kaheaastase kestusega eelklass.115
Sellel ajal seati eesmärgiks täiendada nooremat kaadriohvitserkonda ka
ülikooli lõpetanud aspirantide ja reservlipnikega. Selleks olid uues ohvitseride ettevalmistamise seaduses kõrgharidusega aspirantidele ja reservlipnikele ette nähtud mõned soodustused. Ülemjuhataja resolutsiooni järgi
vajas sõjavägi võõrkeeli oskavaid juriidilise ja matemaatilise eriharidusega
ohvitsere116. Kõrgharidusega õppur pidi enne ohvitserideklassi astumist
teenima ühe aasta väeosas lipniku auastmes ohvitseri ametikohal. Pärast
ohvitserideklassi lõpetamist nähti ette ülendada kõrgharidusega lipnik kohe
nooremleitnandiks (ilma eelneva pooleaastase praktikata). Praktikas jäi
kõrgharidusega isikute ohvitserideklassi astumine siiski pigem erandiks.
1938. aastal ülendati Sõjakooli ohvitseride jalaväeklassi lõpetamisel nooremleitnandiks kolm kõrgema haridusega lipnikku (topohüdrograafia erialakursuse õppurid: lipnikud Voldemar Maasik, Paul Kaur ja Heino Oru)117.
1940. aastal lõpetas Sõjakooli ohvitseride suurtükiväeklassi topohüdrograafia
erialal nooremleitnandina ka Georg Želnin, kel oli juba käes Tartu Ülikooli
matemaatikudiplom118. 1939. aastal lõpetas Sõjakooli jalaväe ohvitseriklassi
sinna ratsarügemendist lähetatud nooremleitnant Villem-Emil Marder, kellel
oli samuti juba ülikooliharidus119.
1935. aastal kehtestatud korra järgi tuli tulevasel kaadriohvitserikandidaadil enne Sõjakooli ohvitserideklassi astumist ehk pärast aspirandikursuse
läbimist teha läbi kaheaastane üleajateenija-allohvitseri ehk portupeeaspirandi
teenistuspraktika väeosades. Portupeeaspiranti120 käsitati teenistusliku
114
Igal aastal oli ette nähtud valida välja 65–100 portupeeaspiranti ja Sõjaväe Tehnikakooli
õpilast.
115

ERA 495–12–604, lehed 394–398.

116

ERA 495–12–569, leht 1.

117

Vabariigi Presidendi käskkiri nr 5, 24. august 1938.

118

Vt ERA 495–12–612, lehed 1005–1006; vt ka Album Academicum Universitatis
Tartuensis 1918–1944 III. Tartu: Tartu Ülikool, lk 93.
119

Vt näiteks Album Academicum Universitatis Tartuensis 1918–1944 II. Tartu: Tartu
Ülikool, lk 433.
120

Portupeeaspirandi kui teenistusliku staatuse nimetus võidi tuletada 19. sajandil Vene
keisririigi armees kasutusel olnud aadlipäritolu allohvitseride (ohvitserikandidaatide) auastmenimetustest (portupeejunkur, portupeelipnik). Portupeeallohvitseri auaste oli samal
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seisundi poolest kui riviallohvitseri ametikohal teenivat kaadriohvitserikandidaati, kes tutvus põhjalikult sõduri ja allohvitseri elu ja teenistusega ning
ette nähtud aja jooksul läbis väeosas jaoülema (mitte üle aasta) ja rühmavanema teenistuspraktika vastavate üksuste sõjalise kasvatuse ja õpetamise
alal. Võimalusel võis portupeeaspiranti määrata ajutiselt ka rühmaülema
kohuseid täitma. Samal ajal tuli neil viimistleda relvade käsitsemise ning
jao ja rühma lahingujuhtimise oskusi. Kaheaastase praktikaaja jooksul pidid
kõik portupeeaspirandid läbima Lahingukooli neljakuuse põhikursuse. See
õppeasutus moodustati õppetsentrumite ja kaadri lahing-tehnilise kursuse
kogemuste põhjal.
1936. aasta juunis alustati seniste õppetsentrumite kogemustele tuginedes
kaadri lahing-tehnilise kursuse õppetööd Allohvitseride Koolis121, kus oli
aastate jooksul välja valitud ja õpetatud instruktorite kaader. Kursuse õppetöö
korraldamisel osales kogu Allohvitseride Kooli kaader: ohvitserid klasside
ülematena ja üleajateenijad-allohvitserid erialade instruktoritena. Jalaväe-,
saate- ja erirelvade tundmaõppimiseks formeeriti kursusel õhukaitse- ja käsirelvade klass, tankitõrjekahuri klass, tankitõrjepüssi klass, raskekuulipilduja
klass, pioneeriasjanduse klass. Kursuse õppetöö kestis kuni 1936. aasta jõuludeni. Kaadri lahing-tehnilise kursuse õpilasteks olid kõik 1935. ja 1936. aastatel edasiseks teenistuseks välja valitud portupeeaspirandid ning väeosadest
ajal kasutusel näiteks Preisi armees. Termini esimene pool on prantsuse keelest (porte-épée
‘mõõgarihm’), viidates varasemast ajaloost pärinevale vanema sõjaväelise juhi relva- või
mõõgakandja funktsioonile.
121

Alates 1920.–1921. aastast oli Allohvitseride Kooli ülesanne valmistada ette ajateenijaid-allohvitsere. 1923. aastal avati Allohvitseride Kooli õppepataljoni juures ka üleajateenijate kursus nende üleajateenijate-allohvitseride jaoks, kes polnud läbinud allohvitseride kursust. Selliste ülesannetega töötas kool kuni 1928. aasta sügiseni, valmistades
ette ajateenijaid-allohvitsere ja täiendades üleajateenijate-allohvitseride teadmisi. Samal
ajal valmistati ajateenijaid-allohvitsere ette ka diviiside juures asuvates õppekompaniides.
Seoses 1928. aastal toimunud kaitseväe organisatsiooni reformiga ja üleminekuga aastasele
ajateenistusele lõpetati Allohvitseride Koolis ajateenijate-allohvitseride ettevalmistamine.
Senise kaheksateistkuulise ajateenistuse vältel läbiti esimese kuue kuu jooksul noorsõduri väljaõpe, millele lisandus kuus kuud allohvitseri väljaõpet (jaoülem). Viimane
pooleaastane periood ajateenistusest möödus ajateenija-allohvitserina (jaoülemana). Ajateenistuse vähendamisel kaheteistkümne kuuni suudeti allohvitsere küll samadel alustel ette
valmistada, kuid praktikaks ja allohvitserina teenimiseks enam aega üle ei jäänud. Seega
tuli nüüd ajateenijate-sõdurite väljaõpetamisel ajateenijate-allohvitseride asemel rakendada
senisest suuremal hulgal kutselisi üleajateenijaid-allohvitsere. Allohvitseride Kooli ülesandeks saigi siit alates üleajateenijate teadmiste täiendamine. Kolm endist laskurkompaniid ja
üleajateenijate kursus liideti üheks õppekompaniiks ja raskekuulipildurite kompanii nimetati
ümber õppekuulipildurikomandoks, kuna õppepatarei ja õppeeskadron jäid edasi tegutsema
ning nende nimetused endiseks. Sellise koosseisu ja ülesannetega töötas Allohvitseride Kool
kuni 1934. aastani.
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lähetatud ohvitserid ja allohvitserid (kokku 130 õpilast). Õppetöö kestel
läbisid õpilased kordamööda kõik eeltoodud klassid.
Alates 1. septembrist 1936 kehtestati kursuse kaadri uus koosseis, mille
alusel nimetati senine Allohvitseride Kool ümber Lahingukooliks. Seda
kuupäeva hakati hiljem pidama ametlikuks Lahingukooli aastapäevaks122.
Lahingukooli koosseisu kuulusid alates 1937. aastast laskuriklass, raskekuulipilduriklass, suurtüki- ja saaterelvade klass ning õppeeskadron. Endise
Allohvitseride Kooli kaader viidi üle Lahingukooli koosseisu. Kaadri
lahing-tehnilisest kursusest kujunes Lahingukooli põhikursus, kus pöörati
peatähelepanu õpilaste sõjalisele kasvatusele, uute jalaväe tankitõrjerelvade
materiaalosa ja tuleomaduste tundmisele, nende käsitsemisoskusele ning
lennukitõrjele sõjapüssist, rivivõtete omandamisele, rännakuharjutustele ja
lahinglaskmistele.
Põhikursusele lähetati portupeeaspirandid, kaadriohvitserid ja üleajateenijad-allohvitserid väeosadest (sh piirivalvest). Kuna peamise osa põhikursuse õpilaskonnast moodustasid igal aastal teenistusse võetavad portupeeaspirandid, oli õppetöö korraldatud selliselt, et õpilased läbisid järgemööda
kõigi eelnimetatud Lahingukooli eriklasside õppekursused. Seetõttu kujunes
õppetöö põhikursusel lühiajalisteks (kestis kuni 3 nädalat) üksikkursusteks
laskuri, raskekuulipilduja, miinipilduja, tankitõrjepüssi ja tankitõrjekahuri
erialadel. Põhikursusi korraldati ainult suvisel perioodil (juulist oktoobrini) ning need kestsid normaaloludes kuni neli kuud. Suur osa põhikursuse
suveperioodi õppustest toimusid 3. diviisi Valdeki õppeväljal ning Petseri
Põhjalaagri ja Kurtna sõjaväelaagrites. Vastavalt 1937. aasta algul kinnitatud
Lahingukooli tegevuse juhendile oli õppetöö põhikursusel puhtpraktiline
ja toimus töökooli põhimõttel123. Uue õppeasutuse eeskujuna on viidatud
tollastele Saksamaa lahingukoolidele, kus drilliti nooremate ohvitseride ja
üleajateenijate-allohvitseride lahingulist osavust, täpsust ja kiirust relvade
käsitsemisel ning taktikalisel kasutamisel124. Lisaks korraldati Lahingukooli
juures kursus ajateenijatest kaadriallohvitseride ettevalmistamiseks. Samuti

122

ERA 650–1–524, leht 71; ERA 650–1–2658, lehed 111, 152. Endise Allohvitseride Kooli
aastapäevaks peeti 20. maid (1920). 1939. aastal taotles Lahingukooli juhtkond, et kooli
alguseks loetaks edaspidi 1. septembrit, sest Lahingukooli ülesanded erinesid oluliselt endise
Allohvitseride Kooli eesmärkidest. Kui Allohvitseride Koolis õppisid ainult sõdurid ja allohvitserid, siis Lahingukoolis õppisid ka ohvitserid ja portupeeaspirandid. Lahingukooli
vanus ja aastapäev sätestati sõjavägede ülemjuhataja käskkirjaga 1939. aasta suvel (Sõjavägede Ülemjuhataja käskkiri nr 131, 6. juuni 1939).
123
124

ERA 650–1–523, lehed 227–233.

Nõmmik, A. 1989. Möödus 70 aastat Eesti Vabariigi Sõjakooli asutamisest. – Võitleja,
nr 2, lk 8.
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toimusid siin raskekuulipilduja ohvitseride, tankitõrje- ja saaterelvade
meistrite ning tankitõrjeüksuste ohvitseride ettevalmistuskursused.
Erikursused jagunesid vastavalt nende eesmärgile kutse- ja täienduskursusteks. Kutsekursused pidid kaadrit ette valmistama vastava eriala ametikohtadele asumiseks. Täienduskursuste alla arvati ka tulevikus korraldatavad
pataljoni- ja kompaniiülemate kursused.125 Kooli koosseisu kuuluv õppeeskadron ratsastas sõjaväe remondihobuseid, õpetas Kõrgema Sõjakooli,
Sõjaväe Tehnikakooli ja Sõjakooli õppureile ratsutamist ning korraldas ajateenijate-sõdurite väljaõpet ja eskorditeenistust. Peale selle kasutati eskadroni
hobuseid Sõjakooli ja Lahingukooli taktikaõppustel. Lisaks õppetöö läbiviimisele oli Lahingukooli kaadri ülesandeks ka uue relvastuse ja lahinguvarustuse katsetamine126. Nii kujundati algselt vaid allohvitseride teadmisi
ja oskusi täiendavast väljaõppeinstitutsioonist 1930. aastate teisel poolel
kogu sõjaväe üleajateenijate-allohvitseride, ohvitserikandidaatide ja nooremohvitseride täienduskoolituskeskus, kus katsetati uusi relvatehnilisi lahendusi
ning kanti uued ühtlustatud oskused ja õppemeetodid väljaõpetatud kaadri
kaudu edasi väeosadesse.
Teenistuspraktika jooksul tuli portupeeaspirantidel ühtlasi valmistuda
ohvitserideklassi sisseastumiseksamiteks. Selle ettevalmistuse juhtimine
lasus sõjaväeringkondade staapidel, kus tuli määrata igale garnisonile vilunud ohvitser, kes pidi juhtima ja kontrollima vastavat ettevalmistustööd.
Kuigi portupeeaspirant teenis üleajateenija ametikohal, ei saanud ta samal
ajal olla üleajateenijate kogu liikmeks. Selle asemel nähti portupeeaspiranti
ohvitserikogude alalise külalisena. Väeosa ülem ja kohapealsed ohvitserikogud pidid kaasama portupeeaspirante ohvitseride pidudele ja koosviibimistele, et aidata neil luua side ohvitserkonnaga. Eesmärgiks oli tutvustada
tulevastele ohvitseridele õiget seltskondlikku kasvatust, kombeid ja traditsioone. Portupeeaspirantide kasvatuse ja õpetamise eest vastutasid kõik väeosa ohvitserid.127 Kui 1928. aastal ohvitseride ettevalmistamise seaduse järgi
kaadri- ja reservohvitseri väljaõpe ühtlustati, siis nüüd üritati kaadriohvitseri
125

ERA 650–1–523, lehed 224–233.

126

Näiteks anti 1936. aasta novembris sõjavägede ülemjuhtaja otsuse alusel ja Sõjaväe
Varustusvalitsuse ülema korraldusel Lahingukoolile ülesandeks katsetada viie riigi kiivrite
mudeleid (Saksa, Prantsuse, Inglise, Poola, Rootsi), et võrrelda nende sobivust ja praktilisust
Eesti sõduri kasutusel oleva varustusega. Katsetamise käigus tuli selgitada, milline mudelitest võiks kujuneda Eesti sõjaväe kiivri põhitüübiks ning milliseid muudatusi selle valiku
rakendamisel tuleks teha kasutuseloleva varustuse (eriti rakmete) kujus või kandmisviisis.
Katsetulemuste alusel, mida Lahingukooli ülem 1937. aasta märtsis Varustusvalitsusele esitas, loeti kasutusel oleva varustuse jaoks sobivaimaks Rootsi kiivrit. Seejuures lisati soovitused, kuidas muuta kinnitusrihmastikku ja voodrit. (Vt ERA 650–1–2654, lehed 269–271.)
127

ERA 650–1–523, lehed 335–345.
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ettevalmistamist siduda ka üleajateenija-allohvitseri ettevalmistamisega.
Sellise kava elluviimisega loodeti ühtlasi luua võimalus uuendada üleajateenijate kaadrit isikutega, kelle üldharidustase on parem.128
Katsete ja arstliku läbivaatuse alusel valiti ohvitserideklasside komplekteerimiseks ühe kuu vältel välja sõjavägede ülemjuhataja määratud arv
kandidaate. Ohvitserideklassidesse pääsejad valiti välja kirjalike, suuliste
ja praktiliste katsete alusel. Kirjalikud katsed tuli sooritada eesti keele, ajaloo, geograafia ja taktika alal. Suulised katsed hõlmasid järgmisi aineid ja
valdkondi: üks võõrkeel ja vene keel, taktika, välikindlustamine, suurtükiasjandus, topograafia, administratsioon, Vabadussõda, maailmasõda, sõjaväe määrustikud, eeskirjad ja juhendid, matemaatika, füüsika, keemia.
Praktilised katsed olid järgmised: tervisekatse, riviline ettevalmistus,
topograafia ja laskmine. Üldainete katseprogrammid tuginesid gümnaasiumi
aineprogrammidele ja sõjaliste ainete ulatus senise teenistuse jooksul läbivõetule. Nagu siit nähtub, oli katsete sisuline maht küllalt suur ja eeldas
tõsist ettevalmistust. Näiteks tuli 1937. aasta sisseastujatel ühe kuu jooksul sooritada kakskümmend kolm katset, mistõttu toimusid katsed peaaegu
iga päev. See kurnas õpilasi. Ühe raporti järgi olid kolmanda nädala alguseks mõned õpilased niivõrd väsinud, et ei suutnud vahel vastata lihtsamatelegi küsimustele. Seetõttu peeti otstarbekaks katsete mahtu veidi vähendada, jättes praktilised katsed väeosades praktikal oleku ajaks. Samal aastal
osales ohvitserideklassidesse vastuvõtmiskatsetel kuuskümmend viis kandidaati (58 portupeeaspiranti ja 7 üleajateenijat-allohvitseri, viimastest 4 oli
lõpetanud ka aspirantide kursuse). Kehvade teadmiste tõttu ei sooritanud
katseid neliteist katsealust (22%), nendest üksteist portupeeaspiranti ja kolm
üleajateenijat-allohvitseri.129
Ohvitserideklassi vastuvõetud ülendati lipniku auastmesse. Seega olid nad
õpingute ajal juba ohvitserid (lipnikud) ning siitpeale kadetistaatus kadus.
Õppetöö jalaväe ohvitserideklassis kestis aasta, suurtüki-, inseneri-130 ja
mereväe klassides aga aasta ja kaheksa kuud. Pärast kursuse läbimist ja enne
järgmisse auastmesse ülendamist tuli läbida veel pooleaastane praktika väeosades (vt lisa 7). Sellise ettevalmistuse läbinud kaadriohvitserilt (nooremleitnandilt) eeldati olude ja teenistuse tundmist ja teenistusse astumist juba
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ERA 495–12–569, lehed 489–497.

129

ERA 495–12–593, lehed 329–332.

130

„Väeliigi ohvitseride ettevalmistamise seadluses” ette nähtud Sõjakooli ohvitserideklasside inseneriväeklassi tegelikult ei avatudki. Vajadus sellise eriklassi järele kadus ilmselt
paljuski seoses Sõjaväe Tehnikakooli taasloomisega 1936. aasta sügisel, kus oli võimalus
koolitada vastavalt vajadusele erinevate inseneriväe erialade kaadrit.
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noore, kogemustega juhina131. Kaadriohvitseri kutseni ehk nooremleitnandi
auastmeni jõuti sellise ettevalmistussüsteemi juures jalaväe erialal vähemalt
56 kuud ehk 4,8 aastat pärast ajateenistuse algust (arvestades sisse ka puhkused); suurtükiväe erialal võttis see aega 64 kuud ehk 5,4 aastat (vt lisad 8
ja 9).
Väljaõppesüsteemi ümberkujundamise tõttu muudeti ja täiustati ka õppekavasid. 1936. aastal valmisid Sõjakooli aspirantide jalaväe-, suurtükiväe- ja
inseneriväeklassi uued õppekavad. Võrreldes kümnendi alguses koostatud
õppekavadega jäid üldeesmärgid samaks, kuid võrreldes varasemaga on
täheldatav praktilise ainekäsitluse (oskuste) osa kasv. Õppekava järgi oli
aspirantide õppetöö Sõjakoolis korraldatud praktilise töökooli põhimõttel, st
teoreetilisi teadmisi jagati peamiselt sissejuhatuseks ja selgitustena.
Kogu õppeajast oli aspirantide jalaväeklassi õppekavas määratud praktilisele osale 88–90%, teoreetilisele 10–12%. Suurtükiväeklassi õppekavas oli
praktilisele osale ette nähtud 84,8% ja teooriale 15,2%. Inseneriväeklassis
oli vastavate ainekäsitluste suhe 83,3% ja 16,7%. Suurema osakaaluga õppeaineks jalaväeklassi õppekavas oli taktika, mille õpetamiseks kulus laskuri
erialal 33,7%, suusk-ratturi erialal 33% ja raskekuulipilduja erialal 23,5%
õppeajast. Loengutes selgitati sissejuhatavalt erinevaid lahingutüüpe, väeliikide omadusi ja nende omavahelist koostööd kuni pataljonisuurustes
üksustes. Loengutele järgnesid liivakasti- ja kaardiharjutused, kus teoreetilisi teadmisi õpiti rakendama konkreetsetes olukordades. Sellele järgnesid
suveperioodil tegelike üksustega (jagu, rühm, kompanii) maastikuharjutused,
kus aspirandid osalesid nii ülesannete täitjate kui juhtide rollis. Õppekavas oli
kahe harjutuse raames nähtud ette käsitleda ka tugevdatud pataljoni tegevust.
Rõhuasetus oli siin juhtimisel ja vastava kogemuse andmisel, olukorra õige
hindamise arendamisel ja otsuste tegemisel erinevates lahinguolukordades.
Teisel kohal õppeaja osakaalult oli jalaväeklassi õppekavas laskeasjandus,
millele laskuri erialal pühendati 23,7% (293 tundi), suusk-ratturi erialal
20,9% (267 tundi) ja raskekuulipilduja erialal 29,3% (375 tundi) õppeajast.
Laskuri erialal oli ette nähtud kulutada 38 tundi tulejuhtimisele ja loengutele,
millest ülejäänud 255 tundi ehk kolmkümmend kuus ja pool seitsmetunnist
tööpäeva pühendati relvade käsitsemisele ja laskmisele. Mõnede kaasaegsete hinnangute kohaselt oli laskeasjanduse osakaal aspirantide õppekavas
liiga suur132. Tundide arvult kolmandal kohal (12,5%) oli õppekavas riviline
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ettevalmistus, mis pidi arendama tulevase juhi oskusi juhtida rühma ja vajadusel kompaniid koond- ning lahkrivis.
Aspirantide suurtükiväeklassi õppekavas oli tundide arvult esikohal suurtükiväe laskeasjandus (25,2% õppeajast). Taktikalise väljaõppe eesmärk oli
anda suurtükiväe aspirantidele ettekujutus rühma, kompanii ja pataljoni tegevusest lahingus ning teadmised suurtükipatarei ja -grupi lahingutegevusest.
Inseneriväeklassi sideerialal oli esikohal taktikaõpe, mis valmistas aspiranti
ette sõjaaja siderühma ülemaks, kes pidi tundma jalaväerelvi ja oskama
neid taktikaliselt kasutada ning olema suuteline juhtima lahingus side- ja
jalaväerühma. Ühtlasi pidid sideeriala aspirandid saama ettekujutuse teiste
väeliikide tegevusest ning oskuse töötada sideerialal rügemendisuurustes
üksustes. Sideerialal pidid aspirandid omandama oskuse juhtida siderühma
lahingus ja õpetada välja selle meeskonda, tundma sidevahendite tehnilisi
omadusi ja taktikalise kasutamise aluseid ning suutma korraldada sidekava
pataljoni- ja rügemendisuuruste üksuste piires.133
Peale jalaväelaste said jalaväeklassis üldettevalmistuse ratsa- ja mereväelased. Mereväe reservohvitsere asuti ette valmistama pärast seda, kui
kaadriohvitseride ettevalmistus Sõjakooli aspirantide jalaväeklassis oli lõpetatud (alates 1928. aastast), kusjuures enne ja pärast jalaväeklassi korraldati
mereväe aspirantidele mõnekuulised erialakursused. Täpsema ülevaate saamist sellel perioodil ette valmistatud mereväe reservohvitserkonnast raskendab asjaolu, et aspirandikompaniide lõpetajaskonda ei ole kõigi allikate
alusel alati võimalik väeliigiti eristada. Sellel perioodil valmistati ette vähemalt kuni viiskümmend mereväe reservohvitseri (vt lisa 3).
Suurtükiväeklassis valmistati ette suurtüki- ja õhukaitsesuurtükiväe ning
merekindluste reservohvitsere (vt lisa 7). Inseneriväeklassis said ettevalmistuse inseneriväe ehk side- ja pioneerieriala aspirandid. Soomusväe reservohvitsere valmistati ette vastavalt kitsamale erialale jalaväe-, suurtükiväe- või
inseneriväeklassides. Aspirantide õppetöö kestis jalaväeklassis kuni üheksa
kuud, suurtükiväe- ja inseneriväeklassis kuni kümme ja pool kuud. Pärast
katsete sooritamist lähetati aspirandid tagasi väeosadesse juhtimispraktikale
kuni kolmeteistkuulise teenistusaja lõpuni (mereväes ja merekindlustes
1935. aastast 15–17,5 kuud)134. Mereväe ja merekindluste aspirandid viibisid
133

Ibid., lehed 107–111; ERA 495–12–631, lehed 17–20 (Bauming, E. 1936. Reservohvitseride ettevalmistamise aluseid, nende oskuste ja teadmiste täiendamise probleeme
tänapäev. Lisad.)
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Vaadeldaval ajajärgul täiendati pärast ajateenistuse järel reservi arvamist reservohvitseride oskusi ja teadmisi kahes organisatsioonis: Kaitseliidus (alates 1925. aastast) ja
reservohvitseride sektsioonides (alates 1933. aastast). Mõlemate organisatsioonide tegevus
oli korraldatud territoriaalsel põhimõttel. 1936. aasta andmetel oli Kaitseliitu koondunud
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praktikal ja läbisid mereväe erialakursuse. Jalaväe aspirantidel kestis praktika
poolteist kuni kaks kuud, suurtüki- ja inseneriväe aspirantidel aga kaks
nädalat.135 Lisaks ajateenijatele lõpetasid 1930. aastate teisel poolel Sõjakooli
aspirantide kursuse jalaväe erialal mitmel korral ka üksikud arstikvalifikatsiooniga isikud, kes teenisid sõjaväes arstidena ja ülendati seejärel sanitaarnooremleitnandi auastmesse136.
Sõjakooli ohvitserideklasside jalaväeklassi 1936. aastal kinnitatud
õppekava järgi pidi lõpetaja suutma edukalt juhtida rühma ja kompaniid
koostöös teiste väeliikidega, samuti pidi ta olema võimeline juhtima
nende allüksuste väljaõpet. Jalaväe eriala lõpetajalt eeldati võimet juhtida
raskekuulipilduja jagu ja rühma lahingus ja suutlikkust õpetada välja neid
üksusi. Ka ohvitserideklassi õppekavas oli peamise õppemeetodina ära
märgitud praktilise töökooli põhimõte. Üldpõhimõtetena korrati siin mitmeid juba 1930. aastal kadettide õppekavades sisaldunud ideid. Õppekavas
oli jalaväeklassi kursuse jaoks (aastase kestusega) ette nähtud kokku 1539
töötundi, millest teoreetilisteks õppetundideks oli ette nähtud 363 tundi
(23,6%) ja õppusteks 1176 tundi (76,4%). Suurima osakaaluga õppeaineteks
olid jalaväe taktika (394 tundi ehk veidi üle veerandi kogu tundide arvust),
laskeasjandus (159 tundi), üldtaktika (140 tundi) ning üldõppeainetest vene
keel (105 tundi).137 Laskeasjanduse suur osakaal tulenes ilmselt põhimõttest,
et nooremohvitser pidi olema hea instruktor, kelle oskustest ja võimetest
sõltus sõdurite laskeväljaõppe kvaliteet. Viimane oli aga otsustava tähtsusega
teguriks, arvestades potentsiaalse vastase ülekaalukaid inim- ja materiaalseid ressursse. Õppekava järgi pidi kursuse lõpuks vähemalt 70% õpilastest
suutma vintpüssist punktilaskmisel täita I laskurklassi lasketingimusi.
Samad eesmärgid olid püstitatud kergekuulipildujast laskmise puhul138. Et
ka tegelikult laskeväljaõppele tõsist tähelepanu pöörati, annab tunnistust
näiteks järgmine fakt: vintpüssist laskmises täitsid eelmainitud kriteeriumi
1937. aastal kõik sama aasta jalaväe ohvitserideklassi lõpetajad139.

45% ja sektsioonide töös osales 42% reservohvitserkonnast. Kuna 50% sektsioonidesse kuuluvatest reservohvitseridest kuulus ka Kaitseliitu, siis oli 66% reservohvitserkonnast koondunud nendesse kahte organisatsiooni. Esimesed reservohvitseride kordusõppused toimusid
1925. aastal. Selle kohta vt Bauming 1936, lehed 100–104, 112–118, 120–131.
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Ohvitserideklasside õppekavasid asuti esimeste kogemuste järel kohe
muutma ja täiendama. Nii leiti, et esimese jalaväe lennu töökoormus osutus äärmiselt suureks. See aga ei lasknud õpilastel küllaldaselt süveneda
ega jätnud neile piisavalt aega iseseisvate tööde jaoks. Nii kujunes õppetöö tööpäevil seitsmetunniseks ja laupäevadel neljatunniseks.140 Samuti
ilmnes, et mitmed õppeained kattusid aspirantide õppekavadega, seda ka
ohvitserideklassidesse sisseastumiseksamite aineprogrammide ulatuses.
Tõdeti, et õppekavast oli vaja kõrvaldada kõik juhtimis- ja väljaõppetöös
nooremohvitseridele ebavajalik ning suurendada kärbete arvel vajalike
praktiliste ainetundide arvu.141 Nende põhimõtete järgi töötati õppeasutustes
1939. aasta sügiseks välja uued ohvitseride jala- ja suurtükiväeklasside
õppekavad. Need õppekavad kinnitas sõjavägede ülemjuhataja 1939. aasta
septembri algul. Ülemjuhataja nõudel tuli kavasse taktikaõppe hulka lisada
harjutused kompaniisuuruste üksustega142. Õppeasutused soovisid neist loobuda, sest ohvitserideklassi väikese koosseisu tõttu polnud siiani suudetud
neid tegelikult korraldada. Sõjavägede Staap soovitas vastavate õppuste
jaoks kasutada aspirantide kompaniisid või Tallinna garnisoni jalaväeüksusi.
Kompaniisuuruse üksusega harjutusi peeti vajalikuks, sest ohvitserideklassi
lõpetajalt eeldati kompanii juhtimise oskust lahingus, mistõttu pidid õpilastel
olema vähemalt minimaalsed praktilised kogemused sellel alal.
Pärast kümneaastast vaheaega asuti 1938. aastal Sõjakoolis taas
ette valmistama mereväe kaadriohvitsere. Selleks kutsuti ellu mereväe
ohvitserideklass. 1937. aastaks oli mereväe koosseisus puudu viis ohvitseri ja
paaril järgneval aastal oli ette näha veelgi ohvitseride vähenemist. Samas võeti
ohvitserideklassi selle kõrgete mehitamisnõuete tõttu vastu üsna vähe kandidaate, mistõttu Merejõudude Staabi ülem taotles sõjavägede ülemjuhatajalt
sisseastujate-kandidaatide eelneva teenistuspraktika aja nõude (teenistus portupeeaspirandina) lühendamist. Sellest järeleandmisest keelduti.143 Kõik tingimustele vastanud kandidaadid, kes sisseastumiskatsed sooritasid, pääsesid
1938. aastal avatud mereväeklassi. Ohvitserideklassis kestis kursus üks aasta
ja kaheksa kuud. Vastavalt 1938. aastal kinnitatud õppekavale pidi mereväe ohvitserideklassi lõpetanu suutma juhtida sõja- ja kaubalaeva, suurtükituld ning torpeedo- ja miiniala igasugustes lahingutingimustes, lisaks pidi
ta olema suuteline õpetama välja mereväe ja merekindluste meeskondi.
Õppekavas ette nähtud väljaõpe pidi sisaldama nii teoreetilist õppetööd kui
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ka praktilist töökooli. Kokku planeeritud 2655 tunnist moodustasid ligi 40%
loengud ja ettekanded (teoreetiline osa). Suurima mahuga aineteks olid suurtükiasjandus (255 tundi, ligi 10% kogu tundide mahust) ja mereväe erialaõppeained (meresõidu astronoomia, navigatsioon, aurulaeva mehhaanika,
laevaehitus, deviatsioon jt).144 Mereväe ohvitserideklassi I lennu (ühtekokku
IV mereväeohvitseride lend) lõpetas 1940. aasta mai algul pärast enam kui
kümneaastast mereväe kaadriohvitserkonna täiendamise vaheaega kolmteist
nooremleitnanti. Seega koolitati vaadeldaval ajajärgul Eesti merejõududele
kokku kuuskümmend kuus kaadriohvitseri (lisaks kaks Soome õpingutele
lähetatut) ning kuus ohvitser-mehaanikut (vt lisa 2).
Sõjaväe Tehnikakooli (taas)asutamise Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste
koosseisus otsustasid ülemjuhataja kindralleitnant Johan Laidoner ja
Sõjavägede Staabi ülem kindralmajor Nikolai Reek 1936. aasta suvel.
Võimaluse selleks otsuseks pakkus Tallinna Tehnikainstituudi asutamine
1936. aastal145, kus alustasid tööd ehituse, keemia ning mehaanika osakond.146
N. Reegi pikemale ettekandele, mis keskendus Sõjaväe Tehnikakooli taasavamise vajadusele, ja vastavasisulise seadluse projektile on ülemjuhataja
15. juulil 1936 teinud käsikirjalise märke: Sellega tuleb parandada üks suurem
viga, mis on tehtud 1923 ja järgmistel aastatel meie ohvitseride ja kogu sõjaväe ettevalmistamiseks. Praeguse aja sõjategevusel on tehnikal nii suur tähtsus, et mingil tingimusel ei saa läbi ilma sõjaväe tehnika koolita. Arvan, et
sõjaväe tehnika kool saab olema kindlamaks aluseks selleks, et meie Sõjavägi
saab olema tehniliselt sama kõrgusel, kui seda on praegused teised moodsad
sõjaväed ja mida nõuab moodne sõjateadus. Ohvitser kes tehnikat käsutab,
peab kõigepealt seda ise tundma.147 Sõjaväe Tehnikakooli avamise aluseks
sai seejärel kiirkorras koostatud „Tehnilise ala ohvitseride ettevalmistamise
seadlus”148. Kooli kohest käivitamist peeti vajalikuks veel 1936. aasta sügisel, mil alustas tegevust ka Tallinna Tehnikainstituut. Kiirustamise tõttu lükkus esimese kursuse algus 1936. aasta hilissügisesse. See tingis esialgu õppurite suure töökoormuse. 1936. aasta sügisel avati ülemjuhataja käskkirjaga
Sõjaväe Tehnikakoolis käsirelvaklass, suurtükiklass ja pürotehnikaklass
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(viimast nimetati kohati ka laskemoonaklassiks)149. Sõjakooli aspirantide
klassi lõpetanud noormehi võeti kooli vastu katsete alusel. Erinevalt Sõjakooli
ohvitserideklassidesse astujatest, ei pidanud tulevased tehnikud Sõjakooli
aspirantide klassi lõpetamise järel portupeeaspirantidena teenistuspraktikat
läbima (sooviti leida tehnikahuvidega noori reserviste, kellel olid head teadmised matemaatikas ja loodusteadustes ning joonestamisoskus). Nelja-aastase
õppekursuse vältel tuli läbida kaadriohvitseri õppekursus, sõjatehniku kursus
ja Tallinna Tehnikainstituudi (Tehnikaülikooli) õppeained (käsirelva- ja suurtükitehnikutel oli rõhuasetus mehaanikal ning pürotehnikutel keemial)150.
Käsirelvaklassi õppetöö lõppes 1940. aasta veebruaris, mille järel ülendati
viisteist lipnikku nooremleitnantideks ja üks klassi juurde lähetatud ohvitser
kapteniks. Lõpetajad suunati pooleaastasele tööpraktikale väeosadesse ja asutustesse. Suurtüki- ja pürotehnikaklassides lõppes õppetöö 1940. aasta juulis.
Suurtükiklassi lõpetas kolmteist nooremleitnanti ja kolm leitnanti (kursusele
lähetatud kaadriohvitserid), pürotehnikaklassi aga kaksteist nooremleitnanti
ja kaks leitnanti (kursusele lähetatud kaadriohvitserid). Nõukogude Liidu
okupatsiooni tõttu tühistati varem ettenähtud tööpraktika. 1938. aastal avati
sõjavägede ülemjuhataja päevakäsu alusel Sõjaväe Tehnikakoolis elektrotehnika ja motomehhaanika klassid151 ning võeti vastu õpilased. Sama aasta
septembris algas vastavatel erialadel (III kursus) õppetöö. Seoses alanud
Nõukogude okupatsiooniga kool likvideeriti ning III kursus jäi poolikuks.
Õpilased ülendati 1940. aasta augustis kutseohvitseri õigustega ehk ilma
sõjaväetehniku kutseta nooremleitnantideks (elektrotehnikaklassist 20 õpilast
ja motomehhaanikaklassist 19 õpilast).
Vastavalt Sõjavägede Staabis 1938. aastal välja töötatud sõjaväe
ohvitseridega komplekteerimise kümneaastasele kavale, mille sõjavägede
ülemjuhataja kiitis heaks 6. märtsil 1939, planeeriti Sõjaväe Tehnikakooli
nelja-aastaseid kursusi komplekteerida üle ühe aasta (iga vastuvõtuga 45
õpilast). Ülemjuhataja J. Laidoneri nõudel tulnuks kooli alates 1938. aastast komplekteerida siiski igal aastal, kuid igal aastal olnuks vaja komplekteerida erinevate erialade klasse. Kümne aasta jooksul nähti ette nooremate
kaadriohvitseride puudujäägi järkjärgulist likvideerimist sel teel, et igal
aastal lõpetas Sõjakooli ohvitserideklassid ja Sõjaväe Tehnikakooli kokku
minimaalselt 35 ja maksimaalselt 105 kasvandikku (enamikul aastaist pidi
Sõjakooli ohvitseriklassidest lisanduma siiski 60 uut riviohvitseri). Selle järgi
tuli planeerida ka igal aastal teenistusse jäetavate portupeeaspirantide hulka.
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1948. aastaks pidanuks kava järgi Sõjaväe Tehnikakooli lõpetama 220 kaadriohvitseri. Sõjakooli ohvitserideklassides (suurtüki-, jalaväe-, mereväeklass)
lõpetanuks sama ajaga 552 ohvitseri (seega kujunenuks kava järgi sõjaväe
tehnik-ohvitseride ja riviohvitseride suhteks 1 : 2,5).152
Ainsa ohvitsere ettevalmistava üksusena ei kuulunud õppeasutuste
süsteemi Lennukool. Selle asutuse eelkäijaks on peetud 1. septembril 1919
Lasnamäel moodustatud Lennuväe (endine Lennusalk) õppejaoskonda. Seda
loetakse Eesti Lennukooli algdaatumiks. 1927. aastal nimetati õppejaoskond
ümber Lennurügemendi Lennukooliks.153 Õppejaoskonnas ja Lennukoolis
valmistati ette sõjaväelendureid, lendurvaatlejaid ja aviomotoriste.
Sõjakoolis valmistati sellel ajal ette ohvitsere kõikidele väeliikidele, välja
arvatud lennuvägi. Kuni 1930. aastate teise pooleni omandati lennuväeohvitseri kutse pärast Sõjakooli lõpetamist Lennurügemendi juures
asunud Lennukoolis. See tähendas, et esmalt omandati Sõjakoolis kaadriohvitserikutse, mille järel suunati ohvitsere teenistusse Lennuväkke, kus neil
oli võimalik omandada sõjaväelenduri kutse. Teiste väeliikide ettevalmistusega ohvitserid lähetati üheksateistkümneks kuuks lendurite või lendurvaatlejate klassi, mille lõpetamisel viidi nad üle lennuväe kutseliiki. Selle
komplekteerimisviisi suurim puudus oli Lennukooli sisseastuva ja lõpetava
kaadri liiga kõrge vanus (keskmine sisseastuja oli 24-aastane ohvitser,
kes omandas lenduri kutse 26-aastaselt). Lisaks leiti, et korraliku lahingulenduri oskused oli võimalik omandada alles kaheaastase rivipraktika järel
(seega keskmiselt 28-aastaselt). Samas leiti ka, et 24–25-aastaselt ei saada
lenduriks õppimist enam selline edu nagu näiteks 19–20-aastaselt. Lisaks oli
selline kaadri komplekteerimise viis kallis, sest õpilane sai õpingute ajal
edasi ohvitseri palka.154
1932. aastast alates hakati Lennukoolis välja õpetama lendur-allohvitseride
reservkaadrit. Lennukooli õpilasteks võeti keskkooli lõpetanud noormehed
enne kohustuslikku ajateenistust. Ajateenistus kestis 22 kuud ning sellest
kahe esimese jooksul anti Lennukooli õpilastele noorsõduri ettevalmistus,
millele järgnes kaks õppeperioodi ja kaheksakuune praktika väeosades.
Õpilased omandasid ajateenistuse lõpuks lenduri kutse ja saadeti nooremallohvitserina reservi. Paremad õpilased said võimaluse jääda soovi korral
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tegevteenistusse üleajateenijate-allohvitseridena. Neil oli võimalus õppida
edasi Sõjakooli aspirantide klassis ja saada nii ka ohvitserikutse.
Eelkirjeldatud süsteemi hakati väikeste täiendustega 1935. aasta ohvitseride ettevalmistamise seadluse alusel rakendama alates 1936. aasta novembrist lennuväe reservohvitseride (aspirantide) ettevalmistamisel Lennukoolis.
Sisseastumiseksamite teel võeti nüüd Lennukooli vastu gümnaasiumiharidusega noormehi. Õppetöö ja ajateenistuse kestuseks Lennukoolis oli
22 kuud (pikendati 1940. aastal 24 kuuni). Koos lennundusalase väljaõppega
võeti läbi ka jalaväe aspirantide sõjalised õppeained. Õppetöö Lennukoolis
oli jaotatud viieks õppeperioodiks.
Esimene õppeperiood algas 1. novembril noorsõduri väljaõppega ja lõppes
jõulude eel reameheks ülendamisega (kaks kuud). Sellele järgnes neljakuine
kapralikursus. Järgneva kuuekuulise õppeperioodi vältel algas lennutreening,
mille ajal jagati kursus nelja- kuni viiemehelisteks gruppideks, kus instruktor
õpetas neid individuaalselt. Selleks, et omandada iseseisvaks soololennuks
ette nähtud oskusi, kulus keskmiselt 12–15 lennutundi (instruktori juhendamisel). Samal ajal läbiti ka jalaväe lahinguväljaõpe, mille ajal sooritati
jao- ja rühmataktika ülesandeid. Selle (kolmanda) õppeperioodi eksamite
sooritamise järel ülendati aspirandid nooremallohvitseri auastmesse (alates
1939. aastast nooremseersandi auastmesse). Järgmine (neljas) õppeperiood
(reservohvitseri periood) kestis seitse kuud, mille vältel treeniti lendamist
nn üleminekumasinatega (kergelt õppelennukilt mindi järk-järgult üle raskematele lennukitüüpidele). Samal ajal jätkusid teoreetilised loengud ja praktilised harjutused eriklassides ja laboratooriumites. Lahinguväljaõpe hõlmas
ka jalaväerühma ja -kompanii taktikat155. Neljanda perioodi lõpul toimusid
eksamid kaheteistkümnes õppeaines. Viimasel (viiendal) õppeperioodil oldi
kolmekuulisel praktikal väeosas (õpilased jagati kolme lennuväedivisjoni
vahel).156 Vastavalt vajadusele ja soovile jäeti osa kursuse lõpetajaid
lendurite-üleajateenijatena tegevteenistusse (ka portupeeaspirantidena),
ülejäänud arvati reservi, kus nad ülendati lipnikuks.
155

Sõjakooli (jalaväe) aspirantide taktikaliseks ettevalmistuseks oli ette nähtud 502 tundi,
Õhukaitse juhatuse koostatud lennuväe aspirantide õppekavas oli selleks arvestatud
194 tundi, mida oli ligi kaks ja pool korda vähem. Sõjavägede Staabi 6. osakonna ülema
hinnangul ei saanud seda tundide hulka pidada küllaldaseks. ERA 495–12–585, lehed 229–
237. Jalaväe üksuste juhtimisalane väljaõpe osutus paljudele Lennukooli õpilastele edaspidises praktikas tarvilikuks. 1941. aasta suvel põgenes enamik Eesti lennuväe nooremast
kaadrist Punaarmee koosseisust ja ühines relvastatud vastupanuvõitlejatega. Näiteks kuulus
major Hirvelaane pataljoni juhtkonda 1941. aasta suvel mitmeid ohvitsere, kes olid Lennukoolis saanud ka jalaväe lahinguüksuse juhtimiseks vajaliku väljaõppe.
156

Laanes, J. 1999. E.V. sõjaväe lennukooli 80. aastapäev 3. ja 4. – Vaba Eestlane, nr 73 ja
74, 5. ja 7. oktoober; ERA 495–12–585, lehed 227–237.
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1936. aastast alates paiknes Lennukool Tallinnas Maarjamäel, endise nn
Orlovi lossi ja selle kõrvalhoonete ruumides. Lennukool, nagu kõik lennuväe- ja õhukaitseüksused, allus vahetult Õhukaitse ülemale157. Aastatel 1936–
1940 lõpetas Lennukoolis kolm aspirantide kursust (kokku 44 lõpetajat158).
Lennuväe kaadriohvitseri õigused oli võimalik omandada nüüd Sõjakoolis
(jalaväe ohvitserideklassis)159.
Uuele ohvitseride ettevalmistussüsteemile üleminekuga üritati pöörata
suuremat tähelepanu ka kasvatuslikele küsimustele. Selle vajaduse tingisid
teenistusolude raskusest tulenevad juhtumid, kus ohvitserid sattusid võlgadesse või kaldusid liigselt alkoholi pruukima160. Mõnedel andmetel oli võlgu
kuni neljandikul ohvitserideklassidesse sisseastujaist. Vastu võetud õpilastelt
nõuti võlgade likvideerimist ja edasist säästude kogumist. Nii kehtestati kord,
mille järgi õpilane pidi säästma iga kuu oma palgast teatud summa, hoiustades
selle pangas. Ülemad olid kohustatud pangaraamatuid aeg-ajalt kontrollima,
et näha hoiusumma suurenemist. Kooli lõpetamisel ja teenistusse astumisel
157

Õhukaitse ülemale allusid tema staabi kaudu alates 1931. aastast kolm üksikut lennuväedivisjoni, Lennubaas, Lennukool, üksik merelennusalk ja Õhukaitse suurtükiväegrupp.
Vt nt Laanes, J. 1999. E. V. sõjaväe lennukooli 80. aastapäev 2. – Vaba Eestlane, nr 72,
30. september.
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Gerdessen, Kitvel, Tilk 2001, lk 238–240.
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Lennuväe noorema ohvitserikaadri puudusele osutava Õhukaitse ülema taotluse alusel
lubas ülemjuhataja 1936. aastal erandkorras osaleda Sõjakooli ohvitserideklassi sisseastumiskatsetel juba enne kaheaastase teenistuspraktika täitumist ka kolmel lendurilüleajateenijal. ERA 495–12–33, lehed 3–5. Aastatel 1938–1940 ülendati nooremleitnandiks
kokku 24 Sõjakooli ohvitseride jalaväeklassi lõpetanut, kes jätkasid teenistust kaadriohvitseridena lennuväes.
160
Alkoholi tarvitamise, sellega liialdamise ning sellest tulenevate väärtegude kohta nii
üksikute sõjaväelaste puhul kui ka üldistatult võib leida üsna palju kirjeldusi sõjaministri
ja sõjavägede ülemjuhataja päevakäskudest. Iseloomustava näitena olukorrast võib tuua
järgmise katke 21. juulil 1936 antud ülemjuhataja päevakäsust nr 133: Viimase poolaasta
eest tehtud kokkuvõttest garnisonides korratu ülalpidamise pärast kinnipeetud kaitseväelaste
kohta nähtub, et suur osa kinnipeetuist kuulub kaitseväe kaadri koosseisu (üleajateenijad
ja nooremad ohvitserid) ja nende kinnipidamise peamiseks põhjuseks on liigne alkoholitarvitamine. See asjaolu laseb järeldada, et meie elukutseliste kaitseväelaste peres kahjuks
leidub veel isikuid, kel puudub enesevalitsemise ja enesekontrolli võime sellel määral kui
see on vajaline kaitseväe juhile. Isik, kes kõigepealt enda juures ei suuda panna maksma
neid omadusi, mis ta on kohustatud nõudma oma alluvatelt, ei kõlba teiste kasvatajaksjuhatajaks. Säärase isiku koht ei ole kaitseväe juhtkonna hulgas. Tuletan seda meelde kõigile
asjassepuutuvatele, hoiatan neid ja nõuan, et need nähted enam ei korduks. Ühtlasi pean
tähendama, et kohati liigse alkoholitarvitamise pahe ilmnemine nooremas juhtkonnas vihjab
asjaoludele, et mõned vanemad juhid küllaldase energiaga ei ole suutnud või ei ole püüdnud
maksma panna oma kasvatuslikku mõju alluvate iseloomu kujundamisel. Ka see nähe on
kaitseväes lubamatu. Seepärast eeltähendatud ebasoovitavate asjaolude kordumisel olen
sunnitud tegema vajalised järeldused mitte üksi kinnipeetute vaid ka nende ülemate kohta.
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tuli ohvitseridel katta mitmeid väljaminekuid, milleks oli vaja juba õpingute
ajal ettevalmistusi teha. Kasvatuslikel eesmärkidel üritati nii harjutada õpilasi
säästma. Samuti tuli väeosades kontrollida portupeeaspirantide ja nooremohvitseride majanduslikku ning rahalist seisukorda sel ajal, kui noorte
inimeste iseloom polnud veel küllalt tugev või välja kujunenud.161
Just väeosades tehtavas portupeeaspirantide kasvatustöös leidis
Sõjavägede Staap puudusi, mis polnud kooskõlas vastavate juhenditega. Nii
näiteks tõi Sõjavägede Staabi ülem kindralmajor N. Reek oma ringkirjas
1937. aasta sügisel esile asjaolu, et mitmed portupeeaspirandid olid praktika
ajal abiellunud. Seejuures polnud need praktikandid eelnevalt pöördunud
abiellumise sooviavaldusega vastava väeosa ohvitseridekogu poole, nagu
seda kaadriohvitseridelt nõudis ohvitseridekogude põhikiri. Kindralmajor
Reegi sõnul nõudsid kehtivates juhendites ettekirjutatud portupeeaspirantide
teenistustingimused ja teenistuse iseloom väeosades neilt põhjalikku
süvenemist teenistuskohustesse ja püsivat ettevalmistustööd ohvitserideklassi sisseastumiseks. Selle töö juures ei saanud ega võinud jääda aega
isikliku elu mugavuste korraldamiseks. Ka Sõjakooli ohvitserideklasside
õpilased-lipnikud elasid ja õppisid kasarmuoludes. Seega polnud kehtiva
ohvitseride ettevalmistamise süsteemi juures kaadriohvitserikandidaatidel
enne ohvitserideklassi lõpetamist soovitatav abielluda. Vastasel korral
võis kannatada nende sõjaline ettevalmistus ning seda ei võimaldanud ka
ohvitserikandidaatide majanduslik seisukord. Abiellujad võisid sattuda
ebasoovitavatesse raskustesse, mis omakorda kahjustas teenistuslikke huve.
Viimased pidid aga kaadriohvitseril ja selle kandidaadil seisma kõrgemal
kõikidest teistest huvidest.162
Ka 1939. aasta novembri lõpul toodi Sõjavägede Staabi ülema kolonel
Aleksander Jaaksoni ringkirjas esile mitmeid portupeeaspirantide käitumises,
kasvatuses ja ettevalmistuses ilmnenud puudusi. Sellest järeldati, et mõned
väeosad polnud pööranud portupeeaspirantide kui tulevaste kaadriohvitseride
ettevalmistamisele ja kasvatamisele küllaldast tähelepanu. Kehtiva juhtide
ettevalmistamise korra juures tuli väeosadel teha otsustava tähtsusega
kasvatustööd tulevaste kutseohvitseride ettevalmistamisel. Tõdeti, et
Sõjakool üksi ei tulnud toime kõigi temal lasuvate ülesannetega, kui väeosad
ei võtnud oma ülesandeid kaadriohvitseride ettevalmistamisel küllalt tõsiselt. Nii leiti, et portupeeaspirandi kui tulevase ohvitseri käitumisele ja esinemisele nii teenistuses kui ka väljaspool teenistust tuli pöörata senisest suuremat tähelepanu. Selleks pidid kasvatajad ja õpetajad olema ise oma ülesande
161

E. M. 1939. Sääste kasvatusabinõuna. – Sõdur, nr 14–15, lk 318.
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ERA 650–1–567, leht 139.
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kõrgusel ning vanemad sõjaväelased pidid alati ja kõikjal püüdma tehtud vigu
parandada. Portupeeaspirante tuli kohelda kui tulevasi ohvitsere, õpetades
ja kasvatades neid kõigepealt eeskujuga. Nende halvustamist ja enesetunde
rikkumist peeti kahjulikuks. Ringkirjas rõhutati, et portupeeaspiranti ei tohi
jätta allohvitseride kasvatada ja õpetada, selleks tuli määrata ohvitsere, kes
vastutasid ka kasvatustöö ja õpetamise eest. Sõjakooli ohvitserideklassidesse
sisseastumiseks tuli väeosadel korraldada vastavate tundide andmist ja
kontrollida omandatut. Samuti kästi enam jälgida ja kontrollida portupeeaspirantide eraelu (käitumist ja majanduslikku olukorda) ning suunata nende
mentaliteeti163 nii, et nad olnuks kasvatuselt ohvitserikutse väärilised.164
Säilinud dokumentide alusel võib järeldada, et sõjaväe juhtkonna plaanid ja nõudmised ohvitseride ettevalmistamise küsimustes olid suuremad,
kui tegelik olukord väeosades võimaldas teoks teha. Saadud kogemuste
põhjal asuti 1940. aasta algul kehtestatud süsteemi muutma, sest kaadriohvitseride ettevalmistus kujunes liiga pikaks165 (4,5–7,2 aastat), mis omakorda tingis noorema kaadriohvitserkonna liiga kiire vananemise, kuna
kehtinud korra kohaselt võis nooremleitnandiks saada alles 25–27-aastaselt.
Lisaks leiti, et liiga pikk ettevalmistusaeg peletas eemale jõukama, intelligentsema ja ettevõtlikuma elanikkonna esindajad. Samuti tõdeti, et pikal
praktikaperioodil sattusid nooremad juhid allohvitserkonna mõju alla, see
aga muutis nad liiga loiuks ja ükskõikseks.166 Seetõttu loobuti 1940. aasta

163

Ohvitseride mentaliteedi kasvatust pidas oluliseks ka ülemjuhataja kindralleitnant J. Laidoner, tähendades oma resolutsioonis uue ohvitseride ettevalmistamise seadluse kohta Sõjavägede Staabi ülemale 1935. aasta mais muuhulgas järgmist: Raskem küsimus on, kuidas
kasvatada aspirantides ja veel rohkem allohvitserides, kellest tulevikus peavad saama
ohvitserid just ohvitseride, s.o. sõjaväe juhtiva elemendi mentaliteeti? /…/ Ohvitser, olles
veel vaimline ja tehniline juht, peab siiski teadma ka kõike seda, mida teab allohvitser, aga
noorem ohvitser peab olema võimeline olla eeskujuks ka reamehele otse tehnilisel alal. Aga
selle juures ohvitseri suurimaks ülesandeks jääb ikka juhtimise ala ja selleks on teda tarvis kasvatada sellest momendist peale, mil ta on valitud kaadriohvitseri kandidaadiks. Ka
täiendusohvitseridele on seda mentaliteeti vaja. Aeg, mis kaadriohvitseride klassi kandidaadid on väeosades – 2 aastat, peab saama kasutatud ka selleks, et neile juhi mentaliteeti
arendada ja neid tuleb kohelda kui tulevasi ohvitseride kandidaate; muidu jääb üheaastane
kursus kasvatuse mõttes liig lühikeseks. (ERA 495–12–569, leht 214)
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ERA 495–12–604, lehed 181–182.
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Kaadriohvitseride ettevalmistamise kestus pikenes samal ajal veelgi, sest 20. aprillil
1939 pikendati presidendi otsusega nr 107 ajateenistuse aega kõigis väeliikides kaheksateistkümne kuuni. Presidendi 22. detsembri 1939 otsusega nr 256 pikendati kõigi teenistuses
olevate ja edaspidi teenistusse astuvate aspirantide ajateenistuse kestust kahekümne nelja
kuuni. Tegemist oli rahvusvahelisest olukorrast tingitud rahuaja koosseisude suurendamisega, millega suurendati ajateenijate, nooremate juhtide ja spetsialistide arvu.
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ERA 495–12–604, lehed 447–449; ERA 495–12–612, lehed 1252–1257.
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aprillis muudetud ohvitseride ettevalmistamise seaduses167 ohvitserideklassi astumisele eelnenud kaheaastasest teenistuspraktikast kaadriallohvitserina. Samuti loobuti ohvitserideklasside lõpetajate puhul varasemast nõudest läbida enne nooremleitnandiks ülendamist pooleaastane
praktika. Ülemjuhataja soovis oma resolutsiooni kohaselt 1939. aasta lõpul,
et ka Sõjaväe Tehnikakooli lõpetajad saanuks nelja-aastase kursuse järel kohe
ülendatud nooremleitnandiks168. Uute seadusemuudatuste jõustumisega pidi
kaadriohvitseri ettevalmistamise aeg (alates ajateenistusest) vähenema jalaväe erialal seniselt 56 kuult 37 kuuni (vt lisa 8) ja suurtükiväe erialal 64 kuult
44 kuuni (vt lisa 9).
1935. aastal kehtestatud ohvitseride ettevalmistamise süsteemi üheks
juhtivaks ideoloogiks võib pidada Sõjavägede Staabi ülemat kindralmajor
N. Reeki. Mitmed põhimõtted, mida 1935. aastast alates ohvitseride ettevalmistamisel rakendati, esinevad just N. Reegi varasemates kirjutistes.
Olles ise sõjaväelase kutsele pühendunud, kogenud ja sõjateaduslike huvidega ohvitser, soovis ta sellisena näha ka oma tulevasi kaasvõitlejaid. 1935.
aastal kehtestatud ohvitseride valiku ja ettevalmistamise süsteemi võib
vaadelda teatud mõttes reaktsioonina varasema perioodi puudustele, mis
väidetavalt ei andnud nii head kaadrit, kui sõjaväe juhtkond oleks soovinud. Kaadriohvitserile esitatud nõuded muudeti väga rangeks, sest sooviti
valida välja kõige parem kontingent. Samas ei arvestatud aga ühiskonnas
ja sõjaväes laiemalt valitsevaid olusid ja mentaliteeti. Uue ettevalmistamise
korra juures võib täheldada Saksa Reichswehri ohvitseride väljaõppesüsteemi
mõjutusi. Näiteks võib tuua nõude olla väeosades pikemalt praktikal, mille
vältel väeosa ohvitserid valmistasid ette ja kasvatasid oma tulevasi teenistuskaaslasi. Ohvitserideklassi õppurid ülendati nüüd lipnikeks, millele vastav
Saksa auaste (Fähnrich) oli ka Saksamaa sõjakoolide õppuritel.
1938. aastal arvestati mobilisatsiooni korral ohvitseride sõjaaja koguvajaduseks 6000 juhti (k.a väljalangevuste katteks mõeldud varu). 1. aprilli
1938 seisuga oli ohvitserikohtadel tegevteenistuses ligi 1340 isikut. Rahuaja
koosseisus nähti ette 1540 ohvitseri ametikohta. Seega oli puudu kakssada
ohvitseri. 1921–1940 lõpetas Sõjakooli kokku alla tuhande kaadriohvitseri.
Koos Sõjaväe Tehnikakooli ja teiste ajuti tegutsenud erikoolidega oli selleks
arvuks veidi üle 1100 (kui mitte arvestada Sõjakooli sõjaaja lende aastatel
1919–1920, vt lisa 1). Sõjaväe rahuaja koosseisudes nähti 1935. aastal ette
140 Kõrgema Sõjakooli haridusega (juhtimisala) ohvitseri ametikohta (kõik
167

Riigi Teataja 1940, 35, 295. On raske hinnata, kas ja kuivõrd olid need seaduse muudatused seotud alates 1939. aasta oktoobrist kindralleitnant N. Reegi asemel Sõjavägede Staabi
ülema kohale määratud kolonel Aleksander Jaaksoni isikuga.
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ERA 495–12–604, leht 449.
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ohvitseride ametikohad kõrgematest ülematest kuni pataljonide ja suurtükiväegrupi ülemateni, kaasa arvatud vastavad ametikohad teistes väeliikides,
lisaks neile vajati kuni 35 varustusala kõrgema eriharidusega ohvitseri)169.
1936. aastaks oli eeltoodud kõrgema kvalifikatsiooniga ohvitseride arvule
juba üsna lähedale jõutud ja samal ajal lõpetas Kõrgema Sõjakooli ka esimene sõjamajanduse kursus. Vastavaks kõrgema ettevalmistusega sõjaaja
juhtide vajalikuks arvuks kinnitati sõjavägede ülemjuhataja otsusega 1935.
aastal kolmsada ohvitseri170. Selle eesmärgi saavutamist peeti vajalikuks järgmise kümne aasta jooksul. Aastatel 1921–1940 lõpetas kindralstaabi kursused
(Kõrgema Sõjakooli) 226 ohvitseri.
Selleks et sõja korral kuni 41-aastasi ohvitsere mobiliseerida (20 aastakäiku ehk kokku 6000 meest), tulnuks igal aastal ette valmistada keskmiselt
300–330 ohvitseri.171 1930. aastatel suudeti seda eesmärki üldiselt ka täita
(vt lisa 3). Aspirantide üksustes lõpetas Sõjakooli aastatel 1923–1940 ligi
4300 erineva väeliigilise ettevalmistusega reservohvitseri (vt lisa 3).
1936. aastaks kujunes välja Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste uus
organisatsioon. Sellesse kuulusid Kõrgem Sõjakool, Sõjakool, Sõjaväe
Tehnikakool ja Lahingukool (vt ka lisa 1). Õppeasutuste staap jagunes õppe-,
rivi-, majandus- ja kohtujaoskonnaks. Kolm viimasena nimetatud jaoskonda
sarnanesid organisatsiooni ja eesmärkide poolest üksiku väeosa staabi vastavate jaoskondadega, kuid lisandusid ülesanded, mis olid tingitud sellest, et
õppeasutuste ülemal olid diviisiülema õigused. Õppejaoskond moodustas
keskuse, kuhu oli koondatud õppetöö ja selle korraldamisega seotud asjaajamine. Staabi juurde kuulusid ka telefonikeskjaam ja litografeerimise
töökoda.172
1939. aasta septembri algul ette nähtud sõjaaja koosseisu kava järgi
jätkasid õppeasutused tegevust ka mobilisatsiooni korral, kuid ilma
Lahingukoolita. Viimase kaadri baasil nähti ette 4. tagavara jalaväerügemendi
ja tagavara ratsadivisjoni formeerimine. Sõjakooli koosseisu oli kavas lisatud
tankitõrje- ja saaterelvade kompanii, mis pidi vastavat kaadrit sõjatingimustes
välja õpetama.173 Tegelikult toodigi 1. märtsist 1940 Tallinnasse õppeasutuste
koosseisu üle Tartus 1939. aasta mai lõpul formeeritud 3. tankitõrjekompanii
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ERA 495–12–594, lehed 56–57.
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Ibid., leht 36.
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ERA 495–12–467, lehed 3–9, 14–18.

172

ERA 650–1–444, leht 71.

173

ERA 650–2–241, lehed 1–8.
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(kaks kolme 37 mm kahuriga rühma), mis allutati vahetult Lahingukooli
ülemale174.
Lisaks Kõrgemale Sõjakoolile, mille tegevust reguleeris eraldi seadus, käsitleti õppeasutusi kui tervikut eraldi veel ka Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste õppejõudude tasu seaduses. Seaduse esimene variant rakendati
1925. aastal175, kuid seda muudeti mitmel järgmisel aastal. Lõplikuma kuju
omandas seadus 1932. aastal176 ning seda täiendati vormiliste muudatustega
veel 1936. aastal (lisandusid Sõjaväe Tehnikakooli õppejõudude tasustamise
põhimõtted)177. Seadus käsitles alaliste ja ajutiste õppejõudude tasustamise
põhimõtteid. Näiteks määratleti seadusega täpselt alaliste õppejõudude
kohustuslike nädalatundide arv, ületundide tasustamine, tasu maksmine katsete, repetitsioonide ja praktiliste tööde ning kirjalike tööde kontrollimise
eest, samuti iga vastava töö täpne arvestuslik tasu rahalises väljenduses. Ära
toodi ka õppejõudude ametiastmetesse liigitamine vastavalt kvalifikatsioonile
ning tunnitasu rahalises väljenduses vastavalt astmele. Ajutiste õppejõudude
puhul, kes teenisid sõjaväes muul ametikohal, kehtis põhimõte, et õppetöö
eest saadav tasu ei tohtinud ületada poolt põhiametikohal töötamise eest teenitavast palgast.
1935. aastast alates oli õppeasutuste koosseisus pidevalt neli kuni viis
Sõjakooli sõjaliste ainete lektorit (taktika, topograafia, suurtükiasjandus,
pioneeriasjandus, sõjaajaloo ained). 1936. aastal määrati Sõjakooli alaliste
lektoritena ametisse maailmasõja, Vabadussõja ja sõjakunsti ajaloo lektorina
major Johannes Värnik (Vermet), taktika lektorina major Eduard Marguste
ja suurtükiväe lektorina major Johann-Heinrich Mäe178. Samal ajal asutati
ka Kõrgema Sõjakooli koosseisus alaliste lektorite ametikohad. Samuti
eraldati Kõrgema Sõjakooli ülema ametikoht õppeasutuste ülema omast (ei
pidanud enam täitma õppeasutuste ülema kohustusi, vaid allus viimasele; vt
lisa 1)179. Alates 1930. aastatest eeldati üldjuhul kõigilt Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste struktuuriüksuste ülematelt ettenähtud tasemel juhtimisstaaži ja
kõrgemat sõjalist haridust (vt lisa 1). Kõrgema Sõjakooli alaliste õppejõudude
arv jäi üsna piiratuks (1–3), nende koht oli nähtud ette vaid taktika, sõjaajaloo ja staabiteenistuse ainetes. Kõrgema Sõjakooli õppejõudude määramise
174

ERA 650–1–657, lehed 24–25.

175

Riigi Teataja 1925, 150, lk 933–934.

176

Riigi Teataja 1932, 15, 112.

177

Riigi Teataja 1936, 101, 810.

178

Kaitsevägede Ülemjuhataja käskkiri nr 162, 10. detsember 1936.

179

ERA 650–1–524, lehed 55–59. Esimese Kõrgema Sõjakooli alalise lektori kohusetäitjaks
määrati kapten Edmund Püss (Kaitsevägede Ülemjuhataja käskkiri nr 222, 4. november
1936).

EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE SÜSTEEMI KUJUNEMINE JA ARENG

57

seaduse projekti järgi oli alaliste õppejõudude valimise protseduur küllaltki
põhjalik ja nõudlik. Kandidaadilt eeldati erialaküsimustes varasemaid teaduslikke uurimusi. Juhul kui sellised kandidaadid puudusid, tuli kandidaatidel
kirjutada kooli juurde lähetatuna aasta jooksul oma ainevaldkonnas väitekiri,
mida tuli kaitsta õppenõukogu ees.180
Tänu uute koosseisude väljakujunemisele 1936. aasta sügiseks sai asuda
koostama kõigile õppeasutuse struktuuriüksustele ühtset raamseadust.
Sõjaväe õppeasutuste organisatsioon ja õiguskord tugines Vene 1869. aasta
sõjaväe seaduste kogu (“Свод военных постановлений”) 15. raamatule,
mis käsitles sõjaväeliste õppeasutuste õiguslikku seisundit ja toimimise
põhimõtteid. 1935. aastal kinnitas kaitseminister seni sõjaväe tegevuse aluseks olnud endiste Vene õigusnormide ümbertöötamise kava. Õppeasutuste
õiguslikke aluseid käsitlev osa tuli ümber töötada Sõjavägede Staabi 6. osakonnal ja õppeasutustel. Seni oli seda tööd takistanud õppeasutuste struktuuri
pidev ümberkorraldamine.181 Uue õppeasutuste organisatsiooni väljakujunemine 1936. aasta sügiseks võimaldas edasi töötada ka Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste uue seaduse või selle juhtimist käsitlevate seadusprojektide
koostamise kallal182. Seoses samaaegsete ümberkorralduste ja uute struktuuriüksuste käivitamisega edenes see töö visalt. Aastatel 1938–1939 väljatöötatud Sõjaväe Ühendatud Õppeasutuste seaduse projekti183 siiski enne
Nõukogude okupatsiooni seaduseks muuta ei jõutud.
Ülemjuhataja J. Laidoner võttis 1936. aasta lõpul õppeasutuste rolli ja
eesmärgid lühidalt kokku järgmiselt: Sõjaväe Õppeasutised on vaimliseks
tsentrumiks juhtkonna ettevalmistuse alal kõikides väeliikides ja kõikides
suundades. Rööbiti ettevalmistustööga toimuvad Sõjaväe Õppeasutistes
mitmekesised katsetamised nii taktikalisel kui ka lahingtehnilisel alal; ühtlasi
kaalutakse siin õppemetoodilisi küsimusi. Sõjaväe Õppeasutiste kaudu sünnib
ka uute mõtete alal toimunud katsete ja kaalumiste tulemuste levitamine üle
kaitseväe. Seda laiaulatuslikku ja kaitseväe ettevalmistuses määrava tähtsusega tööd silmas pidades nõuan, et kõik väeliikide inspektorid, igaüks oma
erialasse puutuvates küsimustes, aitaksid kaasa Sõjaväe Õppeasutiste tööle,
töötades kõige lähemas kontaktis Sõjaväe Õppeasutiste ülemaga.184
Nõukogude okupatsiooniga kaasnenud Eesti Vabariigi annekteerimise
järel formeeriti nn Eesti rahvaväe baasil Nõukogude Liidu relvajõudude
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koosseisus kahediviisiline laskurkorpus. Sõjaväe õppeasutused likvideeriti,
nende varadele ja osalt endisele kaadrile tuginedes formeeriti Punaarmee
Tallinna jalaväekool.

4. Kokkuvõte
Eesti Vabariigi sõjaväe juhtide sõjalise hariduse ja väljaõppesüsteemi
alged loodi juba Vabadussõja tingimustes 1919. aastal. Oma ideedelt ja
vormilt tulenesid need aluspõhimõtted endise Vene riigi ohvitseride väljaõppe korraldusest. Tollasel ohvitserkonnal ülemjuhatajast kuni nooremohvitserideni oli keisririigiaegne sõjaline ettevalmistus, mille enamik juhte
oli omandanud maailmasõja ajal kiirkorras. Ohvitserkonna ühtlane väljaõppe
ja teenistuse taust lõi hea eelduse sõjaväe edasiseks korralduseks, kuna sellel
alal puudusid põhimõttelised erimeelsused. Vabadussõjas kogeti ohvitseride
vähesust (eriti staabitöö ettevalmistusega kaadri vähesust), kuid samas
näitas sõjategevuse praktika ka juhtkonna kvaliteedi tähtsust. Eelmainitud
momendid mõjutasid otsuseid, mis viisid ohvitseride ettevalmistamise
süsteemi kiire käivitamiseni juba Vabadussõja ajal ja vahetult selle järel (sõja
ajal, 1919. aastal Vabariigi Sõjakool; hiljem alalisväe ohvitseride kursused
1920. aastal, kindralstaabi kursused 1921. aastal). Pärast Vabadussõda
moodustati ka mitu sõjaväe eriõppeasutust (Mereväe Kadettide Kool, Sõjaväe
Tehnikakool). Kuna pärast sõda oli pidevalt vaja kokku hoida ning leiti, et
erialakaadrit pole nii palju vaja, likvideeriti need koolid alates 1923. aastast.
Administratiiv- ja personalikulude kokkuhoiu eesmärgil ühendati
1923. aasta sügisest kõik sõjaväe õppeasutused (kindralstaabi kursused,
Sõjakool ja Allohvitseride Kool) ühe institutsiooni alla, mille nimeks sai
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused. Sellega koondati kogu juhtide väljaõppe korraldus sõjaväes ühtse juhtimise alla. Kõige kõrgema õppeasutuse –
kindralstaabi kursuste (Kõrgema Sõjakooli) ülem oli ühtlasi ka õppeasutuste
ülemaks. Selline juhtimiskorraldus püsis kuni 1936. aastani, mil need ametikohad lahutati. Loodeti, et väljaõppeüksuste koondamisega ühtse juhtimise
alla saavutatakse vaadete ja tegevusviiside (doktriini) ühtlus kõigi taseme
juhtide ettevalmistuses. Õppeasutuste ülem allus Kindralstaabi (Sõjavägede
Staabi) ülemale, saades tegevuse korraldamiseks juhtnööre ja korraldusi
Sõjavägede Staabi 6. osakonnast, mis tegeles väljaõppeküsimustega. Sõjaväe
Ühendatud Õppeasutustes valmistati ette kaadri- ja reservohvitsere kõikidele väeliikidele, välja arvatud lennuvägi. Õigusliku korralduse põhimõtetes
tugineti endistele Vene sõjaväe õigusnormidele. Õppeala sisulises korraldamises abistas õppeasutuste ülemat tema abi õppealal. Õppeasutuste koosseisu
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kuulunud riviüksused allusid rivilise ja operatiivjuhtimise küsimustes
Tallinna garnisoni ülemale (nt kadettide ja aspirantide kompaniid jm).
Kui õppeasutuste organisatsiooniline koondamine tulenes peamiselt
majanduslikust loogikast, siis õppemetoodilistes küsimustes lähtuti esialgu
varasemast veneaegsest õppeasutuste korraldusest. 1920. aastast alates rakendati kindralstaabi kursustel ja Sõjakoolis alaliste lektoritena või tunnitasu
alusel mitmeid Nõukogude Venemaalt kodusõja käigus Eestisse põgenenud
või opteerunud sõjaväelasi ja spetsialiste. Mõned neist olid varem töötanud
lektoritena endistes Venemaa sõjaväeakadeemiates. Kuigi avalikkuses tekitas
optantide ja võõrast rahvusest lektorite palkamine teatud määral pahameelt,
oli see siiski tollastes oludes ainsaks mõeldavaks sõjalise kõrgharidusasutuse
rajamise ja kogu ohvitserihariduse korraldamise mooduseks. Õppetöö
korraldus õppeasutustes pälvis peagi aga kriitikat, seda peeti liiga teoreetiliseks ja elukaugeks. Kritiseerijateks olid mitmed kindralstaabi kursuste I ja
II lennu lõpetajad, kellest osa oli end täiendanud juba Prantsusmaa sõjalistes
õppeasutustes.
Esimese eestlasena pääses Prantsusmaa Kõrgemasse Sõjakooli õppima
kolonel Nikolai Reek, kes võeti sinna vastu 1923. aastal. Pärast õpingutelt
naasmist 1926. aastal asus N. Reek rakendama Lääne-Euroopast saadud
kogemusi ning juhtis neil põhineva õppemetoodilise reformi elluviimist.
Tagantjärele hinnatigi 1926. aastat sõjaväe väljaõppe metoodilises ümberkorraldamises murranguliseks. Ümberkorralduste tulemusel vähendati loengute mahtu ja suurenes iseseisva töö osakaal. Samal ajal (1926–1927) vahetati välja õppeasutuste ülema abi õppealal ja varasem vene päritolu lektorite
kaader. Uute õppejõududena kasutati nüüd Kõrgema Sõjakooli esimeste
lendude lõpetajaid, kellest osa olid oma teadmisi täiendanud Prantsusmaal.
Sõjaväe väljaõppeküsimuste korraldamisel ja juhtimisel (sh Sõjaväe
Ühendatud Õppeasutuste ülemate ja õppejõududena) tõusevad edasipüüdlike
ja pedagoogiliste huvidega ohvitseridena esile mitmed enne maailmasõda
pedagoogikutse omandanud ja sõja ajal ohvitseri kiirettevalmistuse saanud
isikud: A. Traksmann (Traksmaa), A. Jaakson, E. Kasak, A. Kasekamp,
K. Laurits. Suurem osa uusi õppejõude tegeles õppeülesannetega põhitöö
kõrvalt n-ö ajutiste õppejõududena, kuna kõrgema ettevalmistusega kaadrist
tunti esialgu puudust just staabitööl. Esimesed Kõrgema Sõjakooli alalised
lektorid nimetati ametisse alles 1936/1937. õppeaastal, kuid nende arv jäi
ka siitpeale väheseks (1–2 lektorit). Sõjakooli sõjalisi õppeaineid õpetavate
alaliste õppejõudude kaader jäi samuti väikesearvuliseks (4–5 lektorit).
Vabadussõja kogemustele tuginedes mõisteti juhtkonna kvaliteedi tähtsust. Kujunenud olukorras peeti kõige tõenäolisemaks sõjaliseks ohuks
Nõukogude Liidu sõjajõudude invasiooni. Sellele ohule adekvaatseks
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reageerimiseks oli vaja omada reservidele tuginevat ja kõikide tollaste väeliikidega sõjaväge. Arvestades võimaliku vastase mitmekordset ülekaalu
inim- ja materiaalsetes ressurssides, loodeti seda tasakaalustada tõhusama
juhtimiskorralduse ja paremini väljaõpetatud juhtkonnaga. Seetõttu tuli
ohvitserikaadri ettevalmistusele pöörata tõsist tähelepanu. Kuigi seda juhtide kvaliteedi olulisust ei ole otseselt kirjas üheski ametlikus dokumendis
või nn ametlikus doktriinis, võib viiteid sellele leida mitmetest selle ajajärgu
tekstidest.
Kindralstaabi kursuste asutamise järel seati eesmärgiks anda kõigile
rahuajal pataljoniülema ja suurtükiväegrupi ülema ning sellest kõrgematel
juhtimis- ja staabiametikohtadel teenivatele ohvitseridele ühtlane kõrgem
sõjaline ettevalmistus. Oluliseks peeti teaduslike töömeetodite õpetamist, et
õpingud lõpetanud ohvitserid omandaksid iseseisva süstemaatilise töö oskused edaspidiseks teenistuseks. Tegevuse algusaastaist alates loodi kindralstaabi kursused kõigile väeliikidele ühtse õppeasutusena, kus oli juhtimise ja
staabiteenistuse kursus ja alates 1934. aastast ka sõjamajanduse haru. Kooli
tegevuse aluseks sai 1931. aastal jõustunud Kõrgema Sõjakooli seadus, samal
ajal valmis ka esimene terviklik õppekava. Kindralstaabi kursuste töö kiire
käivitamine võimaldas esimeste lendude lõpetajatega täita vajalikud ametikohad Kindralstaabis, aga samuti asuda metoodilisemalt läbi töötama Eesti
oludesse sobilikke väljaõppe- ja taktikaküsimuste lahendusi. Ligi paarikümnel Kõrgema Sõjakooli lõpetajal avanes võimalus lõpetada vastav kursus
mõnes välisriigis (peamiselt Prantsusmaal). Prantsusmaal omandatust leidsid enam kasutamist õppemetoodilised teadmised ja kogemused, kuna sealne
sõjadoktriin polnud Eesti oludes rakendatav. Üldjuhul võeti omaks põhimõte, et esmalt tuli lõpetada õpingud oma kõrgemas õppeasutuses, et õppida
tundma kohalikke olusid ja võimalusi, misjärel avanes osadel ohvitseridel
võimalus täiendada end välisriikide vastavates õppeasutustes. 1930. aastate
teisel poolel pidas sõjaväe juhtkond sõjaaja ametikohtade täitmiseks vajalikuks vähemalt kolmesaja Kõrgema Sõjakooli haridusega ohvitseri ettevalmistamist. 1940. aasta seisuga oli kooli lõpetanud 232 ohvitseri (neist
kuus olid välisriikide ohvitserid).
Nooremohvitseride ettevalmistamist alustati 1919. aastal asutatud
Vabariigi Sõjakoolis maailmasõjaaegsete Vene lipnikekoolide eeskujul.
1921. aastal muudeti Sõjakooli kadettide õppekursus kolmeaastaseks (üldklass, esimene spetsiaalklass ja teine spetsiaalklass). Sõjakoolis hakati ette
valmistama esialgu jala- ja suurtükiväe kaadriohvitsere, aga peatselt (kuigi
ajutiselt) ka inseneriväe ning mereväe erialade ohvitsere. Alates 1922. aastast
alustati Sõjakoolis reservohvitseride ettevalmistamist, kuigi esimestel aastatel oli kursustel vähe õppureid ja lõpetajaid. Rahuaja oludele üleminekul
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muutus oluliseks komplekteerida Sõjakooli kursusi hea üldhariduse saanud
noormeestega. Kuna algaastail oli täieliku keskkooliharidusega noori liiga
vähe, hakati Sõjakooli vastu võtma mittetäieliku keskharidusega õppureid,
kes koos sõjaliste ainetega läbisid ühe aasta jooksul ka keskkooli viimaste
klasside üldained.
Põhjalikumad muutused ohvitseride väljaõppesüsteemis leidsid aset 1928.
aastal „Ohvitseride ettevalmistamise seadluse” kehtestamisega. Selleks ajaks
olid üldhariduslikud olud paranenud, mis võimaldas kehtestada eelneva täieliku keskhariduse omandamise nõude kõigile Sõjakooli pürgijatele. Siitpeale
tuli esmalt läbida väeosades noorteaeg, mille järel valiti välja need, kes soovisid astuda Sõjakooli reservohvitseride kursusele. Uue korraga kehtestati
nii reserv- kui kaadriohvitseride ettevalmistuse ühtsed alused, mille kohaselt
pidid tulevased kaadriohvitserid esmalt läbima ajateenistuse vältel reservohvitseride klassi, mille järel toimus valik kadetiklassi. Selle põhimõttega
taotleti suuremat ühtlust kogu ohvitserkonna ettevalmistuses. Ohvitseride
ettevalmistamine ei olnud nüüd ainult Sõjakooli ülesandeks, vaid selles osalesid ka väeosad. Õppimine Sõjakoolis vaheldus uue korra järgi praktikaga
väeosades ja laagrites. Uue nooremohvitseride ettevalmistamise süsteemi
juures võib täheldada mõningaid Saksa Reichswehri ohvitseride ettevalmistamise korra mõjutusi.
Seadusele tuginedes töötati välja ja kinnitati alates 1929/1930. õppeaastast terviklikud aspirantide ja kadettide õppekavad, mille eesmärgiks oli
seatud praktilisele alusele tuginev väljaõpe. 1928. aasta ohvitseride ettevalmistuse seadus ja selle 1930. aastal parandatud versioon käsitlesid siiski
vaid jalaväeohvitseride ettevalmistamist. Vähese kaadrivajaduse tõttu oli
juba paar aastat varem lõpetatud Sõjakooli mere- ja inseneriväe erialadel
kaadriohvitseride ettevalmistamine. Teiste väeliikide ohvitseride ettevalmistamist korraldati vastavalt vajadusele erikorraldustega. Siit alates
suurenes ettevalmistatavate reservohvitseride hulk nii üldarvu poolest kui ka
erialade kaupa. 1928. aastal kehtestatud korra järgi sai ettevalmistuse ainult
kaks lendu (1931. ja 1932. aasta lõpetajad), mille järel kaadriohvitseride ettevalmistamine Sõjakoolis ajutiselt lõpetati. Kaadriohvitseride ettevalmistuse
peatamise põhjuseks oli ühelt poolt varasemate aastate nn kaadriohvitseride
ületootmine, kuid peamine tegur oli majanduskriisi mõjust tulenev üldine
kokkuhoiuvajadus. Ohvitserikaadri planeerimine polnud esimestel rahuaastatel üleliia süsteemne ega plaanipärane. Selleks puudusid esialgu
kogemused ja võimalused. Vabadussõja lõppedes lahkus palju ohvitsere
demobilisatsiooni ja rahuaja koosseisude vähendamise tõttu teenistusest.
Aastatel 1922–1925 astus teenistusse kolm korda vähem kaadriohvitsere
(222) võrreldes samal ajal teenistusest lahkujate arvuga (611). Vastukaaluks
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eelnevale perioodile lisandus aastatel 1926–1929 noori ohvitsere peaaegu
poole rohkem (424) võrreldes samal ajal teenistusest lahkujatega (282).
Seoses 1934. aastal aset leidnud sisepoliitiliste muudatustega üldises
riigijuhtimises vahetus ka osa sõjaväe kõrgemast juhtkonnast, samuti muutus relvajõudude juhtimiskorraldus. Aastatel 1935–1936 ning hiljem tehtud
analüüsides toodi välja, et märkimisväärne osa kaadriohvitserkonnast
vananeb korraga. Samuti nähti tekkimas probleeme Kõrgema Sõjakooli
õppurkonna komplekteerimisel. Samal ajal andis tunda ka mõne Eesti oludes väiksema osatähtsusega väeliigi kaadriohvitseride puudus erialadel, kus
polnud spetsialiste ette valmistatud viimase kümne või enama aasta vältel.
Kaadriprobleemi lahendamiseks jõustati 1935. aastal „Väeliigi ohvitseride
ettevalmistamise seadlus”. Selle seaduse alusel hakati Sõjakooli ohvitserideklassides taas ette valmistama kõikide väeliikide kaadriohvitsere. Sõjaväe
tehnikute kaadri uuendamiseks kutsuti koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga
1936. aastal uuesti ellu Sõjaväe Tehnikakool, mille tegevuse alused sätestati
eraldi seadlusega. Samal ajal reorganiseeriti Õhukaitse ülema alluvusse
kuuluv Lennukool lennuväe reservohvitseride ettevalmistamise eesmärgil.
Uue nooremohvitseride väljaõppesüsteemi n-ö peaarhitektiks võib pidada
Sõjavägede Staabi ülemat kindralleitnant Nikolai Reeki, kes tegutses sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri heakskiidul. Nii võib jälgida
nüüd mõnede juba varem N. Reegi kirjutistes esinenud ideede ja põhimõtete
rakendamist ohvitseride väljaõppesüsteemis. Kohati on uues süsteemis
märgata ka tollase Saksamaa ohvitseride ettevalmistussüsteemi mõjutusi ja
ideesid. Kuigi aluspõhimõtete poolest jäi ohvitseride ettevalmistussüsteem
samaks, nagu see oli loodud 1928. aastal, muutus see nüüd oluliselt praktikapõhisemaks kui varem. Kui 1928. aastal kehtestati kord, millega seoti
reserv- ja kaadriohvitseride ettevalmistus, siis alates 1935. aastast üritati
siduda kaadriohvitseride ettevalmistamist ka üleajateenijate-allohvitseride
ettevalmistusega. Nii tuli nüüd Sõjakooli ohvitserideklassi kandidaatidel
enne kooli astumist teha läbi kaheaastane teenistuspraktika üleajateenijaallohvitserina väeosades portupeeaspirandi staatuses. Pärast Sõjakooli
ohvitserideklassi sisseastumist nõuti ohvitseriks (lipnikuks) ülendatud
kasvandikelt klassi lõpetamise järel ja enne järgmisse auastmesse ülendamist
veel pooleaastase juhtimispraktika läbimist. Sellise süsteemi elluviimises
võib osaliselt näha ka sõjaväe kõrgema juhtkonna reaktsiooni varasemale
(1928. aasta eelsele) korrale, mis oli oma olemuselt palju teoreetilisema
suunitlusega ning ei andnud väljundina väidetavalt küllaldaselt head
ohvitserikaadrit. 1939.–1940. aastal tuligi tõdeda, et püstitatud nõuetega
(eriti pikkade praktikaperioodidega) oli liiale mindud, mis peletas omakorda
intelligentsemat ja edasipürgivat noorsugu kaadriohvitseri kutsest eemale.
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Samuti leiti, et väeosade ohvitserikaader ei suutnud täiel määral kaasas käia
nende ideaalide ja arusaamadega, mida sõjaväe juhtkond neilt ohvitserikandidaatide ettevalmistamisel eeldas. Seetõttu asuti kehtestatud korda
revideerima eelkõige seni nõutud praktika lühendamise teel.
Praktilise ainekäsitluse mahu suurenemist võrreldes varasemaga võib
täheldada ka uutes 1936. aasta aspirantide ja ohvitserideklasside õppekavades.
Lisaks taktikaõppele pandi suurt rõhku tulevaste rühma- ja kompaniijuhtide
laskeväljaõppele ja instruktorivõimetele. Siin ja ka muude praktiliste oskuste
õpetamisel on täheldatav juhtide kvaliteedi rõhutamine. Sama võib täheldada
kõigile kaadriohvitserikandidaatidele esitatava kõrge üldhariduse nõude (täieliku gümnaasiumihariduse) puhul. Eesti oludes, kus valitses üldine hariduse
väärtustamise traditsioon ja puudus ajaloolises plaanis n-ö eelistatud seisundis inimeste või perekondade ühiskondlik kihistis, sai ohvitseride autoriteet tugineda võimalikult kõrgele üldharidusele. Hea haridustase võimaldas
vähendada Sõjakooli programmides üldharidusainete mahtu ning suurendada
praktiliste sõjandus- ja juhtimisainete osa. Seega ehitati üles kogu õppetöö
kõikides sõjaväe õppeasutustes nn töökooli põhimõttel, mille juures loengud
moodustasid vaid ainekäsitluse sissejuhatava osa, põhiosa ettevalmistusest
oli aga praktiline.
Vajadusest süvendada praktilisi ja instruktorioskusi muudeti ka seni
vaid üleajateenijate täienduskoolina tegutsenud Allohvitseride Kool
Lahingukooliks ning sellest sai nii üleajateenijate-allohvitseride, ohvitserikandidaatide (portupeeaspirantide) kui ka nooremohvitseride praktiline
täienduskool. Lahingukooli idee kasvas välja alates 1934. aastast korraldatud
õppetsentrumist ja sellele järgnenud kaadri lahing-tehnilisest kursusest, mis
Lahingukooli näol omandas püsiva organisatsiooni staatuse. Lahingukooli
põhikursusel tutvustati uuemat relvastust koos selle taktikalise kasutamise
põhimõtetega. Lisaks tutvustati ja ühtlustati siin õppemeetodeid ning katsetati mitmesugust uuemat relvastust ja lahinguvarustust. Kuni Lahingukooli
ja selle eel käivate praktiliste kursusteni täiendati sõjaaja ohvitseride ettevalmistust alalisväe ohvitseride kursusel ning seejärel pataljoni-, kompaniija patareiülemate ühendatud kursustel. Viimatinimetatud kursustel täiendati
vastavate rahuaja ametikohtade ohvitserikaadrit taktikalistes ja metoodilistes
väljaõppeküsimustes. Lahingukool muutus kaadri täiendusõppekeskuseks,
kus oma teadmisi said täiendada kõik alates allohvitserist kuni kompaniiülemani. Noorem pataljoniülemate kaader pidi tulevikus hakkama täienema
juba nooremate Kõrgema Sõjakooli lõpetajate näol.
Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused kujunesid vaadeldaval ajajärgul asutuseks, kuhu koondus kõigi väeliikide ja eri juhtimistasandi juhtide ettevalmistus (v.a lennuväe reservohvitserid). Selline moodus oli Eesti oludes
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kõige ökonoomsem lahendus, ühtlasi loodeti, et nii tekivad kõigi juhtimistasandi ohvitseridel ühtlustatud arusaamad väljaõppe- ja juhtimistööst.
Ligi paarikümne aasta jooksul toimusid pidevad muutused õppeasutuste
organisatsioonis, mis teatud määral stabiliseerus alles 1936. aastal. Need
muutused peegeldavad otsinguid ja katsetusi, mis tuli praktikas läbi proovida, et rajada Eesti oludesse sobiv juhtide ettevalmistamise süsteem. Näiteks
muudeti ohvitseride ettevalmistamise seadust vaadeldaval ajajärgul vähemalt
seitsmel korral, neist põhimõttelisel kujul kolmel korral. Kõrgema Sõjakooli
lõpetas sellel perioodil 226 ohvitseri, sõjakoolide185 rahuaja kursuse (alates
1921. aastast) kaadriohvitserina aga üle 1100 isiku (1115), reservohvitseri
ettevalmistusega lõpetas Sõjakooli ligi 4300 noormeest. Tollastes plaanides
ja kavades esitatud ohvitseride vajadust need arvud küll täielikult ei katnud,
kuid ettevalmistatud juhtkond vastas üldjoontes siiski tehtud kavadele ja
seatud eesmärkidele. Põhimõtteliselt suudeti vaadeldaval ajajärgul luua
juhtide ettevalmistamise, teenistuse aluste korraldamise ja teadmiste täiendamise süsteem, mis sundis rahuaja karjäärist huvitatud tegevteenistusohvitsere
tegelema õpingute ja eneseharimisega.
Tollaste sõjaväe juhtide ettevalmistustöö kogemused näitavad, et
ohvitserikaadri loomine on pikaajaline protsess, mida mõjutavad oluliselt
sotsiaalmajanduslikud ja hariduslikud tegurid, samuti tuleb siin arvestada
rahva üldist mentaliteeti ja rahvuskultuurilisi eripärasid. Vastava protsessi
edukus oleneb pikemas perspektiivis paljuski pikaajaliste ja püsivate eesmärkide püstitamisest ning nende järgimisest.

185

Selle alla kuulusid Sõjakool, Sõjaväe Tehnikakool ja Mereväe Kadettide Kool.
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Lisa1
SÕJAVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE
JUHTKOND 1923–1940
SÕJAVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE JA
KÕRGEMA SÕJAKOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg
ametikohal

Auaste
Nimi
ametikohal

1923–1927

Kolonel

1927–1930

Kindralmajor

1930–1933

Kolonel

1933–1936

Kolonel

1936–1939

Kolonel

1939–1940

Kolonel

JAAN RINK
VR I/2
GUSTAV JONSON
VR I/3 ja II/2
HERBERT BREDE
VR I/2
ALEKSANDER
JAAKSON
VR I/3
AUGUST KASEKAMP
VR II/3
KARL-JOHANN
LAURITS
VR II/2 ja II/3

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus
Vene Nikolai
1886–1927 Kindralstaabi
Akadeemia 1914
1880–1942 KSK 1923
Prantsuse KSK
1929
KSK 1927
1892–1942 Prantsuse KSK
1927
KSK 1927
1889–1942
Belgia KSK 1933
1888–1941

1892–1941

KSK 1927
Prantsuse KSK 1935

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus

1892–1941

KSK 1927
Prantsuse KSK 1935

1897–1942

KSK 1926
Prantsuse KSK 1931

KÕRGEMA SÕJAKOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg
ametikohal
1937–1939

1939–1940

Auaste
Nimi
ametikohal
KARL-JOHANN
Kolonel
LAURITS
VR II/2 ja II/3
HERBERT-VOLDEMAR
Kolonel
RAIDNA (end. Freiberg)
VR II/3
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PATALJONI-, KOMPANII- JA PATAREIÜLEMATE KURSUSTE ÜLEMAD
Teenistusaeg
ametikohal
1928–1928

1928–1929

1930–1934
1934–1934

Auaste
Nimi
ametikohal
KolonelRICHARD
leitnant
TOMBERG
HERBERT-VOLDEMAR
FREIBERG
Major
(hiljem Raidna)
VR II/3
HERBERT-FELIX
Major
GRABBY (hiljem Grabbi)
EDUARD MARGUSTE
Major
(hiljem Margusson)
VR II/3 (kt)

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus
KSK 1923
1897–1982
Prantsuse KSK 1926
1897–1942

KSK 1926
Prantsuse KSK 1931

1896–1942 KSK 1926
1897–1942 KSK 1930

SÕJAKOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg Auaste
Nimi
ametikohal ametikohal
1919–1920

Kapten

1920–1923

Kolonel

1923–1927

Kolonelleitnant

1927–1930

Kolonel

1930–1931

Kolonelleitnant

1931–1933

Kolonel

1933–1933

Major

1933–1934

Kolonelleitnant

1934–1936

Kolonel

1936–1939

Kolonel

1939–1940

Kolonel

ALEKSANDER SIMON
VR I/3
VILLEM-KUSTAV
MARDER VR I/2
EDUARD
RÜÜTEL
VERNER TROSSI
VR I/3 ja II/3
AUGUST KASEKAMP
VR II/3
ALEKSANDER
JAAKSON
VR I/3 (kt)
EDUARD MARGUSSON
VR II/3 (kt)
HERBERT GRABBI
(kt)
ARTUR-ALEKSANDER
SAUSELG (hiljem Saueselg)
VR II/3
JOHANNESALEKSANDER RAUD
VR I/3
JOHANNES SOODLA
VR II/2 ja II/3

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus

1877–1960
1882–1935
1884–1969 KSK 1933
1890–1953 KSK 1923
KSK 1927
Belgia KSK 1933
KSK 1927
1892–1942 Prantsuse KSK
1927
1889–1942

1897–1942 KSK 1930
1896–1942 KSK 1926
1894–1965 KSK 1930

1892–1942 KSK 1926
1897–1965 KSK 1927
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SÕJAVÄE TEHNIKAKOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg Auaste
Nimi
ametikohal
ametikohal
KindralALEKSANDER
1920–1923
major
SILBERG
ARTUR-BERNHARD
1936–1939
Kolonel
NORMAK
ARTUR-FRIEDRICH
Kolonel1939–1940
SIMSON
leitnant
VR II/3

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus

1869–1926
1895–1941

KSK 1926
Prantsuse KSK 1932

1896–1967

KSK 1930

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus

1894–1945

KSK 1923

1885–1968

KSK 1927

1894–1975

KSK 1932

1889–1941

KSK 1933

1893–1942

KSK 1932

1897–1966

KSK 1930

ALLOHVITSERIDE KOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg Auaste
ametikohal
ametikohal
Alam1921–1921
polkovnik
Kolonel1921–1925
leitnant
1925–1927

Major

1927–1931

Kolonelleitnant

1931–1934

Major

1934–1936

Major

Nimi
EMIL-ALEKSANDER
KURSK VR I/3
ANTON LÕHMUS
VR I/3 ja II/3
OSVALD
MULLAS
JOHANNES
SIIR
AUGUST
VIRU VR II/3
JOHANNES VÄRNIK
(hiljem Vermet), kt

LAHINGUKOOLI ÜLEMAD
Teenistusaeg Auaste
Nimi
ametikohal
ametikohal
1936–1939
1939–1940

Kolonelleitnant
Kolonelleitnant

Lisas kasutatud lühendid
KSK – Kõrgem Sõjakool
kt – kohusetäitja
VR – Vabadusrist (liik/järk)

Eluaastad

Omandatud kõrgem
sõjaline haridus

ARTUR-FRIEDRICH
1896–1967 KSK 1930
SIMSON VR II/3
JOHANNES LIPPUS
1891–1948 KSK 1938
VR II/3
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Lisa 2
EESTI VABARIIGI SÕJAKOOLI(DE) AASTATEL 1919–1940
LÕPETANUD KAADRIOHVITSERIDE LENNUD JA NENDE
JAGUNEMINE VÄELIIGITI

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

I186
II
I188
II
–
I192
II
III
IV
V
VI

109
57
25
–
–
191
152
26
18
–
–
196
189
43
18
11
18
–
90
35
13
–
–
–
48
–
–
–
65190
67191
73
25
21
–
15
–
61
22
18
–
–
–
40
50
32
–
–
20
102
49
23
–
–
23
95
107
–
–
20
–
127
100
–
–
–
–
100
Juurde ei tulnud 1928. aastal ellu viidud ohvitseride
ettevalmistuse reformi tõttu

Ametist lahkunud
samal aastal
(ohv., arste, ametn.)

Kokku

Insenerivägi

Merevägi

Ratsavägi

Suurtükivägi

Jalavägi

Lennud

Aasta

186 187 188 189 190 191 192

1868187
732
236
130
164
81
48
118
79
37
42

186

1919. ja 1920. aastal Sõjakooli I ja II sõjaaja lennu lõpetajad omandasid sõjaaja
täiendusohvitseri ehk reservohvitseri ettevalmistuse, mistõttu võib nende esinemist siinses
tabelis lugeda mõnevõrra problemaatiliseks. Samas olid kooli lõpetajad sõjaolukorras tegevteenistuse riviohvitserid. Hariduse omandamine ei toonud neile rahuajale üle minnes kaasa
teenistuskohustusi ja suurem osa neist läks demobilisatsiooni korras reservi. Siiski jätkasid
paljud neis lendudes lõpetanud teenistust ka hiljem, tõsi küll, rahuaja ehk kaadriohvitseri
ettevalmistust tuli neil hiljem üldjuhul täiendada.
187

1920. ja 1921. aastal oli ohvitseride teenistusest lahkumine seotud Vabadussõja-järgse
demobilisatsiooniga.
188

1921. ja 1922. aastal I ja II rahuaja lennu lõpetajad ei omandanud keskkooli lõpetajate
õigusi.
189

Mereväe Kadettide Kooli kursuse lõpetajad

190

Mereväe Kadettide Kooli mehaanika jaoskonna lõpetajad

191

Sõjaväe Tehnikakooli I kursuse lõpetajad

192

Alates 1924. aastast omandasid kõikide rahuaja lendude lõpetajad keskkoolilõpetajate
õigused (kooli oli võimalik astuda ilma täieliku keskkoolihariduseta). Alates 1928. aastast
eeldati Sõjakooli astujailt täielikku keskkooliharidust.

Kokku

Ametist lahkunud
samal aastal
(ohv., arste, ametn.)

–
18

47
36

46

?

57

?
?

36
22
–
–
17

17
12
–
–
1

–
–
–
–
–

–
–
–

–
18

–
–

–
–

II ohv.
kl
1939
III, I
ohv. kl
1940
IV, II
ohv. kl,
II ja III
STK
Kokku

46

Aasta

Merevägi

–
–

Ratsavägi

–
–

Suurtükivägi

31
43
17
66
54

Jalavägi

53
34
–
2
18

Lennud

2193
–

–
–
–
–
–

VII
VIII
–
–
eksternid
–
I ohv. kl

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

43

14

41

14

916

264

48

69

Insenerivägi
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13

40 +
39194 +
6195

153

74

195

1502

Neist rahuaegse Sõjakooli lõpetanuid kokku

939

193 194 195

Allikad: ERA 495–12–467, leht 11; 495–12–574, leht 154; 495–12–594, leht 89; ERA 650–445, lehed
12–17; 650–1–498, lehed 75–91; 650–1–606, lehed 11–13; 650–1–657, lehed 14–17; 650–1–1825;
650–1–1947; 650–1–1989, lehed 1–6; 650–1–2376, lehed 1–3; 650–2–232, lehed 47–49; Sõjavägede
Ülemjuhataja, Sõjaministri (Kaitseministri) ja Vabariigi Presidendi käs kkirjad.

193

Soome Meresõjakooli kursusele lähetatud õppurid (Leopold Loodus, Arnold Nael), kes
lõpetamise järel ülendati nooremleitnantideks (Riigivanema käskkiri nr 45, 26. september
1934).
194

Sõjaväe Tehnikakooli II ja III kursus. Teine kursus lõpetas nelja-aastase kursuse kaadriohvitserina, saades ühtlasi sõjaväetehniku kutse (käsirelva, suurtükitehniku ja pürotehniku
erialal). Kolmas kursus jäi pooleli, kuid seal õppinud loeti kooli lõpetanuks kaadriohvitseridena (ülendatuna nooremleitnandi auastmesse, kuid ilma sõjaväe tehniku kutseta;
vt Vabariigi Presidendi käskkiri relvastatud jõududele, nr 63, 8. august 1940).
195

Nooremleitnantideks kutseohvitseri õigustega ülendatud topohüdrograafia kursuse teoreetilise osa lõpetanud aspirandid Sõjavägede Staabi topohüdrograafia osakonnast (Vabariigi
Presidendi käskkiri relvastatud jõududele, nr 63, 8. august 1940).

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

15

Raskekuulip.

Suurtükivägi

Ratsavägi
Insenerivägi
(pioneer, side,
gaas)
Suuskjalgratturid
Merevägi

Kokku

29

–

–

–

–

8

–

21

121

–

–

–

–

19

–

102

183

–

–

–

–

66

–

117

421

–

–

–

8

71

–

342

236

8

–

–

8

27

15

178

256

10

–

–

10

42

44

150

278

–

–

20

4

44

51

159

308

12

–

40

11

51

61

133

261

–

20

49

5

46

47

94

312

16

34

64

7

57

49

85

279

–

–

33

–

53

51

142

332

–

–

19

–

60

58

195

326

–

–

24

–

57

65

180

333

–

–

34

–

53

66

180

301

–

–

–

–

52

70

179

281

–

–

–

–

52

59

170

4285

46

54

283

53

758

636

2455

Tabel kajastab Sõjakooli aspirantide kursuse (klassi) lõpetajate arvu, mida ei tohi segi ajada igal aastal reservohvitseriks ülendatute arvuga. Reservohvitseriks (reservlipnik) ülendati pärast ajateenistuse lõppu ja reservi arvamist need aspirandid, kes läbisid ka edukalt Sõjakooli ettevalmistusele
järgneva teenistuspraktika. Nii jäid reservohvitseriks ülendamata näiteks tegevteenistust jätkanud üleajateenijad-allohvitserid. Kuna erinevates allikates toodud lõpetajate arvus esineb väiksemaid erinevusi, siis on siin tabelis esitatud andmed saadud eri allikate võrdlemise ja vastavate arvutuste tulemusel. Mõne aasta lõpetanute kohta ei õnnestunud välja selgitada täpset arvu kõikide väeliikide alal (nt suuskratturid, ratsavägi, merevägi), mistõttu
kajastuvad need kursuse lõpetajad jalaväe eriala lõpetajate üldarvus. Inseneriväe erialadel lõpetajad on toodud välja ühtse reana, samuti pole suurtükiväe erialal lõpetajate puhul esitatud kitsamaid erialasid (kergesuurtükiväe, raskesuurtükiväe ja mõõdueriala lõpetajad).

196

Allikad: ERA 650–1–444, lehed 74–84; 650–1–445, lehed 12–17; 650–1–496, leht 62; 650–1–524, lehed 63–69; 650–1–498, lehed 75–91; 650–1–606, lehed 13–18;
650–1–657, lehed 17–22; 650–1–1825; 650–1–1947; 650–1–1988, lehed 1–39; 650–2–232, lehed 49–54; 650–2–255, lehed 65–78.
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–

–

13

15

1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 Kokku

Aasta/
väeliik
Jalavägi

SÕJAKOOLI ASPIRANTIDE KURSUSE (KLASSI) LÕPETANUTE ARV LENDUDE JA VÄELIIGI
ETTEVALMISTUSE JÄRGI 1923–1940196
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Allikas: ERA 495-12-594 andmetel

15 aasta jooksul (1921–1935) valmistati ette kokku 846 kaadriohvitseri. Sõjavägede Staabis 1937. a koostatud järgneva 10 aasta kava
(1936–1945) järgi tuli ette valmistada kokku 418 kaadriohvitseri (siin esitatud andmed ei kattu lisas 2 esitatutega)

Lisa 4
KAADRIOHVITSERKONNA TÄIENDAMINE SÕJAKOOLIDE LÕPETAJATEGA (alates 1921. a) JA
SÕJAVÄGEDE STAABIS 1937. a KOOSTATUD JÄRGNEVA KÜMNE AASTA KAVA (1936–1945)
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Lisa 5
KÕRGEMA SÕJAKOOLI KOMPLEKTEERIMINE ALLA
35-AASTASTE NOOREMOHVITSERIDEGA AASTATEL 1937–1947
(SÕJAVÄGEDE STAABI ANDMETE ALUSEL)

Punktiirjoon eraldab üldisest kontingendist nooremaid sõjakooli ohvitseride lõpetajaid, kes teenistusstaaži tõttu Kõrgema Sõjakooli katsetele ei pääsenud

Allikas: ERA 495-12-594 andmetel

(ERA 496-4-495)

Allikas: kol-lnt A. Kasekamp. Juhtide jasvatus ja väljaõpe sõjaväes möödunud sõdade, eriti Maailmasõja ja Vabadussõja kogemustel (1928), skeem 17 järgi

KAADRI- JA RESEROHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE KORD 1928. a
OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE SEADUSE ALUSEL

Lisa 6
EESTI SÕJAVÄE OHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE SÜSTEEMI KUJUNEMINE JA ARENG
73

74

ANDRES SEENE

Lisa 7
KAADRI- JA RESERVOHVITSERIDE ETTEVALMISTAMISE
KORRA ARVETUSLIK SKEEM 1935. a
VÄELIIGI ETTEVALMISTAMISE SEADUSE JÄRGI
Sõjakooli aspirantide klassid
IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

I

II

III

IV

V

Sõjakooli ohvitseride klassid

VI VII VIII IX

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

Jalaja
Praktika
väeosades
jalaväelastele

ratsaväe
noortekursus

Praktika
ratsarügemendis
ratsaväelastele

Mereväe
noorteeelkur- kursus
sus

Navigatsioon
mereväelastele

Suurtükiväeklass
Suurtükiväe, õhukaitse
suurtükiväe ja merekindluste
täiendusohvitseride
ettevalmistamine
Praktika
väeosades

Suurtükiväe
noorte
kursus

Praktika
merekindlustes

Inseneriväeklass
Inseneriväe
täiendusohvitseride
ettevalmistamine
Praktika
väeosades

Noorte
kursus

XI XII

I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII

Jalaväeklass

Jala-, ratsa ja mereväe
täiendusohvitseride
ettevalmistamine

Kaks aastat kaadriallohvitserina väeosades või asutustes

Jalaväeklass

X

Jala-, ratsa-, lennu- ja
soomusväe kaadriohvitseride
ettevalmistamine

Praktilised
tööd

Praktika
väeosades

Suurtükiväeklass
Suurtükiväe ja õhukaitse
suurtükiväe
kaadriohvitseride
ettevalmistamine
I aasta

Suurtükiväe ja
õhukaitse suurtükiväe
kaadriohvitseride
ettevalmistamine
Praktilised
tööd

II aasta

Praktika
väeosades

Inseneriväeklass
Inseneriväe
kaadriohvitseride
ettevalmistamine
I aasta

Inseneriväe
kaadriohvitseride
ettevalmistamine
Praktilised
tööd

II aasta

Praktika
väeosades

Mereväeklass
Mereväe ja
merekindluste
kaadriohvitseride
ettevalmistamine

Mereväe ja
merekindluste
kaadriohvitseride
ettevalmistamine
Navigatsioon

Praktika laevadel

Lennukool
Lennuväe täiendusohvitseride ettevalmistus (22 kuud)

Kaadriohvitseriks
saamise võimalus

Allikas: ERA 495-12-569 järgi

Allik Allikas:
ERAERA
495495-12-569
12 569 jä järgi
i

Ettevalmistuse üldine kestus kokku 37 kuud

Ettevalmistuse üldine kestus kokku 56 kuud

Allikas: ERA 495-12-612 järgi
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EESTI RIIGIKAITSEPOLIITIKA
SÕNASTAMISEST 1996–1999:
PÕHISUUNDADEST
NATO-LIIKMESUSE TEGEVUSKAVANI
Hellar Lill

1. Sissejuhatus
Riigikaitse on riigi üks olulisimaid ja vanimaid funktsioone.1 Eesti riigikaitse oli peale taasiseseisvumist keerukas olukorras, kuna puudus omamaise
riigikaitse organiseerimise kogemus, samuti nappis asjakohaseid teadmisi ja
oskusi ning kogu riigikaitse tuli sisuliselt uuesti „leiutada”. Esimesel viiel
aastal pärast taasiseseisvumist keskenduti peamiselt esmase sõjalise jõu
loomisele, aga selle kõrval tehti ka riigikaitse aluspõhimõtete sõnastamise
katseid. 1993. aastal prooviti kaitsekontseptsiooni menetleda Riigikogus,
ehkki ebaõnnestunult, ja 1994. aastaks oli loodud esimene mitteametlik
kaitsejõudude arengukava aastateks 1995–19972. Seadusandja tasandil jõuti
esimest korda Eesti riigikaitse strateegiliste eesmärkide sõnastamiseni 1996.
aastal.
Siinses artiklis käsitletakse riigikaitsepoliitikat aastatel 1996–1999,
keskendudes selle sõnastamisega seotud problemaatikale ja muutustele.
Neid aastaid võiks iseloomustada kui vaheetappi eelnenud viieaastase
(1991–1996) esmase kaitsevõime loomise ning järgnenud viieaastase
(2000–2004) intensiivse NATOga lõimumise perioodi vahel. Periood algab
esimese ametliku kaitsepoliitilise dokumendi heakskiitmisest parlamendis 1996. aastal ning lõpeb Eesti NATO-liikmesuse saavutamise lõimumise aastaprogrammi (Annual National Programme, ANP) esitamisega
NATOle 1999. aastal. Mõlemat dokumenti võiks teatad mööndustega
1

Artikkel põhineb osaliselt 2008. aastal Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis
kaitstud magistritööl „Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest 1991–1999”. Varem on nimetatud magistritöö ainetel ilmunud järgmine artikkel: Lill, H. 2009. Eesti riigikaitsepoliitika
kujunemisest. Esimesed visioonid 1991–1995. – Akadeemia, nr 9, lk 1740–1751. [Edaspidi
Lill 2009]
2

Vt Lill 2009.
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nimetada kaitsekontseptsioonideks, mis raamistasid ja kaardistasid riigikaitses toimunud muutusi. Artiklis keskendutakse eeskätt riigikaitse poliitilistele aspektidele: riigikaitsepoliitika sõnastamisele dokumentides, aga
muudelegi seisukohavõttudele ja erakondlikule ning avalikule debatile, mis
aitas kaasa omamaise riigikaitselise mõtte arengule. Ametkondliku poliitika
sõnastamise ja avaliku debati kaudu muutus sel perioodil samm-sammult
jõulisemaks kollektiivkaitsemudelist lähtuv arusaam riigikaitse ülesehitamisest. Mõistagi on riigikaitsepoliitika sõnastamisel oluline ka välispoliitiline
aspekt, kuid siinses artiklis on seda esitatud põgusalt ja niivõrd, kuivõrd see
on teema seisukohalt vältimatu.

2. Sise- ja välispoliitilisest taustast
Nii nagu varasemas, 17. aprillil 1995. aastal ametisse astunud valituses,
kuulus ka 6. novembril 1995. aastal moodustatud Tiit Vähi järgmises kabinetis kaitseministri portfell Andrus Öövelile. Koonderakonna ja Maarahva
Ühenduse ning Reformierakonna koalitsioonileppes puudutati julgeolekuja riigikaitseküsimusi lühidalt. Kinnitati, et jätkatakse tegevust NATO täisliikmeks saamise nimel ja peetakse oluliseks kaitsejõudude ühistegevust
NATOga. Märgiti ka, et riigikaitset ehitatakse üles nii, et juhtimissüsteem,
väljaõpe, varustus ja logistiline baas võimaldaksid teha koostööd „Euroopa
julgeoleku- ja kaitsestruktuuride sõjaliste jõududega”.3
17. märtsil 1997. aastal ametisse asunud Mart Siimanni valitsuses jätkas
kaitseministrina Andrus Öövel. Valitsuse programmilised eesmärgid kinnitati valitsuse korraldusega ja dokument kandis nime „Valitsuse tegevuse
põhieesmärgid 1997. ja 1998. aastaks”. Selle riigikaitsele pühendatud osas
kordas valitsus tolleks hetkeks juba ametliku heakskiidu saanud eesmärke,
muuhulgas vajadust tugevdada iseseisvat kaitsevõimet, integreerudes seejuures lääne kaitseorganisatsioonide, eeskätt NATO sõjaliste ja poliitiliste
struktuuridega. Kinnitati jätkuvat osalemist rahupartnerlusprogrammis ja
valmisolekut ühineda uute NATO pakutavate algatustega, samuti osalemist
rahuvalveoperatsioonidel. Lisaks koostööle Läänemere ja Põhjala riikide
ning Ameerika Ühendriikide ja Suurbritanniaga nimetati ka Balti riikide
sõjaliste ühisprojektide tähtsust. Valitsus seadis eesmärgiks „juhtimise ratsionaliseerimist” ja „ressursside hinnangule toetuvat süsteemset planeerimist”.
2000. aastaks loodeti jõuda 26 000-mehelise väljaõpetatud, relvastatud ja
3

Koonderakonna ja Maarahva ning Pensionäride ja Perede Ühenduse ja Reformierakonna koalitsioonileping. 1995. <http://www.valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/ajalugu/
valitsuste-loetelu/Valitsuse_programm_1995-97_Vahi.pdf >, (01.05.2012).
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varustatud reservarmeeni. Lubati alustada territoriaalsel mobilisatsioonisüsteemil põhineva mobilisatsioonikava koostamist. Põhitähelepanu
lubati pöörata kaitseväe haridus- ja väljaõppesüsteemi korrastamisele.
Ambitsioonika programmi lõpetas soov kaasata riigikaitseülesannete täitmisele „Eesti teadus- ja tootmispotentsiaal”.4 Kuivõrd suuremal osal vaadeldavast perioodist oli kaitseministriks Andrus Öövel, iseloomustab perioodi
ühelt poolt stabiilsus valdkonna juhtimises poliitilisel tasandil, aga teisalt
pidevad konfliktid kaitseväe juhtkonnaga.
1999. aasta parlamendivalimise järel moodustasid valitsuse Isamaaliit,
Reformierakond ja Mõõdukad. 25. märtsil astus ametisse ja alustas tegevust
Isamaaliidu esimehe Mart Laari moodustatud valitsus, kus kaitseministriportfell kuulus peaministri erakonnakaaslasele Jüri Luigele. Viimane kutsuti
sellesse ametisse NATO suursaadiku ametikohalt.
Tihenenud kontaktid ja koostöö NATOga olid muutunud tõhusaks vahendiks riigikaitse ja kaitseväe arendamisel. Lisaks poliitilistele kontaktidele
oli Eesti 1994. aastal liitutud NATO rahupartnerlusprogrammiga, sh ka selle
aruandlus- ja planeerimisprotsessiga, mis oli loonud aluse tõhusaks koostööks. Eesti välis- ja julgeolekupoliitiline kogukond jälgis tähelepanelikult
NATO Madriidi tippkohtumist, mis leidis aset 8.–9. juulil 1997. aastal. Kuigi
juba varem oli selge, et Eestit ega teisi Balti riike sedapuhku veel NATOsse
ei kutsuta, tegutseti siiski aktiivselt selle nimel, et saada nimetatud tippkohtumise lõpudokumendis. Eesti NATO-esinduses valmis nn non-paper,
et mõjutada NATO riike soovitud suunas.5 Tippkohtumisel kutsuti NATOga
ühinema Poolat, Tšehhit ja Ungarit ning kinnitati, et uued riigid on edaspidigi
oodatud allianssiga liituma. Eraldi mainiti Rumeeniat ja Sloveeniat ning Balti
riikide kohta öeldi, et neid on progressi stabiilsuse ja koostöö suunal tähele
pandud.6 Hoolimata ebamäärasest sõnastusest loeti seda poliitiliselt igati
positiivseks saavutuseks7. 1999. aasta poliitiliste muutuste ja Washingtoni
tippkohtumisega seotut käsitletakse põhjalikumalt artikli lõpuosas.

4

Vabariigi Valitsuse tegevuse põhieesmärkide kinnitamine 1997. ja 1998. aastaks. –
Riigi Teataja I, 1997, 46, 766.

5

Luik, J. 2003. NATO esinduse loomine. – Teine tulemine. Taasiseseisvunud Eesti välisesindused. Koostaja Eeva Eek-Pajuste. Välisministeerium, lk 99.

6
Madrid Declaration on Euro-Atlantic Security and Cooperation. Issued by the Heads of
State and Governments. <http://www.nato.int/docu/pr/1997/p97-081e.htm>, (10.04.2008).
7

Mihkelson, M. 1997. Balti riigid saavutasid Madriidis positiivse läbimurde. – Postimees,
10. mai.
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3. Kaitsepoliitika põhisuunad
1995. aastal oli taas hakatud rääkima ametliku kaitsekontseptsiooni puudumisest. Riigikogu väliskomisjoni esimees Vello Saatpalu osutas, et hoolimata
poliitikute seisukohavõttudest ajakirjanduses ja ametlikel rahvusvahelistel
kohtumistel, kus kinnitatakse Eesti NATO-pürgimust, pole tegelikult üheski
ametlikus dokumendis seda eesmärki seatud8. Samale asjaolule viitas ka
endine Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Rein Helme: „Eestis puudub
valitsuse poolt selgelt välja öeldud ja parlamendi poolt heaks kiidetud otsus
selle kohta, kas tahame taotleda NATO-ga liitumist või mitte”9.
Poliitiliste oponentide sõnul oli 1995. aastal kaitseministriks saanud
Andrus Öövel Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse valimisliidu kandidaadina mööda Eestit käies näidanud „kõigil kohtumistel uhkelt paksu
kausta, mis tema jutu järgi sisaldanud 200 leheküljel Eesti Vabariigi kauaoodatud kaitsekontseptsiooni”10. Siiski pole hilisemast ajast nimetatud kontseptsiooni kohta leida ühtegi märki ning tõenäoliselt oli tegemist valmiskampaania osaga, mistõttu võib väita, et hilisemate dokumentide juured on
pigem varasemates algatustes11.
Eesti päritolu USA armee erukolonel ja sõjaväejurist Tõnu Toomepuu
esitas 1995. aasta jaanuaris riigikaitsekomisjonile mõttepaberi, mis käsitles
kaitsekontseptsiooni loomist. Toomepuu rõhutas, et kaitsekontseptsiooni
loomisest rääkides tuleks alustada riiklike huvide defineerimisest. Tema
meelest polnud Eesti valitsus avalikult sõnastanud seisukohta vastavast
riiklikust huvist, millele võiks kaitsekontseptsioon põhineda. Toomepuu
leidis, et kuivõrd valitsuse eelistusi kajastab eelkõige riigieelarve, millest
kulutatakse riigikaitsele tema hinnangul kõigest pool protsenti, siis on Eesti
poliitika NATOga ühinemisest rääkides pelgalt retoorika. Toomepuu tõi võrdluseks NATO Euroopa-liitlaste riigikaitsekulutused: nende seast panustab ka
kõige vähem riigikaitsele kulutav riik (kui armeed mitteomav Island välja
jätta) viis korda rohkem raha riigikaitsesse kui Eesti. Toomepuu küsis, kas
ohud Portugalile või Taanile on siis tõesti viis korda suuremad kui ohud
Eestile. Ka teised indikaatorid ei näidanud tema meelest, et riigikaitsega
seotu omaks suurt toetust valitsuses või parlamendis. Kaitsekontseptsiooni
loomisega pidanuks Toomepuu soovitusel tegelema kaitseministeerium.
8

Saatpalu, V. 1995. Eesti natoism. – Päevaleht, 20. aprill.

9

Helme, R. 1995. NATO-paanikast Eestimaal. – Eesti Sõnumid, 7. juuli.

10

Maasikas, M. 1995. Kaitsekontseptsiooni okkaline tee. – Eesti Päevaleht, 24. august.
[Edaspidi Maasikas 1995]
11

Lill, H. 2007. 18-kuuline ajateenistus, kuninglik kaardivägi jpm. – Eesti Päevalehte
lisaleht Riigi Kaitse, 23. veebruar.
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Toomepuu meelest puudus Eestil kaitsekontseptsiooni väljatöötamiseks
esiteks vajalik poliitiline konsensus ja avalik toetus riikliku huvi defineerimiseks ning teiseks poliitiline tahe pühendada kaitseplaneerimisele
ressursse.12 Ametlikel andmetel moodustasid riigikaitsekulutused aastatel
1994 ja 1995 siiski enam kui 0,5% rahvuslikust kogutoodangust: vastavalt 1,09% ja 1%13. Mainitust hoolimata tõi Toomepuu oma analüüsis välja
asjaolud, miks kaitsekontseptsioon tolle ajani oli puudunud: soovimatus
kulutada riigikaitsele, riikliku huvi defineerimatus, sõnade ja tegude vastuolu, riigikaitsestruktuuride institutsiooniline nõrkus, kesine poliitiline tahe ja
poliitilise konsensuse puudumine.
Tõnu Toomepuu nimetatud puudused ületati osaliselt järgneva kuueteist
kuu jooksul. 1996. aasta mais jõuti esimese parlamendi tasemel heaks kiidetud dokumendini „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad”, kus esimest korda
fikseeriti riiklik eesmärk ühineda NATOga ning esitati riigikaitse ülesehituse
üldpõhimõtted. Vajadus selle dokumendi väljatöötamise ja vastuvõtmise
järele oli aastapäevad varem sõnastatud Riigikogus vastu võetud „Rahuaja
riigikaitse seaduses” ja tegelikult oli see juba 1995. aasta augustis esitatud
valitsusele.14 Dokument valmis kaitseministeeriumis ja selle põhiautoriks oli
ka eelmise, 1993. aasta sarnase dokumendi „Riigikaitse alused”15 üks autoreist Enn Tupp. Viimane oli vahepeal jõudnud olla kaitseministri ametis ja
töötas dokumendi valmimise ajal kaitseministeeriumis riigikaitse planeerimise büroo juhatajana. Kaitseminister tõdes parlamendis eelnõud tutvustades,
et dokument ei saa kajastada kõiki riigikaitset puudutavaid küsimusi, aga
riik vajab riigikaitsepoliitikas kindlaks määratud põhitõdesid, mis looksid
riigikaitse vundamendi.16 Enn Tupp avaldas arvamust, et kaitsepoliitika põhisuundadel on kolm peamist eesmärki: esiteks kaitsekulutuste üldpoliitiline
mõtestamine, teiseks rahvusvaheliselt arusaadava väljendusvahendi loomine
Eesti riigikaitse-eesmärkidest ja kolmandaks direktiivide andmine kaitseministeeriumile ja kaitsejõudude peastaabile17.
„Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade” preambulas seati dokumendi
eesmärgiks sõnastada Eesti riigikaitsepoliitika põhisuunad, et käsitleda
12

Toomepuu, T. 1995. Why Estonia has no Defense Concept. 22 January. [Edaspidi
Toomepuu 1995] (Dokument autori erakogus)

13

Eesti NATO lävepakul. 80-aastane kaitsevägi. 1998. Tallinn, lk 15.

14

Vt Maasikas 1995.

15

Vt Lill 2009.

16

Riigikogu stenogramm, 1996, 6. mai. <http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand
=stenogramm&date=831383100>, (29.04.2012).
17

Tupp, E. 1996. Riigikaitse kui poliitikute populaarsusepirukas. – Postimees, 2. aprill.
[Edaspidi Tupp 1996]
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sõjalise riigikaitse korraldust ning olla aluseks selle kavandamisele ja edasisele teostamisele. Dokumendi kümnes peatükis käsitleti järgmisi teemasid:
1) kaitsepoliitika alused; 2) tsiviilkontroll ja riigikaitse kõrgem juhtimine;
3) kaitseringkonnad; 4) kaitsejõud; 5) kaitseväe ülesanded ja ülesehitus;
6) kaitseliidu ülesanded ja ülesehitus; 7) teised relvaüksused; 8) kaitsejõudude reserv; 9) mobilisatsioon ja demobilisatsioon; 10) riigikaitseline
haridus ja sõjaline väljaõpe.
Dokumendis defineeriti esimest korda ametlikult Eesti kaitsepoliitika ja
riigikaitse.
„Riigi kaitsepoliitika on sõjaliste meetmete kogum riigi iseseisvuse ja sõltumatuse, tema maa-ala, territoriaalvete, ning õhuruumi jagamatu terviklikkuse, põhiseadusliku korra ning rahva eluvõime säilimise tagamiseks.
Riigikaitse on rahvusliku julgeoleku tagamise lahutamatu osa, mis näeb
ette riigi sõjaliseks kaitseks vajalike jõudude ja vahendite korrastatud süsteemi loomist ja ülalpidamist rahu ajal ning rakendamist agressiooni korral
Eesti Vabariigi vastu.”18

Riigikaitse ülesehitamisel nähti keskse ideena kahte omavahel seotud ja
teineteist täiendavat põhimõtet: riigikaitsestruktuuridele tuginevat iseseisvat
kaitset ja rahvusvahelist kaitsekoostööd. Viimase väljundiks pidi olema ühine
kaitsetegevus, mis põhineb Euroopa julgeoleku tagamisele suunatud kaitseorganisatsioonidel. Kinnitati, et Eesti eesmärk on saada NATO ja WEU19
täisliikmeks. Sel moel sai lahendatud varem esile toodud probleem, et Eesti
NATO-pürgimust polnud sõnastatud mitte üheski dokumendis. Uudne oli ka
tsiviilkontrolli defineerimine ja rõhutamine.
Kuna tihtipeale ei tehtud vahet mõistete „kaitsejõud” ja „kaitsevägi”
vahel, siis on oluline märkida, et kaitsejõudude koosseisus nähti kaitseväge,
kaitseliitu ja sõjaajal ka kaitseväe ülemjuhataja alluvusse antavaid siseministeeriumi valitsemisala sõjaväeliselt korraldatud asutusi ja üksusi. Taas
korrati kohustusliku ajateenistuse põhimõtet kui kaitsejõudude komplekteerimise alust.
Nimetati ka kaitseväe peamised ülesanded: relvastatud vastupanu osutamine agressorile, tsiviilelanike abistamine, rahvusvahelise üldsuse teavitamine agressioonist, kaitseväeüksuste ja reservi sõjaväelise väljaõppe
ning valmisoleku tagamine, osalemine rahvusvahelises julgeolekukoostöös, samuti loodusõnnetuste, epideemiate ja suurte tehnoloogiliste avariide
18
19

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad. – Riigi Teataja I, 1996, 33, 684.

Western European Union (Lääne-Euroopa Liit) – rahvusvaheline julgeolekuorganisatsioon, mis eksisteeris aastatel 1954–2011 ja põhines 1948. aasta Brüsseli lepingul.
Organisatsioon ühendas kümmet Lääne-Euroopa riiki.
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kõrvaldamiseks vajaliku väljaõppe ja valmisoleku tagamine ning tsiviilstruktuuride abistamine selles, ent ka osalemine elanike ja tsiviilstruktuuride
riigikaitse-ettevalmistamisel. Rõhutati peamise riigikaitsejõu – maaväe –
tähtsust, mis omakorda jaotati üldotstarbelisteks üksusteks ja maakaitseväeks. Esimesed olid mõeldud sõdimiseks vastasega sissetungikolletes ja
pealöögisuundadel ning teised võitluseks oma vastutuspiirkonnas. Mereväe
puhul toodi territoriaalvete kaitse ja merekommunikatsioonide ohutuse ning
personali ettevalmistamise kõrval eraldi välja võime osaleda rahvusvahelises
koostöös. Õhuväe puhul konkretiseeriti rahvusvahelist koostööd ideega luua
Eesti, Läti ja Leedu integreeritud õhuseiresüsteem, mis ühilduks NATO
omaga. Mainiti ka rahuvalveüksuste ettevalmistamist, et osaleda rahvusvahelistes rahuvalveoperatsioonides.
Kaitseliidu peamise ülesandena nägi dokument maakaitset ja selle ettevalmistamist ning see pidi toimuma kaitseliidu malevate baasil. Loodava
maakaitseväe ülesandeks olnuks maismaaterritooriumi kaitse, koostöös
üldotstarbeliste vägedega ka meredessandivastane rannikukaitse, riigi sisejulgeoleku tagamise toetamine, mobilisatsioonis osalemine ning strateegiliselt tähtsate objektide valvamine ja kaitsmine.
Kaitseväe reservi ettevalmistamise ning mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni, samuti riigikaitselise hariduse ja sõjaväelise väljaõppe küsimuses
jäädi võrdlemisi üldsõnaliseks.20
Kaitsepoliitika põhisuundade arutelu kestis parlamendis kahel päeval.
Tegemist oli laiema riigikaitseteemalise aruteluga, kus põhimõtteliste küsimuste kõrval käsitleti muuhulgas ka Iisraeli relvaostu ja ajateenistusse kutsumise üksikasju. „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad” võeti parlamendis
vastu suure häälteenamusega: Riigikogu otsuse nr 279 „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade” heakskiitmise poolt hääletas 7. mail 1996. aastal 65
parlamendiliiget, vastuhääli polnud ja kolm jäi erapooletuks.21 Dokumendi
kokkuvõttes öeldi, et kaitsepoliitika põhisuundi hakatakse pidevalt täpsustama ja täiendama ning kõige selle ettevalmistamisega hakkab tegelema
kaitseministeerium. Tegelikult sama dokumendi juurde enam tagasi ei pöördutudki. Samuti ei jõutud riigikaitse üldkava ja mobilisatsioonikava kinnitamiseni, kuigi nimetatud eesmärgid sisaldusid näiteks kaitseministeeriumi
poliitika asekantsleri haldusala 1997. aasta tööplaanis (nagu ka riigikaitse nn
valge raamatu koostamine).22
20

Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad. – Riigi Teataja I, 1996, 33, 684.

21

Riigikogu stenogramm, 1996, 7. mai. <http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand
=stenogramm&date=831452400>, (29.04.2012).
22

Poliitika asekantsleri haldusala tööplaan aastaks 1997. – Kaitseministeeriumi arhiivi
arhivaalide loetelu, tähised 1–18. Osakondade tööplaanid ja aruanded, s 2.
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Kaitseminister Andrus Öövel nentis, et riigikaitse muutus selle dokumendi
kaudu selgelt väljendatud eesmärkidega mõtestatud protsessiks ja suurendas riigi usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil23. Põhisuundadele on ette
heidetud üldsõnalisust ja kohatist ebamäärasust, samuti juba varem seadustes fikseeritu ülekordamist, eelkõige rahuaja riigikaitse seaduse populaarses
vormis ümberjutustamist24. Enn Tupp põhjendas taolist seaduste refereerimist
vajadusega anda rahvusvahelisele auditooriumile ülevaade Eesti riigikaitse
korraldusest25.
Kõnealust dokumenti võib pidada kompromissiks kahe vastandlikuks
peetud mõttesuuna vahel, millest üks pidas esmaoluliseks pigem iseseisva kaitsevõime loomist ning teine rahvusvahelist koostööd ja liitumist
NATOga.
„Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundade” väljatöötamine ja heakskiitmine Riigikogus oli märk kolme aastaga arenenud poliitilisest kultuurist:
1993. aastal sumbus sarnane püüe just parlamentaarsesse päevapoliitilisse
arutellu. Dokumenti on nimetatud erakondadevaheliseks riigikaitseliseks
kokkuleppeks. Koostajad pidasid dokumendi jätkuna oluliseks ka vastavat rakendusotsust, mis oleks tähendanud eeskätt rahalist katet põhimõtete
elluviimiseks26. Tegemist polnud erakondadevahelise parlamentaarse riigikaitseleppega, kuid esmakordselt sõnastati riigikaitse põhiküsimustes teatav konsensus. Kaitseminister Öövel oli suutnud erinevate huvigruppide ja
poliitiliste jõudude laialdase kaasamise abil saavutada dokumendi heakskiitmiseks vajaliku toetuse. Riigikaitse arendamise kahe põhimõtte sõnastamine
seadusandja tasandil andis selge sihi: Eesti kaitsejõud peavad saavutama tulevaste liitlastega koostegutsemisvõime. Dokumendi kui kaitsekontseptsiooni
peamiseks puuduseks võib pidada seda, et kaitsekulutused jäeti käsitlemata.
Viimast asjaolu oli kaitsekontseptsiooni olulise osana rõhutanud ka Tõnu
Toomepuu – ilma kõrgemate kaitsekulutusteta omab igasugune kaitsekontseptsioon vähe tähendust27. Teisalt poleks konkreetsem sõnastus ja kaitsekulutuste fikseerimine tõenäoliselt tollal võimaldanud saada parlamendis
heakskiiduks vajalikku häältehulka.

23

Öövel, A. 1996. Eesti kaitsepoliitilistest suundumustest. Aulaloeng. 9. oktoober. Tartu,
lk 11.
24

Maasikas 1995.

25

Tupp 1996.

26

Tupp 1996.

27

Toomepuu 1995.
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4. Ants Laaneotsa aulaloeng
Tartu Ülikooli aulaloengute sarjas tutvustasid 1996. aastal oma vaateid
riigikaitse arengule Ants Laaneots, kes oli vastuolude tõttu toonase kaitseväe juhatajaga 1994. aastal läinud erru ja töötas aulaloengu pidamise ajal
turvafirma juhina, ning sel ajal ametis olnud kaitseminister Andrus Öövel.
Kui Öövel kordas oktoobris peetud aulaloengus paljuski „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuundades” ja mitmes samal aastal ilmunud artiklis öeldut,
siis Laaneots arendas aulaloengus edasi oma varasemates artiklites esitatud
seisukohti.28 Tõsi küll, ka Laaneotsa arvamused olid suuremas jaos sarnased
tema 1995. aasta mais Postimehes ilmunud artikliseerias esitatutega29, kuid
siinkohal näib olevat asjakohane neid eraldi tutvustada.
Julgeoleku tagamisel tõi Laaneots jätkuvalt välja neli valdkonda-tegevussuunda: poliitiline, sõjaline, majanduslik ja psühholoogiline. Suurim erinevus Laaneotsa kahe käsitluse vahel on, et kui 1992. aastal oli ta parimaks
pidanud neutraliteedipoliitikat ja loobumist otsesest liitumisest sõjaliste
organisatsioonidega30, siis nüüd luges ta vajalikuks võimalikult kiiret liitumist Euroopa Liidu ja NATOga.
Sõjaliste küsimuste juures rõhutas Laaneots totaalkaitset, defineerides
seda kui „riigistruktuuride ja kaitsejõudude ning kogu rahva ja tema
majanduspotentsiaali kooskõlastatud ning ühendatud tegevust ohu või
kallaletungi ärahoidmisel ja tõrjumisel”. Kaitseväge nägi ta regulaararmeena, mille rahuaegne suurus peaks olema 8000–8500 meest ning mida
oleks õppekogunemisele kutsutavate ja kiiresti vahetuvate reservväelastega
võimalik suurendada 10 000–11 000 meheni. Sõjaaegses koosseisus peaks
pärast mobilisatsiooni olema vähemalt 60 000–65 000 meest, kes oleksid
relvastatud käsituli- ning kergete tanki- ja õhutõrjerelvadega, jaguneksid
üldotstarbelisteks jõududeks (50–55% kaitsejõududest) ja maakaitseväeks
(ülejäänud 45–50%) ning oleksid organiseeritud brigaadideks.
Kaitseliidu peamiste ülesannetena nägi Laaneots maakaitset ja sissisõda. Laaneots esitas ka Eesti sõjalis-administratiivse jaotuse nelja kaitseringkonnana: Lõuna kaitseringkond (Tartu linn ning Tartu-, Jõgeva-, Võru-,
Põlva- ja Valgamaa), Põhja kaitseringkond (Narva ja Kohta-Järve, Ida- ja
28

Vt Laaneots, A. 1992. Eesti julgeolekukontseptsiooni põhijooni – Eesti Kroonika 1992,
lk 46–49. [Edaspidi Laaneots 1992]
29

Laaneots, A. 1995. Eesti Vabariigi julgeoleku kontseptsiooni põhiseisukohad (totaalkaitse variant). – Postimees, 3.–6. mai. Laaneots, A. 1996. Eesti Vabariigi julgeolekukontseptsiooni areng aastail 1991–1994 ja kõrgkoolid. Aulaloeng. 8. veebruar. Tartu. [Edaspidi
Laaneots 1996]
30

Vt Laaneots 1992.

90

HELLAR LILL

Lääne-Virumaa, Tallinn, Harju- ja Järvamaa), Lääne kaitseringkond (Pärnu-,
Viljandi-, Rapla- ja Läänemaa) ning Mere kaitseringkond (Lääne-Eesti
saared). Kaitsejõudude mobilisatsioon peaks olema territoriaalne ja hajutatud
ning kaitseringkondade poolt teostatav ühe kuni kahe ööpäevaga.
Eraldi väljatoomist vajab Laaneotsa arvamus võimaliku kaitsesõja puhul
kasutatavast maakaitsestrateegiast ja -taktikast. Piirivalve, kaitseliidu ja
kaitseväe katteüksuste julgestuse või lahingutegevuse varjus tuleks korraldada kiire mobilisatsioon. Üldotstarbeliste jõudude mobiliseeritud üksused
peaksid asuma kohe lahinguülesannete täitmisele agressori põhitegevuspaikades, haarama tema tegevuse peasuunad ning osutama vastupanu
mobiilse kaitsetaktikaga, kasutades miini- ja muid tõkkeid, samuti sooritama võimaluse korral vasturünnakuid. Maakaitsevägi peaks lahinguvõime
saavutamise järel tegutsema kallaletungipiirkondades väikeste allüksustena
ja imbuma vaenlase tagalasse. Seal tuleks sissisõja taktikaga tekitada
agressorile võimalikult suurt kahju ja halvata tema liikumist. Teistes piirkondades saaks maakaitsevägi julgestusmeetmete, sh luure ja diversiooni
ning dessandivastase tegevuse abil osaleda kodanikukaitses ning täita kaitsejõudude reservi ülesandeid. Organiseeritud võitlus jätkuks kuni territooriumi
täieliku vabastamiseni. Musta stsenaariumi puhul mindaks üle üldisele sissisõjale, kuni konfliktile leitaks rahvusvahelise julgeolekusüsteemi kaasabil
poliitiline lahendus.
Laaneotsa loengus leidsid käsitlemist ka sõjaväelise hariduse küsimused.
Kaitseväe õppeasutuste koosseisus pidanuks olema
1) kahe- kuni kolmeaastase väljaõppeajaga sõjakool, kes valmistaks rühma
ja kompanii juhtimiseks ette nooremohvitsere;
2) ühe- kuni kaheaastase väljaõppeajaga kõrgem sõjakool, kus valmistataks
ette ohvitsere pataljonide ja kaitsepiirkondade juhtimiseks ning kaitsepiirkondade staabitööks;
3) tehnikakool tehniliste erialade ohvitseride ja allohvitseride tarvis;
4) staabikolledž kõrgema sõjalise haridusega ohvitseride ettevalmistamiseks
peastaabile ning kaitseringkondade ja väekoondiste juhtimiseks;
5) täienduskursused reservohvitseride ja riigiametnike jaoks.
Veel pidas Laaneots vajalikuks kahe kaitseväe õppekeskuse loomist Tallinnas
ja Tartus, kus valmistataks ette üliõpilastest reservohvitsere ja eriväeliikide
spetsialiste. Samuti tegi ta ettepaneku luua üldharidus- ja kutsekoolides
„kompleksse programmiga aine, milles oleks eelkõige riigikaitseõpetus,
rakenduslik kehaline kasvatus, kodanikukaitsealane ettevalmistus, esmaabi,
parameditsiin ja muidugi ka relva-, side- jms õpe”.31
31
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Laaneotsa käsitlus hõlmas riigikaitse olulisimaid tahke, ent oli samas
üksikasjalik. Ilmselt oli see tolle aja riigikaitseküsimusi käsitletavatest avalikest materjalidest põhjalikem, haarates laia teemaringi välispoliitikast ja
majandusest kuni koolide riigikaitseõpetuseni, kuid keskendudes seejuures
siiski sõjalisele riigikaitsele. Kõigist teemaarendustest ei selgu siiski, millised osad esitatust juba toimisid ja olid fikseeritud seadustes või muudes
dokumentides ning millised olid autori tolle hetke visioon. Samuti pole selge,
mis ajaraamis ja millisel moel autor nende teostumist ette nägi, ning kõrvale
jäeti rahastamist puudutav. Ent tegemist polnud ametkondliku ettekande, vaid
akadeemilise seisukohavõtuga, kus võiski lubada vabamat käsitluslaadi.

5. Riigikaitseküsimused ajakirjanduses aastatel 1997–1998
1997. aasta mais selgitas välisminister Toomas Hendrik Ilves ajakirjale Kaitse
Kodu! antud intervjuus oma seisukohti NATOga ühinemisest ja selle seotusest kaitsejõudude arendamisega, esitades ja rõhutades seejuures vaatenurki,
mida seni ei olnud keegi välja öelnud. Ilves osutas, et Eesti ise peab olema
suuteline pakkuma NATOle midagi, millega viimane saab ühistegevuses
arvestada. Lisaks poliitilistele deklaratsioonidele peaks NATOsse kuulumise
soovi väljendama reaalsete tegudega, osalema rahvusvahelistel operatsioonidel kuni valmisolekuni arvestada inimohvritega. Ta rõhutas tehnoloogiliste
uuenduste ja uute tehnikavahendite kasutuselevõtmise tähtsust, mis on ainukeseks võimaluseks võita ülekaalukat vaenlast. Atraktiivsuse ja „funktsionaalse suuruse” seisukohast lähtuvalt kutsus Ilves ka Eesti sõjaväelasi üles
mõtestama ümber NATOga ühinemist: NATO tingmärkide ja lahingumoona
kasutuselevõtmise või taktika valdamise kõrval on tähtis, et oldaks huvipakkuv partner, kellega tahetaks koostööd teha ja uuendusi jagada.32
NATOga liitumist ja sellega seonduvat mõtestati erinevalt. Näiteks
endine kaitseminister Hain Rebas pakkus – nagu ta ise ütles, „eksperimendi
korras” – 1997. aasta veebruaris välja võimaluse, et Eesti võiks ühineda
NATOga eritingimustel. Viimaste all pidas ta silmas seda, et Eesti territooriumile ei lubata liitlaste sõjaväebaase, aga samas soositakse ühisõppusi ja muid
koostegutsemisvorme, sest „[t]ähtis on mitte kedagi üleliia ärritada, samas
aga sirgeseljaliselt garanteerida Eesti turvalisus”.33 Välispoliitikale spetsialiseerunud ajakirjanik Harri Tiido tõdes ajakirjas Luup 1997. aasta suvel
NATO Madriidi tippkohtumise eeldatavaid tulemusi vaagides, et ilmselt
32
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tuleb olla valmis mõnda aega rahvusvahelistest organisatsioonidest kõrvale
jääma. Samuti mõtiskles ta võimalike alternatiivide negatiivsete ja positiivsete külgede üle. Seejuures olid põhimärksõnadeks neutraalsus, julgeolekupakt Venemaaga, USA-Vene pakt Balti riikide julgeoleku tagamiseks, Balti
julgeolekupakt, julgeolekupakt Põhjamaadega ja pidev liikumine NATOga
ühinemise suunas. Tiido jõudis järeldusele, et „[i]seoma tarkust rakendades
ja võimaluse korral väljastpoolt lisa võttes tuleb eelkõige arendada relvajõud
paindlikuks struktuuriks, et need oleksid võimelised potentsiaalsele vastasele
märkimisväärset tüli tekitama. /.../ Koostööks tuleb aldis olla kõigiga, kuid
absoluutset panust ei tohiks kellelegi asetada.”34 Aastapäevad hiljem Eesti
Päevalehe artiklis arvas ta, et kuna NATO otsib oma identiteeti, siis pole ka
Eestil mõtet sinna kiirustada, mööndes siiski, et NATOga tehtav koostöö on
igal juhul väärtuslik ja NATO suunas liikumine teenib omariikluse tagamist
rohkem kui vastupidine tegevus35.
Eraldi võiks vaadelda 1997. aasta suvel ajakirjanduses alanud riigikaitsedebatti, mille käivitajateks olid skeptilised seisukohad Eesti riigikaitse ja eriti NATO-püüdluste suhtes. Skeptikute seisukohad võiks jagada
üldjoontes kaheks. Esimesed eitasid üldse oma armee vajalikkust, teised
pigem kahtlesid NATOsse saamise võimalikkuses ning pidasid seda koguni
lisaohuks riigi julgeolekule.
Esimest tüüpi seisukohta esindas eelkõige kultuuriminister Jaak Allik.
1997. aasta juulis Postimehes toimunud debati valla päästnud artiklis leidis
Allik, et Eestil ei jätku ressursse kuue erineva (kaitsejõud, politsei, piirivalve,
päästeteenistus, kaitseliit, turvafirmad) ning raha ja inimeste pärast konkureeriva armee ülalpidamiseks. Ta leidis, et ajateenistus ei peaks tähendama
mitte teenistust abstraktses armees, vaid sisekaitse operatiivrügementides, kes
patrullivad linnades ning riigipiiril. Ajateenistus võinuks Alliku meelest koosneda seejuures isegi mõlemast nimetatud elemendist (näiteks toimuda nelja
kuni kuue kuu jooksul). Teenistuse läbinud võiksid kuuluda kaitseliitu ja käia
vajadusel kordusõppustel. Allik arvas, et igaks juhuks võiks seejuures olemas olla paarisajameheline, moodsa tehnika ja helikopteritega varustatud elukutseline ja palgaline löögiüksus. Artiklis andis põhitooni negatiivne suhtumine NATOsse ja kogu Eesti riigikaitsesesse: „Kõmistamine Eesti NATOsse
astumisega sarnaneb minu jaoks sellele kõminale, mida me tekitasime seoses Petserimaa-alade Venemaale „mittetagastamisega”. Kõmistasime, kuid
keegi ise ei usu, ja rahvas ju mõistab seda! Nii nagu Petserimaa võime me
kätte saada vaid koos kogu Venemaaga, võime me NATOsse sattuda koos
34
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kogu Venemaaga.”36 Allik sidus praktiseeritavat riigikaitsepoliitikat koguni
allmaailma mõjudega: „Eesti sise- ja väliskaitse mõistusepäraseks muutmine
vajab jõulist altpoolt tulevat survet. Pole lootustki, et Riigikogu või valitsus
teeksid seda omal algatusel, sest praeguse poliitika jätkamise taga on väga
tugevad survegrupid (kaitseväe ohvitseridest kuni allilmani), kes lähtuvad
oma kitsastest huvidest.”37
Jaak Allikule sekundeeris Tartu Ülikooli politoloogiaõppejõud Ivar Tallo,
kes samuti seadis sõjaväe vajalikkuse kahtluse alla. Kuna korralikku sõjaväge polnud tema meelest välja kujunenud, siis tuleks tema meelest arutleda
hoopis selle üle, kas mitte sõjaväest üldse loobuda. Seejuures ei välistanud
Tallo kaitseliidu, kiirreageerimisüksuste ja rahuvalveüksuste olemasolu.
Rahalised ressursid tulnuks suunata teistesse olulistesse valdkondadesse:
sotsiaalpoliitika, haridus, tervishoid, infrastruktuur. Skeptiline oli ta ka NATO
suhtes: „NATO laienemise puhul lõpliku otsuse tegevad poliitikud vastutavad
oma rahvaste eest ja lihtne loogika ütleb, et kuni nad pole järeldanud, et Eesti
kaitsmine on kasulik nende endi julgeolekule, pole Eesti võtmine NATOsse
päevakorral.”38
Oma arvamuse julgeolekuküsimustes ütles välja ka kirjanik Jaan
Kaplinski, kes võrdles NATO-pürgimust õnnemänguga. Kirjanik viitas
Sõnumilehes ilmunud artiklis liigsele Vene karu kartusele, mille juures
näivat kodumaised „tõprad, sead, rebased ja teised elukad” süütute loomakestena. Viimaste abil viitas ta ilmselt siseohule, kuigi jättis selle täpsustamata. Kaplinski nõudis tipp-poliitikutelt teistsugust julgeolekulahendit,
millesarnast olevat seni ainukesena pakkunud Andrei Hvostov.39 Tõenäoliselt
pidas ta silmas Hvostovi paar aastat varem ilmunud artikleid, milles viimane
soovitas loobuda NATO-pürgimusest kui lootusetust projektist, valida
neutraliteet ja keskenduda partisanisõja ettevalmistamisele40.
1997. aasta suvist debatti jätkas omapärastest vaatenurgast Eesti Päevalehe
toimetaja Ants Juske, esitades NATOga seotud hirme: „Kui Paldiskisse ja
mujale tulevad NATO-baasid, peab arvestama amerikaniseerumisega hoopis
suuremas mahus. Riigieelarvele lisandub koormus, mis võtab raha ära nii
keele kui kultuuri harimiselt. Valik on rahva käes: relvastume hambuni või
hoiame kultuuri, maaelu ja pensionäre.”41
36
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Skeptikutele vastas jõuliselt kolumnist Enn Soosaar, osatades nii neutraalsuse ihalejaid kui ka varasemat Balti „kaitseuniooni” ideed42. Soosaar
nentis, et NATO-diskussioon kisub rappa, kuna kirjutajate lähe on erinev.
Soosaar võttis kokku Alliku, Kaplinski jt põhisoovi – et teised riigid tagaksid meie välisjulgeoleku. Soosaargi kasutas oma arvamusavalduses allegooriat: „Allik väljendab seda orirahva sajandite pikkust hoiakut – tahaks
küll mängida peremeest omal maal, kuid tõrgub võtmast peremehe kohustisi
ja vastutust. Pastlad jalas ja kukrunöörid sõlmes, seisab eestlane nurmenõlval
ja vahib, kuidas teised ta piirikupitsate taga askeldavad. Las jääda nii nagu
ikka: mitte meie vaid nemad, mõisahärra oma äranägemise järgi ja kauge
keiser oma nekrutite toel hoolitsegu meie kodude turvalisuse eest.”43 Vähem
kujundlikult väljendas sarnaseid seisukohti endine kaitseminister, parajasti
kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise büroo juhatajana töötanud Enn
Tupp. Ta sidus NATO-skeptilised seisukohad puuduliku arusaamaga riiklusest ja SRÜga seotud julgeolekulahendiga: „Euroopa Liidule ja NATOle eesti
välispoliitikas vastukaalu ei ole. Vastuargument oleks 1988–90 prevaleerinud
IME mõtlemine, kuid sellega koos saab olla vaid SRÜ julgeolekusüsteem.”44
Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni liige Liia Hänni nägi NATO-vastases
meelsuses ohtu. Hänni nentis, et neutraliteedi-idee on vananenud ja analoogiatele viidates unustatakse ära ajalooline taust, milles need on kujunenud, ning NATO suunast taganemine tähendaks juba saavutatu õigustamatut
hülgamist. Ka sõnastas ta arusaama kollektiivkaitse olemusest ja Eesti eesmärgist: „Sõnum, mis meie püüdluses sisaldub, on lihtne: me otsime ühtekuuluvust ja ühist kaitset demokraatlike riikidega, kes on vabad agressiivsusest, suurriiklikest müütidest ja ambitsioonidest.”45
Arutellu sekkus Reformierakonna esimees Siim Kallas, kes viitas ajaloolisele paralleelile 1940. aastaga. Kallas, kes astus (ise küll vastupidist
kinnitades) Allikuga väitlusse, arvas, et Eestil peab olema kaitsesüsteem
nii sise- kui välisvaenlase vastu. Ta nentis, et koostöö NATOga on aidanud suurendada ka Eesti kaitsevõimet, kuid see ei asenda oma pingutusi.
Samuti möönab autor, et kuigi ühiskond on valdavalt aktsepteerinud ajateenistuse ideed, poleks ikkagi arukas mööda vaadata elukutselise sõjaväe
eelistest. Siinjuures toob ta näiteks muistses vabadusvõitluses eestlaste malevate lüüasaamise orduvägede elukutselistelt väesalkadelt. Oma mõnevõrra
42
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vastuoluliste seisukohtadega artikli lõpetuseks ei välista ta enda erakonna
seisukohtadele vastandudes ajateenistust, mööndes, et kõne alla võiks tulla
kombinatsioon „elukutselistest löögiväeosadest ja väljaõpetatud reservüksustest, mille moodustavad ajateenistuse läbinud kodanikud.”46
Teist liiki skeptikuid esindav julgeolekupoliitiline seisukoht kajastub
Keskerakonna liidri Edgar Savisaare raamatus „Usun Eestisse”, mis ilmus
1999. aastal valimiste eel ja väljendab ka tema poliitilist maailmavaadet.
Teose autor arvab, et NATO laienemine ida poole toimub siis, kui seda tegelikult enam vaja pole, sest siis oleks Venemaa näol tegemist juba läänega
heades suhetes oleva stabiilse demokraatliku riigiga. Juhul kui Venemaa
läheb ebademokraatlikku teed, ei võtaks lääneriikide juhid Savisaare meelest
nagunii Balti riikide suhtes kohustusi. NATOga liitumist näeb Savisaar väga
otseselt sõltuvana Venemaal toimuvast, osutades Venemaad ignoreerivale
soovmõtlemisele. Samuti seab ta kahtluse alla vajaduse siduda riigikaitsekulutusi sisemajanduse kogutoodanguga ja näeb NATO-liikmesuses Eestile
julgeolekuohtu. Savisaar möönab peatüki lõpus, et Eestil on siiski võimalik
NATOga liitumiseks vajalik eeltöö 2005. aastaks ära teha, nimetades seejuures osalemist rahupartnerlusprogrammis ja NATO-liikmesuse tegevuskava
koostamisel ning koostööd Euro-Atlandi Partnerlusnõukogus.47 Viimane on
tema eespool esitatud seisukohtadega selges vastuolus ega mõju seetõttu ka
kuigi veenvalt.
Teist liiki NATO-skeptikute hulka võib lugeda ka ajakirjaniku, aktiivse
riigikaitseteemadel kaasamõtleja ja -ütleja Andrei Hvostovi, kes leiab,
et parema puudumisel peab leppima nn väikeste sammude doktriiniga48.
Linnalahingu puhul tähendaks see kogu jõu ja võimaluste rakendamist
jao- ja rühmaülemate ning allüksuste väljaõpetamiseks lahingupaaridest
kuni jagudeni. Hvostov toob oma arvamuse kaitsepoliitikast väga isiklikule tasandile: „Minu lahingülesanne oleks hoolitseda selle eest, et minu
vastutuspiirkonnas ei sõidaks keegi naerdes tankidega ringi. Sama ülesanne
oleks kõigil meestel, kes on minuga ühes meeskonnas. Kui me ei saa korda
saata suuri asju (näiteks brigaadide moodustamine või tegutsemine NATO
vägede koosseisus), siis see ei tähenda, et me peaksime loobuma väikeste
tegude kordasaatmisest”. Hvostovi väidetest on adutav siiras kaitsetahe,
kuid samas püüab ta üksikvõitleja ja taktikatasandi kaudu sõnastada ka riigi
kaitsepoliitika põhiküsimusi. Hvostov seab kahtluse alla NATOga liitumise
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nimel tehtava kodutöö mõttekuse, sest see ei pruugi tema hinnangul tagada
NATOga liitumist. Hvostov leiab, et sõjalised argumendid räägivad liitumise
vastu: Baltimaad pole oma geopoliitilise asukoha tõttu sõjaliselt kaitstavad
ja läänemaailm tahab oma kodanikke säästa. Enam polevat ajad, kui USA
merejalaväelasi võis läkitada Normandia rannikule saksa kuulipildujate ette.
Artikli autor resümeerib, et nimetatud argumentide tõttu vaikitakse NATOaruteludes mõned põhimõttelised seigad lihtsalt maha.49
Hvostovi seisukohtade taust ja arutluskäik on Savisaare omast vägagi erinev ja mõjub siiramalt, lisaks on nende taga tõenäoliselt ka erinev motiiv.
Samas on järeldus sarnane: üleskutse mitte pöörata tähelepanu rahvusvahelisele riigikaitsekoostööle kui perspektiivitule või poliitiliselt ohtlikule
projektile.
Vahur Made eristab oma 1999. aasta märtsi artiklis NATOsse suhtumises
kolme tüüpi analüütikuid. Esimesed – näiteks Jüri Luik, Toomas Hendrik
Ilves ja Lennart Meri – kinnitavad, et NATO uks ei ole suletud ning kui
vajalik kodutöö tehtud ja vastavad poliitilised sammud astutud, on võimalik
saada kaitseühenduse liikmeks. Teised – siinkohal Made nimesid ei nimeta,
aga neid leiduvat pea kõigi erakondade ridades – arvavad, et kuna Eestit polnud tolleks ajaks NATOsse kutsutud, pole mõtet jätkata ega teha end teiste
riikide naerualuseks. Kolmandaid nimetab ta Venemaa välispoliitiliste huvide
esindajateks, kelle arvates tuleks loobuda NATO-ambitsioonidest, kuna see
ei meeldi Venemaale, ja seetõttu tuleb rajada julgeolek neutraliteedile või
kaudsele julgeolekule Euroopa Liidu kaudu.50

6. Avalik arvamus ja erakondade riigikaitseseisukohad
Sotsioloog Andrus Saar vahendab 2. novembril 1998. aastal Postimehes
ilmunud artiklis avaliku arvamust riigikaitseküsimustest. Artikli autor
nendib, et julgeolekuküsimusi peetakse tähtsaiks. Seejuures ei pea inimesed
julgeolekuküsimuste all silmas mitte ainult sõjalist, vaid ka majanduslikku
julgeolekut. Etteantud variantide seas loeti suurimaks ohuallikaks ebastabiilsust Venemaal (30% küsitletutest), 5% uuringus osalenutest pidas kõige
ohtlikumaks Eesti kaitseväe nõrkust ning mittekuulumist kaitse- ja julgeolekuorganisatsioonidesse. Seejuures oli 65% siiski seisukohal, et julgeolek
ei ole piisavalt hästi tagatud. 22% küsitletustest arvas, et eksisteerib reaalne
oht, et mõni riik võiks Eestit rünnata, 30% pidas seda täiesti ebareaalseks.
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Valdav enamus – 77% küsitletutest – oli veendunud, et riik pole oma jõududega võimeline ennast sõjalise kallaletungi puhul kaitsma, ja lahendust nähti
julgeolekugarantiide otsimises. Võrdselt oluliseks peeti kahte vastuolulist
garantiid: kas neutraliteeti, mittekuulumist sõjalistesse blokkidesse või siis
üheaegset kuulumist NATOsse ja Euroopa Liitu.
Saare uuringust selgub, et suhtumises NATOsse oli toona võimalik välja
tuua neli erinevat käsitusviisi:
1) NATO kui atraktiivne liit nii majanduslikult, poliitiliselt kui julgeoleku
seisukohast;
2) neutraalsus kui parim kaitsedoktriin;
3) NATOga liitumine kui kohustuste lisandumine Eesti jaoks (relvastuse toomine Eesti territooriumile jms);
4) hirmu- ja ohtutunne, mida NATOga ühinemine võib kaasa tuua.51
Uuringutulemustest ilmneb ühelt poolt märkimisväärne toetus NATOga
liitumisele, teisalt vähene usk iseseisvasse kaitsevõimesse. Samas võib neist
järeldada, et NATO olemust ja toimimispõhimõtteid ei tuntud piisavalt.
Kindlasti kajastus avalikus arvamuses ka teema käsitlemine meedias. 1990.
aastatel ei uuritud avalikku arvamust riigikaitsest süstemaatiliselt, kuid regulaarsete uuringutega alustamise plaan sisaldus 1999. aastal kirjutatud esimeses Eesti NATO-liikmesuse saavutamise aastaprogrammis52.
Erakondade arutelude kese piirdus suuresti suhtumisega üldisesse sõjaväekohustusse. Ses suhtes eristus teistest selgelt Reformierakond, kes
ei pooldanud ajateenistust. Reformierakonna peasekretär Heiki Kranich
väljendas 1998. aasta aprillis Eesti Päevalehes oma erakonna seisukohti
ja sidus ajateenistuse küsimuse isegi Reformierakonna eemalejäämisega
valimiskoalitsiooni võimalikust laiendamisest. Reformierakonna täitmata
sooviks oli ülikooli lõpetajate vabastamine ajateenistusest. Kranichi meelest
on ajateenistus seotud vajadusega toota rohkelt kahuriliha: nüüdisaegsed
relvad nõudvat teadmisi, mida ajateenistuses pole võimalik omandada, ja
noor haritlane kaotavat ajateenistuse jooksul töökoha. Kranich võrdleb ajateenistust iganditega, nagu vibu ja kiviheitemasin. Järkjärguline ajateenistusest loobumine pidanuks alguse saama just ülikooli lõpetajatest, kellest
mujal on rohkem kasu.53 Kranichi artiklile reageeris Riigikogu riigikaitsekomisjoni nõunik Andres Mihkels, kes osatas oma artiklis, et palgaarmee
pooldajad võiksid hüüdlausete asemel esitada konkreetseid arvandmeid.
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Samas ei toesta ka Mihkels oma vastuväiteid analüüsi ega arvandmetega:
„Eesti rahvaarvu (mobilisatsiooniressursid!) ja majanduslike võimaluste
juures piisaks meie palgaarmeest ehk auvahtkondade ja paraadide jaoks,
mitte aga riigi sõjaliseks kaitsmiseks.”54
Nagu ka varasemates sarnastes mõttevahetustes, puudus viimasteski faktidele tuginev, erinevate armeemudelite võimalike heade ja halbade külgede
analüüs. Samuti puudusid selgitused näiteks selle kohta, milliseid komplekteerimisviise kasutati teistes riikides, milline on nende mõju ühiskonnale
jne. Jätkati lihtsakoelist, loosunglikku vastandumist ja mõistelise segaduse
külvamist. Palgaarmeed mõisteti pigem üldnimetajana ja selle all peeti silmas
täiselukutselist armeed.
President Lennart Meri saatis 1998. aasta lõpus kõigile Riigikogus
esindatud erakondadele kirja. Selles kutsus Meri erakondi üles sõlmima
riigikaitsekokkulepet55, et viia riigikaitsekulutused järk-järgult 2%ni sisemajanduse kogutoodangust. Enamik erakondi oli oma vastuses presidendile põhimõtteliselt nõus 2002. aastaks riigikaitsekulutusi sel määral
suurendama.56 1. detsembril 1998. aastal, kuulutades oma teleesinemises
välja Riigikogu valimisi, soovitas president valijatel nõuda kandidaatidelt
eelkõige küpsust välis- ja kaitsepoliitikas.57
Suuremate erakondade valmiseelsetes seisukohtades domineeris poolehoid kohustuslikule asjateenistusele. Erandiks oli jätkuvalt Reformierakond,
kes rõhutas oma toetust elukutselisele kaitseväele58. Võrreldes varasemate
parlamendivalimistega olid riigikaitseküsimused sedavõrd aktuaalsed, et
kaitsekulutused tõusid president Lennart Meri eestvõttel esiplaanile, ja
selles osas päris ka ajakirjandus poliitiliste jõudude seisukohti. Isamaaliit,
Mõõdukad (ja Rahvaerakond, kellega moodustati ühine valimisliit) ning
Reformierakond kinnitasid oma toetust kaitsekulutuste suurendamisele ja
järkjärgulist viimist 2%ni sisemajanduse kogutoodangust. Koonderakond
sõnastas oma põhimõtteliselt pooldava seisukoha mõnevõrra ettevaatlikumalt.
Keskerakond ühelt poolt nentis erakonna esimehe suu läbi, et kahtlemata
jõuavad kaitsekulutused varem või hiljem selle tasemeni, aga teisalt möönis,
et sisejulgeolek ja turvalisus on tähtsamad. Riigikogu ametiaja jooksul ei
54
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näinud Keskerakond siiski võimalust 2%ni jõudmiseks. Eesti Maarahva
Erakond jäi ebamääraseks: viidati maailmamajanduse hetkeseisule, vajadusele säilitada madalat maksukoormust, Eesti majanduse arenguhuvidele,
samuti vajadusele rahastada senisest rohkem sotsiaalvaldkondi. Niisiis peeti
otstarbekaks riigieelarvevahendite eraldamist kõigile olulistele valdkondadele, kuid ei nähtud, et kaitsekulutuste määr saaks olla teiste arvelt suurem.59
Erakondade valimiseelseid seisukohti hindas ajakirjanik Andrei Hvostov,
kes liigitas erakonnad riigikaitseliste seisukohtade järgi kolme rühma:
„vaikijad”, „linnukese kirjapanijad” ja „siirad jutupaunikud”60. Esimesse
tüüpi arvab ta Keskerakonna, kelle vaikimise põhjust näeb selles, et tolle erakonna valmiskampaania põhineb rahva soovidel, aga riigikaitse nende hulka
ei kuulu. Linnukese kirjapanijate hulka liigitab Hvostov Eesti Maarahva
Erakonna, Isamaaliidu, Reformierakonna ja Koonderakonna, kes kõik püüavad erineval viisil täita kohustuslikku punkti, öeldes midagi riigikaitse kohta.
Kolmanda liigi moodustavad tema meelest Mõõdukad ja Rahvaerakond, kes
loetlevad oma ühises valimisplatvormis kümme tarvilikku tegevust riigikaitse vallas ja üheteistkümnendana riigikaitse arengukava koostamise –
millest oleks pidanud tulenema ülejäänud punktid. Hvostov resümeerib, et
valimistele minnakse ikka vastu ilma kaitsekontseptsioonita, sest 1996. aasta
põhisuunad on pelgalt riigikaitseliseks viigileheks.61
Kaitsekontseptsiooni või muu sarnase dokumendi loomise idee võib leida
Mõõdukate ja Rahvaerakonna ühisseisukohtadest: „/…/ koostöös teadlaste,
üldsuse ja kaitsejõududega koostame XXI sajandi nõuetele vastava Eesti
riigikaitse arengukava”62. Isamaaliidu programmis sisaldus idee, et riigikaitse
arengukava ja selle jaoks vajalik finantseerimine tuleb kinnitada pikemaks
perioodiks riigikaitselepinguga, mis peaks sündima Riigikogus esindatud
poliitiliste jõudude kokkuleppena63.
Suuremad ja mõjukamad poliitilised jõud toetasid Eesti ühinemispürgimust NATOga. Keskerakond oli oma sõnastuses küll ettevaatlikult ebamäärane ega maininud NATOt otsesõnu. Venekeelsele valijaskonnale tuginevad erakonnad olid NATOga liitumise vastu. Nii nägi Eestimaa Ühendatud
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Rahvapartei NATOga liitumises ohtu Eesti julgeolekule, kuna nii tekiks
NATO-Venemaa vastasseis64.
Samas ei tundnud erakonnad riigikaitseküsimuste vastu ka põhjalikumat
huvi ega esitanud läbimõeldud ja põhimõttelisi seisukohti. Programmilistes
seisukohtades oli riigikaitse kajastatud napilt. Pea ainuke eristuv seisukoht
oli suhtumine kohustuslikku ajateenistusse, aga siingi puudus analüüs ja
taustainfo esitamine oli napp või puudus sootuks. Erakondade seisukohad
mõjutasid tõenäoliselt väikest osa valijaskonnast, kuna oli piisavalt palju
muid kiiret lahendamist vajavaid probleeme, näiteks majandus-, haridusja sotsiaalpoliitikas. Näiteks politoloog Rein Toomla analüüsis oma 1999.
aastal ilmunud raamatus „Eesti erakonnad” parteisid tutvustades nende
seisukohti viies olulisemas aspektis, mille hulka ta ei lugenud riigikaitsepoliitikat65. Avalikku ja erakondlikku arutelu piiras ka vähene erialaste riigikaitseteadmiste olemasolu väljaspool riigikaitsega tegelevaid ametkondi.

7. Aasta 1999: riigikaitse koalitsiooni raskuspunktina
ja riigikaitsekulutuste fikseerimine
President Lennart Meri pööras Eesti Vabariigi 81. aastapäevakõnes suurt
tähelepanu NATO-ga ühinemisele, nimetades seda ajalooliseks võimaluseks Eesti sidumisel lääne demokraatlike suurriikidega. Kaks nädalat enne
Riigikogu valimisi kutsus president „Eesti rahvast jõuliselt ilmutama oma
tahet Eesti astumiseks NATOsse”.66
1999. aasta märtsis valitsuse moodustanud Reformierakonna, Isamaaliidu
ja Mõõdukate koalitsioonileppe riigikaitsepeatükk „Kaitstud Eesti” käsitles
riigikaitset põhjalikult. Kinnitati, et Eesti riigikaitse põhineb territoriaalkaitse
mudelil. Julgeolekupoliitika arengusuunana nimetati integratsiooni rahvusvahelistesse transatlantilistesse ning Euroopa julgeoleku-, kaitse- ja majandusorganisatsioonidesse. Samuti väljendati soovi tihedaks julgeoleku- ja kaitsekoostööks Balti riikide ja Põhjamaadega. Eesmärgiks seati Riigikogus
esindatud poliitiliste jõudude vahel pikaajalise riigikaitselepingu sõlmimine,
mille põhisisu pidi olema riigikaitsekulutuste järkjärguline suurendamine
2%ni sisemajanduse kogutoodangust. Lepe nägi ette järgmiste dokumentide koostamist: riigikaitse arengukava, ohuanalüüs ja vastav julgeolekustrateegia, sellest tulenev kaitsestrateegia ning viimase põhjal omakorda
64
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NATOle esitatav Eesti kaitsevõime arenguplaan. Rõhutati vahe-eesmärke,
mis tuli kaitsevõime suurendamiseks saavutada: kaitseväelaste haridustaseme parandamine, tähelepanu pööramine kaitseväelaste sotsiaalsetele
garantiidele ja elutingimustele, reservväelaste õppekogunemiste süsteemi
korrastamine, kaitseväe infrastruktuuri ja kaitseliidu arendamine, kodumaise
kaitsetööstuse toetamine, relvastuse moderniseerimine, kaitsejõudude ülesehituse ja juhtimise ühildamine NATO standarditega, kutseliste sõjaväelaste
osatähtsuse suurendamine, ajateenistuse kestuse lühendamine, elanikkonna
riigikaitse-ettevalmistuse toetamine, kaitsejõudude maine parandamine, üliõpilaste kaitseväkke kaasamise motiveerimine, tsiviilkontrolli tõhustamine
ja vabadusvõitluse ajaloo väärtustamine.67 Tegemist oli niisiis varasematest
sama teemat käsitlevatest dokumentidest – koalitsioonilepetest, valitsuste
tegevusprogrammidest jms – sisukaima ja põhjalikemaga.
Valitsus võttis riigikaitse ja NATOsse saamise oma selgeks prioriteediks.
Peaminister Mart Laar nägi NATOsse saamises tootlust muuta 1939.–1940.
aasta sündmuste kordumine võimatuks ja lubas NATOsse kutse saamise
puhul koguni oma habeme maha ajada. Laar on eesmärki tagantjärgi müstifitseerinud: „Mäletan hästi ühte nõupidamist Jüri Luige, Siim Kallase ja
Toomas Hendrik Ilvesega, kus kõik neljakesi vandusime, et 1939.-1940. aasta
ei tohi kunagi korduda.”68 Laari sõnutsi oli lubadus viia kaitsekulutused 2%le
NATO jaoks nagu „lakmuspaber, mille järgi nähti, kas riik võtab asja tõsiselt
või mitte”.69
Riigisiseselt vajas kaitsekulutuste suurendamine ja sidumine sisemajanduse kogutoodanguga selgitamist. Eestkõnelejaks oli kaitseminister
Jüri Luik, kes selgitas, et NATO Euroopa-liitlaste kaitsekulutuste tase on
keskmiselt 2,2% rahvuslikust kogutoodangust. Kaitsekulutuste suurus näitab, kas riik kulutab rahvusvaheliselt aktsepteeritud ja võrreldava protsendi
oma tuludest riigikaitsele. Jüri Luik: „Või ütleme teisiti: meile appi tulekuks
peavad NATO liikmesriigid suutma oma kodanikele seletada, et me ise oleme
kõik endast oleneva teinud, et ennast kaitsta.”70
Kuigi riigikaitsekulutuste suurendamisele kõlas ka vastuhääli, ei
tehtud väidetavalt tõsiseid katseid selle eesmärgi vääramiseks. Isegi
67
Eesti Reformierakonna, Isamaaliidu ja Mõõdukate koalitsioonilepe 1999. <http://
www.valitsus.ee/et/valitsus/valitsuste-loetelu/41-mart-laar/eesti-reformierakonnaisamaaliidu-ja-moodukate-koalitsioonilepe-1999>, (29.04.2012).
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opositsioonipoliitikud olevat eravestlustes öelnud, et nad küll toetavad
kaitsekulutuste suurendamist, kuid ei saa seda avalikult välja näidata, kuna
paneksid sellega oma opositsionääristaatuse kahtluse alla71.
Tegelikkuses lükkus võetud eesmärk siiski aasta-aastalt edasi ja
tollal fikseeritud kaitsekulutuste suhet on sisemajanduse koguprodukti
arvutamismetoodika tõttu tagantjärele korrigeeritud. Siiski tähendas 1999.
aastal kinnitatud 2000. aasta riigieelarve riigikaitse rahastamisel märkimisväärset läbimurret. Juhul kui poleks olnud võrdlusmomenti NATO riikidega
ja vastavaid arutelusid, poleks suurendamise kokkulepet tõenäoliselt saavutatud. Riigikaitseküsimusi analüüsinud Leo Kunnas on nentinud, et „/.../ riigikaitse rahastamise oluline tõus ei toimunud mitte niivõrd sisemise vajaduse
sunnil kui meie liitlaste mõju tulemusel”72. Sellega võiks olla nõus, mööndusega, et kuna riigikaitse oleks tulnud üles ehitada niikuinii, selgitati sisemist
vajadust liitumispüüdluse kui retoorilis-poliitilise argumendi kaudu.

8. NATO-liikmesuse saavutamise aastaprogramm
kui sõiduplaan NATOsse
Põhja-Atlandi Lepingu sõlmimise ja organisatsiooni 50. aastapäevale pühendatud Washingtoni tippkohtumisel, mis toimus 23.–25. aprillil 1999. aastal,
võeti vastu kommünikee, kus sõnastati ka liitumisjuhend NATO kandidaatriikidele. Juhend kandis pealkirja „Membership Action Plan” (NATOga
liitumise tegevusplaan), mille kohta on eesti keeleski kasutatud peamiselt
lühendit MAP. Washingtoni tippkohtumisel osalesid esimest korda samal
aastal ametlikult NATO liikmeks saanud Tšehhi, Poola ja Ungari. Selline
võimalus – saada tippkohtumiselt lisaks kinnitusele, et laienemine jätkub, ka
konkreetne juhend – vastas igati Eesti ootustele. Kuigi tajuti, et liitumine jääb
suuresti poliitiliseks küsimuseks, oli see tegevuskavaga viidud väga praktilisele, töisele tasandile73. Liikmesuse tegevuskava kohta on hiljem kasutatud
ka kujundlikku nimetust „NATOga liitumise sõiduplaan”74.
Liikmesuse saavutamise tegevusplaani olulisuse sõnastas ajakirjanduses
Eesti NATO-esinduse poliitikanõunik Eerik Marmei, kes võrdles NATOt
demokraatlike riikide poliitilise ja sõjalise klubina, kuhu sissesaamiseks ei
71
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piisa oma murede ülestunnistamisest. Klubisse võetakse ainult neid, kes
kohanevad alliansi eesmärkide, põhimõtete ja kriteeriumidega: „Ja kuigi
riigipead tõdesid Washingtonis, et MAPi ei saa käsitleda kui liikmeks saamise
kriteeriumide nimekirja, on need kriteeriumid praktiliseks manifestatsiooniks laienemise jätkumisele ning NATOsse saamise tehnilisteks tingimusteks.
Ehk teisisõnu, kui riik ei suuda MAPis võetud kohustusi täita, pole loota ka
positiivset poliitilist otsust. Kokkuvõtteks võib ütelda, et Eesti MAP avab
uue lehekülje nii Eesti ja NATO suhetes kui ka Eesti julgeolekupoliitikas ja
riigikaitses.”75
Viis kuud peale Washingtoni tippkohtumist, 21. septembril 1999. aastal,
kiitis valitsus heaks Eesti NATO-liikmesuse saavutamise aastaprogrammi
(Annual National Programme, ANP), mis tuli esitada NATOle76. Dokument
tulenes otseselt Washingtonis vastu võetud liikmesuse saavutamise tegevusplaanist. Aastaprogramm koostati inglise keeles ja koosnes viiest peatükist.
Esimene käsitles poliitilisi ja majanduslikke küsimusi ning selle eesmärgiks
oli kinnitada Eesti lugupidamist demokraatlikest põhimõtetest ja alliansi
ühistest väärtustest. Peatükk andis ülevaate Eesti välis- ja julgeolekupoliitikast, demokraatlikust arengust, õigusriigi põhimõtetest ja inimõigustest
kinnipidamisest, mitte-eestlaste integratsioonist, tsiviilkontrollist, majandusarengust ja -poliitikast ning keskkonnakaitsest. Teine peatükk – mahukaim –
käsitles otsesemalt riigikaitse sõjalisi aspekte. Kolmandas peatükis vaadeldi
ressursse: kaitse-eelarvet ja sellega seotud plaane. Lubati suurendada kaitsekulutusi, mis pidid moodustama 2000. aastaks 1,6% sisemajanduse kogutoodangust, 2001. aastaks 1,8% ja jõudma 2002. aastal 2%ni. Samuti kinnitati
vajadust kindlustada poliitiliste juhiste, plaanitud tegevuste ja vajaminevate
ressursside kooskõla. Neljas peatükk keskendus julgeolekule: informatsiooni-, personali-, elektroonilise ja tööstusjulgeoleku tähenduses. Viies
peatükk rääkis õigusküsimustest. Tutvustati riigisisest otsustusprotsessi ja
seadusemuudatusi, mis olid vajalikud alliansiga ühinemiseks. Uue rahuaja
riigikaitse seaduse vastuvõtmist nähti ette 2000. aastal.
Otseselt sõjalistele küsimustele pühendatud teine peatükk esitas ligi 30
leheküljel ülevaate olukorrast ja sõjaliste võimete arendamise eesmärgid, mis
olid vajalikud NATOga liitumiseks. Taas kinnitati Eesti riigikaitsepoliitika
kahte varem sõnastatud peaeesmärki: ühelt poolt iseseisva kaitsevõime
suurendamine elutähtsate rahvuslike huvide kaitseks ja teisalt kaitsejõudude
arendamine, et kindlustada nende koostöö NATO ja WEU liikmesriikidega,
75
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samuti osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel. Eesti kaitsepoliitika
põhimõtetena nimetati heidutust, territooriumi kaitset, julgeoleku ja stabiilsuse kindlustamist regioonis, koostööd ja integratsiooni Euroopa ning üleatlandiliste institutsioonidega kooskõlas NATO strateegilise kontseptsiooniga
(Alliance Strategic Concept). Märgiti, et Eesti kaitsestruktuurid peaksid
olema võimelised võitlema ka terrorismiga.
Dokumendi sõjalise osa moodustas tegevusplaan aastateks 2000–2005.
Kaitsejõudude sõjaaegne koosseis pidi järgmisel viiel aastal suurenema
25 000–30 000 inimeseni, mis sisaldanuks nii eksisteerivat rahuaegset
personali kui mobiliseeritavat reservi. Kaitsejõudude esmase eesmärgina
sel perioodil nimetati sõjaaja üksuste ettevalmistamist ja kolme kergejalaväebrigaadi formeerimist. Mereväe puhul pöörati tähelepanu miinitõrjele
ja õhuväe puhul õhuruumi kontrollile. Ajateenijate arv aastas pidi jääma alla
3000 mehe. Rõhutati vajadust ühildada kaitseplaneerimine ja riigieelarve
koostamine, mille all peeti silmas eesmärki saavutada kaitse-eelarveks 2%
sisemajanduse kogutoodangust. Nenditi, et Eesti kaitsejõudude juhtimis- ja
sidesüsteeme tuleb jätkuvalt arendada ning need peavad olema ühilduvad
ja võrreldavad NATO omadega. Otseselt nimetati kaitsejõudude peastaabi
ümberkorraldamist. Logistika poole pealt nähti ette NATOga koostöövõimeliste sõjavarustuse hankeprotseduuride ja ladustamissüsteemide (sealhulgas
mobilisatsioonivarude) ning vastavate arengukavade loomist.
Sõjaväeline väljaõpe ja haridus taheti kontsentreerida Eestisse ja standardida. Ajateenijate väljaõppe puhul rõhutati vajadust spetsialiseeruda
ning reservväelasi taheti välja õpetada üksustena: alates 2000. aastast kaks
pataljoni aastas. Kava nägi ette ka mobilisatsiooni- ja valmisolekusüsteemi,
operatiivplaanide ja -protseduuride ümberorganiseerimist ning armee kiirreageerimisvõime arendamist. Hangetest pidid olema lähitulevikus olulisimad side- ja õhuseiresüsteemid, õhukaitsevarustus ning tanki- ja miinitõrjevahendid. Infrastruktuuri puhul sooviti parandada kasarmute, ladude,
samuti laskeväljade ja teiste väljaõppealade kvaliteeti. Ülalpidamiskulude
kokkuhoiu eesmärgil pidi vähendatama üksuste paiknemiskohti.77
Kõigi eesmärkide puhul esitati ANPs asjakohased lahtiseletused konkreetsete tegevusplaanidega. Oluline on siinjuures, et riigikaitset mõisteti ja
vaadeldi palju laiemas tähenduses kui pelgalt sõjalise riigikaitsena. Rõhutati
arusaama, et NATO-liitlased ei väärtusta pelgalt sõjalist suutlikkust, vaid ka
demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid järgivat seadusandlust ja teisi ühiskonna
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arengut laiemalt puudutavaid aspekte78. Kaitsejõudude areng sai kõnealuse
dokumendiga selge suuna ja märkimisväärse arenguimpulsi.
Samas polnud olukord dokumendis esitatu elluviimist juhtinud kaitseministeeriumi asekantsleri Margus Kolga hinnangul sugugi probleemitu.
Nimelt tahtis allianss näha plaane kindlaksmääratud ajal, ja kuna Eesti soovis
väga n-ö paokil uksest sisse pugeda, koostati ja esitati plaane kindlateks
tähtaegadeks. Lisaks planeerimisele oli vaja plaanide elluviimisest loomulikult ka aru anda, aga esimese aasta kogemused näitasid Kolga sõnutsi, et
„kaitsesüsteemi jaoks oli NATO planeerimisprotsess midagi väga abstraktset,
kõrgelennulist, mida (hoolimata sellest, et võetakse kohustusi) eriti täitma
ei pea. Kuigi NATOle esitatavad plaandokumendid allkirjastati nii ministri
kui ka kaitseväe juhataja poolt, ei jõudnud nende sisu liigagi tihti kaitseväe
plaandokumentidesse ja, mis veelgi problemaatilisem, vägi ise tegeles hoopis
teiste asjadega.”79
Eesti NATO-liikmesuse aastaprogrammist ja vastavatest tegevustest (nn
MAP-ANP-protsessist) tulenenud suurim põhimõtteline muutus kaitsejõudude arendamisel oli, et seoses planeeritava NATOsse astumisega loobuti
iseseisva, ulatuslikku kallaletungi tõrjuva kaitsevõime arendamisest.80 MAPANP-protsessi otsene tagajärg oli ka järkjärguline taandumine varasemast
plaanist: 60 000-mehelise armee81 (mõnedel andmetel isegi 86 000-mehelise
armee82) loomisest. Sõjaaja koosseis kahanes pidevalt ja aasta-aastalt.
Liikmesuse tegevusprogrammile kui riigikaitse arengut suunavale dokumendile on – nagu ka varasematele sarnastele algatustele – ette heidetud
liigset ambitsioonikust ja ebarealistlikku ressursiplaanimist. Kuid kahtlemata oli tegemist märkimisväärse arenguga tegelikkust enam arvestavate
kaitseplaanide loomisel. ANPst sai hea kaitseplaneerimise instrument.
Dokumendile andis praktilise väärtuse just konkreetsete ja mõõdetavate
ning tähtaegadega eesmärkide seadmine. Enne ANPd polnud riigikaitse
arendamiseks ühte, n-ö suurt plaani. Kõnealuse dokumendiga oli suuresti
78

Sakkov, S. 2003. NATO Membership as an instrument of reform. – Defense Reform
in Baltic States: 12 Years of Expierence. Compilation of presentations, made at the first
regional meeting of the Foundation of the Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces (DCAF). Hosted by the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, held
on 17–18 June 2003 in Riga, Latvia, p. 34.

79
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Reiman, S. 2003. Eesti Kaitsejõud ja NATO. Ettekanne riigikaitsepäeval, 7. novembril.
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täidetud ka ülesanne koostada riigikaitse üldkava, mida nägi ette 1996. aastal koostatud „Eesti riigi kaitsepoliitika põhisuunad”. NATO oli ANP-MAPprotsessi kaudu plaanide koostamisel ja riigikaitse arendamisel omamoodi
sunnimehhanismiks. NATOga liitumise tegevusprogrammi elluviimiseks
moodustas valitsus 12. augustil 1999. aastal komisjoni, mis kandis nime
„Vabariigi Valitsuse Ministrite Komisjon Eesti NATOga liitumise küsimuste
läbitöötamiseks”. Komisjoni juhtis peaminister Mart Laar, kes pidi andma
hinnangu ka ametkondadevahelisele komisjonile „Eesti NATO-ga liitumiseks vajalike abinõude rakendamiseks ja Eesti-NATO vahelise koostöö
edasiarendamiseks”83.
Erinevad algatused mitmesuguste riigikaitse arenguplaanide koostamisel olid seni sumbunud süsteemisisestesse vaidlustesse ja eelarved olid suuresti valminud vaid arvudes, enne asjakohaseid plaane. Siitpeale oli olukord
teistsugune: Margus Kolga sõnutsi „NATO-ga sellised mööndused, et küll
homseks ikka teeme, enam võimalikud polnud. Liikmelisuse tegevusplaan
pidi septembri lõpus NATO-s olema ja asi ants”84. Michael H. Clemmesen
on oma hinnangus veelgi kriitilisem. Tema meelest ei tehtud hoolimata
tegevuskavast eestlaste endi initsiatiivil suurt midagi – väljastpoolt tulnud
surve hoidis tempot. Clemmeseni arvates puudus kuni liitumise tegevuskavani vähimgi tõhus riigikaitsesüsteem ja selle ajani „/.../ seisnes kaitseväe
arendamine lakkamatus vaidluses, kuidas midagi teha, aga tulemuste endani
ei jõutud”.85
Kuigi võrreldes 1996. aasta „Riigi kaitsepoliitika põhisuundadega” oli
sedapuhku tegemist madalamal tasemel, st valitsuse heakskiidetud dokumendiga, omas ANP tegelikult suuremat tähtsust ja mõju riigikaitse ning kitsamalt kaitsejõudude arengule. Lisaks poliitiliste põhimõtete sõnastamisele oli
selles dokumendis enam konkreetsust. 1996. aasta „Riigi kaitsepoliitika põhisuundades” kui poliitilises avalduses sõnastati riigikaitse arendamise kaks
omavahel seotud ja teineteist täiendavat põhimõtet: iseseisva kaitsevõime
arendamine ja rahvusvaheline kaitsekoostöö. Kui selline sõnastus jättis
siiski erinevaid tähendusvarjundeid lubava tõlgendamisvõimaluse, siis ANP
nägi Eesti kaitseväe arengut selgelt kollektiivkaitse ja NATOga lõimumise
kontekstis ning sidus riigikaitse teiste eluvaldkondade ja riikluse arenguga.
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9. Kokkuvõtteks
Eesti riigikaitsepoliitika sõnastamisel raamistasid aastaid 1996–1999 ametliku kontseptsiooni loomine, elluviimise algus ning sidumine erinevate eluvaldkondadega NATO-liikmesuse saavutamise aastaprogrammis. „Riigi
kaitsepoliitika põhisuunad” ja ANP olid küll erinevas formaadis ja erinevatel ajenditel sündinud dokumendid, kuid nende eesmärk oli sama: sõnastada Eesti riigikaitsepoliitika põhimõtted. 1997. aastal elavnes avalik arutelu,
mille üheks peajooneks oli ühelt poolt NATOga ühinemise ja iseseisva riigikaitse ülesehitamise pooldajate ja sellesse uskujate ning teisalt selles kahtlejate debatt. Seeläbi said riigikaitseküsimused avaliku tähelepanu osaliseks.
1999. aasta kevadel moodustatud valitsus seadis riigikaitse oma tegevuses
väga olulisele kohale ja võttis eesmärgiks kaitsekulutuste suurendamise,
seostades need sisemajanduse kogutoodanguga.
Riigikaitse tähtsustumisel ja vastava arutelu hoogustumisel oli oluline
roll ka president Lennart Meri isikul. 1999. aastal alguse saanud MAPANP-protsess viis riigikaitse planeerimise uuele tasandile ja sundis kaitseplaneerimisel arvestama üha enam reaalsete ressurssidega. Loobuti pelgalt
esmase iseseisva kaitsevõime väljaarendamisest ning relvajõudude arendamist nähti NATO kollektiivkaitse osana. Ilmselt poleks ilma rahvusvahelise
koostöö ja NATO suunamiseta suudetud eesmärke realistlikult sõnastada.
Koostöö NATOga ja sellele tuginenud arutelud toetasid ka kaitsekulutuste
suurendamise taotlust.
Erakondadevahelist sisukat riigikaitsepoliitilist debatti käsitletud perioodil
siiski peaaegu polnud või oli see napp ning sisaldas vähe fakte ja analüüsi.
Seisukohad erinesid peamiselt suhtumises kohustuslikku ajateenistusse ja
kutselise sõjaväe vajadusse. Kuigi 1996. aastal sõnastatud „Riigi kaitsepoliitika põhisuunad” nägid riigikaitse arendamisel ette kahte võrdselt olulist teed, jäi 1999. aastani ikkagi õhku küsimus, kummale suunata põhiline
jõupingutus. Läbiv teema oli ka relvajõudude plaanitud sõjaaegse koosseisu
vähendamine, lähtudes olemasolevatest vahenditest.
1999. aasta oli riigikaitse ja julgeoleku jaoks oluliseks rajajooneks.
Kaitsepoliitikas loodi eeldused uueks kvaliteediks ning liiguti lähemale
reaalsele julgeolekugarantiile. Eesti riigikaitsestruktuurid said selgema arengusuuna. 1999. aastal tehti läbimurre kollektiivkaitse põhimõttest lähtuva
riigikaitse ülesehitamisel. Eesti riigikaitsesüsteem ja kaitsevägi said esimest
korda konkreetseid suuuniseid ja mõõdikuid sisaldava arengukava ning plaanides püüti senisest enam arvestada tegelikke võimalusi. Riigikaitse ülesehitamise eesmärgid täpsustusid ning neid hakati senisest selgemini seostama
riikluse kui sellise üldarengu ja teiste eluvaldkondadega.
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Riigi kui sellise üheks tuumfunktsiooniks on oma elanikkonna sõjalise julgeoleku tagamine. Selle ülesande täitmiseks luuakse riigi täitevaparaadi osa –
riigikaitsestruktuur, mille tuumikuks on omakorda sõjalise sunnijõu rakendamiseks kohandatud organisatsioon kaitsevägi. Selline täitevaparaat peab
olema suuteline täitma kompleksseid julgeolekuülesandeid kiiresti muutuvates tingimustes ning alluma seejuures ressursipiirangutele1. Võtmenõudeks
sellise aparaadi modus operandi’le on tagada piiratud ressursside sihipärane kasutamine kõrgeima prioriteediga julgeolekuriskide maandamiseks.
Nüüdisaegse riigikaitseökonoomika rajajad on märkinud, et majandusteadlase seisukohalt sõltub riigi julgeolek kolmest tegurist: 1) nii kohe kui
ka tulevikus kättesaadavate riiklike ressursside üldine hulk; 2) riigikaitseks
eraldatavate ressursside osakaal vahendite üldhulgast; 3) riigikaitsele eraldatud ressursside kasutamise tõhusus. Probleemi tuumaks on valida paljude
võimaluste hulgast välja tõhusaim või ökonoomseim sõjaliste eesmärkide
saavutamise viis. Nendeks valikuvõimalusteks võivad olla erinevad strateegiad, taktikad, erinevad väestruktuurid või relvasüsteemid. Üldjuhul on
olemas lõpmatu hulk viise, kuidas sõjalisi eesmärke saavutada, kuid mõned
neist on tõhusamad või ökonoomsemad kui teised2.
„Viisiks, kuidas saavutada mõjusaimat riigikaitset, on püüda
panna iga dollar sinna, kus see panustaks enim [riigikaitse] üldisse

1

Charles Hitch ja Roland McKean on ressursipiirangud määratlenud järgmiselt: väga lühikeses ajaraamis (nt lahinguolukorras, kus ülem peab kasutama vaid vahetult tema käsutuses
olevaid jõude) tuleb ressursipiiranguid käsitleda kui spetsiifiliste sisendite koguseid. Pikemas ajaraamis, kus otsustused mõjutavad olukorda mitmeid aastaid, on peamisi ressursipiiranguid kõige parem vaadelda üldiste rahaliste piirangutena. Vt Hitch, C. J.; McKean,
R. N. 1960. The Economics of defense in the Nuclear Age. Cambridge: Harvard University
Press, p. 43. [Edaspidi Hitch, McKean 1960]
2

Hitch, McKean 1960, pp. 4–5.
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mõjususse,3” on kirjutanud Alain Enthoven. Teisisõnu, piiratud ressurssidega
väikeriigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika, mis ei ole seotud saadaoleva ressursiga ning mille sisuks ei ole ressursside eraldamine kõrgeima prioriteediga
riskide maandamiseks, ei saa olla jätkusuutlik. Tõepoolest, kui riik vastutab oma elanike julgeoleku eest ja kui saadaolevad ressursid on suunatud
kriitiliste julgeolekuohtude maandamisele, siis peavad kasutatavatele relvasüsteemidele esitatavad nõuded olema tuletatud riigi julgeolekueesmärkide
täielikust ja kõikehõlmavast analüüsist ning nende eesmärkide saavutamiseks
kavandatud strateegiast.4
Järgmine küsimus ongi, milliste meetoditega sellist analüüsi teha,
milliseid võtteid kasutada analüüsi ning järgnevate otsustus- ja rakendusprotsesside elluviimisel. Enthoven väidab, et avatud ja otsene lähenemine
on parim viis käsitleda kaitsetemaatika läbivat määramatust. On mõistlikum
selgelt tunnistada, et tulevik on määramatu ning kavandada oma strateegia
määramatusest lähtuvalt, selle asemel, et välja valida teatud oletus ja tõlgendada seda kindla sündmusena5. See väide loob ühelt poolt sideme võimepõhise planeerimisega – planeerimismetoodikaga, mis on loodud töötamiseks
määramatuse tingimustes. Teiselt poolt rõhutab avatud ja otsene lähenemine
vajadust edendada strateegiate sõnastamisel ning kaitse planeerimisel ja elluviimisel osalushaldamist. Mida rohkem on otsutusprotsessis osalejaid (poliitiline juhtkond, kaitseametnikud, strateegilise ja väeliigi tasandi ülemad),
seda rohkem oskusteavet on kaasatud teadlike ja vastutustundlike otsuste
langetamisele.
Tõsi, laiema osalushaldamise seisukohalt on selge, et võib küll olla üldine
jagatud arusaam, millised on riigi julgeolekueesmärgid, kuid eriarvamused
selle suhtes, kuidas neid saavutada. Samuti võivad suuresti erineda hinnangud selle suhtes, missuguseid vahendeid on eesmärkide saavutamiseks vaja.
Seega muutub julgeolekueesmärkide saavutamisel oluliseks vajadus siduda
eesmärgid nende saavutamiseks vajamineva ressursiga6. Planeerimisprotsessi
keskmes on seega esmalt vajadus luua konsensus üldaktsepteeritud julgeolekueesmärkide saavutamise viisi suhtes ning teiseks hinnata kehtestatud
3

Enthoven, A. C.; Smith, W. K. 1989. New Concepts and Tools To Shape the Defense
Program. – Defense Requirements and Resource Allocation. Ed. by William McNaught.
Washington, D. C.: National Defense University, p. 7. [Edaspidi Enthoven, Smith 1989]
4

Puritano, V. 1989. PPBS at the Beginning of the Reagan Administration. – Defense
Requirements and Resource Allocation. Ed. by William McNaught. Washington, D. C.:
National Defense University, p. 56 [Edaspidi Puritano 1989]
5
6

Enthoven, Smith 1989, pp. 15–16.

Perdue, C.; McNaught, W. 1989. Determining the Size of the Defense Sector: How Much is
Really Enough? – Defense Requirements and Resource Allocation. Ed. by William McNaught.
Washington, D. C.: National Defense University, p. 113. [Edaspidi Perdue, McNaught 1989]
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tegutsemisviiside elluviimiseks vajalike ressursside mahtu. Selles protsessis pole strateegia, tehnoloogia ja ökonoomika mitte kolm sõltumatut kaalutlust, millest igale anda eriomane osakaal, vaid sama probleemi
eri tahud, mis on vastastikku seotud ja üksteisest sõltuvad. Strateegiad on
sõjaliste eesmärkide saavutamiseks eraldatud eelarvete või ressursside
kasutamise viisid. Tehnoloogia määrab ära, millised strateegiad on võimalikud.7 Kontseptuaalselt tuleb seega nõustuda Charles Perdue ja William
McNaughtiga, et esimene samm riigikaitse ressursivajaduse määratlemisel on
piiritleda riigi julgeolekuhuvid ja -kohustused. Teiseks sammuks on hinnata
neid huve ähvardavaid ohte, kolmandaks on sõnastada tulevikuolukordade
vastustamiseks sobiv kaitsepoliitika ja -strateegia ning lõpuks on vaja muretseda poliitika ja strateegia elluviimiseks vajalikud vahendid.8
Mitmetes NATO riikides on eeltoodud kriteeriumidele vastava, tõhusaima eesmärkide saavutamise viisi väljavalimise metoodikana juurdunud
planeerimis-, programmimis- ja eelarvestamissüsteem (Planning,
Programming and Budgeting System, PPBS). Sellise süsteemi kontseptuaalsed alused töötati välja RAND Corporationis 1950. aastatel ning
need juurutas USA kaitseministeeriumi kaitse-eelarve planeerimisel ja
haldamisel Robert McNamara 1962. aastal9. Kuigi praktilised lahendused on
riigiti erinevad, tuginevad need ometi samadele alusideedele ning täidavad
kahte peamist eesmärki. Ühelt poolt peab süsteem toetama teadlikke ja
vastutustundlikke otsustusi, mis aitaksid eraldada kriitiliste julgeolekuohtude
tõrjumiseks vajalikke vahendeid. Hitch on öelnud, et moodsate relvade ülim
tehniline komplekssus, nende pikk väljatöötamisaeg, hirmuäratav lahinguvõime ja tohutu maksumus on muutnud riigikaitse ressursieralduse teljeks
relvasüsteemide valiku. Seega peavad need otsused olema otseselt seotud
riigi julgeolekueesmärkidega.10 PPB-süsteemi üheks põhiideeks oligi luua
kaitseministrile võimalus valida erinevate alternatiivide vahel, kus maksumust, vägesid ja strateegiaid vaadeldakse koos11. Teisisõnu, PPB-süsteemi
kaugem eesmärk on anda väeülemate käsutusse olemasolevaid eelarvelisi
piiranguid arvestades parim võimalik vägede, varustuse ja toetuse kombinatsioon. Kuigi paljud peavad PPB-süsteemi väljundiks kaitse-eelarvet, on
7

Hitch, McKean 1960, p. 3.

8

Perdue, McNaught 1989, p. 112.
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of California Press; p. 23. [Edaspidi Hitch 1967]
11

Enthoven, Smith 1989, p. 9.

114

JAAN MURUMETS

viimane vaid vahend. PPB-süsteemi eesmärk on välja töötada rakenduskava,
mis tagaks riigi sõjalise strateegia elluviimiseks vajalikud väed ja võimed12.
Teiselt poolt, julgeolekukeskkonna määramatusest tingitud osalushaldamise vajaduse seisukohalt on PPB-süsteem strateegilistes eesmärkides
ja prioriteetides konsensuse saavutamise institutsionaalne mehhanism13.
Alain Enthoven on sõnastanud PPB-süsteemi kuus alusideed. Esimene
idee on rahvuslike huvide kui otseste kriteeriumide rakendamine kaitseprogrammide eesmärkide ja sellega seotud ressursieralduste otsustusprotsessis (vastandina kompromisside otsimisele erinevate institutsionaalsete,
kolklike ja muude põlistunud huvide vahel). Seega algab protsess igale
loodavale kaitseprogrammile selgete, avalikkuse ees kaitstavate määratluste
otsimisega. Seejärel töötatakse välja alternatiivlahendused nende eesmärkide
saavutamiseks ning võistlevate alternatiivide vahel valimiseks kehtestatakse
kriteeriumid.14 Teisisõnu, teadlike otsuste toetamiseks loob süsteem programmide raamistiku, mis suunab riigi eesmärkide saavutamise alternatiivsete
viiside määratlemist ja täiustamist selgelt sõnastatud kriteeriumide alusel.
Teine PPB alusidee on käsitleda sõjalisi vajadusi ja nende maksumust
ühtse tervikuna. Teisiti öeldes, vägede ja eelarvega seotud otsused tuleb langetada koos, sest eraldi ei oleks see otstarbekas15. See idee lähtub Hitchi ja
McKeani algsest kontseptsioonist, mis suunas PPB esialgse protseduurilise
raamistiku loomist: eelarve või eesmärgi kõigil tasanditel on iga valik, mis
suurendab eesmärgi saavutamise võimalust selle eelarve raames, sama, mis
vähendab eesmärgi saavutamise maksumust. Sellesama printsiibi on sõnastanud ka kaitseminister Robert McNamara: poliitilised otsused tuleb varem
või hiljem väljendada eelarveotsustuste vormis, mille kaudu määratakse, kui
palju ja millele kulutada16. Jätkates esimese alusidee ümbersõnastust: PPBprogrammide raamistik peab suunama ka riiklike eesmärkide saavutamiseks
vajalike vahendite loomist ja nende ülalpidamist.
PPB kolmas alusidee on alternatiivsete lahenduste väljavalimine kõrgeimal
otsustustasandil. Alternatiivide all mõistetakse siin probleemi tasakaalustatud
ja jätkusuutlikke lahendusi, mitte aga uitmõtteid, millega proovitakse algatava
staabi lemmikideele suuremat kaalu anda17. Teisiti öeldes, PPB-protseduurid
12
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peavad tagama tippotsustajatele usaldusväärse analüütilise toe, et oleks võimalik valida tasakaalustatud ja jätkusuutlike alternatiivide vahel.
Sellest lähtub PPB neljas alusidee: analüütikute aktiivne kasutamine
kõrgeimal otsustustasandil. Analüüs peab integreerima väeliikide relvasüsteemid, andmestiku ja ideed selliselt korrastatud väepakettideks, et kaitseminister näeks, milliseid väevõimeid välja pakutakse ning kuidas need seostuvad üldiste vajadustega18. Ilmselt oleks siinkohal sobilik tuua näide. Otsus
hankida teatud arv F-16 hävituslennukeid peab tulenema tervest hulgast
strateegilistest otsustest, mis käsitlevad ohuanalüüsi, vastase kasutuses
olevate sõjaliste võimete hinnangut, doktriini valikut, otsuseid väestruktuuri
kohta ning lõpuks alternatiivsete relvasüsteemide tüüpe ja arvu puudutavaid
valikuid 19.
Analüütiline lähenemine oli tähtsal kohal juba algses PPB-versioonis.
Riigitasandi süsteemianalüüs kujutab endast pidevat sõjaliste eesmärkide
defineerimist, nende saavutamiseks alternatiivsete süsteemide väljatöötamist,
alternatiivide hindamist tõhususe ja maksumuse seisukohast, analüüsi eelduste
ülevaatamist, uute alternatiivide väljatöötamist ja uute sõjaliste eesmärkide
püstitamist20. Lawrence Korb on selle kohta kirjutanud: analüüs ja hindamine
on PPB-protsessi lahutamatu osa, ilma nendeta on PPB vaid tühi kest. Analüüs
ja hindamine käsitlevad eesmärke ja nende saavutamise vahendeid, tuleviku
julgeolekukeskkonda, võimalikke kriisiolukordi ning vastumeetmeid. Kuivõrd
kaitseplaneerimisel ja -eelarvestamisel peab vaatama pikalt ette tulevikku,
peavad tuleviku määramatused olema selgelt teadvustatud.21 PPB-le esitatud
nõue olla suuteline käsitlema tulevikumääramatusi loob silla võimepõhise
planeerimisega: planeerimismetoodikaga, mis on loodud määramatusega
tegelemiseks. Seega, jätkates eelnevat ümbersõnastust: tipptaseme otsustajatele antav analüütiline tugi peab vaatama mitmeid aastaid ette tulevikku
ning keskenduma eeldatavalt väeliigiüleste väepakettide väljundvõimetele
kogu esmaülesannete spektri ulatuses, selle asemel, et tegeleda paratamatult
operatsioonikeskkonnaga piiratud, väeliigikesksete valikutega.
Viies PPB alusidee on plaan, mis ühendab väed ja nende maksumuse ning
projitseerib tehtavate otsustuste eeldatud tagajärjed tulevikku. Selline plaan
ei pea olema mitte paindumatu tegevuskava või iga hinna eest saavutada tulevate eesmärkide kogum. Pigem peaks see olema tehtud otsustuste tagajärgede
18
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projektsioon tulevikku, kogum ametlikke planeerimiseeldusi ja lähtepunkt
igikestvaks arendustööks22. PPB-protsessi selgrooks peab seega olema kõikehõlmav plaan, mis vaatab mitmeid aastaid ette tulevikku, seob võtmetähtsusega tegevused ja teetähised programmide raamistikku ning esitab väljundile
suunatud analüüsi põhjal jooksvate otsuste elluviimise koordineeritud kava.
Mitmeaastane plaan, mis käsitleb vägesid ja nende maksumust kompleksselt, on vajalik, kui kaitseminister soovib võtta aktiivset rolli riigi julgeolekupoliitika kujundamisel. Enamgi, selline plaan on tervikliku ja järjekindla
poliitika elluviimiseks vältimatu23.
Poliitilisi eesmärke, nende saavutamiseks vajalikke tegevusi ja nende
maksumust integreeriva mitmeaastase plaani lisaväärtuseks on, et selle
väljatöötamine pakub tagasisidet poliitika kujundamisele. Kui valitsus ei
soovi või ei suuda kanda oma julgeolekupoliitika elluviimise ja strateegiliste
eesmärkide saavutamise kulusid, peab ta oma eesmärgid üle vaatama ning
viima need vastavusse selle eelarvega, mida soovib ja saab riigikaitsele eraldada24. Teisisõnu, kui plaan näitab vastuvõetud poliitika elluviimise hinda
kõrgemana, kui valitsus endale lubada saab, on veel aega kohandada eesmärgid tegelike võimalustega.
Viimaseks PPB alusideeks on avatud ja sõnaselge analüüs. See tähendab,
et kogu analüütiline materjal tuleb teha kättesaadavaks kõigile asjast huvitatud osapooltele, nii et nad saaksid uurida kalkulatsioone, andmeid ja eeldusi ning jälgida järelduseni jõudmise viise25. See alusidee tugevdab osalushalduse rakendamise nõuet ning nagu eespool öeldud, tagab spetsiifilise
oskusteabe ja kõigi osalevate organisatsioonide panuse.
Kokkuvõttes võib PPBS-i kontseptsiooni sõnastada järgmiselt: süsteemi
aluspõhimõtteks on selgelt sõnastatud ja rahvuslike huvidega seostatud
kriteeriumidele tuginevad kaitseprogramme puudutavad otsustused, mis on
vastandiks erinevatest institutsionaalsetest ja kolklikest huvidest lähtuvatele
kompromissotsustustele. PPB-süsteem rõhutab ka reaalsete alternatiivide
kaalumist, vajadust käsitleda võimenõudeid ja nende maksumust ühtse tervikuna, vajadust mitmeaastase väearendus- ja finantsplaani järele, analüütikute
regulaarset kasutamist tipptasandi otsustusprotsessi toetamiseks ning kohustust teha analüüsid kättesaadavaks26.
Tippotsustaja seisukohalt on PPB-süsteemi vaadelnud endine USA
kaitseminister Harold Brown. Sellest vaatenurgast otsustab kaitseminister
22
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kõigepealt koos väeliigi ülematega sõjalise strateegia. Seejärel määratleb
PPB-süsteemi valitud strateegia elluviimiseks optimaalse väestruktuuri. Siis
kavandatakse nende vägede loomiseks ja kõige tasuvamal viisil ülalpidamiseks mitmeaastane plaan, mida uuendatakse igal aastal, nihutades planeeritavat mitmeaastast ajaraami aasta võrra edasi. Pärast seda eelarvestatakse
programmide aastaosad. PPB-süsteem võrdleb väealternatiive nende esmaülesannete, mitte väeliigilise kuuluvuse alusel ja võtab esialgse soetamismaksumusega piirdumise asemel arvesse programmi kogukulu, kaasa arvatud personali- ja käitamiskulud.27
Teisisõnu, tuginedes ülaltoodud kuuele alusideele, koosneb USA algne
PPB-süsteem kolmest faasist. Planeerimisfaasis seatakse sõjalised ja tsiviileesmärgid ning visandatakse nende saavutamiseks vajalikud väed ja vahendid.
Programmimisfaasis töötatakse välja ja kinnitatakse eesmärkide saavutamise
programmid. Eelarvestamisfaasis kalkuleeritakse ja hinnatakse kinnitatud programmide sisendid järgnevaks eelarveaastaks suurima võimaliku täpsusega28.
Olulise vahepalana on asjakohane luua kontseptuaalne alusarusaam
ning selgeks teha sageli segadust tekitavad ning vääriti kasutatud mõisted
planeerimine ja programmimine. Kontseptuaalselt on planeerimine ja
programmimine üksteisele järgnevad tegevused. Praktikas pole nendevaheline üleminek aga sugugi üheselt selge või ühesuunaline ning mõlemad tegevused on ülimalt interaktiivsed. Sageli tuleb planeerimisotsuseid
programmimise käigus üle vaadata, kui kuluhinnangud täpsustuvad või
poliitiline olukord muutub29. Et planeerimisel ja programmimisel vahet teha,
tuleb meeles pidada, et planeerimisfaas tegeleb sellega, mida luua, sellal
kui programmimisfaas tegeleb sellega, kuidas seda luua. Selles seisnebki
planeerimise ja programmimise kõige põhilisem erinevus: planeerimine loob
lahendi, mida programmida, programmimine loob kava, kuidas seda lahendit
luua ja ülal pidada30. Kui nende kahe faasi tulemid on erinevad, peavad seda
olema ka nende peamised ülesanded. Planeerimise ülesanne on lahendada
otsustusi mõjutavad määramatused (nt muutujad, alternatiivid, eelistused)
viisil ja ulatuses, mis toetab programmitavat otsust. Programmimise eesmärk on välja töötada programm, mis lahendaks tõhusalt kava mõjutavad
määramatused (nt ajakasutus, kogused, eraldused). Edukuse kriteeriumid
võib seega sõnastada järgmiselt: hea planeerimine tegeleb tõhusalt otsustusi
27
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mõjutavate määramatustega, millest paljusid ei saagi lahendada. Hea programmimine keskendub kõigile kava mõjutavatele määramatustele, millest
enamikku on võimalik lahendada hoolika planeerimise, koordineerimise ja
detailidele tähelepanu pööramise abil.31
Siinkohal on kohane defineerida planeerimise põhimõtted:
 planeerimise otstarve on tagada analüütiline tugi otsustele, mida
programmida;
 planeerimise töö on selgelt eristuv ja tegeleb otsustusi mõjutavate
määramatustega;
 kui see, mida programmida, on teada ja selle elluviimist mõjutavad määramatused on lahendatud, on planeerimine lõpetatud32.
Eeltoodu jätkuks on asjakohane ära märkida ka mõned tüüpvead, mis toovad endaga kaasa planeerimisprotsessi läbikukkumise. Kuivõrd planeerimise
eesmärk on tagada analüütiline tugi otsustele, mida programmida, siis on
planeerimine läbi kukkunud järgmistel juhtudel:
 ei otsustata, mida programmida (nt planeerimisprotsess päädib keskkonna
või tuleviku kirjeldusega, kuid selles ei määratleta ettevõetavaid tegevusi);
 loobutakse käsitlemast (mitte ilmtingimata lahendamast) olulisi määramatusi või muutunud asjaolusid (nt külma sõja lõpp ja kahanev kaitseeelarve) ettevõetavate tegevuste määratlemisel;
 kõrgemale juhtkonnale ei edastata kavandatavate tegevuste asjaolusid ja
põhjendusi piisavalt selgelt;
 ei jälgita planeerimise tulemusi nendega ühilduvasse programmimisse
ning lastakse programmijatel ajada n-ö oma asja, kui neile ei meeldi
planeerimisotsused või nad ei mõista neid;
 ei määratleta teadaolevatele asjaoludele vastavaid tegevusi (nt soovmõtlemine asendab planeerimise);
 aetakse segamini, kelle jaoks planeeritakse (nt maavägi planeerib riikliku
julgeoleku, mitte maaväe jaoks), mistõttu aetakse segamini huvid ja eesmärgid ning sageli ka vastutus ja pädevus.
Eeltoodud loetelu juures tasub tähele panna järgmist: siin pole käsitletud võimalust, et juhtkond loobub planeerimise tulemusena määratud tegevustest.
Kui planeerimisel on asjakohased tegevused määratletud ja selgelt edastatud
ning juhtkond need tagasi lükkab, siis pole läbi kukkunud mitte planeerimine,
vaid juhtimine.33
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Kokkuvõtteks
PPB-süsteemi eesmärk on toetada teadlikke ja vastutustundlikke ressursieraldusotsuseid, sealhulgas tagada, et kaitseminister saaks valida erinevate
alternatiivide vahel, mille maksumust, kaasatud jõude ja rakendatavaid strateegiad on hinnatud koos. Samuti on PPB-süsteemi eesmärk luua konsensust
strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide suhtes.
Nende eesmärkide saavutamiseks valitud vahend on programmeelarvestamine, mis tagab riigikaitseorganisatsiooni orienteerituse kvantitatiivsetele väljunditele pikemas ajaraamis.
PPB-süsteem tugineb järgmistele aluspõhimõtetele.
 Rakendatakse kaitseprogrammide raamistikku, mis selgelt väljendatud
kriteeriumidest lähtudes suunab riiklike eesmärkide saavutamise alternatiivsete viiside ja vahendite määratlemist, arendamist ja tagamist.
 Tagatakse usaldusväärne analüütiline tugi tippotsustajatele, et neil oleks
võimalik valida tasakaalustatud ja kättesaadavate lahenduste vahel. Selline
analüüs peab vaatama pikalt ette tulevikku ning keskenduma eeldatavalt
väeliigiüleste väepakettide väljundvõimetele kogu esmaülesannete spektri
ulatuses, selle asemel, et tegeleda väeliigikesksete valikutega.
 Protsessi selgrooks on kõikehõlmav plaan, mis vaatab mitmeid aastaid
ette tulevikku, seob võtmetähtsusega tegevused ja teetähised kaitseprogrammide raamistikku ning esitab väljundile orienteeritud analüüsi
põhjal jooksvate otsuste elluviimise koordineeritud kava.
 Süsteemi käitamine tugineb osalushaldamisele ja tsentraliseeritud
otsustusprotsessile.
PPB-süsteem koosneb kolmest faasist. Planeerimisfaas käsitleb riigi julgeoleku- ja kaitseproblemaatikat keskpikas ajaraamis. Planeerimisfaasis
määratletakse laiemad riiklikud ja nendest tuletatud sõjalise julgeoleku eesmärgid ning nende saavutamise viisid, töötatakse välja määratletud julgeolekuohtude sõjalised vastumeetmed, kehtestatakse määratletud eesmärkide
saavutamiseks kohandatud sõjalise organisatsiooni parameetrid ja prioriteedid. Seejärel järjestatakse kehtestatud tegutsemisviiside ja strateegiate
elluviimiseks tegevused, mille abil vajalikke sõjalisi võimeid luua ja säilitada.
Programmimisfaas käsitleb esmalt väeliikide rahaliselt piiratud
programmiettepanekuid, mis kujutavad endast planeerimisfaasi tulemusena
sõnastatud, väeliigi esmaülesande täitmiseks vajalike nõudmiste kõikehõlmavat ja detailset väljendust. Teisalt hõlmab programmimine erinevate
programmiettepanekute analüüsi, mille eesmärk on tagada vastavus poliitilise
juhisega ning sõjalise väljundi järgi optimeeritud ressursikasutus.
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Eelarvestamisfaas käsitleb ressursinõudmiste konverteerimist
kõikehõlmavaks kaitse-eelarveks, mis lähtub kinnitatud keskpikast plaanist
ning võtab arvesse viimased finants- ja poliitilised otsused.
Lõpetada võib siinkohal 2005. aasta Nobeli preemia laureaadi Thomas C.
Schillingi 1968. aastal kirja pandud tähelepanekuga: „PPBS võib olla hiilgav
vahend, mis aitab tippjuhtkonnal otsuseid langetada, kuid selleks peab olema
tippjuhtkond, kes tahab otsuseid langetada.”34
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AMBIGUITY TOLERANCE AND
THE CONCEPT OF
“INNERE FÜHRUNG”
Angelika Dörfler-Dierken1

1. Introduction
Some time ago, a serviceman told me a story from his tour in Afghanistan:
He was manning the vehicle’s machine gun, and keeping an eye on things
behind him. The patrol had to slow down because they were passing a village.
Suddenly a little boy ran up to the vehicle, holding something round and grey
and raised his hand. The soldier’s comrades were yelling: “Open fire! What
are you waiting for?” The soldier did not shoot. Later, the soldier realized that
the little Afghan boy only wanted to offer him an orange – it was gray from
the dust which is everywhere. Later on, the serviceman at the machine gun
could not explain why he did not shoot. He said that it was possible that he
suddenly started thinking of his own two little daughters back home.
In the situation described here, the soldier made the correct decision.
We do not know how a German serviceman would have reacted to such
an intense situation. Would his comrades have even had to have shouted
‘Shoot’? Perhaps, the soldier at the machine gun would have opened fire
before the others would even have seen the boy.
This example illustrates that in war, soldiers must be able to evaluate
dangers correctly and react accordingly. They know that their decisions can
affect their own lives as well as the lives of their fellow soldiers. They can
even affect the overall success of a mission.
It is a very important responsibility that the German Armed Forces
(Bundeswehr) have assigned to its mostly young men and women in uniform.
To act appropriately, they must identify with their military mission on all levels. It is imperative that they learn complicated details about tribal structures,
power politics, and relationship networks (Chiari 2009; Seiffert et al. 2012).
1
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And within these networks of antagonisms, the soldiers must act – or even
kill other people, if necessary.
The crux of my thesis is that, to act appropriately, they need – so I
would argue – to develop ambiguity tolerance. Ambiguity tolerance is not
a classical expression from military literature or out of the German Field
Manual 10/1 “Innere Führung”2 (German Department of Defense 2008), but
a psychological term which has been in use since the middle of the 20th
century. This term is experiencing a certain boom not only in psychology,
but also in economics in conjunction with leadership dilemmas. Therefore, I
would like to explain first how the concept of ambiguity tolerance emerged
and what it means. Secondly, I will present the evidence which indicates
that ambiguity tolerance of servicemen and women should be enhanced by
the military. Thirdly, I will analyze the relationship between the concepts of
Innere Führung and ambiguity tolerance. Finally, recommendations will be
developed for the education and training of soldiers.

2. Ambiguity tolerance – what is it?
At the end of the 1940s, Theodor W. Adorno and some of his colleagues
studied the authoritarian character in the U.S. with the aim of finding out if
authoritarian individuals show peculiar personality patterns (Adorno et al.
1950). The hypothesis they posited was that the anti-democratic human is not
a particular German phenomenon that was indoctrinated by Nazi propaganda,
but rather can be found the world over.
Else Frenkel-Brunswik, a psychologist and psychoanalyst, participated in
these studies. She discovered that some of the test persons thought only in
simple, black-and-white terms and were not able to recognize the coexistence
of positive and negative features within the same object. From these observations, Frenkel-Brunswik developed the psychological concept of ambiguity tolerance in 1949. She defined it as the capability of an individual to
realize ambiguities and contradictions, and also name them. She also found
that personalities who were intolerant of ambiguities could not stand contradictions. They constructed a dualistic structure of reality in order to draw
clear-cut black-and-white distinctions. Therefore, people who are ambiguity
intolerant dramatize and illustrate their experiences in a quite simple fashion.
They perceive contradictions as threatening. Ambiguity intolerant people feel
psychologically and physically uncomfortable with those contradictions. For
2
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this reason, their minds are closed to ambiguous aspects of reality, they reject
new ventures aggressively, and they seek to oversimplify complex, insoluble
situations (Frenkel-Brunswik 1950).
On the other hand, people with high ambiguity tolerance are able to adapt
to new, unstructured situations which are hard to control. They allow discrepancies from their expectations, are not averse to surprises and reactions by
others and do not judge them to be a threat. Instead, they accept those uncertainties as challenges. Ambiguity tolerant people cannot solve contradictions
better than others – if that were the case, ambiguity tolerance would not be
needed. But individuals with the ability to understand complex realities and
the ambiguity of their feelings are better able to keep control in emotional
and cognitively demanding situations. Therefore, they are more capable of
acting than others.
Psychologists differentiate between five dimensions of ambiguity tolerance: (1) the image of the parents, (2) the handling of social conflicts, (3) role
stereotypes, (4) new experiences, new contexts and foreign cultures, and
(5) unresolved problems, ambivalent information and opposing expectations.
Ambiguity tolerance may be trained. One can learn to understand ambiguities, and how not to avoid them. They can be seized as an opportunity to
progress individually. If soldiers are disposed towards a high degree of ambiguity tolerance, they might be able to act even if the situation is very chaotic.
Soldiers need to enhance this ability to remain open to new experiences, even
if these experiences may be terrifying and make them feel fundamentally
insecure.
Ambiguity intolerance may lead to confusion and grave problems, in particular when encountering foreign cultures, e.g. military operations overseas.
There, servicemen and women must often deal with complex, contradictory,
uncertain, and unstructured situations. And although soldiers are often interested in foreign cultures, those cultures often remain strange.
It is therefore necessary to train ambiguity tolerance. A soldier’s ability
to analyze his own perceptions and experiences in the face of extraordinary,
conflicting challenges of the chosen profession should also be strengthened.
This enables soldiers to perceive the existence of a double standard in conflicts, to be aware of stereotypes regarding the social roles, and to accept new
experiences and unresolved problems as organizational tasks. Servicemen
and women must recognize, name, and intellectually wrestle with contradictions in order to remain capable of acting and reacting appropriately while
on duty.
One may argue that German soldiers seem to be disposed towards a high
degree of ambiguity tolerance because they fulfil their duties abroad although
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they know the dangers. Additionally, they feel demoralized by discussions
about their inadequate equipment and lack of social recognition at home. It
appears, however, that most of them have fulfilled their difficult duties quite
well due to the fact that there have been no military scandals abroad. But this
is not ambiguity tolerance in a proper sense. Most of the time, discussions
of warfare, soldiers killed in action, and social recognition do not revolve
around complex contradictions, but around explicit clarifications. Therefore,
I would like to also name some indicators which necessitate the promotion
of ambiguity tolerance within the German Armed Forces.

3. Indicators that illustrate the necessity to promote
ambiguity tolerance within the Bundeswehr
Soldiers are recognized by the uniforms. Uniformity is at the heart of a military organization. Orders, common rituals, a special military language, and –
last, but not least – uniforms result in externally undifferentiated individuals.
These also promote the development of an analogous mindset of servicemen
and women. The strength of a military organization lies in its fulfilment of
tasks by virtue of mental homogeneity – at the same time, this is also its
weakness. An obligation to uniformity enforces not only the external homogeneity of soldiers, but too often also an internal homogeneity. Such internal uniformity could be prevented by ambiguity tolerance. The Bundeswehr
Institute of Social Sciences (SOWI) has collected data which provide empirical evidence on this. They show that servicemen and women are more fixated
on authority and feel pressured towards conformity than those who have been
educated in ambiguity tolerance.
3.1. The soldier’s fixation on authorities
Order and obedience are the foundation of every military organization. In
regards to obedience, there is a huge difference between the ‘citizen in uniform’ and the civil population in Germany:
If you ask “How important for you personally are the following characteristics?”, soldiers name obedience as “very important” twice as often as
civilians. Data on this item was last collected six years ago. But there are
no indicators suggesting that these attitudes have changed since. When the
perception of obedience between young soldiers and young civilians up to
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Figure 1. Question: “How important for you personally are the following characteristics?”
(in percentages).
80
69

70

63

61

60
49

50
40

40

49

48

44

36

30
20

20

10
0

obedience

strength
of will

readiness
of effort
population

moral
obligation

ambition

armed forces

(in percentages)
Source: Bevölkerungs- und Streitkräfteumfrage 2004.

the age of 25 are compared, the same tendency is evident. One could argue
that military socialization is the basis for these answers. But obedience can
also reduce ambiguity, that is as long as obedience is not dictated by one’s
conscience, as suggested by Field Manual 10/1 “Innere Führung”. (DörflerDierken 2005: 120–130) Obedience towards the authority of military regulations is illustrated by the story of Private First Class (PFC) Schneider which
is often used in group discussions of servicemen and women.
“PFC Schneider is mounting guard at a depot of the Bundeswehr where
arms are stored. He is carrying a loaded gun as required. At night he observes
a person leaving the depot towards its fence with some objects under his
arm. Schneider calls three times ‘Stop. Stand still.’ The unknown person
begins to climb over the fence. Schneider fires a warning shot in the air. As
the other still does not react, Schneider targets the legs and opens fire. The
person falls down, shot in his hip and lies on the ground. It turned out that
the unknown person was PFC Conrad who wanted to steal objects from the
depot.” (Hegner et al. 1983: 77)
In 1983, this story was used for the first time in an inquiry for a SOWI
survey. The ability to form an independent ethical judgement is measured
by the degree of consent with the reasons which justified PFC Schneider
discharging his firearm.
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Figure 2. Question: “41. In your mind which of the following arguments best justifies the
condemnation of the behavior of Schneider?”
This argument justifies the condemnation
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... he should not have fired because
now he has to anticipate that he will be
beaten by his comrades.
... he would had fewer problems if he
would not have shot.
... it would have been more comradely not
to shoot.
... in any case, he acted against the
unwritten law not to shoot a comrade.
... his targeted shot corresponded to the
rules of engagement while on guard
but he nevertheless should have asked
himself if the shooting would be justified
in this particular case.
... in any case it would be wrong to
endanger the life of a human even if this
means an important order of the German
army would have been disregarded.

I have led a discussion about PFC Schneider’s dilemma with my students at
the Armed Forces University in Hamburg. All young officers but one justified
the reaction of the PRC on guard although everybody already knew the end
of the story – that the soldier shot a comrade.
Figure 3. Question: “42. Please tell us what you think about the situation?”

In your mind: Was the behavior of Schneider
more right or more wrong? Please try to decide
on one option!

more right

more wrong

28

1

Obviously, the military students justified Schneider because he had acted
according to his orders. The result of the discussion seems to indicate that
in general, servicemen and women are inclined towards solving unclear
situations by supposedly acting decisively and in conformity with orders.
In reality, those situations are quite rare. Often, a ‘framing’ is necessary to
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determine how to bring regulations and contradicting ‘real’ experiences into
harmony (Neitzel/Welzer 2011: 16–82).
Soldiers are inclined to use forceful means to solve ambiguous, contradicting and unclear situations out of service as well, i.e. in other circumstances.
What they have learned for their professional role will also be reflected in
their private lives. Servicemen and women tend to solve conflicts by force
in public as well as in private, vis-à-vis their comrades. Survey results
for American and Canadian armed forces can be summarized as follows:
“Violence in families of soldiers maybe supported by a culture of machismo,
a hierarchical-authoritarian character of the military as an institution, by the
principle of order and obedience, the training in the use of force, the social
and geographical isolation because of frequent relocations and operations
abroad which disturb the balance of a family system every time, and the
potentially life-threatening job of the soldier, all these stresses may play a
role in support of violence at home.” (Klein/Kümmel 2002; Näser-Lather
2011) Acts of violence seem to occur less frequently among German than
American servicemen and women. But here, too, there is a danger of military
methods being transferred to civil contexts when solving conflicts.
Among soldiers, there are more indicators of an inclination to reduce
ambiguity by relying on authorities. See figure 4.
A high percentage of young German officers believes that in society “the
stronger should always prevail”, that Germany should be “led by a strong
elite”, that the migration of foreign nationals should be stopped, that community should take precedence over individuality, and that the power of parliaments should be restricted. I think that the emphasis on self-denial is also
very important – besides the fixation on force, prevalence, and elite (see
Bulmahn 2007: 117–132).
I interpret the concurrence with each of the following items as an example
of intolerance of ambiguity: young officers are against pluralism, against the
simultaneousness of brightness and darkness, against democracy, and instead,
they strive for a clear-cut distinction between black and white, up and down,
in and out. In the discussion of these figures, it should be emphasized that
among student officers, concurrence with these items is lower than among
youngsters and young German adults of the age between 15 and 32. If we
compare young male high-school students with these officers, who at one
time were also high-school students, the concurrence level of the latter is
even lower. This is a real problem because all these officers should exercise
the state monopoly of force on behalf of the government and parliament and
therefore identify themselves in an important way with decision-making in a
democracy which is – admittedly – polyphonic but capable of transforming
conflicts.
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Figure 4. Concurrence with political goals. Question: “In politics one can pursue very different goals.
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3.2. Pressure to conform within the armed forces
A second indicator of the often quite low ambiguity tolerance of German
servicemen and women that I have collected evidence for is connected to the
pressure towards conformity. Military life is based on conformity. Everybody
looks the same and does the same. So everybody is annoyed by somebody
who looks differently and who thinks differently as compared to the soldiers as a whole. Most young people want to live in fellowship within the
Bundeswehr. Therefore they are inclined to integrate themselves into the
military group to the point of self-denial, and perhaps, tolerate even humiliating experiences. The largest dissenting group within the German armed
forces are women who actually still comprise less than 10 percent of all
service-personnel, and only 6.9 percent of all officers. There is a great deal
of distrust towards women which can be observed among the male servicepersonnel. Obviously, women are a source of irritation for the Bundeswehr –
not only because of their sex. Women also bring new ideas to the military
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organization: They agree less often to the item that “sometimes military force
is necessary to protect national interests” than their male comrades, and they
more often see “peacekeeping as a central task for the Bundeswehr”.
Figure 5. The military’s mission: whether to defend, help, rescue, keep peace, or engage in
violence and fighting (in percentages)
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As servicemen see professional soldiers to a large extent as being a typical
male profession, women are not accepted as superiors or as comrades as
much as might be desired.
One can suppose that a pre-modern gender orientation of soldiers becomes
particularly developed when they are mentally preparing for war. Servicemen
believe that servicewomen are only suited for deescalating operations. Men
often act against the letter and spirit of the code of gender equivalence: Many
female soldiers have stated that they have experienced sexism as members
of the armed forces (Kümmel 2008: 76–83). This is of special significance
because of the soldier’s basic obligation to be obedient. The change of the job
profile by admitting women seems to touch a sensitive nerve, perhaps even
the self-perception of being a man in general.
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Figure 6. Confidence of male soldiers in female soldiers (in percentages)
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Now it should be asked whether the concept of Innere Führung which determines the self-image of the servicemen and women and the organizational
culture of the military as a whole strengthens or weakens ambiguity tolerance.

4. Does ‘Innere Führung’ promote ambiguity tolerance?
This question must be answered by the two new Field Manuals “Innere
Führung: Self-Image and Leadership Culture of the Bundeswehr” (FM
10/1), and “Living Responsibly – Assuming Responsibility for Others” (FM
10/4). Neither manual mentions ‘ambiguity tolerance’. Nevertheless one can
observe that both regulation manuals seem to promote this ability rather than
dampen it. Looking through these manuals for authority fixation and conformity pressure, one finds that neither handbook promotes them but rather
explicitly rejects these two characteristics. Thus FM 10/1 “Innere Führung”
puts ‘task’ in front of ‘order’ (point 316) and also avoids listing ‘order’ as
a keyword in the index (only ‘authority to issue orders’ is mentioned), but
it names the keyword ‘task’ eleven times: “Point 612. Leadership must
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permit room for action, participation, and for joint responsibility. Therefore,
superiors must use the overriding principle of ‘leading by mission’. In doing
so, they may have to accept solutions by somebody else if necessary. If possible, superiors shall share important decisions with the soldiers concerned.
This enhances motivation and is therefore an important factor in professional
satisfaction and for operational readiness.”
The keyword ‘obedience’ and ‘obligation to obedience’ respectively is
only mentioned three times according to the index of this handbook. In each
case, it concerns the limits of military authority. Thus, the professional image
of the soldier that this manual promotes is to be rather critical of authorities.
A disposition towards authoritarian social or political orientations cannot be found in this manual either. What it emphasizes is the importance of
democracy, discussion and even pluralism (point 301, 312f.). The reference
to justice illustrates disapproval of the law of the jungle. The pluralism of
Germany’s society is not only accepted as a reality of life, but is something
that should be promoted in the Bundeswehr (point 314). Instead of showing
an elite orientation, the manual praises participation and advice. The international integration of Germany rather than national identity is favored.
FM 10/4 is based on the same principles. It does not contain ‘order’ or
‘obedience’ in the index, but presupposes a soldier who possesses a fully
developed power of moral judgement and who knows and follows the
“moral foundations of a behaviour based on ethics” (German Department of
Defense 2009). Such educated servicemen and women follow the values of
the German Constitution and are “self-determined”. The FM 10/4 states very
clearly: “Point 107. From the soldiers’ point of view, the Lebenskundlicher
Unterricht (ethical education) contributes to the affirmation of common
values within a liberal-democratic society in light of cultural and social diversity. Thereby soldiers are enabled to deal with the convictions, ideologies,
and cultures – their own and those of others – through debate as well as open
a dialogue and develop cultural awareness.”
These two manuals seek to encourage the willingness of servicemen and
women to take responsibility for themselves and for other people, and to bind
them to the value system of the German Constitution: The dignity of all men,
liberty, peace, justice, equality, solidarity, and democracy.
A look at one of the last reports of the Wehrbeauftragter (Parliamentary
Commissioner for the Armed Forces) shows, however, that problems with
the implementation of these Field Manuals still remain, especially with those
who are in authority and conformity-oriented community, i. e. the military
leaders. They lack,– as quoted by the last Parliamentary Commissioner –
“more and more a ‘moral coordinate system’”. “Many of them (superiors
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on all levels) already lack respect for the rights and the personalities of their
subordinates.” (Report for 2009, publi shed 2010: 24)

5. Recommendations
In classes on the Innere Führung, problems should be perceived and
explained possibly in a broad and multi-dimensional manner. The tendency
to solve problems in an oversimplified way should be reduced. A broad spectrum of options becomes available through intense discussions and especially
by watching one’s dark side which ultimately enhances the certitude to act in
an appropriate manner. This ensures that soldiers will not only be educated in
pre-modern military traditions, but also in the values of democratic societies:
individuality, personal responsibility, pluralism, and compromise.
In order to perceive the contradictions, ambivalences, and ambiguities
of the external reality one must perceive the ‘different souls in one’s chest’.
The Hamburg psychologist Friedemann Schulz von Thun (2004) describes
the sense of self-perception and self-explanation as a conversation between
the ‘inner team’. He believes that in every human being there are different
‘spokesmen’ working for different interests, feelings, and thoughts. Schulz
von Thun suggests imagining these ‘spokesmen’ as a team in which each
‘player’ has a voice of its own. Each player in this ‘inner team’ is allowed to
voice his own views. In this way, subliminal conflicts surface which hamper the personality. Identifying spokesmen for different interests, hearing
the single voices, and allowing a dialogue between those single voices and
their reconciliation, is part of the development of the ‘inner team’. Thus a
reflective person can develop his own integrated statements. (Schulz von
Thun 2004: 155) A person can become the leader of his ‘inner team’ and be
capable of acting authentically if he accepts and arranges his inner contradictions. Schulz von Thun states that in the case of professional role conflicts,
especially when those roles are changing, it is important to obtain strength
from the different and perhaps even contradicting perspectives. He believes
that there are typical professional positions of the ‘inner team’ and that there
are specific professional dilemmas. Of course, Schulz von Thun does not
believe that these dilemmas will always be solved by the persons concerned.
He claims instead that his method of developing such a personality will allow
an individual to resolve reflectively specific professional dilemmas, and that
it will enhance professionalism. For soldiers, the manuals mentioned above
would be one of the inner voices which advise the observance of normative
requirements.
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An education which is problem-oriented and self-reflexive could help
soldiers to realize the irreversibility of the use of force and to deal with the
challenges emanating from the responsibility of killing people.3
Courses on the Innere Führung on the basis of FM 10/1 or FM 10/4 are
primarily proactive. They should foster the formation of the soldiers’ conscience because in a conflict situation everybody stands “in front of his conscience” (Baudissin 1959) – as the ‘spiritual father’ of the Innere Führung,
Wolf Graf von Baudissin, put it in his unmatched expression – and nobody
else, and no order can release him from his conscience. Only a person who
has learned to recognize ambiguities and to endure them – and who has
made a decision after measuring all the options and their consequences in
the best possible way – can live with his conscience. Therefore, seminars on
the Innere Führung should train a sensibility towards oneself, and the ability
to recognize obstacles – with the goal of enhancing the ambiguity tolerance
of soldiers in this way. Such courses can help one to cope with the ambiguity inherent in reality in which servicemen and women must act. Learning
to accept ambiguities does not mean that doing nothing is best. Rather the
recognition of the ambiguity of the soldier’s profession is a realisation of
what servicemen and women must do to themselves if they use force against
somebody else.
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„/.../ kõik, mis ajaloos esineb igavesena, on tegelikult üksnes põlistamistöö
saadus, mida sooritavad niisugused (omavahel seotud) institutsioonid nagu
perekond, kirik, riik, kool ning teisel tasandil ka sport ja ajakirjandus /.../”
(Pierre Bourdieu1)

1. Sissejuhatus
On tuntud tõsiasi, et sugu on üks peamisi sotsiaalse kihistumise parameetreid.
Kuigi soolise stratifikatsiooni määr erinevate kultuuride ja ajastute lõikes
varieerub, on universaalseks trendiks see, et naistele saab meestega võrreldes
osaks madalam sotsiaalne positsioon. Seega pole ajaloo jooksul ilmselt eksisteerinud ühtki ühiskonda, kus valitseks täielik sooline egalitaarsus2. Sooline
ebavõrdsus baseerub teatud määral inimbioloogial (naise unikaalne võime
sünnitada, mis on teda sidunud pigem koduse vastutusalaga), kuid mõningate
bioloogiliste erinevuste võimendajaks saab pigem ümbritsev kultuur. Selline
kultuur vajab soopõhise rollijaotuse legitimeerimiseks sobivaid ideoloogiaid,
mis oleksid usutavad nii meeste kui naiste jaoks3. Need ideoloogiad koos
soolistatud kasvatusega antakse edasi sotsialiseerumisprotsessis, mis algab
juba väikelapseeas4.
1

Bourdieu, P. 2005. Meeste domineerimine. Tallinn: Varrak, lk 8. [Edaspidi Bourdieu 2005]

2

Toetun siinkohal Ingleharti ja Welzeli määratlusele, mille järgi sooline võrdsus tähistab
olukorda, kus naistel on meestega samavõrdne võimalus langetada autonoomseid valikuid
(Inglehart, R; Welzel, C. 2005. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The
Human Development Sequence. New York: Cambridge University Press, p. 284).
3

Bourdieu järgi mõjutab meeste domineerimine sotsiaalsete struktuuride ülesehitust ja
naised aitavad sellele teadvustamatult kaasa seda domineerimist aktsepteerides (Bourdieu
2005, lk 50–60).
4

Kimmel, M. S. 2008. The Gendered Society (3rd edition). New York: Oxford University
Press, pp. 140–144. [Edaspidi Kimmel 2008]
ENDC Proceedings, Volume 17, 2013, pp. 135–179

www.ksk.edu.ee/toimetised/
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Sooliste eelduste kujundamine saab alguse koolipõlves. Tuntud prantsuse sotsioloog Pierre Bourdieu märgib, et tüdrukud ja naised aktsepteerivad sotsiaalseid ootusi soolistatud ametirollide osas – seda õhutavad neid
tegema sotsialiseerimisagendid (nt kool ja perekond). Samas heidutavad
samad agendid neid, kui küsimuse all on n-ö meestele kuuluvate ametite
valimine. Bourdieu nimetab kolm printsiipi, mida valiku tegemisel järgitakse
ja millest kaks sobiks siinkohal välja tuua. Esimese järgi peetakse naistele
paslikeks ameteiks neid, mis on oma iseloomult kodutööde pikendused:
haridus, meditsiin ja teenindus. Teise järgi eeldatakse, „et naisel ei tohiks
olla meeste üle võimu ja seega on igati tõenäoline, et sarnaste tingimuste
juures eelistatakse võimupositsioonil naisele meest ning esimesele jäetakse
pigem alamad abitööd”5.6 Selliste soovituste ja heidutamise mõjul „võtavad
tüdrukud omaks /.../ domineeriva nägemuse printsiibid, mis panevad neid
olemasolevat sotsiaalset korda normaalseks või isegi loomulikuks pidama
ning mistõttu nad ruttavad ise oma saatusest ette, loobudes erialadest ja karjääridest, kust nad nagunii on välja jäetud, eelistades neid, mis neile nii või
teisiti on määratud.”7
Ingliskeelses keeleruumis kohtab kaht sugu tähistavat terminit: sex, mis
märgib bioloogilist sugu, ja gender, mis tähistab sugupoolt või sotsiaalset sugu. Kui esimene on antud sünniga, siis teine kujuneb välja sotsialiseerumise käigus. Sotsiaalse soo juurde kuuluvad arusaamad sellest, mis on
sobilik mehele ja mis naisele, mis on mehelik, mis naiselik. Need hoiakud
on ümbritsevas kultuuris (ühiskonnas) konstrueeritud ja seega sotsiaalset
päritolu. Nii on sotsiaalne sugu sotsiaalselt konstrueeritud8 fenomen, mis
5

Bourdieu 2005, lk 120–121.

6

Ibid., lk 120–122.

7

Ibid., lk 122.

8

Arusaam ühiskonna sotsiaalsest konstrueeritusest pärineb sotsioloogidelt Peter Bergerilt
ja Thomas Luckmannilt, kes oma teoses “The Social Construction of Reality” (esmakordselt
ilmunud aastal 1966) seda põhjalikult avavad. Nende sõnul on sotsiaalsed fenomenid (k.a
sooline identiteet) loonud inimesed, kes annavad neile tähenduse ja tõlgenduse. Tegu on
protsessiga, milles võib kokkuvõtlikult eristada kolme astet: 1) ühiskond on inimprodukt,
kuna inimesed konstrueerivad ühiskonna ja selles käibivad arusaamad; 2) ühiskond on
objektiivne reaalsus, mille on küll loonud inimesed, kuid hakkab elama n-ö oma elu ja
muutub suhteliselt sõltumatuks oma loojatest; 3) inimene on sotsiaalne produkt, kuna ta
võtab sotsialiseerumisprotsessis omaks selle objektiviseeritud reaalsuse kui kehtiva ja
õige, ehkki see reaalsus on algselt olnud puhtalt inimlooming. (Berger, P; Luckmann, T.
1991. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge.
London: Penguin Books) Kandes selle skeemi üle sotsiaalsetele sugupooltele võib öelda,
et konkreetses ühiskonnas välja kujunevad arusaamad soorollidest, maskuliinsusest ja
feminiinsusest muutuvad pikapeale kindlateks konstruktideks, mida tavaliselt ei vaidlustata,
vaid rakendatakse meeste ja naiste puhul kui ainuõigeid. Neid konstrukte taastoodetakse
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oma kultuurilise tingituse tõttu ühiskonniti ja periooditi erineb9. Sugupoolte
sotsiaalse konstrueerituse näiteid pakub ka antud artikkel, milles käsitletakse
naisi kirikus ja relvajõududes.
Siinne artikkel jaguneb kolmeks osaks. Esmalt annan ülevaate naisjuhtidest ja naiste ordineerimisest kristluses alates selle tekkimisest kuni
tänapäevani. Erilise tähelepanu all on 1. ja 2. sajandi sotsiaalne kontekst,
mis tugevalt mõjutas uut usuliikumist ja naiste rolle selles. Teises osas käsitlen naiste osalust relvajõududes ja otsin põhjuseid seal esinevale soolisele
segregatsioonile. Lõpetuseks võrdlen sarnaseid tendentse, mis võivad kaasneda naiste teenimisega juhtivates ametites kirikus ja kaitseväes (viimase
puhul lisanduvad ka naiste jaoks ebatraditsionaalsed rollid (nt osalus
lahingüksustes)).
Artikli eesmärgiks on pakkuda mõtteainet sugude küsimuse kohta kirikus
ja kaitseväes. Olgu märgitud, et artiklis on militaarjõudusid käsitletud üldises
plaanis, silmas pole peetud spetsiifiliselt olukorda Eesti kaitseväes.

2. Ülevaade naiste ordineerimisest kristluses10
„[I]siklikult arvan, et koguduse pastorid peavad saama valitud andidepõhiselt, mitte siis soopõhiselt.”
„[M]a arvan, et see, miks on koguduste pastoritega ka tihtipeale probleeme
ja kõik ei ole sellele kohale kõige sobivamad, on see, et me valime väga
väikesest osast neid inimesi. Ja see on tihtipeale soopõhine valik, mitte
andidepõhine valik.”
(Väljavõte intervjuudest kahe naisteoloogi ja koguduse kaastöölisega11)
soolistatud sotsialiseerimise käigus – poisse ja tüdrukuid kasvatatakse erinevalt johtuvalt
sotsiaalsetest seisukohtadest selle kohta, mis on antud soole sobilik ja mis mitte.
9

Klassikaliseks on saanud kultuurantropoloogi Margaret Meadi tähelepanekud erinevate
Uus-Guinea suguharude juures. Nii olid ühes kultuuris mehed ja naised oma omadustelt
üsna sarnased (lahked, passiivsed ja heatahtlikud), mõlemad jagasid lastekasvatusega seotud
kohustusi ning taunisid laste agressiivset käitumist. Teises kultuuris olid mehed ja naised
samuti sarnased, kuid see väljendus agressiivsuses ja vägivallas, mida mõlemad sugupooled
välja elasid. Kolmandas kultuuris olid mehed ja naised üksteisest erinevad. Erinevus seisnes
selles, et mehed kandsid ehteid ja edvistasid riietega, samas kui naised olid dominantsed
ning tagasid kogukonnale toiduvarud. (Kimmel 2008, pp. 55–57)
10

Alljärgnevas osas olen osaliselt toetunud oma magistritöös esitatud ajaloolisele ülevaatele (Marimaa, K. 2010. Naised vaimulikes ametites: teoloogilise kõrghariduse omandanud
naisvilistlaste hoiakud ja perspektiivid seoses naiste teenimisega kristliku koguduse vaimulikes ametites naiste ordineerimisega seonduva ajaloolis-sotsiaalse probleemistiku taustal ja
Kõrgema Usuteadusliku Seminari näitel: magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, sotsiaal- ja haridusteaduskond, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut, lk 16–55. [Edaspidi Marimaa 2010])
11

Ibid., lk 113. Üks tsitaat on esitatud terviklikumal kujul kui magistritöös.
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2.1. Ordinatsiooni mõistest
Mõiste ordinatsioon tuleneb ladinakeelsest sõnast ōrdinātiō, mille eestikeelseteks tõlkevasteteks on kordaseadmine, korraldamine, korraldus, (ametisse)
määramine; (usulises mõttes) ordinatsioon, ametisse pühitsemine12.
Encyclopædia Britannica järgi tähendab see „kristlikes kogudustes vaimulike pühendamis- ja volitamisriitust. Põhitseremoonia koosneb ordineeritud
vaimuliku käte peale panemisest ordineeritavale koos palvega armu- ja Püha
Vaimu andide pärast, mis on vajalikud teenimistööks.”13 Erinevates kristlikes konfessioonides võidakse vaimulike ameteid nimetada üsna erinevalt,
kuid lihtsuse huvides võib rääkida peamiselt kolmest ametist (tähtsuse järjekorras): piiskop, preester14 ja diakon (naiste puhul diakoniss).
2.2. Sotsiaalajalooline kontekst
Selleks, et mõista naiste ordineerimise arenguid kristlikus kirikus, tuleb
esmalt tunda seda patriarhaalsest kultuurist kantud sotsiaalajaloolist konteksti, millest kristlus välja kasvab, kuna sellel oli oma selge mõju kujunevale uuele religioonile. Kristlus sünnib judaismi rüpes selle ühe sektina, levib
üsna kiiresti Rooma impeeriumi okupeeritud tollase Iisraeli aladelt edasi ja
muutub iseseisvaks religiooniks.
Vahemere maades eristati üsna jäigalt sugusid ja sugurolle. Seda legitimeeriti viidetega nende jumalikule või looduslikule (loomulikule) päritolule
(vt tabel 1)15. Mehelikeks naisteks ja naiselikeks meesteks peeti neid, kes
evisid mõnd vastassoole omistatud omadust16.
Üldiselt oli naiste päralt kodune ja meeste päralt avalik sfäär, kuigi
viimased kaldusid domineerima mõlemas. Selline idealistlik koduse ja
avaliku tegevusala lahutamine erines siiski reaalsusest. Nii võisid ka naised
kuuluda mitmetesse organisatsioonidesse ja osaleda mitmel puhul avalikus
elus, kuigi mitte juhtivatel kohtadel. Samuti ei võinud naised sõna võtta ega
hääletada rahvakoosolekutel. Neil ei olnud kohta Rooma sõjaväes.

12

Kleis, R; Torpats, Ü; Gross, L; Freymann, H. 2002. Ladina-Eesti sõnaraamat. Tallinn:
Valgus, lk 791.

13

Ordination. 2012. Encyclopædia Britannica. <http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/431536/ordination>, (09.04.2012).
14

Preestri levinud vasteteks Eesti protestantlikes kirikutes on pastor ja (kiriku)õpetaja.

15

Stegemann, E. W; Stegemann, W. 1999. The Jesus Movement: A Social History of Its
First Century. Minneapolis: Fortress Press, p. 361. [Edaspidi Stegemann ja Stegemann
1999]
16

Ibid., pp. 361–362.
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Tabel 1. Sugupooltele omistatud karakteristikud Vahemere maades kristluse
tekkimise ajal.
Mees

Naine

tugev

nõrk

julge17

arglik

suuremeelne

väiklane

reserveeritud

jutukas

ratsionaalne

irratsionaalne, emotsionaalne

vaoshoitud

kontrollimatu

(Allikas: Stegemann ja Stegemann 1999, lk 361)17

Samas võisid kõrgema kihi naised (kaudselt) mõjutada poliitilisi otsuseid,
omamata ise formaalset võimu (seda siiski ei peetud valdavalt sündsaks).
Religioosses sfääris võtsid naised osa usukultustest ja kultuslikest tseremooniatest, kuigi nende võimalused olid meestega võrreldes piiratumad. Nii
võisid naised olla valitud preestriteks18, kuid valida võisid vaid mehed. Ka
rituaalse vereohvri toomine oli üksnes meeste pärusmaa. Samas peeti AntiikKreeka linnriikides prohveteerimist naiste rolliks19.20
Võimaluste ja piirangute osas tuleks eristada ka üla- ja alamkihtidesse
kuuluvaid naisi. Kuigi ideaalis pidanuks naised jääma koduseinte vahele21
(seda keskajani välja), kehtis see tegelikkuses pigem jõukamate perekondade
17

Tuleneb kreekakeelsest sõnast andreia, mis tähistab ka mehisust, mis omakorda tuletub
mõistest anēr – „mees” (Stegemann ja Stegemann 1999, p. 463, note 3).

18
Silmas on peetud paganlikke usukultusi, mitte juutlust ega kristlust. Samas oli naiste
osakaalul neis usukultustes oma mõju ka kristlusele. Nii näiteks olid tollasesse Makedoonia provintsi kuuluvas Filipi linnas naised üsna aktiivsed sealsete nais- ja meesjumaluste
kultustes ning mängisid neis sageli prominentset rolli. Selline kultuslik aktiivsus mõjus naistele vabastavalt ja nii pole imestada, et selles linnas kujunevas kristlikus koguduses osales
aktiivseid naisi olulistes (juht)rollides (Apostlite teod [edaspidi Ap] 16. peatükk; Pauluse
kiri filiplastele [edaspidi Fl] 4:2j). (Marchal, J. A. 2006. Hierarchy, Unity, and Imitation:
A Feminist Rhetorical Analysis of Power Dynamics in Paul’s Letter to the Philippians.
Atlanta: Society of Biblical Literature, pp. 73–90). Siin ja edaspidi on piibliviidete aluseks
Piibli eestikeelne võrguväljaanne (Piibel. 2005. – Eesti Piibliselts. <http://www.piibel.net>,
(17.05.2012)).
19

Võrreldes antiikse Kreekaga oli Antiik-Roomas naiste kultuslik osalus marginaalsem.
Nende õlule jäid pigem teisejärgulised ülesanded (Stegemann ja Stegemann 1999, p. 370).
20

Ibid., pp. 362–373; Hallett, J. P. 1999. Women’s Lives in the Ancient Mediterranean. –
Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R. D’Angelo. New York: Oxford
University Press, p. 18.
21

Loomulikult võisid naised aeg-ajalt ka avalikesse paikadesse ilmuda, aga seda (kõrgkihti
kuuluvate naiste puhul) sugulastest või orjadest saadetuna.
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naiste kohta. Vaesemates peredes pidid naised tööga elatist teenima ja see
tähendas toimimist avalikus valdkonnas, mis jäi koduseintest väljapoole.22
2.3. Naised juhtivates rollides kristluse esimestel sajanditel
Jeesuse järgijaskonda kuulus juba tema eluajal ka naisi. Samuti kuulus neid
algkogudusse nii Iisraeli kui sellest välja jäävatel aladel.23 Kogudustes täitsid
nad erinevaid rolle, millest olulisemaid järgnevalt vaatlen.
Varakristlikud kogudused kogunesid usulisteks koosviibimisteks sageli
kodudes. Uue Testamendi tekstidest nähtub, et mõned neist kodudest olid
naiste juhitud24. Margaret Y. MacDonaldi järgi ei olnud naine kui leibkonna
pea antiigiajastul haruldus. Nii näiteks korraldasid jõukad lesed sageli ise
oma majapidamist. Eeskätt kõrgemast seisusest naised25 võisid võimaldada
kogudusel oma majas kohtuda.26 Kuna algkristluse ajal suurendas suutlikkus
võõrustada oma majas kogudust väljavaateid saada selle juhiks, siis pole
sugugi välistatud, et sellised naised võisid lisaks oma majapidamisele omada
juhtivaid rolle ka koguduses27. Stegemann ja Stegemann juhivad tähelepanu
sellele, et vaidlused naiste juhtrollide üle koguduses jõuavad haripunkti
3. sajandil, mil koguduste jumalateenistused nihkuvad kodudest avalikesse
hoonetesse. Nii võib oletada, et kodused koosviibimised võimaldasid naistel
aktiivsemalt tegutseda varakristlikes kogudustes.28

22

Stegemann ja Stegemann 1999, pp. 362–363, 372–373, 376–377. Sarnaste tendentside
kohta juudi naiste seas, vt Kraemer, R. S. 1999. Jewish Women and Women’s Judaism(s)
at the Beginning of Christianity. – Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R.
D’Angelo. New York: Oxford University Press, pp. 60–61.
23

Ülevaatlikku analüüsi naistest Jeesus-liikumises nii Jeesuse eluajal kui hiljem, vt nt
Stegemann ja Stegemann 1999, pp. 378–407. Kriitilist analüüsi, mis püüab ümber lükata
väiteid nagu oleks Jeesuse suhtumine naistesse olnud märgatavalt vabameelsem kui teistel
tollastel rabidel, vt Kraemer, R. S. 1999. Jewish Women and Christian Origins: Some
Caveats. – Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R. D’Angelo. New York:
Oxford University Press, pp. 35–49.
24

Näiteks Kloe (Pauluse esimene kiri korintlastele [edaspidi 1Kr] 1:11), Nümfa (Pauluse
kiri koloslastele [edaspidi Kl] 4:15), Priska (mainitud koos abikaasa Akvilaga) (Pauluse
kiri roomlastele [edaspidi Rm] 16:3–5; 1Kr 16:19b), Lüüdia (Ap 16).

25

Nt Ap 17:4.12.

26

MacDonald, M. Y. 1999. Reading Real Women Through the Undisputed Letters of
Paul. – Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R. D’Angelo. New York:
Oxford University Press, p. 200. [Edaspidi MacDonald 1999a]
27
28

Ibid., p. 204; Stegemann ja Stegemann 1999, p. 395.

Stegemann ja Stegemann 1999, p. 397. Seda ideed toetab eespool toodud eristus koduse
(naised) ja avaliku (mehed) sfääri vahel.
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Kristluse innukas levitaja apostel Paulus nimetab oma kaastöölistena
mitmeid naisi, kelle hulgast toon esile mõned tähelepanuväärsemad. Mitmel
pool mainitakse abielupaari Priskat29 ja Akvilat, kes võõrustasid enda juures
kogudust ning ilmselt ka juhtisid seda. Neist kõneldakse alati koos ja on
märkimisväärne, et kuuest30 korrast neljal on naise nimi asetatud mehe omast
ettepoole. Kuna antiigiajastul oli tavaks nimetada esmalt meest ja seejärel
naist, võib see osutada Priska kõrgemale staatusele võrreldes tema abikaasaga31. Tähelepanu väärib ka see, et neid mainitakse võrdväärsete usuliste
õpetajatena32. Paulus on oma kirjas Rooma kogudusele loetlenud ka mitmeid
naismisjonäre33.
Samuti täitsid naised karismaatilisi funktsioone. Nii on leida näiteid
neist, kes kõnelesid prohvetlikult34. Naisprohvetite olemasolu kinnitavad ka
Pauluse juhised, mille järgi palvetav või prohveteeriv naine peab seda traditsiooni austades tegema kaetud peaga35.
Eraldi käsitlemist vajavad diakonissid. Nendest märgib Paulus „õde
Foibe[t], kes on Kenkrea koguduse teenistuses” ja „on olnud paljudele toeks,
ka minule endale”36. Kuigi diakon tähendas tollal ilmselt abilist ja teenijat,
ei maksa alahinnata selle rolli tähtsust. Nii näiteks saadab Paulus Filipi kogudusele adresseeritud kirja alguses tervitusi „ülevaatajaile ja abilistele”, mida
29

Apostlite tegudes (18. peatükis) on tema puhul kasutatud teist nimevormi – Priskilla.

30

Seda abielupaari on mainitud kolmel korral Apostlite tegude 18. peatükis. Peale selle on
neid nimetatud Rm 16:3–5, 1Kr 16:19b ja Paulusele omistatud teises kirjas Timoteosele
4:19.
31

MacDonald 1999a, p. 204.

32

Ap 18:26.

33

Maarja (Rm 16:6), Persis ning misjonäripaar Trüfaina ja Trüfoosa (Rm 16:12). Stegemann ja Stegemann (1999, p. 395) näevad neis naistes misjonäre. Nad viitavad nimetatud
salmides esinevale kreekakeelsele terminile kopian (kopiaō) – eesti keeles „vaeva
nägema” –, mis seostub misjonitöö kontekstiga. Veel lisavad nad, et ilmselt olid need
naised aktiivsed ka kuulutustöös oma kodulinna kogudustes ja mõni neist peale selle veel
oma kodulinnast kaugemalgi (nt Priska oma abikaasaga), kuna misjonitöö hulka kuulus ka
evangeeliumi kuulutamine.
34

Ap 21:9.

35

1Kr 11:3–10.

36

Rm 16:1j. Foibe oli Kenkrea koguduse diakon (diakonos). See tähistas tema ülesandeid
koguduse teenijana, kuna formaalne diakoni amet fikseerub varakiriku ajaloos alles hiljem. Hans Küng on selgitanud, et kreekakeelne mõiste diakonia tähistas algselt teiste teenimist lauas. See põhineb Jeesuse enda eeskujul lauas teenimisel (Johannese evangeeliumi
13. peatükk) ja seostub tema ütlusega „suurim teie seast olgu teie teenija” (Matteuse evangeelium [edaspidi Mt] 23:11), mida on kanoonilistes evangeeliumites erinevates variantides
toodud esile kuuel korral. (Küng, H. 2005. Women in Christianity. London: Continuum,
p. 8.)
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saaks formaalsemalt tõlkida ka kui piiskopid ja diakonid37. Sellest järeldub, et
koguduse juhtide (ülevaatajate) alluvuses töötavatel diakonitel oli koguduses
oluline osa. Diakoni kui mõiste avarat kasutust tollastes kogudustes ilmestab
ka Pauluse viide endale ja oma kaastöölistele – ta peab ennast ja oma kaaslasi
nende „teenreiks” (diakonoi), kes on saanud nende kaudu usklikuks38. Foibe
kohta mainib Paulus, et too on olnud „paljudele toeks”, kasutades terminit
(prostatis), mis tähistab patrooni ja heategijat. Seega võis Foibe olla üsna
jõukas ning tollastele patroonidele kohaselt toetada teisi nii materiaalselt kui
sotsiaalselt.39
Varakristluses oli apostlitel40 mõjus positsioon. Juba sünoptilistes evangeeliumites kohtame kahteteist apostlit, kelle Jeesus oli välja valinud levitama evangeeliumi41. MacDonaldi42 järgi oli pauliinlikus kristluses terminil „apostel” lai tähendusväli: apostlid olid Jeesuse surnuist ülestõusmise
tunnistajaiks43; nad kuulutasid evangeeliumi, sooritasid imesid ja tunnustähti
ning neid hinnati nende „viljade” põhjal44; neid olid läkitanud kogudused45.
Algkoguduses kaasateenivate naiste taustal on siinkohal tähelepanuväärne
tekst Rm 16:7: „Tervitage Andronikost ja Juniast, mu sugulasi ja vangikaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas; nemad olid kristlased juba
enne mind.” See salm on põhjustanud vaidlusi peamiselt kahel põhjusel: mis
soost oli „Junias”46 ja kas tegu oli ikka apostlitega? Meieni säilinud Uue
37

Fl 1:1. Pauluse eluajal polnud kiriklikud ametid veel täpselt paigas. Kiriku intensiivsem
institutsionaliseerumine, mille juurde kuulub kiriklike professioonide selgepiiriline jaotus,
sisu ja hierarhia, saab alguse alles hiljem. Seega on antud kirjakoha mõistete episkopois ja
diakonois (mitmuse vormid sõnadest episkopos ja diakonos) selline tõlge kõige mõistlikum
lahendus.
38

1Kr 3:5.

39

MacDonald 1999a, pp. 207–209. MacDonald märgib sealsamas ära sotsiaalsete sidemete
rolli (vastastikuse patronaaži). Paulus ja Foibe võisid aidata teineteisel teatud ringkondades
tunnustust leida (Paulus Foibel nt koguduses, millele ta kirju läkitas, ja Foibe Paulusel
omakorda seltskondades, milles ta liikus).
40

Kr. k. apostolos – saadik, läkitatu.

41

Sünoptilisteks evangeeliumiteks kutsutakse nende sagedaste omavaheliste sarnasuste
tõttu Uue Testamendi kolme esimest evangeeliumi. Nii võib kaheteistkümne apostli
valimisest ja läkitamisest lugeda nii Mt 10. peatükist, Markuse evangeeliumist 3:13–19 kui
ka Luuka evangeeliumist 6:13–16.
42

MacDonald 1999a, pp. 209–210.

43

1Kr 15:5–9.

44

Pauluse teine kiri korintlastele [edaspidi 2Kr] 11:4–6, 12:11j.

45

2Kr 8:23.

46

Paigutan selle ebakorrektse nimevariandi meelega jutumärkidesse järgnevalt esitatud
põhjustel.
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Testamendi kreekakeelsetes käsikirjades on kasutusel meessoo nimevorm.
Probleem on selles, et antiikkirjanduses ei kohta sellist mehenime ja kirikuisad käsitlesid teda naisena. Seega on tegu naisega, kelle tegelik nimi oli
Junia. Reformatsioonist peale oli nii Andronikose kui Junia mehena interpreteerimise motiiviks olnud see, et naine ei saa olla apostel.47 Siiski pole
lõpuni kindel, kas nad ikkagi olid apostlid. Kuigi on neid, kes seda usuvad,
oletavad mõned autorid, et mõlemad leidsid küll tunnustust apostlite silmis
(„silmapaistvad apostlite seas”), kuid nad ise polnud apostlid48. Siiski annab
tekst alust mõlemaks tõlgenduseks49.
Postpauliinlikul perioodil olukord tasapisi muutub ja koos kristluse intensiivistuva institutsionaliseerumisega jäävad naised üha enam tahaplaanile.
Nii on Apostlite tegude raamatus ja deuteropauliinlikes kirjades50 märgatavalt vähem naisi nimeliselt välja toodud. Need tekstid dateeritakse üldiselt
1. sajandi teise poole ja 2. sajandi keskpaiga vahele ning nii peegeldavad nad
teoloogilisi arenguid varakristluses. Suurenenud on rõhuasetus hierarhiale
(sh perekondlikule), vallalisuse ideaali asemel tõstetakse esile abiellumist51.
47

MacDonald 1999a, p. 209. Samasugune tekstimoonutus võis juhtuda Nümfaga (Kl
4:15). Mõnes käsikirjas on tema nimi kohandatud maskuliinseks, kuna tekst viitab talle kui
võimalikule kodukoguduse juhile (Ibid.).
48

Nt Wallace, D. B. 1998. Junia Among the Apostles: The Double Identification Problem
in Romans 16:7. – Biblical Studies Press. <http://bible.org/article/junia-among-apostlesdouble-identification-problem-romans-167>, (24.04.2012). Kuigi tekstuaalselt korrektne,
tekib küsimus, miks oli juhul, kui tegu polnud üldse apostliga, tarvis naissoost isikut tema
nime moonutades meheks muuta? Vastates oletusega, et seda tehti välistamaks tõlgendust,
mis võiks viidata naisapostli olemasolule algkristluses, jaatatakse sellise interpretatsiooni
võimalikkust.
49
MacDonald 1999a, p. 210. MacDonald ise peab tõenäolisemaks seda, et tegu oli
apostlitega.
50

Kirjad, mis on traditsionaalselt omistatud Paulusele, kuid mille autorluses tänapäeval
kaheldakse.
51

Pauluse autentsetest kirjadest paistab välja (põhjalikult tuleb see esile 1Kr 7), et ta eelistas tsölibaati abielule ja soovitas seda ka teistele. Samas oli see mõnevõrra vastuolus riikliku
poliitikaga, mis rõhutas abielu ja laste saamise olulisust kui riikliku stabiilsuse ja sõjaväe
jätkusuutlikkuse alust (MacDonald 1999, pp. 212–213). Deuteropauliinlikes kirjades on aga
selgelt jälgitav mugandumine tollase riikliku poliitikaga (nii perekondliku hierarhia kui abielu osas). Naistele omistatakse mitmeid tollases kultuuris levinud stereotüüpe (põhjalikku
ülevaadet nende arengute kohta vt MacDonald, M. Y. 1999. Rereading Paul: Early Interpreters of Paul on Women and Gender. – Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer &
M. R. D’Angelo. New York: Oxford University Press, pp. 236–253. [Edaspidi MacDonald
1999b]). Nii võib siin täheldada üsna tüüpilist dünaamikat: algselt suhteliselt spontaanne
ja karismaatilistele andidele orienteeritud usuliikumine, mis võis mõnevõrra vabastavalt
mõjuda ka naistele, püüab hiljem üha enam leida aktsepteerimist ümbritsevas kultuuris.
Selleks kohaneti reeglitega, mis otseselt ei läinud vastuollu kristliku liikumise usuliste põhimõtetega.

144

KALMER MARIMAA

Naistel keelatakse õpetamine52 ja isegi koguduses rääkimine. Viimase kohta
leiab poleemilise teksti 1Kr 14:34–3553, mis kuulub küll autentse Pauluse
kirja juurde, kuid mitmed teadlased usuvad, et tegu on pärastise lisandiga kooskõlastamaks Pauluse õpetust hilisema keeluga, mis taunib naiste
õpetamisrolli. Seda väidet toetab fakt, et mitmetes Uue Testamendi käsikirjades paigutatakse see lõik hoopis 1Kr 14. peatüki lõppu.54 Võimalikud
on ka teistsugused tõlgendused55.
Kuna kristlus polnud algusest peale sugugi ühtne liikumine, vaid hõlmas erinevaid üksteisega konkureerivaid ja üksteisele oponeerivaid suundi,
siis tasub mainida naiste olulist rolli ka teistes kristlikes vooludes. Nii näiteks esines teisel sajandil kristluse gnostilistes ringkondades naisprohveteid ja oma järgijaskonnaga -õpetajaid. Gnostilistes evangeeliumites tõuseb
silmatorkava Jeesuse jüngrina esile Maarja Magdaleena.56 Samast sajandist on ekstaatilis-karismaatilise montanistide suuna kohta teada, et selle
rajaja Montanuse kaheks misjonikaaslaseks olid naisprohvetid (Maximilla
52

Pauluse esimene kiri Timoteosele [edaspidi 1Tm] 2:11–15. Mõned autorid ei näe siin
üldist keelustamist, vaid konkreetselt tekkinud olukorda, kus mõned naised püüdsid meeste
üle võimutseda, ja kirja autor mõistis säärase domineerimiskatse hukka („/.../ ma ei luba
naisel õpetada ega mehe üle valitseda /.../”) (vt nt Davis, J. J. 2009. First Timothy 2:12, the
Ordination of Women, and Paul’s Use of Creation Narratives. – Priscilla Papers, Vol. 23, No.
2, pp. 5–10).

53

„naised [olgu] koguduses vait, sest neil ei ole lubatud rääkida, vaid nad alistugu, nagu
ka Seadus ütleb. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis küsigu kodus oma meeste käest.
Sest naisele on häbiks koosolekul rääkida.”

54

MacDonald 1999b; MacDonald 1999a, p. 216.

55

Kirjakoht on problemaatiline isegi neile, kes usuvad, et see on Pauluse kirjutatud, kuna
sama kirja (1Kr) 11. peatükist ilmneb, et naistel on õigus koguduses avalikult palvetada ja
prohveteerida. Nii näevad Stegemann ja Stegemann (1999, pp. 399–401) siin tõepoolest
Pauluse keeldu, et (abielus olevad) naised ei tohiks sekkuda õpetuslikesse diskussioonidesse
koguduses, vaid võivad neis asjus küsitleda oma abikaasasid kodus. (Selline keeld tuleneb ümbritsevast kultuuriruumist, kus naistel puudus õigus hääletada ja võtta sõna avalikel
rahvakogunemistel, kuid nad võisid neis asjus usutleda oma mehi hiljem kodus.) Samas ei
keela Paulus naistel aktiivselt osaleda palvetamises ja prohveteerimises – ka ümbritsevas
ühiskonnas oli naispreestreid, kes osalesid aktiivselt usukultuslikes toimingutes. Paulus ei
soovi tõmmata negatiivset tähelepanu kristlikele jumalateenistustele, vaid püüab näidata, et
neis pole midagi sellist, mis võiks riivata avalikku sündsust. Ühe teise tõlgenduse järgi (vt nt
Sverker, P.-A. 2008. Paul and Women. – Church-Based Theology for Ministerial Practice.
Ed. T. Pilli & A. Riistan Tartu: Kõrgem Usuteaduslik Seminar, pp. 50–64) vaadeldakse seda
kirjakohta laiendatud kontekstis hoopis kui Pauluse dialoogi oma oponentidega, kes väitsid,
et naised peavad olema koguduses vait. Kuna tollastes kirjades kirjutati sõnad kokku ja ei
kasutatud kirjavahe- ega jutumärke, siis on ka selline võimalus täiesti mõeldav.
56

McGuire, A. 1999. Women, Gender, and Gnosis in Gnostic Texts and Traditions. –
Women & Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R. D’Angelo. New York: Oxford University Press, pp. 257–299.
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ja Priscilla) ja peale selle ordineeriti selles liikumises ka naispreestreid ja
-piiskoppe57.
Samal ajal kui peavool tõrjub ajapikku kõrvale alternatiivsed kristlikud
suunad, kitsenevad järk-järgult naiste võimalused täita kirikus juhtivaid
rolle. Francine Cardman võtab järgmiste sajandite arengud kokku tõdedes,
et kiriku institutsionaliseerumisega minetab naiste osa üha enam olulisust.
Muutust tõukab takka kohandumispüüd ümbritseva ühiskonnaga, kust võeti
üle tollane arusaam soorollidest. See tõigi kaasa olukorra, kus naistel lõpuks
keelati osaleda kiriku juhtstruktuurides, kuigi see veel mõnda aega jätkus.
Seda kinnitavad jätkuvad manitsused 6. sajandil ja hiljem nii kirikukogude
kui piiskoppide otsustes – naised ei tohiks täita teatud kiriklikke funktsioone,
mida seostati kiriku juhtstruktuuridega.58
Omaette märkimist väärib diakonisside amet, mis tekib 2.–3. sajandil. Diakonisside ülesandeks oli abistada diakone peamiselt naiste teenimises (osalemine naiste ristimises, vastristitud naiste juhendamine, haigestunud kristlastest naiste külastamine, leskede toetamine jne).59 Siiski oli ka
diakonisside amet mõne sajandi pärast hääbumisele määratud, kuna seda
hakati üha enam taunima. Lõpuks see marginaliseerus ja põimus teiste
ametitega. Idakirikus on selle ameti ajalugu küll pikem kui läänes.
Väga ülevaatlikult saab naiste juhtivate rollide peamisi arenguid kirikus
jälgida tabelist 2.

57

Eisen, U. E. 2000. Women Officeholders in Early Christianity: Epigraphical and Literary
Studies. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, p. 207.

58

Cardman, F. 1999. Women, Ministry, and Church Order in Early Christianity. – Women
& Christian Origins. Ed. R. S. Kraemer & M. R. D’Angelo. New York: Oxford University
Press, p. 300.

59

Ibid., pp. 309, 312, 316.
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Tabel 2. Naiste ordineerimise lühikronoloogia kristluses kuni 14. sajandini.60
1. sajand
2. sajand

2.–4. sajand
4. sajand

5.–6. sajand

10. sajand
9.–12. sajand
13.–14. sajand

Naistel on algkoguduses oluline osa. Neid leidub ka koguduste
juhtide seas.
Kristluse kasvava institutsionaliseerumisega võetakse üha enam
omaks ümbritseva kultuuri vaatenurk naise rollile. Osaliselt
hakatakse taunima naiste tööd juhtivates ametites, õpetajatena ning
autonoomsete tegutsejatena usulistes rollides. Heterodokssed suunad
(eriti montanistid ja gnostikud) säilitavad naiste prominentsed rollid
oma liikumistes.
Kujuneb välja diakonisside institutsioon.
Keelustatakse naiste osalus preestriametis, ehkki tegelikult ei õnnestu
seda veel niipea täielikult likvideerida. Diakonissidel keelatakse
õpetada ja ristida (v.a ristitavate naiste ja laste instrueerimine) ning
kaasa teha altariteenistuses.
Algab protsess, mille käigus naised lülitatakse ajapikku välja
ka diakonissiametist (esialgu läänekirikus) ning see funktsioon
integreeritakse leskede või kloostrites kanoonikute ja abtisside
ülesannetega.
Diakonissiamet on läänekirikus peaaegu hääbunud.
Diakonissiamet idakirikus on surutud kloostritesse. Diakonissid pidid
olema nunnad.
Diakonissiamet on idakirikust peaaegu kaotatud. Seda kohtab
tulevastel sajanditel vaid väga harva mõnes üksikus piirkonnas.

2.4. Retrospektiiv: Vercelli piiskopi Atto kiri preester Ambrosiusele
Enne põgusat ülevaadet naiste ordineerimisest tänapäeval olgu esile toodud
veel üks oluline dokument 10. sajandist, mis väärib eraldi käsitlemist. See
võtab kokku naiste ordineerimise tendentsid esimese kristliku millenniumi
jooksul ning on arvatavasti üks tugevamaid tõendeid selle kohta, et varakirikus eksisteerisid nii ordineeritud naispreestrid kui ka diakonissid. Tegu
on Vercelli (Põhja-Itaalia) piiskopi Atto kirjaga preester Ambrosiusele61.
Selles vastatakse muuhulgas Ambrosiuse küsimustele, kuidas mõista kirikukaanonites esinevaid termineid „naispreester” ja „diakoniss”. Atto arvates
viitab see Jeesuse sõnadele evangeeliumis, et lõikust on palju, aga töötegijaid
vähe. Nii oli algkoguduses vähe töötegijaid ja seetõttu ordineeriti nendeks ka
naisi, kes aitaksid mehi. Atto osutab seejuures Pauluse kirjale roomlastele,
kus too mainib (nais)diakon Foibet. Seega teenisid peale meeste tollase kiriku
ametites ka naised, et töö oleks võimalikult viljakas. Atto väitel oli naistel
60
61

Tabel on koostatud ja modifitseeritud Marimaa 2010, lk 201j kronoloogia järgi.

Letter of Atto, Bishop of Vercelli, to the priest Ambrose. – The ordination of women in
the Roman Catholic Church. <http://www.womenpriests.org/traditio/atto.asp>, (27.04.2012).
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pikaajaline kogemus paganlikes riitustes osalemises ja nad olid kursis filosoofiliste õpetustega. Seetõttu oli nende pöördumine kristlusesse kergem ja
neid oli hõlpsam põhjalikult usulisi riitusi tundma õpetada. Hiljem (4. sajandil) aga keelati Laodikea kirikukogu otsusega (kaanonis 11) naiste määramine koguduste preestriteks või ülevaatajateks.
Piiskop Atto kõneleb oma kirjas ka diakonissidest, kelle tiitel tuleneb
tema arvates terminist „diakon”. Ta viitab Chalchedoni kirikukogu (451. a)
15. kaanonile, mille järgi ei tohi diakonisse ordineerida enne 40. eluaastat
ja seda ka siis peale põhjalikku järelemõtlemist. Ta usub, et ristimisamet
oli naistele usaldatud seetõttu, et ristitavate naiste ihude puudutamisel ei
tekiks häbitunnet. Atto juhib siinkohal tähelepanu 4. sajandi lõpus toimunud
Kartaago 4. kirikukogu 12. kaanonile, mille järgi naiste ristimiseks valitud
lesed või vagad naised peavad olema piisavalt instrueeritud, et juhendada
ristitavaid naisi andma õigeid vastuseid ristimistalitusel esitatavatele küsimustele ning õpetada neid, kuidas nad peavad ristimisjärgselt elama.
Atto eristab naispreestrite (presbyterae) ja diakonisside varasemaid ülesandeid nii: naispreestrid jutlustasid, juhtisid ja juhendasid; diakonissid teenisid ja ristisid. Ta selgitab, et sellist ristimist ei toimu enam, kuna ristitakse
vastsündinuid, kelle puudutamisel ei tule häbitunne kõne alla. (Seega on Atto
kaasajal paika pandud, et naised ei risti.)
Atto ei nõustu nendega, kes võrdsustavad diakonissid tema kaasaegsete
abtissidega. Kui üldse rääkida veel eksisteerivatest diakonissidest, siis tuleks
neiks Atto sõnul pidada eakaid ja vooruslikke naisi, kes valmistavad preestrite
jaoks oblaade, on kirikus uksehoidjateks ja pesevad kiriku kõnniteid. Samuti
loetakse tema kaasajal naispreestrite ja diakonisside hulka meespreestrite ja
diakonite abikaasasid, kellega oldi abielus enne ametisse ordineerimist.
2.5. Naiste ordineerimise taaselustumine 19. ja 20. sajandil
Kuna naiste ordineerimine preestriteks ja diakonissideks sisuliselt peatus
mitmeks sajandiks, siis liigun ajajärku, mil naiste osaluse küsimus koguduse
juhtivates ametites tõstatati taas. 18. sajandi lõpus ja 19. sajandil kogus hoogu
naisliikumine. 1848. aastal leidis Ühendriikides aset esimene feministide
konvent, kus nõuti lisaks poliitilistele õigustele (hääleõigus) ka õigust kiriklikule ordinatsioonile, mis paneks piiri meeste monopolile kantslis62. Juba
viie aasta pärast (1853. aastal) ordineeriti Ühendriikides esimese naisena

62

Ruether, R. R. 1994. Christianity and Women in the Modern World. – Today’s Woman
in World Religions. Ed. A. Sharma. Albany, New York: State University of New York Press,
p. 271. [Edaspidi Ruether 1994]

148

KALMER MARIMAA

Antoinette Brown63. Nii sai 19. sajandi keskpaigast alguse naiste (taas)ordineerimine, kuid see protsess oli aeglane ja vaevarikas64.
Naiste aktiivsuse tõus usuorganisatsioonides mainitud ajaperioodil oli
seotud tööstusrevolutsiooniga, mis viis tootmise kodusest sfäärist (kodutööndus) välja vabrikutesse. Nii leidsid mehed tööalast rakendust koduseintest väljaspool, naistel (eriti keskklassi ja kõrgkihi puhul) tuli aga reeglina piirduda koduga, mille juurde kuulus ka laste kasvatamise vastutus.
Nesbitti sõnul leidsid need tootvast tööst kõrvale jäetud naised kultuuriliselt
heakskiidetud alternatiivina rakendust usuorganisatsioonides, mis võis tema
arvates olla üheks põhjuseks, miks tollastes Ühendriikides hakati naisi taas
ordineerima65.
Nagu märgitud, olid need arengud siiski väga aeglased ja vaevalised.
Suurema murrangu tõi kaasa feministliku liikumise teine laine 1960. aastatel.
See elavdas protsessi, mis oli alguse saanud juba kümmekond aastat varem,
mil mõned peavoolu konfessioonid asusid naisi ordineerima66. 1970. aastatest alates suurenes Ühendriikides märgatavalt naiste osakaal teoloogilistes
kõrgkoolides. Samuti asus üha enam naisi teenima koguduste vaimulikena.67
63

Väidetavalt ei tunnustatud seda ordinatsiooni konfessioonis (kongregatsionalistid), kus ta
ordineeriti (Robinson, B. A. 2011. Women as clergy. Religious sexism: when faith groups
started (and two stopped) ordaining women. – Ontario Consultants on Religious Tolerance.
<http://www.religioustolerance.org/femclrg13.htm>, (28.04.2012)) [Edaspidi Robinson 2011]
64

Ruether 1994.

65

Peale selle loetleb Nesbitt veel kuut põhjust, miks just Ühendriigid olid naiste ordineerimise hõlbustamisel eelisolukorras: 1) Euroopast Ühendriikidesse sisserännanute loodud
kogudused olid demokraatlikumad ja egalitaarsemad, st väline sotsiaalne staatus ei mänginud nii suurt rolli; 2) kõrge geograafiline mobiilsus soodustas koguduste mitmekesisust ja
usulist pluralismi (tekkis võimalus valida endale sobiv kogudus); 3) kiiresti arenevad uued
kogudused vajasid uut tööjõudu ja nii leidsid ka naised rakendust; 4) kui kõrgema sotsiaalmajandusliku staatusega liikmeskonnaga kirikutes oli juhtroll meeste privileegiks, siis kogudustes, kuhu kuulusid madalamate kihtide liikmed, rakendati ka naisi. See aga kandis endas
sõnumit, et kui naised on võimelised edukalt toimima juhtrollides koguduses, siis suudavad nad seda ilmselt ka mujal; 5) kuna Ühendriikides puudus riigikirik, lähtusid vaimulike
sissetulekud nende kogudusest, mis seadis nad otsesesse sõltuvusse oma koguduse liikmetest. See aga vähendas vaimulikuameti prestiiži, mis omakorda lähendas meesvaimulikke
ja naisi (kelle prestiiž peale nende tööturult välja lülitamist oli madalam) ning sarnastas
nende privatiseeritud rolle (vaimulikud surutud usulisse sfääri, naised kodusesse), arusaamu moraalist ja pürgimust ennast läbi reformliikumiste teostada; 6) kriitilise piibliteaduse
kujunemine, mis tõstis esile ümbritseva kultuuri mõju Piibli (mh meessoo-kesksete) doktriinide kujunemisel (Nesbitt, P. D. 1997. Feminization of the Clergy in America: Occupational
and Organizational Perspectives. New York: Oxford University Press, pp. 19–21).
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Ühinenud Metodisti Kirik ja Ühendriikide Presbüteriaanlik Kirik sätestasid naiste
täisõigusliku ordineerimise 1956. aastal.
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Ruether 1994, pp. 274–277.
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Peale selle oli naistele mitmes konfessioonis avanenud võimalus saada
ordineeritud piiskopiks68.
Seega on 20. sajand (eriti selle keskpaik ning teine pool) toonud paljudes konfessioonides naistele kaasa meestega võrdsed volitused koguduste
vaimulikena teenimiseks. Siiski ei kehti see kõikjal. Nii näiteks ei ordineeri
maailma kaks suurimat kirikut – rooma-katoliku kirik ja ortodoksi kirikud –
naisi vaimulikeks69. Adventkirikus on naistel ligipääs kõikidele juhtrollidele,
kuid mitte vastava vaimuliku ordinatsioonile. Seetõttu tegutsevad naispastorid selles ametis ilmikuina, mitte vaimulikena. Mitmetes üleilmsetes konfessioonides puudub naiste ordineerimise küsimuses ühtne seisukoht. Nelipühi
kiriku üks suurimaid harusid – Assemblies of God – ordineerib naisi alates
rajamisest (1914. aastast) ning sama tehakse ka mitmetes teistes nelipühi
liikumistes ja kirikutes (sh Eesti Kristlikus Nelipühi Kirikus), kuid on ka
neid, mis naisi ei ordineeri (pastoreiks). Sama lugu on luterlike kirikutega,
kus pilt võib erineda ja esineb ka tagasilööke70. Baptistide kirikute hulgas
on neid, mis ordineerivad naisi juba 20. sajandi esimesest poolest. Eesti
Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit ordineerib naisi diakonissideks ja võimaldab naistel teenida ka abipastoreina või pastori kohustes, kuid ei pühitse naisi pastoreiks. Huvitavaks näiteks tagasilöögist on
Ühendriikide suurim baptistlik usuorganisatsioon, Lõuna Baptisti Konvent.
1964. aastal ordineeriti seal küll esimene naispastor, kuid 2000. aastal naiste
ordineerimine peatati. See katoliku kiriku järel Ühendriikide suuruselt teine
konservatiivselt meelestatud kristlik ühendus on tauninud nii naiste osalust
lahingüksustes kui naisvaimulikke pastori tööpostidel, põhjendades seda oma
interpretatsiooniga naiste rollidest Piiblis71.
68
Seda alates 1980. aastast, mil naisi lubati piiskopiametisse (esmalt Ühinenud Metodisti
Kirikus).
69

Erandlikult hakkas kreeka ortodoksi kirik 2004. aastal taas diakonisse ordineerima.
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Suurim luterlik kirik – Evangeelne Kirik Saksamaal – alustas naiste preestriteks (kirikuõpetajaiks) ordineerimist 20. sajandi keskpaiku. Eestis ordineeriti esimene naiskirikuõpetaja
(Laine Villenthal) aastal 1967. Mõnel pool on naistel võimalik saada ordineeritud ka piiskopiks (nt Saksamaal ja Rootsis alates 1990. aastaist, Eestis alates 2004. aastast, ehkki siin
pole veel ühtki naispiiskoppi seni ordineeritud. Võrdluseks võib esitada Soome, kus esimene
naispiiskop ordineeriti 2010. aastal). Tagasilöögi näiteks võib tuua Läti Evangeelse Luterliku Kiriku, mis peatas naiste ordineerimise preestriteks 1990. aastatel. Viimastel aastatel
on ka Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus [edaspidi EELK] teravnenud vabameelsema ja
konservatiivsema suuna vastasseis – üheks vaidlusküsimuseks seejuures on naisvaimulike
teema.
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Resolution On Women In Combat. 1998. – Southern Baptist Convention. June 1998.
<http://www.sbc.net/resolutions/amResolution.asp?ID=1089>, (16.03.2012); The Baptist
Faith and Message. 2000. – Southern Baptist Convention. <http://www.sbc.net/bfm/
bfm2000.asp>, (16.03.2012).
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Nagu näha, on naiste väljavaated saada ordineeritud vaimulikeks kirikuti
ja konfessiooniti üsna erinevad. Ka nendes konfessioonides, mis naistele
selleks takistusi ei tee, jääb naisvaimulike osakaal meestega võrreldes tavaliselt üsna tagasihoidlikuks72.

3. Naised relvajõududes
„/.../ sõjas tapmine ei ole loomupärane nähtus kummagi sugupoole jaoks,
samas on võimalus sõjaks inimühiskondades universaalseks nähtuseks.”
(Joshua S. Goldstein73)

Soolisest perspektiivist vaadatuna on sõjapidamine üks unikaalsemaid
nähtusi. Maleševići sõnul on „võitlemine sõjas ainsaks inimtegevuseks,
millest üks sugupool on peaaegu tervenisti välja jäetud”74. Kuigi naistel on
olnud oluline osa relvajõududega seotud abistavates tegevustes, on neist tegelikus lahingus osalenud kogu teadaoleva ajaloo vältel väga vähesed75.
3.1. Mõned näited ajaloost
Jättes kõrvale üksikud kuulsad naissõdalased ajaloos76, on erandlike, vaid
naistest koosnevate lahingüksustena sageli nimetatud Dahomee kuningriigi77
naisüksusi ja Nõukogude Liidu naisvõitlejaid Teises maailmasõjas. Dahomee
72

Naiste osakaal vaimulike seas kaldub aastatega suurenema, kui neile ei tehta selles
takistusi. Samas jääb nende suhtarv siiski üldiselt alla meesvaimulike omale. Näitena Eestist tooksin EELK, kus naised moodustavad viiendiku kõigist vaimulikest (Marimaa 2010,
lk 174; 2006. aasta lõppseisuga märgib ametlik statistika naisvaimulike osakaaluks 19%,
vt Eesti Evangeelne Luterlik Kirik: arengukava 2008–2017. – Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. 29.04.2008. <http://www.eelk.ee/eelk_doc/eelk_arengukava.pdf>, (28.04.2012)).
See suhtarv on üsna sarnane Ühendriikide ametliku tööturu statistikaga, mille järgi moodustasid 2009. aastal naised 17% töötavatest vaimulikest (Women in the Labor Force: A
Databook (2010 Edition). – U.S. Bureau of Labor Statistics. <http://www.bls.gov/cps/wlftable11-2010.htm>, (28.04.2012).
73

Goldstein, J. S. 2004. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice
Versa. Cambridge: Cambridge University Press, p. 9. [Edaspidi Goldstein 2004]
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Malešević, S. 2010. The Sociology of War and Violence. New York: Cambridge
University Press, p. 275. [Edaspidi Malešević 2010]
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Ibid.
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Eurooplastele kõige paremini tuntud naissoost väejuht on ilmselt Jeanne d’Arc 15.
sajandist.
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Tänapäevane Benin.
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üksnes naistest koosnev lahingüksus oli tegev 18.–19. sajandil78. Erinevatel
aegadel selle koosseis varieerus vähem kui kümnendikust kuni rohkem kui
kolmandikuni (kogu kuningriigi armeest). Nais- ja meessalgad olid üksteisest
eraldatud, kuid naised samastusid meestega nii oma käitumises kui eluviisis.
Erinevalt meestest pole naiste kohta andmeid, et mõni neist oleks lahingust
põgenenud. Naiste rakendamise Dahomee armees tingis osaliselt ilmselt
meeste vähesus. Naised tõestasid, et on füüsiliselt ja emotsionaalselt valmis
organiseeritud ning pikaajaliseks sõjategevuseks. Oma osalusega tugevdasid
nad selgelt seda armeed.79
Kui Teise maailmasõja alguses värvati Nõukogude Liidus naisi tööstusesse ja teistesse armeed toetavatesse rollidesse, siis inimressursside nappus
ajendas alates 1942. aastast nende värbamise ka sõjaväljale. Nii näiteks femineerus suuresti õhutõrje. Paljud naised kuulusid õhujõududesse, kus eksisteeris ka üksnes naistest koosnev väeosa. Peale selle oli naiste värbamisel oma
otstarve sõjapropagandas – sellega õhutati mehi suuremale ohvrimeelsusele.80
Goldstein toonitab nende kahe näite puhul seda, et kuigi ajaloos haruldased, on taolised (häda sunnil moodustatud) üksused olnud edukad ja sõjas
efektiivsed81. Nii on hädavajadusel naisi tavapärasest rohkem värvatud, kuid
see pole olnud reegel. Näiteks olid Jaapan ja Saksamaa Teise maailmasõja
lõpus küll nurka surutud, kuid kumbki ei muutnud oma naiste lahingusse
(mitte)kaasatuse poliitikat. Saksamaa ja Nõukogude Liit olid täielikult militariseeritud ja läbisid meeleheiteperioode (Nõukogude Liit sõja esimestel aastatel, Saksamaa viimastel). Ometi kasutasid need kaks riiki täiesti erinevat
ideoloogiat. Nõukogude ideoloogia soosis naiste saatmist rindele. Saksamaa
juhindus aga rangest soolisest jaotusest, mille järgi naisi lahingtegevusse ei
lubatud. Küll päris sõja lõpus plaaniti eksperimenteerida naiste väeosade ja
partisaniorganisatsioonidega, kuid sõda jõudis enne lõppeda.82
Lisaks üksikjuhtudele, mil on formeeritud naisüksusi, on naised sagedamini osalenud segaüksustes, mis koosnevad nii meestest kui naistest
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Dahomee naissõdalaste ajalugu ulatub 17. sajandi keskpaika, mil Dahomee teine
kuningas Wegbaja asutas esimesed väikesed elevandiküttide üksused. Elevandikütte värvati
kuninga enda haaremist. Kuningas koolitas haareminaised oma isiklikeks ihukaitsjateks.
Sageli oma naabritega sõdiva Dahomee armees oli 18. sajandi algul puudus meestest ning
seetõttu tõsteti ka naisihukaitsjad sõdalaste staatusesse.
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Goldstein 2004, pp. 60–64.
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Ibid., pp. 64–69.
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Ibid., pp. 60–70.
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Ibid., pp. 21–22, 71–72.
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(sh mitmed partisaniorganisatsioonid). Mõnes riigis pääsevad naised ka
lahingüksustesse, ehkki selles võib esineda piiranguid.83
3.2. Naiste alaesindatuse põhjustest
Küsimusele, miks on naised selgelt alaesindatud84 erinevates relvajõududes
üle kogu maailma, ei ole ühest vastust. „Tavatarkusest”, mille järgi sõdimine
ei sobi naistele, oleks ilmselt sama palju abi kui väitest, et naised ei sobi vaimulikeks, kuna Piibel ei luba naistel koguduses rääkida ja nad ei tohi õpetada
ega meeste üle „valitseda”, sest Aadam loodi enne kui Eeva85. Ka teaduslikumad vaatenurgad on erinevad, ehkki neid on võimalik hinnata vastavalt
nende seletusvõimele – kui mõned lähenemised kirjeldavad tendentsi põhjuseid paremini, siis teiste seletusulatus on kitsam.
Siniša Malešević on andnud erinevatest käsitlustest hea ülevaate, mille
süsteemsele ülesehitusele järgnevalt toetun, seda omakorda teiste allikatega
täiendades. Seisukohad liigituvad kolmeks: maskuliinne lähenemine (jaotub bioloogiliseks ja sotsiaalseks), kultuurilised seletused ja feministlikud
tõlgendused. Kuna Malešević leiab, et ükski neist ei suuda piisavalt avada
sõjapidamise soolistatust, pakub ta välja veel kaks üksteisega tihedalt seotud
seletust, mis analüüsivad „vägivalla kumuleeruvat bürokratiseeritust” ja seda
toestavat „soorollide tsentrifugaalsest ideologiseeritust”.86
3.2.1. Maskuliinne lähenemine
Maskuliinsuse bioloogiline käsitlus (bioloogiline maskuliinsus (biological
masculinism), nagu Malešević seda nimetab) argumenteerib sõjapidamise
maskuliinset iseloomu bioloogiliste erinevustega mees- ja naissoo vahel.
Maskuliinsuse sotsiaalne käsitlus (social masculinism) analüüsib erinevusi
meestest ja naistest koosnevate rühmade vahelises dünaamikas ja põhjendab seeläbi soolistatud militaarrollide olemasolu. Ka keskmised erinevused
83

Ibid., pp. 77–106. Eesti kaitseväes puuduvad piirangud naiste osalemisele lahingüksustes.
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Eestis moodustavad naised neljandiku kogu meie kaitseväe personalist (2011. a andmed)
ja 13% kaadrikaitseväelastest (2010. a andmed) (Kindral Laaneots õnnitles kaitseväes
teenivaid ja töötavaid naisi. – Kaitsevägi. 08. märts 2011. <http://www.mil.ee/?id=3283>,
(03.05.2012); Kaitseväe juhataja õnnitles kaitseväes teenivaid ja töötavaid naisi. –
Kaitsevägi. 08. märts 2010. <http://www.mil.ee/?id=2971>, (03.05.2012)). Võrdlusena
olgu toodud Ühendriikide näitajad aastast 2009, mil naised moodustasid 15,5% kogu armee
koosseisust ja 13,4% regulaararmeest (active army) (Women in the U.S. Army: Today’s
Women Soldiers. – The Official Home Page of the United States Army. <http://www.army.
mil/women/today.html>, (04.05.2012)
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1Kr 14:34–35 ja 1Tm 2:11jj. Neid kirjakohti on analüüsitud eespool.
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Malešević 2010, pp. 275–307.
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teatud kognitiivsetes oskustes (nt ruumiline orientatsioon) näivad rääkivat
sõjalistes situatsioonides meeste kasuks. Bioloogilise maskuliinsuse pooldajad arvavad, et sõja soolistatuses on oma osa ka hormonaalsetel erinevustel.
Nad seovad meeste kõrgema testosterooni hulga nende kõrgema agressiivsuse tasemega, kusjuures esimene põhjustab teist. Sotsiaalse maskuliinsuse
vaatekohtade arendajad toetuvad uuringutele, mille järgi meestel on täheldatud kõrgemat füüsilise ja psühholoogilise agressiivsuse taset. Samas leiavad
nad, et see agressiivsus on siiski suuresti sotsialiseerumise käigus õpitud.
Nad väidavad, et sõjapidamisel on kõige efektiivsemad meestest moodustatud rühmad vastandina naiskooslusele või segagruppidele. Mõned näevad
siin selgeid ühisjooni primitiivse jahipidamisega, kus olulisel kohal oli koostöö ning samasugused omadused nagu sõjapidamiseski.87
Kõige enam on kritiseeritud bioloogilist lähenemist maskuliinsusele. Nii
Malešević kui mitmed teised rõhutavad, et füüsilised erinevused sugude
vahel ei kajasta konkreetseid juhtumeid, vaid abstraktseid keskmisi (nt ei
seleta see, miks füüsiliselt tugevam naine võidakse jätta lahingtegevusest
kõrvale ja samas värvatakse mõni nõrgem mees)88. Nii sõjas kui ka mujal
saame rääkida indiviididest, kellest igaühel on oma eripära. Seega ei ole
reaalselt toimivaks agendiks mitte abstraheeritud ja statistiliste keskmiste
alusel mõõdistatud sugu (nagu ka mitte rass või rahvus), vaid konkreetne
persoon. Samuti pole tugev füüsis edu tagamisel keskne ega pruugi mängida kaugeltki nii suurt rolli kui sellele vahel omistatakse89. Seda kinnitab
fakt, et mitmed (arengu)riigid värbavad oma lahingtegevusse lapssõdureid,
kes on paljudel juhtudel lahingutes efektiivseteks osutunud 90. Samuti ei
suutnud ameeriklased võita sõda vietnamlaste vastu, kes ometi olid lühemat
kasvu ja füüsiliselt nõrgemad91. Hoolimata sellest, et füüsilise jõu ja kehalise
konstitutsiooni relevantsust on vahel ületähtsustatud, ei saa seda siiski täiesti
välistada. Nii märgib Caroline Kennedy-Pipe, et kuigi tänapäeva ja tuleviku
virtuaalsõjad92 on kahandanud füüsise olulisust, pole kadunud ka suuremat
87

Ibid., pp. 276–278.
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Ibid., pp. 278–279; Goldstein 2004, pp. 132–134; Kimmel 2008, pp. 14–15. Kimmel
märgib näiteks, et sugudesisesed erinevused (nende varieeruvuse ulatus) on hulga suuremad
kui sugudevahelised (Ibid.).
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Malešević 2010, pp. 278–279; Goldstein 2004, p. 165. Goldstein loetleb ajaloost võidu
võtmetena pigem selliseid tegureid nagu õige strateegia, distsipliin, võitlusvaim, sobiv
relvastus ja edukas luuretegevus (Ibid.).
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Goldstein 2004, p. 165.
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Sõjalisel kõrgtehnoloogial põhinevad sõjad, mida peetakse endast militaarselt nõrgemate
vastaste vastu ja mis ei nõua otsest füüsilist kokkupuudet vastaspoolte vahel. Virtuaalsõja
näiteks on sageli toodud Kosovo sõda, mida NATO pidas 1999. aastal õhujõudude toel.
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füüsilist rammu nõudvad ülesanded, mille sooritamisel paljud naised pole
ilmselt sama mõjusad kui neist jõulisemad mehed93.
Kognitiivsed erinevused naiste ja meeste mõtlemises küll eksisteerivad,
kuid need on piisavalt tühised ega mõjuta edukat sõjapidamist94. Isegi kui
esineks tuntavaid lahknevusi, ei takistaks see naiste rakendamist teatud
lahingolukordades95.
Samuti puuduvad piisavad tõendid testosterooni kui agressiivsuse allika
kohta. Nii näiteks pole kastreerimine takistanud vägivaldseid vange ja
vägistajaid ka edaspidi vägivaldselt käitumast. Eunuhhidest väejuhid pole
ajaloos olnud sugugi vähem sõjakamad kui teised. Dahomee naissõdalastele
ja Teises maailmasõjas võidelnud naistele mõeldes pole alust väita, et naised
oleksid sõjas vähem sõjakamad või agressiivsemad.96 Nii Kimmel kui
Goldstein näevad testosterooni mitte agressiivsuse põhjustajana, vaid juba
olemasoleva agressiivsuse võimendajana97. Mitmed uuringud on näidanud
sarnast testosterooni taset nii vägivaldsetel kui mitte-vägivaldsetel meestel98.
Nn agressiivsustees on Maleševići arvates vildakas ka seetõttu, et relvaüksused vajavad distsiplineeritud indiviide, kes suudavad ennast kontrollida
ja alluda käskudele, mitte neid, kes käituvad impulsiivselt ja agressiivselt99.
Arvustatud on ka sõjapidamise soolistatuse põhjendamist erineva rühmadünaamikaga. Malešević viitab näidetele ajaloost ja tänapäevast, mis
tõendavad seda, et rühma sidusus ei ole soo-spetsiifiline, vaid naised võivad demonstreerida samasugust sidusust ja lojaalsust oma rühmale nagu
mehedki100. Goldstein on toonud välja ka muid argumente, mida võidakse
kasutada relvajõudude soolistatuse põhjendamiseks. Nii on leidnud kinnitust
see, et mehed on mõnevõrra rohkem hierarhiatele orienteeritud, kuid see ei
selgita, miks naiste osakaal relvajõududes on niivõrd väike. Samuti on näiteid
93

Kennedy-Pipe, C. 2000. Women and the Military. – The Journal of Strategic Studies,
Vol. 23, No. 4, pp. 45–46. [Edaspidi Kennedy-Pipe 2000]
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Goldstein 2004, pp. 171–174; Malešević 2010, p. 279.
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Ibid., pp. 279–280.
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Ibid., pp. 280–281.
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Kimmel 2008, pp. 39–40; Goldstein 2004, p. 150.
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Kimmel 2008, pp. 40, 55.
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Malešević 2010, p. 283. Vt ka Titunik, R. F. 2008. The Myth of the Macho Military. –
Polity, Vol. 40, No. 2, pp. 137–163.[Edaspidi Titunik 2008] Titunik märgib näiteks, et
„mehelikeks” väärtusteks, mida edukas sõjapidamine nõuab, peetakse mitte „hüpermaskuliinsusega” seonduvaid (agressiivsus ja verejanu), vaid neid, mida on tavaliselt tõlgendatud
hoopis feminiinsetena – „koostöö, allumine, kuulekus ja eneseohverdus” (Ibid., p. 147). See
tähelepanek on oluline ka teiste järgnevalt vaatluse alla tulevate käsitluste hindamiseks.
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Malešević 2010, p. 282. Vt ka Goldstein 2004, pp. 194–203.
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sellest, et vajadusel oskavad naised hierarhiates edukalt toimida, eriti kui see
on vajalik mingi ülesande täitmiseks.101 Tõendatud pole ka väide, et mehed
kalduvad rohkem vastandama in- ja out-gruppe, mistõttu on neil kergem
tappa oma vastaseid102. Viimasena on Goldstein analüüsinud hüpoteesi, mille
järgi lapsed kasvavad üles sooliselt segregeeritud gruppides ega õpi efektiivselt toimima segagruppides, mistõttu on õigustatud sooline segregatsioon
lahingolukorras. Seda hüpoteesi lahates nendib ta, et poiste ja tüdrukute
mängude erinev sisu ja iseloom (nt poiste sõjamängud) ning laste sooline
segregatsioon on ettevalmistus sooliseks segregatsiooniks militaarsfääris.
Samas on laste puhul sooline segregatsioon palju väiksem kui sõjaväes ning
sooliselt segunenud kooliklassid pole rühmana sugugi väheefektiivsed.103
Rühma sidusust käsitledes mainib Goldstein naiste kõrval teisigi inimkategooriaid, kelle osalust sõjaväes on küsimärgistatud. Nii kardeti
Ühendriikide relvajõududes 20. sajandi keskpaiku, et mustanahalised, keda
hakati integreerima erinevatesse üksustesse, ohustavad rühma sidusust.
Tegelikkuses oli selline integratsioon edukas ega kinnitanud neid kartusi.
Tänapäevasem vaidlus käib aga meessoost homoseksuaalide üle nende
seksuaalse orientatsiooni probleemsuse tõttu relvajõudude maskuliinses
keskkonnas.104
Arheoloogilised leiud on kummutanud ka väite nagu oleksid eelajaloolised jahilkäigud olnud üksnes meeste pärusmaa. Enamik selliseid küttimisretki võeti ette kogu hõimuga (naised ja lapsed kaasa arvatud).105
Goldstein märgib, et kui sõjapidamise sooline segregatsioon oleks peamiselt sõltuv inimbioloogiast (arvestades individuaalseid eripärasid ja soolist
kattuvust) ning rühmadünaamikast, oleks naisi lahingüksustes mõõdukal hulgal
ja nad moodustaksid arvestatava vähemuse106. Kuna see nii ei ole – naiste osakaal on reeglina väga marginaalne –, siis tuleb põhjuseid otsida mujalt.
3.2.2. Kultuurilised seletused
Kultuurikeskselt seletades assotsieerub sooline segregatsioon relvajõududes kultuurilise tingitusega. Siin nähakse oma osa erineval soolisel sotsialiseerumisel, mis kujundab arusaama maskuliinsusest, vastandades sellele
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Ibid., pp. 217, 207–208.
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Ibid., pp. 183, 217–228.
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Ibid., pp. 183, 248–249.
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Ibid., pp. 378–379.
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Goldstein 2004, pp. 249–250.
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feminiinsuse. Maskuliinsusele peetakse omaseks mitmeid spetsiifilisi omadusi (nt agressiivsus), mida omakorda tõlgendatakse seosena maskuliinsuse
ja sõjapidamise vahel.107 Kuna toetun siinses artiklis Joshua S. Goldsteini
mahukale temaatilisele uurimusele, milles ta püüab tuvastada naiste märkimisväärse alaesindatuse peamisi põhjuseid relvajõududes, annan siinkohal
edasi tema arutluskäigu. (Seda seetõttu, et Malešević liigitab ka Goldsteini
nende hulka, kes lähtuvad just kultuurilisest tingitusest.)
Goldstein püstitab hüpoteesi „kõvade meeste” (tough men) ja „õrnade
naiste” (tender women) kultuurilisest konstrueeritusest. Selle järgi konstrueerivad meessoost sõdurid enesele maskuliinse identiteedi, mis toetab
nende motivatsiooni võidelda ja põhineb „teise” (ehk vastandi) olemasolul.
Sellise kontrastina toimib konstruktsioon feminiinsusest. See võib seletada
naiste välistamist võitlusväljalt ja samas neile kätte jagatud kindlaid rolle,
mis pole otseselt seotud võitlustegevusega: „emad, põetajad, prostituudid,
kaasaliikujad (camp followers), vägistamisohvrid ja isegi rahuaktivistid”.108
Goldstein vastandub levinud arvamusele, mille järgi kultuur pigem vabastab bioloogilistest piirangutest. Selle asemel leiab ta, et kultuur kitsendab
bioloogilist algmaterjali, mis on märksa avaram ja mitmekesisem. Nii saavad
sugudevahelised kattuvused kunstlikult läbi lõigatud. Väikesed bioloogilised
erinevused, mis mõningal määral annavad eelise meestele, võimenduvad
kultuuripildis, mistõttu sõjapidamine muudetakse vaid meeste pärusmaaks.
Kultuur kipub seega indiviide paigutama soolistesse kategooriatesse, mis
rõhutavad nendevahelist dualismi.109 Goldsteini sõnul on „kultuurilised ideed
maskuliinsusest ja feminiinsusest mitmel moel jäigemad kui bioloogiline
sugu”110.
Kultuuri mõju avaldub ka selles, et sõjapidamist (või vähemalt valmidust selleks) peetakse mehelikkuse lakmuspaberiks111. Samas pole sõjapidamine ja sellega kaasnev tapmine loomuomane ei meestele ega naistele.
107

Malešević 2010, pp. 284–286.
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Goldstein 2004, p. 251. Näited Iisraeli kaitsejõududest on osutanud sellele, et naised, kes
teenivad relvajõududes traditsionaalselt meeste päralt olnud rollides, võtavad üle sõjaväe
maskuliinse kultuuri ja „mehelikud” käitumismallid. Nad kalduvad ka ise suhtuma väiksema
sõjaväelise kogemusega sookaaslastesse maskuliinse üleolekuga (Rimalt, N. 2007. Women
in the Sphere of Masculinity: The Double-Edged Sword of Women’s Integration in the
Military. – Duke Journal of Gender Law & Policy, Vol. 14, No. 2, pp. 111–116). [Edaspidi
Rimalt 2007]
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110

Ibid., p. 252.
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Kennedy-Pipe 2000, p. 33. Mõnes traditsionaalses kultuuris tuli mehel oma meheks
olemist tõestada lahingus osalemisega (Goldstein 2004, p. 274). Samuti on tänapäeval üsna
levinud ütlus, et sõjavägi teeb mehest mehe.
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Sõjaga kaasnev hirm ja paanika pole meeste jaoks midagi ebatavalist.
Psühholoogilise lahingutrauma kogemine, intensiivsus ja järelnähud ei erine
sooti.112 On küll tõsi, et enamik naissõjaväelasi eelistab lahingolukordades mitte osaleda, kuid sama kehtib ka enamiku meessõjaväelaste kohta113.
Valmidus sõjapidamiseks ja sõjaline efektiivsus nõuab konkreetset sotsialiseerimist ja ettevalmistust114. Meeste sooline identiteet saab seega motiveerimisvahendiks, mille abil neid võitlema suunatakse. Hirmude ja traumadega
toimetulekut oodatakse just meestelt, seda seostatakse mehisusega ning nii
muudetakse see soolistatud nähtuseks.115
Mehelikkusele vastandatakse naiselikkust. Militaarsfääris õpitakse seda
meestes taunima. Näiteks ei kiideta heaks nutmist, mis on puhtbioloogiliselt
seatud pingeid maandama116. Ka häbitunne võib olla oluline motivaator just
meeste sõdima õhutamisel. Mehelikkuse sotsiaalset konstrueeritust tõestab
see, et erinevatel aegadel ja paikades on mehelikkusega seostatud erinevaid
kvaliteete. Nagu näitas Lahesõda, võib mehelikkuse mõiste olla modifitseeritav ja omandada pehmemaid toone.117
Mehelikkuse sotsiaalse konstrueerituse kokkuvõtteks tõdeb Goldstein, et
sõjaoht sunnib enamikku ühiskondi vormima mehi „kõvadeks meesteks”,
kes on võimelised oma emotsioonide alla surumise arvelt taluma äärmuseni
minevat psühholoogilist ja füüsilist valu. Nii on „mehisus (manhood) kunstlik staatus, mis tuleb individuaalselt saavutada, /.../ tüüpiliselt üles ehitatud
lähtuvalt kultuuri vajadusest julgete ja distsiplineeritud sõdurite järele”118.
Maskuliinsuse kunstlikku ülesehitust rõhutavad ka naisliikumiste kõrval
esilekerkinud meesliikumised, mis esitavad väljakutse traditsionaalsetele
arusaamadele maskuliinsusest, viidates selle kitsaskohtadele119.
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Van Creveld, M. 2000. The Great Illusion: Women in the Military. – Millennium:
Journal of International Studies, Vol. 29, No. 2, p. 442. [Edaspidi van Creveld 2000a];
Goldstein 2004, p. 105.
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Lisaks vaatleb Goldstein naiste rolli meessoost sõjaväelaste toestamisel
kui veel üht näidet sellest, kuidas kultuur taastoodab soolistatud sõjapidamist. Selle järgi on meeste sõjapidamine mõeldud kaitsma naisi120. Naised
omakorda tagavad turvalise tagala. Naiste kaitsmine sõjas pole aga sugugi
universaalne nähtus, kuna vastaspoolde kuuluvaid naisi võidakse kohelda
samuti nagu mehi121. Sõjas jääb naiste täita „emalik” ja hoolitsev funktsioon
– nad toimivad meditsiiniõdedena, sõdurite emadena, tüdruksõpradena jne.
Nii on naiste osaks sõjas pigem abirollid.122
Sõjapidamine seostub selgelt domineerimise ja vägivallaga. Kuna meeste
domineerimine naiste üle on peaaegu universaalne, siis on ka soolised rollid
sõjas peaaegu universaalsed. Mehed domineerivad ja naisi ekspluateeritakse
pahatihti kas varjatult või otseselt vägivallatsedes. Nii on käidud välja idee,
mille järgi naistele relvade mitte usaldamine on üks moodus meeste domineerimise kindlustamiseks.123 Seda, et naisi nähakse allutatuina, väljendab
ka keelekasutus, mida vastastega pruugitakse. Goldstein tõendab, et meessõdurid kasutavad naissooga seostuvaid termineid väljendamaks vastase üle
domineerimist124. Vastaste femineerimise kui domineerimisviisi näiteks võib
lisaks soolistatud vulgaarsele sõnakasutusele olla ka nende kastreerimine või
(homoseksuaalselt) vägistamine. Soolistatud saavad ka alluvussuhted: meesjuhid jäävad meesteks, nende alluvuses olevad sõdurid on aga otsekui naised,
kes peavad nende käske täitma.125
Üldistades näeb Goldstein militaarsfääri tugeva soolise segregeerituse põhjusena bioloogia ja kultuuri omavahelist kombineerumist. Selle
120
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(Kennedy-Pipe 2000, p. 35).
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seda (alistatud vastaste puhul) peetud meeste omandi rikkumiseks. (Ibid., p. 34)
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2004, p. 356).
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järgi võimendab kultuur neid väikseid erinevusi, mis valitsevad bioloogiliste sugude vahel, ning vormib „kõvasid, julgeid mehi, kes domineerimise
kodeerimiseks femineerivad oma vaenlasi”126. Nii tingib Goldsteini järgi
sõda sotsiaalse soo, mitte vastupidi, ja see mõjutab laste sotsialiseerimist
vastavatesse soorollidesse.127
Heaks näiteks kultuuriliste arusaamade mõjust tähendustele, mida omistatakse sõjapidamisele, on tuntud sõjaajaloolase Martin van Creveldi käsitlus sõja funktsionaalsusest. Lisaks poliitiliste eesmärkide teostamisele (seda
vajadusel sõdides) on sõjajõududes teenimist peetud ka mehelikkuse märgiks128. Kuid asi ei piirdu üksnes sellega, vaid van Creveldi sõnul „esindab
[sõda] inimisiksuse jaoks suurt võimalust avada end täiel määral”, kuna selles puuduvad kõikidele teistele tegevustele omased kunstlikud piirid ning
seda saab võrrelda koguni ohtliku spordialaga129. Sõda on seotud vägivallaga,
mida van Creveld peab samuti pigem meeste pärusmaaks130. Vägivallal on
kaks funktsiooni: instrumentaalne (mingi eesmärgi saavutamine) ja eneseväljenduslik. Mõlemad on van Creveldi arvates põhjuseks, miks vägivald on
ajaloos püsiv nähtus. See on „meetodiks par excellence, mille abil püüavad
mehed lahendada oma eksistentsiaalseid probleeme; teisisõnu, õigustada oma
eksisteerimist nii endi silmis ja – ning see on oluline – ka naiste silmis.”131
Nüüdisaja relvajõudude femineerumine (naiste osakaalu tõus) on aga loonud
van Creveldi arvates olukorra, kus mehed ei saa ennast (oma mehelikkust)
enam piisavalt tõestada132. Samuti viitab van Creveld uuringutele, mille järgi
võib mehi relvajõududes alandada see, kui nende üle pannakse naisjuht. Veel
häbistavam on aga väidetavalt see, kui neil tuleb lahingus võidelda naiste
vastu, keda peetakse endast nõrgemaks.133
Vaadeldes hiljem teisi argumente, millega van Creveld küsimärgistab
naiste teenimise relvajõududes, peatun eelneva analüüsil. Ilmselt nii mõnedki
mehed näevad sõda ja vägivalda eneseteostusvõimalusena ja seetõttu ei saa
van Creveldile neid väiteid ette heita. Küll aga võib küsida, kas see, et ajaloo
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jooksul on nii mõndagi ette tulnud, tähendab seda, et nii peaks olema ka
tänapäeval?134
Enda tõestamine sõjapidamise või vägivallatsemisega ei ole omane paljudele meestele, nagu stereotüüpselt üldistatakse. Samamoodi võivad ka
mõned naised sõjaväes teenides kogeda enese teostamist. Peale selle leian
van Creveldi argumentatsioonist vähemalt kaks anakronistlikku aspekti, mis
on kinni kultuurilistes ideedes. Esmalt tuleks arvestada sellega, et sõja ja
vägivalla eneseteostusvahenditena õigustamine ei ole kõige kohasem tänapäeva ühiskondadele, mis soovivad end vähemalt teoorias esitleda tsiviilsete
ja humaansetena. Sõda ja vägivald peaksid jääma äärmuslikeks vahenditeks,
mida kasutatakse rahu tagamiseks siis, kui muud vahendid ei toimi. Teine
aspekt on seotud esimesega ning puudutab indiviidi isikupära ja kultuurilisi ootusi sugupooltele. See, et keegi püüab ennast nii enda kui vastassugupoole silmis sõjalise vapruse või vägivallaga maksma panna, ei anna veel
alust pidada seda hädavajalikuks viisiks ennast tõestada. Küsimus on pigem
indiviidi psühholoogias ja teda ümbritseva sotsiaalse keskkonna ootustes.
Sõjapidamise ja vägivalla kõrval on mitmeid muid viise (ka meestel) ennast
teostada ja oma väärtust kinnitada135. Van Creveldi sõnul tähendab alandav
kogemus saada väljaõpet ja teenida kõrvuti endast nõrgemate naistega, omada
naisjuhti ning võidelda lahingus naiste vastu „psühholoogilist hädaohtu mehe
egole”136. Siinkohal on kindlasti õigustatud küsimus, kuidas kindlustada nii
meestele kui naistele parem füüsiline ettevalmistus, mis aitab neil arendada
kogu oma potentsiaali. Mis puutub aga hoopi mõne mehe enesehinnangu
pihta, siis tegu on pigem probleemiga, mis on kinni inimeses endas. Kui tsiviilsfääris suudavad mehed kohaneda olukorraga, kus ülemuseks on naine,
suudab seda teha ka sõjaväelane, kui see naine (sarnaselt meesohvitseridega)
suudab tõestada oma sobivust juhiks. Kõik muu on ilmselt kinni stereotüüpses mõtlemises. Naiste välistamine relvajõududest ei saa põhineda väitel, et
mehed lihtsalt ei suuda nendega harjuda. Relvajõud on osake ühiskonnast,
ja nii nagu ühiskonnas on mõistetud, et pädev naine võib samuti olla edukas
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Christopher Coker märgib näiteks, et sõjapidamise seostamine mehelikkuse ideaaliga
on ajalukku jäämas (Coker, C. 2000. Humanising Warfare, or Why Van Creveld May Be
Missing the „Big Picture”. – Millennium: Journal of International Studies, Vol. 29, No. 2,
pp. 453–459. [Edaspidi Coker 2000]).
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Siinkohal sobiks filosoofiliselt küsida, kas enda eksistentsi õigustamiseks on üldse tarvis
midagi tingimata teha või piisab olemasolu õigustamiseks faktist, et ollakse elus?
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Van Creveld 2000b, p. 12. Selle kohta, et mõned mehed tunnevad segaüksustes teenides
piinlikkust ja kurdavad, et nad on „depriveeritud reaalsest „maskuliinsest kogemusest” sõjaväes”, on andmeid nt Iisraeli kaitsejõududest (Rimalt 2007, p. 122).
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juht, suudetakse seda ka relvajõududes. Naissõjaväelaste edulood nii ajaloost
kui tänapäevast võiksid siinkohal inspireerivad olla.137
Tulles tagasi kultuuriliste põhjenduste juurde – Maleševići arvates need
küll seletavad sõjapidamise soolistumist (nt adekvaatne soolise sotsialiseerumise kirjeldus), kuid mitte piisavalt. Näiteks ei avata kultuurilise tingituse algpõhjuseid ehk siis küsimust, miks selliselt sotsialiseeritakse? Samuti
käituvad mehed sõjas erinevalt – ja seda hoolimata sarnasest sotsialiseerumisest. Kultuurikeskne lähenemine ei anna vastust, miks mõned mehed lähevad vabatahtlikult sõtta, paljud aga mitte. Probleemne on seegi, et kui kultuur
peaks tooma esile ajalisi ja paikkondlikke erinevusi, siis naiste välistamine
otsesest sõjategevusest on peaaegu kultuur-universaal. Seega peab selle taga
olema mingi kultuuri-ülene seletus.138
3.2.3. Feministlikud tõlgendused
Enne järelduste tegemist analüüsib Malešević kolme erinevat suunda esindavate feministide arvamusi sõjajõudude soolistatuse kohta. Võrdseid õigusi
kaitsvad feministid väidavad, et relvajõududes eksisteeriv sooline segregatsioon on üks näiteid meeste domineerimist toetava patriarhaalse pärandi
jätkusuutlikkusest tänapäeval. Nad juhivad tähelepanu naiste diskrimineerimisele, kuna sugude erinevused on üsna väikesed võrreldes nende sarnasustega, ning asi on hoopis sotsiaalsetes tõketes, mis ei luba naistel teostada nende täielikku potentsiaali. Eristavad feministid (differential feminists)
rõhuvad meeste ja naiste vahelistele põhimõttelistele erinevustele, mistõttu
sooline segregatsioon militaarsfääris on seletatav lisaks patriarhaalsele
domineerimisele ka sellega, et naistele on loomuomasem elu anda kui seda
võtta. Seetõttu pole eristavate feministide silmis naiste välistamine relvajõududest probleem, sest naistel on teistsugused väärtused ja huvid. Postessentsialistlikud feministid vaidlustavad eelmiste suundade teoreetilised
lähtekohad. Neile pole sugu midagi olemuslikku, mis peaks iseloomustama
mehi ja naisi, vaid diskursuslik looming. Konkreetne sotsiaalne kontekst
määrab mehelikkuse ja naiselikkuse piirid ja selle, kuivõrd mehed ja naised
neid aktsepteerivad. Nii mehed kui naised on võimelised nägema ümbritsevat
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Siinkohal on üsna naelapea pihta tabanud Bourdieu, kes tõdeb: „Emotsionaalsete reaktsioonide ägedus naiste siirdumise vastu mõnele elualale saab mõistetavaks, kui teatakse, et
sotsiaalsed positsioonid ise on soopõhiselt määratletud ja määratlevad ning seda, et kaitstes oma kohti feminiseerumise vastu, kaitsevad mehed sellega kõige sügavamat ettekujutust
iseendast, eriti niisuguste sotsiaalsete kategooriate puhul nagu töölised ja sõjaväelased,
kelle elukutsele annab nende enestegi silmis osalise, kui mitte kogu väärtuse, selle mehelik
loomus.” (Bourdieu 2005, lk 123).
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feministlikust perspektiivist, kuid selle rakursi ulatuse ja määra defineerib
konkreetne sotsiaalne keskkond. Diskursus sõja üle formuleerib maskuliinsuse ja feminiinsuse tähenduse ja piirid, kuid ei ütle midagi sisulist kahe
bioloogilise sugupoole kohta. Seda illustreerivad lood naistest, kes on edukalt
osalenud lahingutes, olles maskeerunud meesteks. Kõik need kolm feministlikku vaadet jagavad arusaama, et militaarne segregatsioon on patriarhaalne
pärand.139
Maleševići arvates pole patriarhaalsus siiski piisav põhjus, miks sõjavägi
on nii tugevalt sooliselt segregeeritud. Nii näiteks ka ühiskondades, kus tänapäeval edendatakse soolist võrdõiguslikkust ja soositakse igati võrdset kohtlemist kaitsejõududes, on naiste osalus teatud struktuurides (nt lahingüksused)
jätkuvalt väga madal. Eristav feminism ignoreerib empiirilist reaalsust nii
naiste sõdades osalemise aspektis kui püstitades kunstlikke eristusi sugude
vahele. Post-essentsialistlik feminism mõistab õigesti, et „mehelikkus” ja
„naiselikkus” on sotsiaalsed konstruktsioonid ning sotsiaalset sugu ei saa
samastada füüsilise sooga. Teisalt ei ole soolist identiteeti nii lihtne muuta,
nagu see teooria oletab (ka need näitena toodud meheks maskeerunud naised
ei teinud seda enamjaolt vabatahtlikult, vaid olid selleks sunnitud). Samuti ei
põhjenda see piisavalt tugevat soolist segregatsiooni relvajõududes.140
3.2.4. Sõjapidamise bürokratiseerumine ja ideologiseeritus
Maleševići väitel tuleneb soolistatud sõjapidamine peamiselt kahest üksteisega seotud tendentsist: vägivalla kumuleeruvast bürokratiseeritusest
(the cumulative bureaucratisation of violence) ja soorollide tsentrifugaalsest
ideologiseeritusest (the centrifugal ideologisation of gender roles). Esimene
tendents tuleb esile, kui tekivad arenenud ühiskonnad (esmalt pealikkonnad,
linn-riigid, impeeriumid), kus on jälgitav selge hierarhia koos soolise stratifikatsiooni ja segregatsiooniga. See on vastand varasemale staadiumile, mil
primitiivsetes kogukondades ja hõimudes valitses palju suurem egalitaarsus
ja puudus tugev hierarhia. Koos tsivilisatsioonide kujunemisega sugeneb ka
vajadus suurema mastaabiga sõjategevuseks ja seega sünnivad need kaks
aspekti koos: laiamastaapsed sõjad ja naiste välistamine teatud rollidest (nt
sõjapidamine). Nende kahe aspekti kausaalne suhe pole küll selge, kuid
need on tihedalt seotud. Selliste varajaste riikide turvalisuse ja tugevuse aluseks oli korralik sõjavägi. Nii muutus sõdalaste elukutse kõrge prestiižiga
ametiks. Nende ülalpidamine oli kallis ja nõudis palju tööjõudu. Naised jäid
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kõrvale väga proosalisel põhjusel: ainult nemad võisid „toota” uusi sõdalasi
ja neid abistavat tööjõudu. Nii toestas naiste bioloogiline funktsioon ühiskonna (riigi) edukat funktsioneerimist. Ühiskondlik vajadus vormus ajapikku
aga ühiskondlikuks reegliks, mis jättis ühe sugupoole sõdalaseks saamise
võimalusest ilma.141
Empiirilise aluse sellisele käsitusviisile annab ka see, kui võrrelda tänapäevaseid nomaadide ja poolnomaadide kogukondi arenenud ühiskondadega.
Kui esimesed on sooliselt egalitaarsemad ja neis puudub „organiseeritud
vägivald”, siis viimastega käib kaasas nii selgem sooline stratifikatsioon kui
organiseeritud sõjategevus. Arenenud riikide näited osutavad lisaks sellele, et
muutused riiklikul tasandil (nt naiste suurem kaasamine traditsionaalsetesse
meessoo ametitesse) tähendavad ka muutuseid relvajõududes. Nii ei ole
relvajõudude puhul sõltumatuks muutujaks mitte meeste kõrgem füüsiline
võimekus, vaid pigem ühiskondlik ja riiklik struktuur. Naiste suurem kaasatus relvajõududes võib omakorda „ohustada” sotsiaalset organisatsiooni,
põhjustades drastilisi muutusi. Seda kartes võidakse naised välistada teatud
rollidest niipea, kui hädavajadus möödub.142
Siinkohal on sobilik sisse tuua van Creveldi argumentatsioon naiste teenimise vastu relvajõududes, kuna see peegeldab mõneti neidsamu kartusi. Van
Creveld näeb tänapäeva arenenud maade kaitsejõudude mainet alla käimas
ja seostab seda osaliselt naiste osakaalu kasvuga (kaitsejõudude femineerumisega), mis sai alguse 1960. aastate lõpus. Samas pole selge, kumb põhjustab
kumba, sest nii kaitsejõudude „allakäik” kui nende „femineerumine” võivad mõlemad olla nii põhjustajaks kui ka tagajärjeks143. Van Creveld toetub
kultuurantropoloog Margaret Meadi tähelepanekule, et nn meeste töödega
kaasneb alati rohkem autoriteetsust kui naiste töödega. Nii on ka sõjamehed
sageli kõrgema prestiižiga, kuid naiste juurdevool relvajõududesse tähendaks selle ameti staatuse langust. Nii pole siin van Creveldi arvates võtmeküsimuseks isegi mitte füüsiline võimekus, sest leidub naisi, kelle füüsis
oleks sõjategevuseks sobiv144, vaid pigem sooga kaasnev ametialane prestiiž.
Van Creveld leiab, et selline prestiiži regress on juba toimunud, kuna sõjavägi
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Van Creveld toob näiteks meeste vastumeelsuse ajateenistuse suhtes peale Vietnami sõda,
mistõttu Ühendriikides suurenes naiste värbamine. Sama juhtus 1970. aastatel mitmetes
teistes arenenud riikides, kus relvajõududesse tuli meeste liitumise vähenedes rohkem naisi.
(Van Creveld 2000a, pp. 435–436)
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Siit ei tasu välja lugeda seda, nagu alahindaks van Creveld füüsiliste võimete osatähtsust
relvajõududes. Ta pöörab füüsilistele erinevustele tähelepanu ja toob välja, et naised on
sagedamini kimpus vigastustega (Van Creveld 2000c).
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pole enam nii atraktiivne nende jaoks, kes sinna kõige paremini sobiksid.
Samuti on selle ala femineerumist saatnud sissetulekute vähenemine (nagu
teisteski ametites, mis on femineerunud). Prestiiži langus tähendab aga ka
kaitsevõime langust. Van Creveldi arvates on arenenud riikides naisi lubatud
kaitseväkke seetõttu, et puudunud on otsene sõjaoht. Kõik võib aga muutuda,
kui see peaks tekkima. Van Creveldi järeldus on üsna selge: naistele on parimaks paigaks kodu ja mitte rindejoon.145
Maleševići sõnul peab selleks, et vägivalla kumuleeruv bürokratiseeritus oleks elujõuline, seda toetama ideoloogia (nn soorollide tsentrifugaalne
ideologiseeritus). Nii võidakse sõjaolukorras apelleerida moraalireeglitele
ja väita, et mehed, kes väldivad mobilisatsiooni, on moraalselt vääritud
(argpüksid, kes ennast säästes seavad ohtu oma lähedaste elud). Moraalset
vastutust sõjas osaleda seostatakse just meessooga ja omadustega, mida antud
sootsium peab maskuliinsuse juurde kuuluvaiks, kuid mis oma olemuselt ei
ole sugugi mitte sooliselt eksklusiivsed (ka naised võivad olla julged, vaprad,
sõjakad jne). Maleševići sõnul146 „samal ajal kui sõjast ärgitatud bürokratiseeritus paneb paika soolised hierarhiad, mis muudavad sõjapidamise võimalikuks, tagab ideologiseeritus nende hierarhiate eksisteerimisele õigustatuse.”
Kuna sellist sotsiaalset korda aitab alal hoida sugudevaheliste dihhotoomiate
loomine ja rõhutamine, siis tehakse seda süsteemselt ja pikaajaliselt. Samuti
lahutatakse teineteisest militaarsfäär (mis on meeste päralt) ja tsiviilsfäär.
Sõjalise valdkonnaga liidetakse kõik see, mis tsiviilsfääri ei sobi (vägivald,
julmus jne). Tsiviilsfääriga seostatakse aga näiteks rahu ja heatahtlikkust.
Sellise dihhotoomia vajalikkust nähakse sotsiaalse korra alusbaasina, kuid
samuti julmuste õigustajana sõjas. Kui rahuolukorras pannakse ühiskonnas
rõhku tsiviilväärtustele ja sõjas hinnatavad kvaliteedid jäävad tahaplaanile, siis sõjaolukorras tõusevad ausse just viimased. Nii muutub tsiviilisik
võrreldes sõjaväelasega kellekski, keda tuleb kaitsta ja kes oma „nõrkuse”
tõttu on teistest sõltuv. Kuna naiste pärusmaaks sõjaolukorras on tsiviilsfäär,
siis seostuvad tsiviilväärtused naiselike väärtustega. Naised muutuvad nendeks, kes on nõrgemad ja keda on vaja kaitsta. Nende kaitsjateks on aga
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Van Creveld 2000a; van Creveld 2000b; van Creveld, M. 2000. Armed But Not
Dangerous: Women in the Israeli Military. – War in History, Vol. 7, No. 1, pp. 82–98.
Meeste domineerimist kriitiliselt vaatlev Bourdieu seostab samuti ameti prestiiži langust
femineerumisega (Bourdieu 2005, lk 117–118), kuid märgib, et mehed võivad ennast tunda
ohustatult, sest „feminiseerumine mõjutab teatud sotsiaalse positsiooni unikaalsust, seega
väärtust ja teatud kombel ka selle hoidjate seksuaalset identiteeti.” (Ibid., lk 122–123).
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sõdivad mehed, kellele omistatav maskuliinsus seostatakse nende rolli tõttu
sõjapidamisega.147
Maleševići kirjeldatud teine tendents on üsna sarnane (kui mitte identne)
kultuurilise lähenemisega, mida sai eespool pikemalt lahatud. Tema panuseks on sõjategevuse soolistatuse sidumine arenenud ühiskonna vajadusega
sõjapidamise järele. See toob kaasa kindla hierarhia ja selgema rollijaotuse
sugude vahel.
3.3. Tänapäevane sõjandus ja naised
Van Creveldi argumentidele relvajõudude allakäigu ja femineerumise seotuse kohta on püütud otse vastata148. Üks sellistest vastuväidetest kritiseerib
militaar- ja tsiviilsfääri dihhotoomiat. Christopher Coker märgib näiteks, et
tänapäeva militaarkultuur on muutumas ja toimumas on tsiviil- ja militaarsfääri lõimumine. Sellega kaasneb kodanikeühiskonnas tunnustatud julmusele vastanduvate väärtuste ülekandumine militaarsfääri. Militaar- ja teiste
valdkondade femineerumine tähendab seda, et lisaks „mehelikkusega” seostatud väärtustele arvestatakse ka nn naiselike väärtustega (nt kaastunne)149.
Nii nagu naised on sisenenud tsiviilellu (nt tööturg vastandina pereringi
suletusele), sisenevad nad ka militaarsfääri, mida pole Cokeri arvates tänapäeval vaja vastandada kodanikeühiskonnale.150 Naiste osaluse tõus relvajõududes pole tema väitel seega mitte „allakäik, vaid sõjaväelase elukutse
ümberhindamine”151. Coker ütleb: „Isegi kahekümne esimesel sajandil on
raske ette kujutada, et lääneriikide armeed ei saa tulevikus olema valdavalt
täidetud meestega või et need saavad olema efektiivselt vähem soolistatud.
Kuid naised muudavad märkimisväärselt suhtumist sõdadesse ja seetõttu on
nende sõjavormis kohalolek niivõrd oluline.”152
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Ibid., pp. 301–305. Kennedy-Pipe loetleb neid stereotüüpseid seoseid, mis kasvavad
välja vastandusest mehed kui kaitsjad vs. naised-lapsed kui kaitsmist vajavad: mehelikkus,
sõjapidamine, tugevus, agressiivsus, vägivald vs. naiselikkus, passiivsus, nõrkus, vajadus
hoolitsuse järele (Kennedy-Pipe 2000, p. 38).
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Vt Elshtain, J. B. 2000. “Shooting” at the Wrong Target: A Response to Van Creveld. –
Millennium: Journal of International Studies, Vol. 29, No. 2, pp. 443–448; Coker 2000.
Mõlemad autorid märgivad, et van Creveld ei arvesta laiemat sotsiaal-poliitilist konteksti,
mille raames on naiste osakaal sõjajõududes suurenenud. Samuti nendivad nad, et tegu on
pigem muutusega militaarstruktuurides, mitte nende allakäiguga.
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konstruktsioon (Coker 2000, p. 451)
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Peale militaarkultuuri muutumise tuleb tänapäeval arvestada juba eespool
mainitud virtuaalsõdade kontseptsiooniga, kus põhiline sõjategevus toimub
distantsilt, mitte otseses füüsilises kokkupuutes vastase relvaüksustega.
Kennedy-Pipe leiab, et nüüdisaegsed vaidlused naiste sobivuse ja kaasamise üle relvajõududesse (k.a lahingtegevusse) on üsna tarbetud, kuna sõjategevus on muutumas üha enam tehnoloogilisemaks, virtuaalsemaks ja seda
peetakse endast nõrgemate vägede vastu. Rahvusarmeed on vähenemas, üha
enam minnakse üle vabatahtlikule sõjaväeteenistusele. Virtuaalsõjad esitavad pigem nõude sõjalisele tehnoloogiale, mitte niivõrd inimfüüsisele ja
seetõttu on ka naistel neis kergem osaleda.153 Kennedy-Pipe lisab, et olulisem kui vaidlus selle üle, kas naised peaksid saama täielikult integreeritud relvajõududesse või mitte, on hoopis küsimus „kuidas ja kus saaksid
nad kõige paremini kaasa teenida uutmoodi sõdades, mis nõuavad uutmoodi
sõdalasi”154.
Seda teemat sobib hästi kokku võtma Goldsteini järeldus, mille ta teeb
ajalooliste näidete põhjal: „kõlbmatuks tuleb tunnistada igasugune selgitus soolistatud sõjarollide kohta, mis põhineb naiste väidetaval suutmatusel
toimida lahingus /.../. Naised suudavad olla head sõdurid nii individuaalselt
kui ka sega- ja täielikult naistest koosnevates gruppides. Samuti suudavad
nad olla suurepärased komandörid sõduritele ja mehed saavad järgneda nende
juhtimisele sõjas.”155

4. Naised ametikandjatena kirikus ja
kaitseväes – ühised kitsaskohad
Pealtnäha võib tunduda, et vaimulike ja sõjaväelaste elukutse ning teenistuse
vahel on vähe ühiseid jooni. Kui mõelda nende kahe ameti teenistuskohustuste peale, siis nii see ilmselt ongi. Kui vaimuliku ülesandeks on suunata
inimesi nende vaimulikes otsingutes ja aidata kaasa hingerahu leidmisel, siis
sõjaväelase ülesanne praeguses maailmas on tagada väline rahu ja turvalisus.
Need kaks nõuavad aga erinevaid vahendeid.
Samas on nii kirikul kui kaitseväel üsna selgeid ühiseid tunnuseid.
Mõlemad rajanevad koostööoskusel, vastastikusel usaldusel ja teatud normide
153
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Goldstein 2004, p. 403. Kaldkiri originaalis. Goldsteini järeldus kehtib ka peale tema
raamatu ilmumist 2004. aastal. Viimase aastakümne sõjad Afganistanis ja Iraagis on samuti
näidanud naiste suutlikkust toimida efektiivselt ka väga rasketes militaaroperatsioonides
(Titunik 2008, p. 162).
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järgimisel. Juhtimistasandilt on nii ohvitserile kui vaimulikule oluline
empaatiliselt tundma õppida inimesi, keda juhitakse, olgu selleks siis relvaüksus või kogudus. Samuti võib juht seista silmitsi selliste probleemidega
nagu juhtimisvõimekus, tunnustatus, enesekehtestamine, potentsiaali realiseerimine (nii oskuste ja võimete kui ka karjääri osas), toimetulek pingete
ning stressiga.
Tegu on institutsioonidega, kus naiste osalus strateegilistel positsioonidel on kas olematu või üsna tagasihoidlik. Kirikus ja kaitseväes on nendeks
kõrgemad ametid, millele kaitseväes lisanduvad rollid, mis on seotud otsese
lahingtegevusega. Nii võidakse naisi kirikus näha parema meelega juhtimas
laste pühapäevakooli või laulmas kirikukooris, aga mitte juhtimas kogudust.
Relvajõududes rakendatakse naisi harjumuspäraselt meditsiiniteenistuses
või administreerivais ameteis, kuid ilmselt oleks nii mõnelegi vastumeelne
neid kohata lahingüksuses või ohjamas valdavalt meestest koosnevat üksust.
Soolise segregatsiooni poolest pole kumbki institutsioon teatud ametipositsioonide (nt tippjuhid) osas erandlik.
2010. aastal viisin läbi kvalitatiivuuringu, mis keskendus hinnangutele
ja arvamustele naisvaimulike kohta ning oli aluseks minu magistritööle156.
Uuring põhines poolstruktureeritud süvaintervjuudel, kuhu kaasasin
EEKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõpetanud 10 naisvilistlast. Kõik
nad kuulusid Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu,
olid suuremal või vähemal määral haaratud mõne koguduse töösse ning neil
oli sarnane kvalifikatsioon samas koolis teoloogilise rakenduskõrghariduse
omandanud meesvilistlastega. Neid eristas viimastest see, et antud konfessioonis on pastori ordinatsioon olnud avatud vaid meestele, kuigi naised
on võinud osa saada diakonissi ordinatsioonist ja teenida mõnd kogudust
abipastori või ülevaataja (sisuliselt pastori) ametis. Diakonissiordinatsioon
viimast ei takista, kuna ka mõned mehed teenivad koguduste pastoritena diakoni ordinatsioonis. Vahe on selles, et kui viimaseid võidakse hiljem ordineerida pastoreiks, siis naistel see võimalus puudub, mis tähendab, et kaheastmelises vaimulike süsteemis157 saavad nad teenida vaid madalama astme
vaimulikena (diakonissid).
Soovisin saada paremat pilti sellest, mida hariduslikult kvalifitseeritud
naised ise sellisest olukorrast arvavad ja millised on nende vaated naiste
teenimisele koguduse vaimulikuna. Usun, et mitmed uuringust koorunud
156
157
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Põhikirja §13 järgi on sealsete koguduste vaimulikeks 1) pastorid, 2) diakonid ja
diakonissid (Eesti EKB Koguduste Liidu põhikiri. – Eesti EKB Liit. 27.03.2004. <http://
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tähelepanekud, mis puudutavad naisvaimulike teenimisega seonduvaid
kitsaskohti, võivad olla aktuaalsed ka relvajõududes teenivate naisohvitseride
puhul. Seetõttu olen uuringutulemusi kasutanud antud arutelu toestamiseks ja
illustreerimiseks. Väljavõtteid intervjuudest esitan anonüümselt ja osalejate
loal.
4.1. Traditsioonide jõud: soopõhine või võimetepõhine teenimine?
Kuigi ametisobivuse kriteeriumiks võiks pidada vastavaid isikuomadusi
ja võimeid, millele lisandub tavaliselt ka erialaharidus, osutab elureaalsus
sellele, et „õige” sugu võib teatud ametites saada peamiseks kvalifikatsiooni
aluseks. Oma osa võib selles olla ka tugevatel traditsioonidel nii kirikus kui
relvajõududes. Militaarsfääri meeste pärusmaaks põlistamise võimalikud
põhjused, nii nagu see on reeglina olnud kuni 20. sajandini välja, said üles
loetud eelmises osas, milles vaatlesin naisi relvajõududes. Sellest selgus,
et arvesse tuleb võtta bioloogiliste erinevuste võimendamist läbi kultuuri,
mehelikkuse ja naiselikkuse sotsiaalset konstrueeritust, soolistatud sotsialiseerimist, sõjaväes teenimist kui mehelikkuse kinnitamist ning soorollide
ajaloolist jaotust (mehed kui sõjamehed ja naised kui uute sõjameeste „tootjad”), mida legitimeerib vastav ideoloogia. Kristluses on nende traditsioonide
tagamaaks olnud patriarhaalne kultuuripärand, mis ei soosinud naiste esilekerkimist juhtidena. Ühenduslüliks on bioloogia roll ajaloos: naiste unikaalne
võime tuua ilmale järglasi ja kõrge vastsündinute surevuse määr, mis paigutas
nad kodusesse sfääri, samas kui mehed said olla mobiilsemad ja seetõttu
kinnitada kanda avalikus sfääris. Tänapäeval on meditsiini ja elutingimuste
paranedes arenenud riikides viidud vastsündinute suremus miinimumini, kuigi
peamine vastutus laste üleskasvatamise eest on jätkuvalt naiste õlul. Nii võib
öelda, et kui militaartraditsioonid on muutumas, on põhjused naiste välistamiseks pigem pragmaatilist laadi158. Kirikus sõltub aastatuhandete taguste
kultuuritraditsioonide edasikandmine pigem teoloogilisest debatist erinevates
konfessioonides159. See selgitab, miks mõnes konfessioonis ei tehta naistele
ordinatsiooni osas takistusi ja mõnes teises on need piirangud reaalsed (kuni
158

Ilmselt kõige tugevamad pragmaatilised argumendid võiksid olla naiste füüsiline sobivus
teatud militaaraladele ja efektiivse sõjaväe aluseks olev stabiilsus. Seda võiksid ohustada eksperimendid naistega aladel, kuhu nad varem pole kuulunud. Viimase argumendi
kohta lisab Goldstein, et need, kes ei näe naiste jaoks kohta lahingüksustes, põhjendavad
seda sellega, et relvajõudude põhieesmärgiks on võita sõdasid, mitte tegeleda sotsiaalsete
muutuste katsetega (Goldstein 2004, p. 101).
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Ka minu uuringus osalenud mitmed naisvilistlased tõid esile vajaduse eristada n-ö ajatuid
piibellikke printsiipe ja ajas muutuvat kultuurikonteksti, mis oli Uue Testamendi aegadel
ikkagi väga erinev tänapäevasest (Marimaa 2010, lk 124–127).
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naiste täieliku välistamiseni vaimulikest ametitest). Traditsioonide legitiimsus mõjutab tegelikku elu. See on loonud olukorra, kus paljud vajavad aega,
et harjuda mõttega naispastorist (või naissõjaväelasest).
Peatun väga põgusalt mõnel senini käibival traditsionaalsel argumendil.
Kristlikust traditsioonist olgu toodud katoliku ja ortodoksi kiriku argumentatsiooni põhijooned. Neis kirikuis saavad vaid mehed olla preestrid,
kuna Kristus ei kutsunud ühtki naist oma kaheteistkümne apostli hulka. Seega
on vaid meestele antud meelevald juhtida, õpetada ja pühitseda. Kuna Kristus
oli mees160, siis üksnes mees saab euharistias161 esindada Kristuse rolli.
Ortodoksi kirik lisab seisukoha, et meestel ja naistel on erinevad vaimuannid
(karismad) ning naispreesterlust pole märgitud ei Piiblis ega hilisemas traditsioonis.162 Militaartraditsioonis võib kohata naise ja mehe rollide vastandamist. Naist nähakse elu andjana ja seetõttu võib üksnes mees olla vajadusel
elu võtjaks (sõjameheks)163.
Ülevaadet naiste ordineerimisest kristluses alustasin kahe tsitaadiga naisvilistlaste seas läbiviidud intervjuudest. Neis vastandati soopõhine ja andidepõhine valik koguduste pastorite selekteerimisel. Need vastajad polnud
ainsad, kes selle välja tõid. Nii näiteks pidas üks intervjueeritu pastori ametit
mehele omasemaks, kuna „väga vähe on neid naisi, kes suudavad tõesti
pastori rolli välja kanda”, kuid vastandus „absoluutselt” sellele, „kui paljalt
soo põhjal otsustatakse kõlbavust.”164 Üks teine märkis, et inimese soolise
160

Olles järjekindel, tuleb kriitiliselt märkida, et Kristus oli lisaks juut, kuid millegipärast ei
esitata euharistiat jagavatele preestritele rahvusliku kuuluvuse nõuet.
161

Kiriklik sakrament, mille käigus jagatakse leiba ja veini, mida peetakse ennast maailma
pattude eest ohverdanud Kristuse ihuks ja vereks.
162

Otranto, G. 1991. Notes on the Female Priesthood in Antiquity. – The ordination of
women in the Roman Catholic Church. <http://www.womenpriests.org/traditio/otran_
1.asp>, (13.05.2012); Kollontai, P. 2000. Contemporary Thinking on the Roles and Ministry
of Women in the Orthodox Church. – Journal of Contemporary Religion, Vol. 15, No. 2,
pp. 173–174. Ajalugu, arheoloogilised leiud ja kriitiline piibliuurimine muudab väite naispreestrite puudumise kohta äärmiselt küsitavaks.
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On üsna selge, et nii naine kui mees on mõlemad elu andjad, sest mees panustab uue
elu sündi oma seemnerakkudega. Nii naise ühekülgne käsitlemine eluandjana kui mehele
külgepoogitud tapmisfunktsioon on ebaõiglaselt üldistavad. Kas mees tahab soopõhiselt olla
tapmissümbol või soovib ka tema olla elu alalhoidja? Võib väita, et elu alalhoidmine võib
vahel tähendada seda ähvardava ohu likvideerimist (tapmist), aga jääb loogiliselt arusaamatuks, miks see ülesanne jäetakse üksnes meestele. Loomariigis esineb näiteid emasloomadest, kes oma järglaste kaitsmiseks on valmis tapma potentsiaalselt ohtliku läheneja. Seega
jääb ratsionaalselt arusaamatuks, miks üksnes mees tohib vajadusel tappa, kuid naine mitte.
Pigem võib siin näha seda varjatud tendentsi, millele viitab Malešević ja mida käsitlesin põhjalikult eespool: ühiskonnale on funktsionaalselt vajalik, et üks sugupool „toodab” uusi sõdalasi
ja neid toestavaid abijõudusid ning teine sugupool kaitseb ühiskonda sõdades osaledes.
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kuuluvuse asemel on oluline see, „kas [inimene] vastab nendele ametikoha
nõuetele või mitte.”165 Samuti toodi välja, et „sugu ei ole oluline, vaid just
nimelt see isiksus ja siis see tema enda kutsumus”166. Lisaks loetleti mitmeid omadusi, mis käivad hea pastoriga kaasas, kuid nende juurde ei kuulu
inimese sugu: „kui on hea naine [pastorina], siis on ta hea sellepärast, et
ta teeb häid asju, mitte sellepärast, et ta on naine”167. Nimetati ka seda, et
andidepõhine teenimine (vastandatuna soopõhisele) peaks koguduses katma
iga valdkonna, mitte üksnes pastoritöö168.
Naiste välistamine pastoriametist võib anda neile negatiivse signaali,
otsekui oleksid nad võrreldes meestega „teise järgu inimesed”. See soosib
eelarvamuste kujunemist, pealegi on „lühinägelik”, kui „tehakse vahet ja
rõhutatakse neid erisusi”.169 Seetõttu võivad kannatada ka kogudused – konfessioonid, kus naisi pastoreiks ei ordineerita, võivad kaotada „väga palju
/.../ seda rikkust, mida Jumal on koguduse sisse pannud”170. Naise kutsumuseks pole „ainult mehe toetamine, vaid tal on oma elu, oma kutsumus ja
oma isiksus”171. Debattides naiste osaluse üle relvajõududes on ka võrdsetele
õigustele rõhuvad feministid märkinud, et naiste välistamine lahingtegevusest taandab nad teisejärgulisteks172. Ilmselt on sama kehtiv ka juhtudel,
kui naised oma soo tõttu kogevad kas kiriklikus või sõjaväe hierarhias nn
klaaslae efekti173.
Soopõhist ja võimetepõhist teenimist üksteisele vastandades tuleb viimaks
peatuda ka nii sõjaväelase kui vaimuliku ameti näiliselt maskuliinsel iseloomul. Näiteid naiste „maskuleerumisest” võib leida nii sõjaväest kui kirikust. Selle illustreerimiseks sõjaväes viitasin eespool allmärkuses Iisraeli
kaitseväe kogemusele174. Kuid sama võib kohata ka kirikus, nagu väljendas üks uuringus osalenu, kasutades võimukate naispastorite puhul sõna
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„ebardlik”175. Samas peab naispastor olema „autoriteetne” ja võimeline
ennast kehtestama176. Kas see muudab need naised „mehelikeks”? Kas
naised peavad aktsepteerima meestele kinnistatud käitumismalle, et lüüa
neis valdkondades läbi? Kui jälgida naiste igapäevaelu, võib täheldada, et
neil on liidriomadusi, mida tavaliselt ei seostata maskuliinsusega. Näiteks
emasid jälgides tundub mulle, et juhtimisoskus, mille alla kuulub ka
distsiplineerimine, ei ole soopõhine. Inimrühma on kindlasti raskem ohjata
kui üksikindiviidi, aga paljud tavakooli naisõpetajad suudavad edukalt hoida
ja taastada korda klassiruumis. Kui naine saab hakkama oma lapse (või
klassikollektiivi) korrale kutsumisega ning suudab säilitada enesekindluse
ja tahtejõu ka jonniva väikelapse kõrval, siis miks arvatakse vahel, et naine
oma olemuselt ei suuda juhtida, distsiplineerida ja vajadusel käske jagada
täiskasvanutest koosneva seltskonna eesotsas olles? Täiskasvanute puhul
(kuigi see on erinevalt arenenud) saame rääkida ka suuremast enesedistsipliinist võrreldes lastega. Küsimus on pigem selles, kas juhi võimupositsiooni
tunnustatakse või mitte. Seega ma ei leia, et juhtimisoskus kirikus või kaitseväes ja sellega kaasnevad isikuomadused on mingil moel soospetsiifilised.
Pigem need kas on või ei ole konkreetsele indiviidile (hoolimata tema soost)
omased.
4.2. Tunnustamine ametis ja tokenism
Sotsioloog Rosabeth Moss Kanter on kirjeldanud protsessi, kus traditsionaalselt meeste päralt olnud ametitesse on hakanud sisenema naised, kuid nende
olukord on täiesti erinev selles valdkonnas enamiku moodustavate meeste
omast. Nad satuvad kõrgendatud tähelepanu alla just oma vähese esindatuse
tõttu. Nende osalus on kontrastis enamiku moodustavate meestega, kes seetõttu muutuvad teadlikumaks soolistest sarnasustest ja erinevustest, kusjuures
erinevusi kaldutakse võimendama. Uustulnukates võidakse näha ohtu grupi
senisele kultuurile ja tavadele. Säilitamaks oma soolist kokkukuuluvust
teiste meestega, kogetakse naiskolleege teatud määral autsaideritena. Selliste
„tokenitena”177 esinevaid naisi kiputakse stereotüübistama vastavalt eelnevalt
väljakujunenud arusaamadele naistest üldiselt, isegi kui need stereotüübid ei
vasta konkreetse indiviidi tegelikele omadustele. Kõik see võiks muutuda,
kui naisi oleks antud valdkonnas piisavalt palju, et üldistusi oma tegelike
175
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omadustega ümber kujundada. Kuid „tokenite” puhul ei pöörata tähelepanu mitte nende individuaalsusele, vaid nende kategooriale (antud juhul
sugu), mille alusel luuakse nende kohta stereotüüpseid arusaamu. Seetõttu
on neil niisuguses rühmakoosluses kergem selliste arusaamadega kohaneda,
kui püüda olla omanäoline indiviid.178 Selline tokenism, mis laieneb peale
naiste ka teistele vähemustele, on hästi kajastatud Kanteri tähelepanekus:
„„Naistokenid” on alati oma kolleegidest erinevad, mida nad ka ei teeks,
seega ei saa nad kunagi olla organisatsiooni tavaliikmeteks, vaid on alati oma
liigi sümboleiks.”179
Kuigi „tokenitesse” suhtutakse teatud määral nagu autsaideritesse, oodatakse neilt siiski lojaalsust dominantse staatusega kolleegide suhtes. Kui nad
osutuvad lojaalseteks, võetakse nad rohkem omaks, vastupidisel juhul satuvad nad veel suuremasse isolatsiooni. Lojaalsus võib väljenduda ka selles,
kui naerdakse kaasa naljadega, mis on sihitud nii nende kui nende esindatava
kategooria pihta (nt naljad naiste aadressil). Samuti võidakse „naistokenitelt”
oodata tänulikkust selle eest, et neid on kaasatud „meeste alale”, mis ühtlasi
tähendab seda, et nad ei nõuaks enda edasist edutamist ega kritiseeriks oma
piiratud võimalusi võrreldes meeste omadega.180
Millal on isikud „tokenid” ja millal enam mitte? Kanter pakub välja,
et „tokenite” puhul on nende proportsioon kogu grupis umbes 15:85 (ebaproportsionaalsuse osakaaluga „moonutatud grupp”). Väiksema grupi puhul
piisab ka ühest teise kategooria esindajast, et olla „token”. Kui neid lisandub
mõningal määral, ei ole nad ühel hetkel enam „tokenid”, vaid „vähemus”
(proportsioon u 35:65), st nende osakaal on juba piisavalt suur, et individuaalsed omapärad tuleksid selgemalt esile ja neid ei koheldaks enam „tokenitena”.
Samuti suudavad nad sel juhul mõjutada ja muuta grupi kultuuri.181
Kas kirikus ja kaitseväes võib esineda taolist tokenismi? Teatud positsioonidel ja valdkondades võib sellele mööndustega vastata jaatavalt.
Parameetriks võiksid olla orienteeruvad suhtarvud 15:85 ja 35:65, mille vahemikus saab „tokeneist” arvestatud vähemus. Teatud lakmuspaberiks võiks
olla ka Kanteri tõdemus: „Token ei pea kõvasti tööd rabama selleks, et teda
märgataks, kuid ta peab tegema kõvasti tööd selle nimel, et tema saavutusi
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märgataks.”182 See ühtib ka minu uuringus osalenud enamiku arvamusega, et
naistel on võrreldes meestega raskem juhtida kogudust, kuna neid ei pruugita
selles ametis tunnustada 183. Kui naistele avanevad võimalused kandideerida
kiriklikesse ametitesse või erinevatesse kaitseväe struktuuridesse, ei tähenda
see veel, et kõik seda tunnustataks ja neil ei tuleks näha vaeva enda tõestamiseks. Pastorina teenimise potentsiaal tähendaks ühe intervjueeritu sõnul esmajärgus seda, et „naised peaksid ennast ikka palju rohkem tõestama kui mehed,
et neid võetaks tõsiselt”184. Küsimus on ka selles, „kas kogudus võtab selle
inimese vastu või mitte”, nagu selle sõnastas üks teine uuringus osalenu185.
Probleem tekib ka siis, kui kogudus on lõhestunud oma suhtumises naispastorisse: „kui näiteks pool kogudust on selle naispastoriga nõus ja pool võitlevad
selle inimese vastu, selge see, et tal siis pole kerge olla pastor”186.
Tokenismi kõrval on oluline peatuda ka nn kontakthüpoteesil. Selle järgi
muutuvad varasemad negatiivsed hoiakud positiivsemateks, kui objektiga
suheldakse nagu võrdsega ja ümbritsev süsteem seda soosib187. Lehmani
järgi kinnitavad seda hüpoteesi ka mitmed uuringud naisvaimulike kohta.
Nende suhtes on avatumad need koguduseliikmed, kel on varasem kokkupuude naistega, kes töötavad aladel, mida on peetud traditsionaalselt meeste
valdkonnaks, eriti kui on tegu kõrgema staatusega positsiooniga. Samas ei
piisa suhtumise muutumiseks põgusast kontaktist mõne naisvaimulikuga.
Pigem kujundab hoiakuid (enamjaolt positiivsemaks) see, kui kuulutakse
kogudusse, mida juhib naine. Selline kogemus tasandab teiste sarnaste
kokkupuudete (naised „meeste ametites”) mõju sedavõrd, et need muutuvad
teisejärguliseks.188 Ka hilisemad uuringud on näidanud, et koguduseliikmete
pikaajalisem kontakt naispastoritega kasvatab positiivset suhtumist189.
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Nt Dudley, R. L. 1996. How Seventh-Day Adventist Lay Members View Women
Pastors. – Review of Religious Research, Vol. 38, No. 2, pp. 133–141. Dudley järeldab tulemuste põhjal, et naispastorluse üle vaidlemise asemel oleks otstarbekam lubada naisel olla
mõnda aega pastor, kuna tõhusal naispastoril on suurem mõju positiivse suhtumise kujundamisel (Ibid., p. 139).
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Relvajõudude kohta märgib Goldstein, et probleem pole mitte naiste suutlikkuses toimida edukalt ka lahingülesandeid täites, vaid meeste võimes neid
endi keskel aktsepteerida. Aktsepteerimisprobleem kerkib üles eriti siis, kui
naised on mingil alal alles uustulnukad. Kui naissõduritega on olnud pikem
kokkupuude, kahaneb see probleem märgatavalt.190 Seega leiab kontakthüpoteesile kinnitust nii kirikust kui sõjaväest.
Tunnustamise kohta võib kokkuvõtteks öelda, et ilmselt on nii naisvaimulikel kui ka naistel, kes teenivad kaitseväes nende jaoks mittetraditsionaalsematel aladel, vaja meestest rohkem pingutada selleks, et
pälvida teiste tunnustus. Olles tokenid tuleb neil tõestada, et nad pole harvaesinevad erandid, ja et nende asemel saaksid ka mitmed teised vastavate
annete ja võimetega naised sama edukalt hakkama. Kergem on neil kindlasti
aga siis, kui nendega samas konfessioonis või militaarvaldkonnas töötab
rohkem naisi ja nad kuuluvad seega vähemalt arvestatava vähemuse hulka.
Ilmselt ei tule iga naine toime pastorina, ohvitserina või mõnes muus sõjaväelises ametis, isegi kui ta kord on sellesse ametisse pääsenud, kuid sama kehtib
ka meeste kohta. Ometi on sobivad isikuomadused, individuaalne andekus,
ametis vajalikud oskused ja võimed need, mis loovad soodsa pinnase endast
positiivse kuvandi loomiseks nende silmis, kellega koos teenitakse. Selliste
positiivsete kuvandite ja isiklike kontaktide kaudu võivad muutuda ka nende
hoiakud, kes naisvaimuliku või naissõjaväelasega kohtudes lähtuvad esmalt
soolistest stereotüüpidest. Nii loob see väljavaate, et sooliste kategooriate
asemel hakatakse märkama indiviidi tema individuaalsete eripäradega, mis
on nii kirikus kui kaitseväes määravam kui inimese sugu.
4.3. Ameti femineerumine ja rollimudelid
Minu korraldatud uuringus osutasid mitmed vastajad sellele, et pastoriamet ei
tohiks liialt femineeruda. See tähendas nende arvates, et pastorid ei tohiks olla
„ainult” naised või siis „valdav enamik” (kasutati ka väljendeid „väga suur
protsent”, „väga palju”, „laiahaardeline”) pastoritest ei tohiks olla naised.
Mõned leidsid, et naispastorid peaksid olema pigem erand kui reegel.191
Seda põhjendati vajadusega hoida koguduse ameteid tasakaalustatuna ja
andidepõhisena. Märgiti ära, et „kui ma oleksin mees, ma ei tahaks kuuluda

190
191

Goldstein 2004, p. 105.

Marimaa 2010, lk 112–116. Põhjustena, miks naispastorlus oleks mõeldav pigem
erandina, nimetati seda, et üldiselt ollakse harjunud meesjuhtidega, samuti tõsteti esile naise
emaroll, mis „nõuab suurt pingutust” (seetõttu sobib see töö paremini vallalistele naistele,
keda ei seo perekondlikud kohustused).
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kogudusse, kus ainult naised juhivad”192. Toodi ka negatiivseid näiteid
sellest, kuidas mehed on naiste juhitavates kogudustes jäänud tagaplaanile ja
pole suutnud realiseerida oma potentsiaali, kuigi on ka vastupidiseid näiteid.
Intervjuudes märgiti rollimudelite olulisust, kuna naine ei suuda olla rollimudeliks mehele ja vastupidi. Toodi välja ka isafiguuri („vanem”, „küps”,
„tugev”) olulisus nii ühiskonnas kui koguduses, kuna „naine ei suuda seda
alati olla”. Seetõttu võiksid koguduses teenida mõlemad sugupooled oma
annetega.193
Mitmed andmed näitavad, et naisjuhid on endiselt selges vähemuses
enamikus konfessioonides, kus naisi ordineeritakse. Vähemalt lähitulevikus
pole oodata, et naiste osakaal moodustaks neis (üksikute eranditega) kasvõi
poole meeste omast194. Veel vähem on seda ilmselt „karta” kaitsejõududes.
Mõtlema võiks aga ärgitada rollimudelid, mis on kaitseväes ilmselt sama
kandvad kui kirikus. Siiski on kaheldav, kas just meestel, kes moodustavad
sõjajõududes ja kiriku ametihierarhias enamiku, tekiks probleem rollimudelitega, kui nende institutsiooni juhtival astmel figureeriks naine. Samuti
on küsitav, kas rollimudelid kirikus ja kaitseväes peavad tingimata tähendama, et mehed võtavad mõõtu meestelt ja naised naistelt või oleks mõistlikum rääkida soost sõltumatutest eeskujudest. Ajaloos on piisavalt näiteid nii
pühendunud naistest kristluses kui ka vapratest naistest lahingtegevuses ning
nii pühendumine kui vaprus on pigem isiku ja mitte sooga seotud omadused.
Teema vajaks ilmselt eraldi uurimist, kuna oleks väär teha oletuste põhjal
sügavaid järeldusi.

5. Kokkuvõtteks
Ajalugu on näidanud, et naised võivad edukalt teenida nii koguduste vaimulikena kui ka sõjajõududes. Ometi on pahatihti nende teeneid vajatud vaid
hädavajadusel, kui pole olnud võtta piisavalt (sobivaid) mehi. Kui hädavajadus möödas, on taas pöördutud pigem meeste poole ja naised on pidanud naasma oma pärusmaale – kodusesse sfääri. 20. sajand ja eriti selle teine
pool on toonud kaasa kiired muutused naiste kaasatuses paljudes kirikutes ja
lääneriikide relvajõududes. Samas pole suhtumised ja hoiakud mundrit kandvatesse või kantslis jutlustavatesse naistesse teisenenud samas tempos väliste
192

Ibid., lk 116.

193

Ibid., lk 116–120.

194

Ibid., lk 174–175. Täpsustatud andmetel moodustab erandi Unitaarse Universalismi Liit,
kus aastal 1999 ületas naiste osakaal vaimulike seas meeste oma (Robinson 2011
(14.05.2012)).
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ja ametlike murrangutega. Naised võivad oma soo tõttu neis ameteis kogeda
jätkuvalt tokenismi ja vajakajäämisi sotsiaalses aktsepteerimises.
Kuigi naiste vaimulikuametisse kaasa haaramise vastu võib tuua mitmeid argumente, mida on käsitletud ka siinses artiklis, jääb peamiseks veelaheks traditsioonide (sh Piiblis kirja pandu) tõlgendamine. Siinkohal võiks
mõtlemisaineks olla küsimus: milline oleks Uue Testamendi arusaam naise
rollidest kirikus siis, kui sealsed tekstid poleks kirja pandud mitte kaks aastatuhandet tagasi, vaid tänapäeval? Kas poleks põhjust arvata, et tollasest maailmast täiesti erinev sotsiaal-kultuuriline kontekst mõjutaks ka pühakirja
sõnumit naistest? Piibli sisulise sõnumi (nn ajatu sõnumi) ja kultuurikonteksti
eristamine on jätkuvalt kriitilise tähtsusega ka debatis naiste teenimise üle
kiriku juhtivates ametites.
Aeg on tõestanud, et naissõjaväelased sobivad nii juhtivatesse rollidesse
kui ka relva kandma. Tänapäevane tehnoloogia ja kaugsõjad muudavad
relvajõududes teenimise veelgi hõlpsamaks neile naistele, kes ei juhtu olema
erandlikult tugeva füüsisega. Juhul, kui füüsiline tugevus ja vastupidavus on
edukuse põhikriteeriumiks, võib aga neis valdkondades tekkida probleem.
Seega ei ole siin mõtet rõhuda sookvootidele või ideoloogilistele argumentidele sugude võrdsusest.
Selle artikli eesmärgiks ei ole võidelda naiste võrdse osaluse eest kaitseväes ja kirikus. Pigem nõustun täiesti Richard A. Lippaga: „Pole vajalik,
et pool kõikidest lahingüksustest koosneks meestest ja pool naistest. Pigem
peavad naistel olema samad võimalused nagu meestel ja need naised, kes
selleks kvalifitseeruvad, peavad saama võimaluse kaasa teenida militaarsetes ametites.”195 Seega pole minu jaoks küsimus mitte selles, kas ja kuivõrd
peaksid mehed ja naised olema hõivatud juhtivates ja strateegilistes rollides kaitseväes ja kirikus. Küsimus on pigem selles, kas need inimesed, kel
on tahtmist, (vaimseid ja füüsilisi) võimeid, oskusi ja teadmisi, võivad leida
rakendust seal, kuhu neil on potentsiaali sobida, või lõikab need võimalused
läbi saatuse vingerpuss, mis määras neile sündida „valesse” sukku.
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Lippa, R. A. 2002. Gender, Nature and Nurture. Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum
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MEMORIES OF THE BRONZE NIGHT
Kristjan Kask

1. Introduction
In the past decades of the history of Estonia, there have occurred few events
which have profoundly affected and touched more or less the entire population of the country. One of these events was undoubtedly the loss of the motor
vessel “Estonia” on September 28th 1994 on its way from Tallinn to Stockholm
with 989 persons on board, of whom over 800 died1. More recently, the events
which took place in April 2007 (named as the ‘Bronze Night’, BN) are comparable due to their far-reaching effect on the people of Estonia.
There have been numerous newspaper articles which have been written,
as well as several studies2 which have been published concerning the BN. In
addition issues such as the effects of being an on-site on journalist3, as well
as fear as a political means of influence4 have also been examined, to mention a few. The aftermath of relocating the Liberators’ Monument and the
cyberattacks5 against governmental agencies and services, banks and media

1

Final report on the MV ESTONIA disaster of 28 September 1994, The Accident. –
Accident investigation board of Finland. <http://www.turvallisuustutkinta.fi/en/Etusivu/
Tutkintaselostukset/Vesiliikenne/MVEstonia/Lataussivu>, (29.01.2013)
2

For example, see the special edition of Baltic Horizons, 2008, no. 10.

3

Krjutškova, K. 2009. Aprillirahutuste kajastamise võimalikud psüühilised reaktsioonid
ja mõjud ajakirjanikele. [Journalists who reverbrated April disturbances – its reactions and
influence for them]. Bachelor thesis: University of Tartu.
4

Miller, M. 2009. Hirm kui poliitiline mõjutusvahend ja selle kasutamine Pronksiöö
sündmuste näitel. [Fear as a political means of influence and its use shown on Bronze Night
events]. Bachelor thesis: University of Tartu.
5

Czosseck, C.; Ottis, R.; Talihärm, A.-M. 2011. Estonia After the 2007 Cyber Attacks:
Legal, Strategic and Organisational Changes in Cyber Security. Proceedings of the 10th
European Conference on Information Warfare and Security at the Tallinn University of
Technology Tallinn, Estonia 7–8 July 2011, pp. 57–64. Reprinted in 2011 in the Journal of
Cyber Warfare and Terrorism, Vol. 1, Issue 1; Tikk, E.; Kaska, K.; Vihul, L. 2010. International cyber incidents: Legal considerations. Tallinn: CCD COE Publications; Evron, G.
2008. Battling botnets and online mobs: Estonia’s defense efforts during the internet war. –
Georgetown Journal of International Affairs, Vol. 9, No. 1, pp. 121–126.
ENDC Proceedings, Volume 17, 2013, pp. 180–193
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channels, impacted almost everyone, therefore, the consequences that this
event has had on the people living in Estonia has been widely discussed6.
The current paper seeks to examine the degree to which the memories
concerning the BN are united, and also ascertain the emotional reactions of
people when they first heard about it. First, issues concerning memory and
the formation of flashbulb memories are discussed. Then, the results of the
survey are introduced and discussed. The chronology of the BN has been
well documented in other sources7, and is therefore, not within the scope of
this paper.

2. The formation of memories
When we participate in an event, information about the event is mostly
encoded into the episodic memory. This however, can be altered when we
interact with others or watch/read different types of media. The information
can then become blurred and, we may instead use semantic information (e.g.
knowledge) for the memory process, rather than trying to actually remember what happened8. Thus, it can be difficult to judge afterwards, to what
extent the information is retrieved from the episodic memory and how much
became intergrated later from the semantic memory.
Events such as the BN also tend to form strong reactions. One way to
examine the memory and reactions of people related to some specific event
is through the concept of flashbulb memories (FBM). FBM are detailed
memories of the reception context9. In some circumstances people may well
remember the context in which they first saw or heard the news, such as the
exact time it happened, their detailed location, or what activities they were
engaged in at the time10. Still, these memories are often inaccurate and vulnerable to distortions over time as so-called ‘ordinary’ memories11. However,

6

For example, see several papers in Vikerkaar 2008, special issue no. 4–5.

7

Alatalu, T. 2008. The Bronze Soldier – A Chronology. When and how he became
notorious? – Baltic Horizons, No. 10, pp. 10–48.

8

Tulving, E. 2002. Mälu [Memory]. Tartu Ülikooli Kirjastus.

9

Brown, R.; Kulik, J. 1977. Flashbulb memories. – Cognition, Vol. 5, No. 1, pp. 73–79.

10

Luminet, O.; Curci, A. 2009. The 9/11 attacks inside and outside the US: Testing four
models of flashbulb memory formation accross groups and the specific effects of social
identigy. – Memory, Vol. 17, No. 7, pp. 742–759.
11

Talarico, J. M., Rubin, D. C. 2003. Confidence, not consistency, characterizes flashbulb
memories. – Psychological Science, Vol. 14, No. 5, pp. 455–461.

182

KRISTJAN KASK

documenting accurate memories is complicated as there are often difficulties
in obtaining initial reports immediately after the event.
Previous research in the area of flashbulb memories has covered events
as varied as: the loss of the ferry Estonia12, the nuclear accident in Japan13,
the death of Princess Diana14, the Nerve Gas Attack in Tokyo15, the Marmara
earthquake in Turkey16, the resignation of the British Prime Minister
Margaret Thatcher17, the death of Belgian King Baudouin18, the death of
French President Mitterrand19, as well as several studies of the 9/11 terrorist
attacks in the US20.
There are four major models which explain the formation of flashbulb
memories21 and they take into consideration the cognitive, emotional, and

12

Christianson, S. A.; Engelberg, E. 1999. Memory and Emotional Consistency: The MS
Estonia Ferry Disaster. – Memory, Vol. 7, No. 4, pp. 471–482.
13
Otani, H.; Kusumi, T.; Kato, K.; Matsuda, K.; Kern, R. P.; Widner, R. et al. 2005.
Remembering a nuclear accident in Japan: Did it trigger flashbulb memories? – Memory,
Vol. 13, No. 1, pp. 6–20.
14

Kvavilashvili, L.; Mirani, J.; Schlagman, S.; Kornbrot, D. E. 2003. Comparing
flashbulb memories of September 11 and the death of Princess Diana: Effects of time delays
and nationality. – Applied Cognitive Psychology, Vol. 17, No. 9, pp. 1017–1031.

15

Hirose, K.; Kato, T. 1997. Two Different mechanisms of formation of flashbulb
memories. – Interdisciplinary Information Sciences, Vol. 3, No. 2, pp. 177–124.

16

Er, N. 2003. A new flashbulb memory model applied to the Marmara earthquake. –
Applied Cognitive Psychology, Vol. 17, No. 5, pp. 503–517.
17

Conway, M. A.; Anderson, S. J.; Larsen, S. F.; Donnelly, C. M.; McDaniel, M. A.;
McClelland, A. G. R. et al. (1994). The formation of flashbulb memories. – Memory &
Cognition, Vol. 22, No. 3, pp. 326–343.

18

Finkenauer, C.; Luminet, O.; Gisle, L.; El-Ahmadi, A.; Van der Linden, M.; Philippot,
P. 1998. Flashbulb memories and the underlying mechanisms of their formation: Toward an
emotionalintegrative model. – Memory & Cognition, Vol. 26, No. 3, pp. 516–531.

19

Curci, A.; Luminet, O.; Finkenauer, C.; Gisle, L. 2001. Flashbulb memories in social
groups: A comparative test-retest study of the memory of French President Mitterand’s death
in a French and a Belgian group. – Memory, Vol. 9, No. 2, pp. 81–101; Finkenauer et al.
1998.
20

Luminet & Curci 2009; Kvavilashivili, L.; Mirani, J.; Schlagman, S.; Foley, K.;
Kornbrot, D. E. 2009. Consistency of flashbulb memories of September 11 over long
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social factors of FBMs22. The Following is a short overview of the different
approaches.
Brown and Kulik23 proposed a model of FBM formation which closely
follows the neuropsychological Now-Print! theory posited by Livingston24.
They proposed that to form a FBM about the original event it must be new
or unexpected (eliciting surprise). If there is a sufficient level of surprise, the
event is evaluated in terms of consequentiality or personal importance. They
have also suggested that emotional arousal subsequently triggers rehearsal,
and in addition higher consequentiality elicits more frequent arousal.
However, their model has been criticised for not using a consistent approach
(i.e. test-retest method) and for emphasizing novelty and surprise without
measuring them.25
Conway et al.26 suggested a model for FBM formation using the structural
equation modelling (SEM) approach. Their model of FBM utilized two direct
predictors: emotionality and rehearsal, and two indirect predictors: knowledge/interest and importance/sensequences27. In their model emotionality
and rehearsal were found to be unrelated. They were the first to combine
a test-retest definition of FBM together with the SEM approach; also their
model differentiated between the direct effects of the predictors on FBM
(affective reactions) and the indirect effects (importance through rehearsal
affects FBM). However, their approach has been criticised due to the fact
that their appraisal of novelty was not defined or operationalised, and did not
distinguish emotional appraisals and emotional responses.28
The Model proposed by Finkenauer et al.29 argued that the process by
which FBMs are formed and maintained develops through two pathways.
The first pathway is linked to a cognitive appraisal of the novelty to FBMs
which is mediated by the effect of surprise (i.e. the direct effect of emotion)
whereas the second pathway represents the indirect effect of emotion. They
have proposed that an incident creates high levels of cognitive appraisal of
personal importance and consequentiality which are followed by intense neg22

See Luminet & Curci 2009 for a detailed overview.
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Brown & Kulik 1977
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Livingston, R. 1967. Reinforcement. – Quarton, G.; Melenchunk, T. & Schmitt, F.
(Eds.). The neurosciences: A study program. New York: Rockfeller University Press.
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Luminet & Curci 2009.
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Conway et al. 1994.
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Luminet & Curci 2009.
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ative feelings. Emotional feelings then trigger a rehearsal which strengthens
the memory trace of the original event and eventually enhances FBMs. An
important role is also played by affective attitudes which are thought to influence importance/consequentiality, emotional reactions, and rehearsal.30 The
strengths of this model are the distinction made between cognitive appraisals
and feeling states, and also the distinction between surprise and other
emotional feelings31. This allows for the closer linkage of certain appraisals (like novelty) with specific emotional feelings that are triggered (for a
more detailed account of the ‘‘novelty encoding’’ hypothesis see Tulving &
Kroll)32. The weakness of this model lies in that FBMs were operationalised
by a single measure of memory for the reception context and not by the testretest procedure that permits a measurement of consistency33.
The fourth model: Er34, investigated the formation of FBMs for individuals
who had direct vs non-direct experienced of an event. The author suggested
that the recollection of those with direct experience of an event is different
from those who had no direct experience. For the direct experience group, the
level of personal consequences/importance was directly related to the degree
of elaboration of FBMs. For the non-direct experience group, the formation
of FBM closely followed the model suggested by Finkenauer et al., except
that surprise and novelty were considered a single dimension, and a direct
link between emotional reactions and FBMs was predicted.35 The Er study
provided an initial framework for models of FBM formation for events in
which the level of involvement differed for people who had experienced the
event (direct vs indirect) firsthand. The strengths of this model are that the
event selected (earthquake), had high ratings in terms of personal importance
and consequentiality, affective reactions, and surprise, which are key variables for the formation of FBMs. It was also beneficial that a large comparison group was recruited. However, the data collection took place six months
after the event and therefore the original memory that was investigated at
that time had already been reconstructed through media exposure and social
communication.36
30

Ibid.
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Luminet & Curci 2009.
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Tulving, E.; Kroll, N. 1995. Novelty assessment in the brain and long-term memory
encoding. – Psychonomic Bulletin and Review, Vol. 2, No. 3, pp. 387–390.
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Overall, the four models coincide in that the following variables need to
be included in models of FBM formation: (1) the reaction of surprise when
learning about the original event, (2) the appraisal of importance, or the consequentiality of the original event, (3) the intensity of emotional feeling or
state, and (4) rehearsal37. All models are also in concordance in that FBMs are
initialised by new (or unexpected) situations and that this mechanism has an
evolutionary adaptive value38. It should be noted, however, that in all models
rehearsal does affect FBM, although according to Finkenauer et al. the effect
is mediated by the memory of an event39.
2.1. The aim of current study
The current study examines whether there is evidence to suggest a unity of
memories among Estonian-speaking people concerning the BN. Although the
FBM paradigm was used to conduct the study, because a test-retest method
was not used, it cannot be considered an examination into the formation
of FBM, therefore the term ‘unity’ of memories is used instead. Talarico
and Rubin have indicated that confidence is largely related to the formation
of FBM40. Therefore, after each question in our survey we asked participants to provide confidence ratings. Finkeneauer et al. have stated that initial emotional reaction to an event triggers rehearsal of the event and therefore memories of the event are more accurate 41. For example, Conway et
al. found that the emotional reactions about the memories of 9/11 terrorist
attacks were divided into two, and were labelled as anxiety and rage42. Thus,
emotional reactions are also considered in the current study.
However, there are some limitations in this research which should be
taken into account when interpreting the results. First, the consistency of
memories was not measured in the study, therefore, there can be no definite conclusion of whether the memories of the BN were consistent or not.
Second, as the study was carried on via internet using multiple-choice questions, we were not able to examine directly the details of a person’s memory.
Nevertheless, we asked the participants questions which were most relevant
37

Luminet & Curci 2009.

38
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to the examination of FBM based on previous research43. Third, as the study
was conducted approximately three years after the event, it remains uncertain whether all the information remembered by the participants was in fact
autobiographical; it may be that some of the external (semantic) information
became intergrated with the original memories.

3. The survey
A link to an online survey was sent to the employees of several universities
and local governments in both the Estonian and Russian languages. There
were 204 respondants to the survey, of whom 192 responded in Estonian and
12 in Russian. Therefore, unfortunately, as there was such a low response
rate from the Russian-speaking participants, the responses between Estonian
and Russian participants could not be compared and the latter were excluded
from the analysis. Of the 192 participants 53 (28%) were males and 139
(72%) were females. The average age was M = 35 (SD = 10.8), range from
17 to 71. By education, two (1%) had finished primary-school, 70 (36.5%)
had completed high-school, and 120 (62.5%) the university. By location,
100 (52%) lived in Tallinn, 58 (28%) in Tartu, and 34 (18%) elsewhere in
Estonia. The data was collected in April-May 2010 which is approximately
three years after the BN.
The participants were first asked questions related to the circumstances
in which they had heard the news. The questions were framed in a multiplechoice format based on the research of Conway et al. 44. Each question was
followed by a confidence rating which was scored on a scale from one to
five (“1” not at all to “5” extremely). Participants responded by ‘clicking’
the appropriate button, which initiated the next question. A list of 14 questions was asked which were designed to measure the participants’ emotional
reaction when they thought back to what they were feeling during the event.
Participants could also add their comments after the eight initial questions,
but these comments are not analysed in this paper.
First it examined how well the participants remembered the events concerning BN (see Table 1) and then followed up with an analysis of their
emotional reactions. Using chi-square analysis an examination of whether
the memories were united among the participants (i.e. whether most of the

43

Ibid.
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Conway et al. 2009.
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participants remembered facts about the event and where they were in a unite
way) was carried out.
Statistically significant effects were present for all of the statements
(<.001). Most of the the participants were at home (66%), as opposed to
other places, when they heard about the event (seven participants reported
that they were in the middle of it). Most of the participants (79%) first heard
of the news on April 26th, compared to other dates. The main medium for
hearing the news was via television (57%) rather than via internet, radio, or
newspaper. When the participants heard about the event, they were mostly
with their family (52%) rather than with their friends, colleagues or alone.
Concerning activities, the participants were mostly engaged in leisure activities (57%) compared to working, watching news, or doing something else.
Participants heard the news mostly from the mass media (57%) and passed
the news on, immediately to the family members (44%) and friends (24%).
The mean ratings of the confidence regarding their memories were high, from
M = 4.07 (SD = 1.10) for the date of when they first heard about the event to
M = 4.75 (SD = .61) for the location when they first heard about BN.
The mean ratings of the emotional reaction are reported in Table 2. The
highest rated emotions were confused (M = 3.70 on a five-point scale), followed by hatred (M = 3.68) and angry (M = 3.67). As a data reduction technique, the emotional response data underwent exploratory factor analysis
using principal factor extraction and promax rotation. Inspection of the scree
plot and eigenvalues suggest a two-factor solution, which is referred to as
‘anxiety’ and ‘aggressiveness’ (factor loadings are presented in Table 2). The
correlation between anxiety and aggressiveness was strong (r = .371), but
sufficiently uncorrelated to negate treating these as discrete emotional reactions to BN.
Next we examined the correlations (Pearson) between age and two other
factors (anxiety and aggressiveness) and found that there was a small positive
correlation between age and anxiety (r = .297, p < .01) and between age and
aggressiveness (r = .278, p < .01). Also gender differences were examined in
relation to these two factors. There were gender differences for anxiety with
an independent t-test, t(192) = -8.65, p = .001 demonstrating that females
were more anxious (M = 3.23, SD = 1.31) than males (M = 2.55, SD = 1.20).
For aggressiveness a significant difference did not emerge, although there
was a an indication of it, t(192) = 1.94, p = .052 (males M = 2.98, SD = 1.41
vs females M = 2.80, SD = 1.38).

Note. The number of participants is in brackets. Unity between answers was measured with chi-square analysis.

In the
At home
At work
At school Elsewhere
middle of it
4% (7)
66.1% (127)
11% (21)
4% (8)
15% (29)
On 26th
On 27th
On 28th
When did you first hear
Before April
about BN?
26th
6% (12)
79% (152)
14% (27)
1% (1)
How did you first hear about
Radio
Television
Internet
Newspaper
Other
BN?
6% (11)
57% (110)
12% (23)
1% (2)
24% (46)
What were you doing when
I was
I was watching I had leisure
Other
you first heard about BN?
working
the news
time
12% (23)
28% (53)
57% (110)
3% (6)
Whom were you with when
Alone
With family
With friends
With
Other
you first heard about BN?
colleagues
16% (30)
52% (99)
20% (39)
10% (19)
2% (5)
Who were the first persons
Family
Friends
Did not inform
Other
you informed about BN?
anyone
44% (85)
24% (47)
30% (57)
2% (3)
Who first informed you of
Family
Friends
Media
Other
BN?
15% (30)
21% (40)
57% (109)
7% (13)

Where were you when you
first heard about BN?

4.75 (.61)

4.07 (1.10)

4.56 (.69)

4.47 (.77)

4.71 (.63)

4.54 (.72)

4.68 (.65)

χ2 (3) = 307.54, p < .001

χ2 (4) = 195.24, p < .001

χ2 (3) = 130.38, p < .001

χ2 (4) = 136.33, p < .001

χ2 (3) = 72.42, p < .001

χ2 (3) = 111.13, p < .001

M (SD)

Confidence

χ2 (4) = 264.35, p < .001

Unity

Table 1. Proportions of participants’ answers to the questions about the Bronze Night with unity and confidence measures.
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Table 2. The means and standard deviations of emotional reactions to Bronze Night with
the results of the factor loadings from exploratory factor analysis.
Component
M (SD)

anxiety

Confused

3.70 (1.14)

.677

Angry

3.67 (1.25)

Sad

3.41 (1.19)

.614

Frightened

3.14 (1.26)

.735

Vulnerable

2.54 (1.17)

.680

Strong

2.98 (1.04)

aggressiveness
.819

.407

Indifferent

1.44 (.73)

Desire to fight back

1.72 (1.08)

.804

Hatred

3.68 (1.24)

.796

Helplessness

2.69 (1.34)

Distracted

1.82 (.94)

.542

Need to talk

3.40 (1.24)

.590

Need to be with others

3.30 (1.29)

.728

Outrage

2.37 (1.26)

.785

.612

Note. Only factor loadings larger than .30 are presented in the table. Mean and standard deviation for
ratings on a scale of 1 to 5 with 1 being ‘not at all’ and 5 being ‘extremely’.

4. Discussion
In this study memories of the BN were examined. Two main findings
emerged. First, there was a unity in the way that the participants remembered
the BN. Second, emotional reactions towards the event were mixed.
The majority of the participants experienced the BN similarly, i.e. they
were at home with their family, and heard the news from the media (mostly
via TV) on April 26th. The confidence ratings to the memories of the BN
were high45. These results indicate that we can assume that if the memories
of the BN were further examined then the presence of FBM could be found.
However, as only a few of the respondents actually participated in the events
personally, it follows that the memories were by and large constructed by
observing different media channels.
Age had a small positive correlation with anxiety and aggressiveness;
females were more anxious than males. Of the emotional reactions that were
45

see Talarico, Rubin 2003.
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most commonly felt, confusion, hatred and anger were the most predominate. Factor analysis indicates that there were two main emotional reactions:
anxiety and aggressiveness. Thus the BN could be considered to be a traumatic event for people.
In other studies it has been found that people can experience a traumatic
event not only as a victim, but also as a witness to certain events46. Conway
et al. found that the initial emotional reaction to the terrorist attacks was comprised of two factors: anxiety and rage47. These results are consistent with the
research of Lerner et al. 48, in that namely, they found that the fear response
to the 9/11 attacks, was related to to the perception of a risk in the future,
whereas the anger response was related more to a feeling of optimism about
future events in the United States. Thus, as Conway et al.49 state, it is possible
that the participants who experienced a stronger anxiety/fear response after
the attacks also perceived a greater risk in the future which may have resulted
in more rehearsal and better memory performance50.
The limitations of the study should be acknowledged. First, the participants in this study were from the Estonian-speaking community. It would
be interesting to compare whether their memories differ from those of the
Russian-speaking community. However, as there were only a few responses
to our invitation to participate in the study among the Russian-speaking community, a comparative analysis was unfortunately not possible. The sample
of this study was a convenience sample and not representative of the population of Estonia, especially in terms of gender and education due to the fact
that (i) females and (ii) more persons with higher education responded the
survey. Thus, the interpretation of the results and making generalisations to
the general population should be made with care.
Second, due to the limitations in the study design, we cannot say that the
formation of flashbulb memories have occurred. Although there are signs
that a FBM could have been formed among the participants. However, much
time has passed since the event and therefore we cannot be sure how much
of the information about the BN comes from their original autobiographical
memory. Also, as the term BN has been in everyday use for some time since
46

Feinstein, A. & Owen, J. & Blair, N. 2002. A hazardous profession: War, journalists and
psychopatholocy. – The American Journal of Psychiatry, Vol. 159, No. 9, pp. 1570–1575.
47

Conway et al. 2009.

48

Lerner, J. S.; Gonzalez, R. M.; Small, D. A.; Fischoff, B. 2003. Effects of fear and
anger on perceived risks of terrorism: A national field experiment. – Psychological Science,
Vol. 14, No. 2, pp. 144–150.
49
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the events happened, there may be an evaluative component for some people,
which can affect the respondents’ perception.
Finally, another factor which could have an effect on the formation of
memories is the role of personal experiences. We know only vaguely that
most of the participants in the study were not involved directly in the event
and therefore their memories may have been influenced also by the format of
the media that they received their information from.
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RENÉ VÄRK

JULGEOLEKUNÕUKOGU ROLL
ENESEKAITSE TEOSTAMISEL
René Värk

Sissejuhatus
Teise maailmasõja järgne rahvusvaheliste suhete süsteem põhineb muuhulgas relvastatud jõu kasutamise keelul. Arvestades eelnevaid halbu kogemusi (kuritarvitusi), püüti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni hartaga luua
süsteem, mis piirab võimalikult ulatuslikult riikide õigust ühepoolselt otsustada relvastatud jõu kasutamise üle rahvusvahelistes suhetes. Seetõttu anti
keskne roll rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ning vajadusel ka
taastamisel kollektiivsele Julgeolekunõukogule. Riikidele jäi alles võõrandamatu õigus enesekaitsele. Seejuures tuleb toonitada, et riikide enesekaitse,
nagu inimeste hädakaitse, on reglementeeritud instituut, mis ei anna vaba
voli kasutada mis tahes meelepäraseid viise ja vahendeid. Tavaliselt piirdutakse enesekaitse teostamise tingimustest rääkides relvastatud rünnaku
lahtimõtestamise või siis selle kohesuse, vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamisega, kuid lisaks tuleb enesekaitse teostamisel arvestada ka
Julgeolekunõukoguga. Viimast tuleb enesekaitseks rakendatud meetmetest
viivitamatult teavitada ning Julgeolekunõukogu võib vastutuse üle võtta ja
asendada enesekaitse sobival hetkel kollektiivse julgeolekusüsteemi meetmetega. Kahjuks tuleb tõdeda, et õiguslik regulatsioon ja asjaosaliste praktika
ei mõtesta piisavalt lahti Julgeolekunõukogu pädevust ja tegevuse või tegevusetuse tagajärgi (ennekõike vastutuse ülevõtmisel).
Järgnev artikkel analüüsib Julgeolekunõukogu rolli enesekaitse teostamisel. Kõigepealt käsitletakse enesekaitse lähtekohti ja seejärel pühendutakse kahele kesksele aspektile. Seejärel vaadeldakse, milles seisneb
riikide kohustus teavitada enesekaitseks rakendatud meetmetest viivitamatult
Julgeolekunõukogu. Lõpuks arutletakse selle üle, kas riikide õigus enesekaitsele peatub või lõppeb, kui Julgeolekunõukogu on ise võtnud tarvitusele
meetmeid olukorra lahendamiseks.

ENDC Proceedings, Volume 17, 2013, pp. 194–212
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1. Enesekaitse lähtekohad
1.1. Kohanduv olemus
Õigus enesekaitsele on riigi suveräänsuse loomupärane, võõrandamatu osa.
Enesekaitse (self-defence) idee ulatub kaugesse minevikku1, kuid tegu ei
ole staatilise instituudiga, mistõttu tuleb selle olemust analüüsida, lähtudes
rahvusvahelise õiguse arengust ja eesmärkidest mingil perioodil. Nii on
enesekaitseõigus olnud üks vähestest relvastatud jõu kasutamist lubavatest
alustest või kõigest poliitilisele otsusele kaalu lisav faktor. Näiteks XIX
sajandil jõuti olukorrani, kust piiramatu suveräänsuse ideest pimestatud
riigid pidasid end täielikult sõltumatuks teistest riikidest või mis tahes võimalikest kõrgematest institutsioonidest ja pädevaks ise otsustama, millal on
vaja kasutada relvastatud jõudu. Selle tulemusena allutati enesekaitse üldisemale, poliitilisemale enesealalhoiule (self-preservation), mis andis suurema
vabaduse ka viiside ja vahendite valimisel. Enesekaitse kaotas sisuliselt oma
eraldiseisva õigusliku tähenduse, sest kui riigid üldse viitasid enesekaitsele,
siis oli tegu pelga poliitilise lisaargumendiga.2
Enesekaitse on paratamatult seotud enesealalhoiuga. See on samal ajal
ohtlik ja loomulik – ühelt poolt ohustab fundamentaalne enesealalhoiuvajadus enesekaitset (esimene võib viia viimase kadumise või kuritarvitamiseni), teisalt hõlmab esimene viimast. Ka Rahvusvaheline Kohus on toonitanud, et juhul kui riigi eksistents on ohus, on igal riigil õigus enesealalhoiule
ja seeläbi ka enesekaitsele3. Praktikas ei aktualiseeru vajadus enesekaitse
järele mitte ainult nii äärmuslikel juhtudel, mil riigi eksistents on ohtu sattunud, vaid märksa igapäevasematel põhjustel (nt välisriikidelt tulenev toetus
valitsusvastastele, terroristlikud rünnakud). Enesekaitse on eneseabi (selfhelp)4 üks vorme, mille raames kasutab riik relvastatud jõudu, et reageerida
tema vastu suunatud relvastatud rünnakutele. Enesekaitse teostamise otsuse
teeb iga riik ise: rahvusvahelises õiguses ei ole nõutud, et selleks tuleb kuskilt
eelnevat luba küsida.
Aga mis saab juhul, kui enesekaitset alustatakse põhjendamatult või
selle teostamine väljub ettenähtud piiridest, nt kui rünnaku tõrjumine
1

Enesekaitse ajaloo kohta vaata lähemalt Weightman, M. A. 1951. Self-Defense in
International Law. – Virginia Law Review, 37, 1951, pp. 1095–1107.
2

De Aréchaga, E. J. 1978. International Law in the Past Third of a Century. – Recueil des
Cours de l’Academie de Droit International, 159, Vol I, p. 96.
3

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports (1996)
226, para 96.
4

Riigi käsutuses on õiguspärased vahendid oma huvide ja õiguste kaitseks, nt poliitilise ja
majandusliku mõjuvõimu kasutamine.
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muutub hoopis vallutussõjaks? Kas ei peaks eksisteerima mingi erapooletu
järelevalve? Esimest korda pöörati sellele küsimusele otsest tähelepanu
alles aprillis-mais 1945 toimunud San Francisco konverentsil, kus asutati
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Võrdluseks tasub mainida, et varasemad,
maailmasõdade vahelisel perioodil relvastatud jõu kasutamist puudutavad
lepingud ei sisaldanud enesekaitse kohta üldse mingit sätet, mistõttu põhines enesekaitseõigus kirjutamata rahvusvahelisel tavaõigusel. Rahvasteliidu
põhikirja (1919)5 kontekstis tulenes enesekaitseõigus paratamatult asjaolust,
et õigusvastase sõja vastu rakendatavad meetmed olid olemuslikult detsentraliseeritud ja nõudsid riikidelt aktiivset tegutsemist. Sõjast kui riikliku poliitika instrumendist lahtiütlemise üldise lepingu (1928)6 ehk Kelloggi-Briand’i
pakti puhul rõhutasid riigid nii pakti ettevalmistamisel ja ratifitseerimisel kui
hilisemates sõnavõttudes, et pakt ei piira ega välista riikide „võõrandamatut”,
„loomulikku” õigust kasutada enesekaitseks sõda7.
Ka ÜRO harta (1945) esialgses eelnõus8 ei olnud eraldi sätet enesekaitseõiguse kohta, kuid see lisati San Francisco konverentsi käigus, et selgelt
legitimeerida regionaalsed julgeolekuorganisatsioonid.9 Muidugi ei loonud
ÜRO harta artikkel 51 riikide enesekaitseõigust, vaid lihtsalt tunnustas selle
olemasolu ja määras selle teostamise tingimused.
„Relvastatud rünnaku korral Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liikme
vastu ei piira miski käesolevas hartas võõrandamatut õigust individuaalsele
või kollektiivsele enesekaitsele, kuni Julgeolekunõukogu on võtnud tarvitusele vajalikud meetmed rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks.
Meetmetest, mida liikmed rakendavad enesekaitseõiguse teostamisel, tuleb
koheselt teavitada Julgeolekunõukogu ning need ei riiva mingil viisil käesolevast hartast tulenevat Julgeolekunõukogu pädevust ja vastutust astuda

5

Rahvasteliidu põhikiri, Pariis, 28.06.1919, jõustunud 10.01.1920, [1919] UKTS 4.

6

Sõjast kui riikliku poliitika instrumendist lahtiütlemise üldine leping, Pariis, 27.08.1928,
jõustunud 24.07.1929, 94 LNTS 57.
7

Vt nt Brierly, J. L. 1929. Some Implications of the Pact of Paris. – British Year Book of
International Law, 10, p. 208.
8

Dumbarton Oaks Proposals for a General International Organization, United Nations
Conference on International Organisation Documents, Vol 3, pp. 2–23.
9

Ladina-Ameerika riigid olid hiljuti võtnud vastu Chapultepeci akti, mis nägi ette kollektiivsete meetmete, sh relvastatud jõu kasutamist nende riikide vastu suunatud ohu või agressiooni korral. Canyes, M. S. 1945. The Inter-American System and the Conference of
Chapultepec. – American Journal of International Law, 39, pp. 504–517. Temaatiliste läbirääkimiste kohta San Francisco konverentsil vt Värk, R. 2007. Kollektiivne enesekaitse:
ajalugu, teooria ja praktika. – Acta Societatis Martensis, 3, pp. 101–104.
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igal ajal samme, mida ta peab vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku
säilitamiseks või taastamiseks.”10

Relvastatud jõu kasutamine enesekaitseks on lubatud ainult juhul, kui riik
on relvastatud rünnaku (armed attack) ohver või on saanud selliselt riigilt
kutse osaleda kollektiivses enesekaitses. Lisaks sellele eeltingimusele tuleb
enesekaitse teostamisel arvestada ka rahvusvahelisest tavaõigusest tulenevate
kohesuse (immediacy), vajalikkuse (necessity) ja proportsionaalsuse (proportionality) nõuetega.11
1.2. Rahvusvaheline järelevalve
Artikkel 51 mitte pelgalt ei kodifitseerinud enesekaitseõigust puudutavat
varasemat rahvusvahelist tavaõigust, vaid täpsustas ja arendas seda edasi.
Esiteks pandi üheselt paika, millal üldse tohib kasutada enesekaitseks relvastatud jõudu („relvastatud rünnaku korral”)12. Teiseks kehtestati enesekaitse
teostamise üle rahvusvaheline järelevalve. Teise maailmasõja järgses maailmas pandi esmane vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest Julgeolekunõukogule13. Muuhulgas koondati peamiselt just selle
kollektiivse organi kätte ka otsustusõigus relvastatud jõu kasutamise üle,
nii et riigile jäeti see õigus üksnes enesekaitse korral. Põhimõtteliselt on
seegi õigus ainult ajutine, sest Julgeolekunõukogu võib soovi korral olukorra lahendamise üle võtta ja öelda riigile, et selle enesekaitse teostamise
õigus on lõppenud või vähemalt peatunud. Samuti võib Julgeolekunõukogu
olukorda hinnates öelda, et väidetav enesekaitsja on tegelikult agressor,
kes ei saa oma tegevust kvalifitseerida enesekaitseks. Näiteks kui LõunaAafrika Vabariik sekkus sõjaliselt Angola sündmustesse (1966–1989), lükkas

10

Autori tõlge. “Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual
or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations,
until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and
security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be
immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority
and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such
action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”
11

Vt nt Värk, R. 2011. Riikide enesekaitse ja kollektiivse julgeolekusüsteemi võimalikkusest terroristlike mitteriiklike rühmituste kontekstis. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 122–126.

12

Relvastatud rünnaku detailset käsitlust vt Ruys, T. 2010. ‘Armed Attack’ and Article 51
of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice. Cambridge University Press.

13

ÜRO harta, artikkel 24(1).
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Julgeolekunõukogu korduvalt tagasi esimese põhjendused, et tema sõjaline
operatsioon oli enesekaitse.14
Süsteem, mis püüab küll piirata relvastatud jõu kasutamist, kuid tegelikult
ei kontrolli riikide (väidetavaid) enesekaitsejuhtumeid, ei hakka efektiivselt
tööle. Riik ei saa olla lõplik otsustaja oma tegevuse õiguspärasuse üle. Selle
kitsaskoha kõrvaldamiseks toimub enesekaitse teostamine artikli 51 alusel
kahes faasis. Esiteks otsustab iga riik kõigepealt iseseisvalt, kas on vaja
teostada enesekaitset. Selleks tuleb tuvastada, et aset on leidnud relvastatud
rünnak, ning seejärel hinnata, kas olukorra lahendamiseks on vaja kasutada
relvastatud jõudu. Jaatava vastuse korral võib rakendada sõjalisi meetmeid,
mis on proportsioonis rünnaku iseloomuga. Reageerida tuleb kohe, mitte
ebamõistlikult pika aja pärast, sest muidu on tegemist pigem sõjalise survemeetme kui enesekaitsega. Teiseks analüüsib olukorda Julgeolekunõukogu,
keda on eeldatavasti teavitatud rakendatud meetmetest, ning otsustab, (1) kas
enesekaitse on teostatud õiguspäraselt ja (2) kas ta peaks olukorra lahendamise üle võtma. See ei tähenda, et Julgeolekunõukogu peab igat enesekaitsejuhtumit selgesõnaliselt heaks kiitma või hukka mõistma. Tegelikult viitavad
väga vähesed Julgeolekunõukogu resolutsioonid artiklile 51 ja isegi kui viide
on olemas, ei anta üldjuhul selget hinnangut, vaid lihtsalt kinnitatakse ühe
või teise osapoole õigust enesekaitsele.15 Julgeolekunõukogu suhtumine tuleb
kaudselt välja tema käitumisest.
Sellist kaheastmelist enesekaitse õiguspärasuse hindamist rõhutasid juba
Nürnbergi ja Tokyo tribunal. Viimane leidis:
“The right of self-defence involves the right of the State threatened with
impending attack to judge for itself in the first instance whether it is justified in resorting to force. Under the most liberal interpretation of the
Kellogg-Briand Pact, the right of self-defence does not confer upon the
State resorting to war the authority to make a final determination upon the
justification for its action.”16

14

Vt SC Res 545, 20 December 1983; SC Res 546, 6 January 1984; SC Res 574, 7 October
1985.
15
16

Vt nt SC Res 661, 6 August 1990; SC Res 1368, 12 September 2001.

Hirota and Others, International Military Tribunal for the Far East, 12 November 1948,
[1958] AD 356, p. 364.
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Nürnbergi tribunal rõhutas:
“But whether action taken under the claim of self-defense was in fact
aggressive or defensive must ultimately be subject to investigation and
adjudication if international law is ever to be enforced.”17

Julgeolekunõukogu ei ole tänapäeval ainuke institutsioon, mis võib otsustada, kas sõjaline operatsioon oli enesekaitse või agressioon: vastav pädevus (küll teises tähenduses, st ex post facto õigusliku hinnangu andmine)
kuulub ka Rahvusvahelisele Kohtule. See leidis kinnitust mõjukas Military
and Paramilitary Activities in and against Nicaragua kohtuasjas. Ameerika
Ühendriigid püüdsid takistada nende vastu algatatud kohtuasja läbivaatamist ja väitsid, et lähtudes artiklist 51 on Julgeolekunõukogul ainupädevus
otsustada enesekaitse õiguspärasuse üle, eriti olukorras, kus konflikt kestab
kohtumenetluse algatamise ajal. Tegemist olevat poliitilise küsimusega, mis
ei ole seetõttu kohtus lahendatav.18 Kohus aga leidis, et kuna enesekaitse on
õigus, siis on sellel instituudil olemuslikult ka õiguslik mõõde, mida saab
kohtumenetluse käigus hinnata19, ja Julgeolekunõukogu pädevus ei välista
olukorra hindamist kohtumenetluses20.

2. Teavitamise kohustus
Artikkel 51 sätestab, et Julgeolekunõukogu tuleb koheselt teavitada rakendatud enesekaitsemeetmetest. Sätte sõnastus (shall be immediately reported)
lubab väita, et tegemist on juriidilise kohustusega21. Aga mis on selle nõude
täpne sisu?
Külma sõja perioodil oli meetmetest teavitamine pigem erand22. Tõsi,
riigid ei saatnud enamasti Julgeolekunõukogule teadet, et nad on alustanud
enesekaitse teostamist, kuid nad võisid selgitada oma samme ka kaudselt,
17

Göring and Others, International Military Tribunal, 1 October 1946, 1 IMT 208.

18

Vt ka Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United
States of America), Jurisdiction and Admissibility, ICJ Reports (1984) 392, paras 91–93.

19

Ibid., para 98.

20

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United
States of America), Merits, ICJ Reports (1986) 14, paras 32–35.
21

Seda pakkus välja juba Bowett, D. W. 1958. Self-Defense in International Law. New
York: Fredrick A. Praeger, p. 197.
22

See tõdemus põhineb tavaliselt J. Combacau’ käsitlusel (Combacau, J. 1986. The
Exception of Self-defence in UN Practice. – The Current Legal Regulation of the Use of
Force. Ed. by A. Cassese. Dordrecht: Martinus Nijhoff, pp. 14–16).
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nt Julgeolekunõukogus toimunud diskussioonides (artikkel 51 ei täpsusta
tegelikult teavitamise vormi). Sellest hoolimata toonitas ÜRO erikomitee,
et riigid peaksid paremini täitma tihti tähelepanuta jäetud kohutust teavitada
Julgeolekunõukogu ning viimane peaks oma resolutsioonides selgesõnaliselt rõhutama sellise kohustuse olemasolu ja nõudma selle täitmist (nii hoidvat muuhulgas ära õigusvastaseid relvastatud jõu kasutamise juhtumeid)23.
Praegu on olukord vastupidine: riigid üldjuhul teavitavad Julgeolekunõukogu
enesekaitse teostamisel rakendatud meetmetest. Nii teavitasid Ameerika
Ühendriigid ja Ühendkuningriik 7. oktoobril 2001 Julgeolekunõukogu, et
Afganistani vastu alanud sõjaline operatsioon on individuaalne ja kollektiivne enesekaitse24.
Muutunud käitumise juures võib välja tuua tendentsi, et riigid raporteerivad üle: kestvate konfliktide puhul ei piirdu riigid ühe teavitamisega konflikti puhkemisel, vaid kipuvad konflikti erinevates etappides saatma uusi
teateid25. Sellise korduva teavitamise põhjus võib seisneda soovis näidata ja
saada kinnitust, et erinevad episoodilised sõjalised operatsioonid kestva konflikti raames on vajalikud ja proportsionaalsed (õiguspärase enesekaitse kaks
olulist tingimust). Sellist praktikat täheldati juba 1980ndatel, nt Falklandi
sõja (1982) ja Iraani-Iraagi sõja (1980–1988) puhul. Viimasel juhul teavitasid
Ameerika Ühendriigid Julgeolekunõukogu eraldi juhtumitest, mil merevägi
kasutas Iraani vastu relvastatud jõudu26. Korduv teavitamine võib olla niisiis propagandavõte: õigustades korduvalt oma käitumist enesekaitsega, on
võimalik süvendada kuvandit endast kui ohvrist27. Mõnikord ajavad riigid
(teadlikult) segamini kaks eraldiseisvat regulatsiooni: (1) millal võib alustada
relvastatud jõu kasutamist (ius ad bellum) ning (2) milliseid sõjapidamisviise
ja -vahendeid tohib kasutada juba asetleidvas vaenutegevuses (ius in bello).
Teisisõnu: kui ei olda kindel, kas mingit sõjapidamisviisi või -vahendit tohib
kasutada, siis öeldakse, et teostatakse võõrandamatud enesekaitseõigust. Kui
Argentiina heitis Falklandi sõja ajal Ühendkuningriigile ette meresõjaõiguse
eiramist, siis vastas viimane, et teostab enesekaitset vastavalt artiklile 51.28
23

Report of the Special Committee on Enhancing the Effectiveness of the Principle of the
Non-Use of Force in International Relations, UN Doc A/41/41 (1986), para 46(c).
24

UN Doc S/2001/946 (2001); UN Doc S/2001/947 (2001).

25

Gray, C. 2008. International Law and the Use of Force. 3nd edn. Oxford University
Press, pp. 122–124.
26

Vt UN Doc S/19149 (1987), UN Doc S/19194 (1987), UN Doc S/19219 (1987), UN Doc
S/19791 (1988), UN Doc S/19989 (1988).
27

Iraani-Iraagi sõja kestel teavitas Iraak korduvalt, et teostab enesekaitset, püüdest luua
endast ohvri kuvandit.
28

Yearbook of the United Nations 1982, p. 1324.

JULGEOLEKUNÕUKOGU ROLL ENESEKAITSE TEOSTAMISEL

201

Muudatuse riikide praktikasse tõi Rahvusvaheline Kohus eespool nimetatud Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua kohtuasjas. Korrektsuse huvides tuleb mainida, et kohus lahendas Nicaragua ja
Ameerika Ühendriikide vahelise vaidluse pigem rahvusvahelise tavaõiguse,
mitte otseselt ÜRO harta alusel.29 Kohus tõdes, et rahvusvaheline tavaõigus
ei sisalda küll Julgeolekunõukogu teavitamise kohustust (nagu artiklis 51),
kuid sellest hoolimata võib teavitamata jätmist võtta ühe tõendina selle kohta,
et riik ei ole ise veendunud, et tema tegevus kvalifitseerub enesekaitseks30.
Kohtu selline järeldus mõjutas positiivselt riikide käitumist: kartus, et nende
enesekaitse ei pruugi rahvusvahelise kogukonna silmis olla õiguspärane,
sundis neid edaspidi Julgeolekunõukogu kuulekamalt teavitama. Argument,
et teavitamata jätmine võib muuta enesekaitse õiguspärasuse küsitavaks, ei
olnud ka toona iseenesest uus. Jaanuaris 1980 arutas Julgeolekunõukogu 52
liikmesriigi palvel Nõukogude Liidu invasiooni Afganistani31. Istungil küsis
Ühendkuningriik, et kui Nõukogude Liidu ja Afganistani sõnul oli viimase
vastu toimunud mitu relvastatud rünnakut ning Nõukogude Liidu sõjaline
sekkumine oli väidetavalt kollektiivne enesekaitse, siis miks asjaosalised ei
teavitanud rakendatud meetmetest Julgeolekunõukogu32.
Aga kas teavitamata jätmine võtab riigilt õiguse kvalifitseerida oma tegevust enesekaitseks? Rahvusvaheline Kohus on kaudselt vihjanud, et riik, kes
ei teavita Julgeolekunõukogu, kaotab õiguse viidata enesekaitsele33. Selline
tõlgendus muudaks teavitamise enesekaitse eeltingimuseks (lisaks relvastatud
rünnaku olemasolule ning kohesusele, vajalikkusele ja proportsionaalsusele)
ja piiraks seetõttu oluliselt enesekaitseõigust. See oleks ebamõistlikult radikaalne nõue. Teavitamise kohustus on siiski protseduuriline ja selle täitmata
jätmine ei välista relvastatud jõu kasutamise õiguspärasust. Tõepoolest, kui
riik on relvastatud rünnaku ohver ning kasutab enesekaitseks kohest, vajalikku ja proportsionaalset relvastatud jõudu, siis miks tuleks sellise tegevuse
29

Ameerika Ühendriigid olid aktsepteerinud Rahvusvahelise Kohtu jurisdiktsiooni teatud
piirangutega, sh võis kohus arutada mitmepoolset rahvusvahelist lepingut puudutavat vaidlust ainult juhul, kui kõik lepingu osalised on menetlusse kaasatud. Kuna vaidlus puudutas
ÜRO hartast tulenevat relvastatud jõu kasutamise regulatsiooni, siis oli praktiliselt ebarealistlik (arvestades harta osaliste ehk ÜRO liikmete suurt hulka), et kohus võiks üldse vaidlust
arutada. Lahendusena otsustas kohus toetuda rahvusvahelisele tavaõigusele, mis paralleelselt
ÜRO hartaga sisaldab (valdavalt samasisulist) relvastatud jõu kasutamise regulatsiooni.
30

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), paras 200, 235.

31

Yearbook of the United Nations 1980, pp. 297–302.

32

Ibid., p 300.

33

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits), paras 235–237;
Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v.
Uganda), Judgment, ICJ Reports (2005) 168, paras 145–147.
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õiguspärasus hinnata ümber kõigest põhjusel, et teavitamiskohustus jäi
(õigel ajal) täitmata või seda ei täidetud tavapäraselt viisil, nt konkreetse
teate saatmise asemel kõneldi oma motiividest Julgeolekunõukogu istungil?
Julgeolekunõukogu teavituskohustuse peaeesmärk on käivitada kollektiivne
julgeolekusüsteem, mis on reaktsioon ÜRO harta artiklis 2(4) sisalduva
relvastatud jõu kasutamise keelu rikkumisele. Kui Julgeolekunõukogu ei ole
teadlik olukorrast ja selle lahendamiseks rakendatud meetmetest, siis ei ole
tal võimalik (aegsasti) reageerida ning täita talle pandud kohustust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagajana. Samas ei saa eitada, et teavituskohustuse mittetäitmine on formaalses mõttes ÜRO hartast tuleneva kohustuse
rikkumine, mis on põhimõtteliselt ka Julgeolekunõukogu poolt karistatav.

3. Vastutuse ülevõtmine
Artikkel 51 sätestab, et enesekaitset võib teostada, „kuni Julgeolekunõukogu
on võtnud tarvitusele vajalikud meetmed rahvusvahelise rahu ja julgeoleku
säilitamiseks”. Selle tingimuse lahtimõtestamine on märksa keerulisem ja
võib olla tõsisemate tagajärgedega kui Julgeolekunõukogu teavitamise
kohustuse puhul. Kas Julgeolekunõukogu võib vajadusel peatada või lõpetada riigi õiguse teostada enesekaitset ning kui jah, siis millistel tingimustel?
Ilmselt kõige tõsisem diskussioon nende küsimuste üle puhkes seoses
Iraagi-Kuveidi konfliktiga (1990–1991). Iraagi relvajõud ületasid 2. augustil
1990 riigipiiri ja okupeerisid kogu Kuveidi territooriumi. Julgeolekunõukogu
reageeris samal päeval ja leidis, et aset on leidnud rahu rikkumine (threat to
the peace)34 ehk üks kolmest olukorrast, mis võimaldab käivitada kollektiivse julgeolekusüsteemi35. Kuveidi emiir pöördus 12. augustil Ameerika
Ühendriikide poole palvega, et viimased võtaksid Julgeolekunõukogu resolutsioonide rakendamiseks ja Kuveidi suveräänsuse taastamiseks tarvitusele
sõjalisi ja mittesõjalisi meetmeid36. Loomulikult nõudis Julgeolekunõukogu
Iraagi lahkumist Kuveidist ja rakendas Iraagi suhtes erinevaid mittesõjalisi
meetmeid (nt impordi- ja ekspordipiirangud, lennutranspordi katkestamine)37,

34

SC Res 660, 2 August 1990.

35

Vt lähemalt nt Värk, R. 2009. Terrorism as a Threat to Peace. – Juridica International,
14, pp. 216–218.
36

Kuveidi emiiri kirja vt Bialke, J. P. 2001. United Nations Peace Operations: Applicable
Norms and the Application of the Law of Armed Conflict. – Air Force Law Review, 50, pp.
28–29.

37

Nt SC Res 661, 6 August 1990; SC Res 670, 25 September 1990.
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kuid sõjategevuseni jõuti alles pärast 12 resolutsiooni vastuvõtmist ja peaaegu poole aasta möödumist.
Paar kuud pärast Iraagi rünnakut ja majanduslike sanktsioonide kehtestamist tuli riikidelt signaale, et ilmselt tuleks olukorra lahendamiseks kasutada
relvastatud jõudu. Näiteks Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik olid
arvamusel, et selleks ei ole vaja Julgeolekunõukogu volitust, sest relvastatud
jõu kasutamine toimuks enesekaitse vormis38. Erinevad autorid ja tollane
ÜRO peasekretär Javier Pérez de Cuéllar leidsid, et enesekaitse ei olnud
enam kasutatav, sest Julgeolekunõukogu oli olukorda arutanud ja võtnud
vastu mitmeid konflikti käsitlevaid resolutsioone39. Kuveidil tuli oodata ja
loota, et majanduslikud sanktsioonid mõjuvad või Julgeolekunõukogu siiski
otsustab rakendada sõjalisi meetmeid.
Kas riigi enesekaitseõigus kui üks fundamentaalne õigus lõppeb tõesti
sellistel tingimustel? Nagu eespool öeldud, on nüüdisaegne rahvusvaheliste suhete süsteem kantud soovist tsentraliseerida võimalikult ulatuslikult
relvastatud jõu kasutamist puudutav otsustusprotsess. Ideaalis on tervitatav,
et rahvusvaheline kogukond on Julgeolekunõukogu kaudu valmis võtma
üle mingi riigi kaitsmise ja seeläbi leevendama viimase koormust, samuti
asendama individuaalse otsustamise kollektiivsega. Aga kas selleks piisab
Julgeolekunõukogu mis tahes tegevusest (nt teema lisamisest agendasse ja
hukkamõistva resolutsiooni vastuvõtmisest) või peab Julgeolekunõukogu
asendama senised enesekaitsemeetmed vähemalt samaväärsete või
tõhusamatega?
Argentiina hõivas 2. aprill 1982 Falklandi saared, mis kuuluvad Ühendkuningriigile. Julgeolekunõukogu reageeris olukorrale samal päeval, määratledes olukorra rahu rikkumisena ning nõudes vaenutegevuse peatamist ja
kõigi Argentiina üksuste tagasitõmbumist40. Argentiina ei reageerinud
soovitud viisil ja Ühendkuningriik jätkas enesekaitse teostamise ettevalmistusi. Kui Ühendkuningriigi üksused jõudsid viimaks Falklandi saarteni
ja alustasid edukalt okupatsioonivägede väljatõrjumist, pöördus Argentiina
Julgeolekunõukogu poole kaebusega, et Ühendkuningriigi tegevus on õigusvastane. Kuna Julgeolekunõukogu oli reageerinud Falklandi konfliktile,
võttes vastu eespool nimetatud resolutsiooni, oli Ühendkuningriik kaotanud
enesekaitse teostamise õiguse. Lisaks oli Julgeolekunõukogu nõudnud vaenutegevuse peatamist ja Ühendkuningriigi sõjaline operatsioon rikkus seda
38
Vt Halberstam, M. 1996. The Right to Self-Defense Once the Security Council Takes
Action. – Michigan Journal of International Law, 17, p. 230.
39
Vt Plofchan, T. K. 1992. Article 51: Limits on Self-Defense? – Michigan Journal of
International Law, 13, pp. 340–341.
40

SC Res 502, 3 April 1982.
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nõuet ilmselgelt.41 Ühendkuningriik leidis, et kuna Argentiina õigusvastane
okupatsioon jätkus, hoolimata Julgeolekunõukogu ja teiste pingutustest, siis
on enesekaitse jätkuvalt õigustatud.42
See juhtum näitlikustab seda, et ohvri arvates ei lõppe enesekaitseõigus
pelgalt põhjusel, et Julgeolekunõukogu on võtnud vastu mingi resolutsiooni,
mis tegelikult ju ei ole rakendunud ega lõpetanud konflikti. Teisisõnu:
Ühendkuningriik eeldas, et Julgeolekunõukogu sekkumine oleks olukorra
lahendamisel mõjus.
Artikli 51 sõnastus ei ole parim, kuid selles on siiski öeldud, et enesekaitset võib teostada „kuni Julgeolekunõukogu on võtnud tarvitusele vajalikud meetmed rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks” (rõhuasetus
lisatud). Seoses vajalike meetmete nõudega kerkib kaks olulist küsimust.
Esiteks: milles need vajalikud meetmed väljenduvad? Teiseks: kes otsustab,
kas rakendatud meetmetest on olnud rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel kasu? Et paremini nendele küsimustele vastata, tuleb pöörduda ÜRO
harta ettevalmistusmaterjalide ning riikide ja Julgeolekunõukogu praktika
poole. Samas tuleb arvestada ka asjaolu, et Julgeolekunõukogu on poliitiline,
mitte kohtulik organ,43 mis võib tuua ühe riigi huvid ohvriks rahvusvahelise
kogukonna huvidele. Võib tuua selliseidki näiteid, kus Julgeolekunõukogu
on kehtestanud relvaembargo riigile, kes teostab enesekaitset, sest eelduslikult eskaleeriks relvade sissevedu piirkonna olukorda veelgi. Kui kevadel
1991 puhkes Jugoslaavia konflikt, kehtestas Julgeolekunõukogu Jugoslaavia
relvaembargo,44 mis jäi Bosnia ja Hertsegoviina suhtes kehtima ka pärast
selle iseseisvumist ja ÜRO liikmeks saamist (hoolimata enesekaitse teostamisest Jugoslaavia föderaalvägede vastu ja tema palvetest relvaembargo
tühistada)45.

41

UN Doc S/15014 (1982).

42

UN Doc S/15017 (1982).

43

Nagu ütles tabavalt kohtunik Schwebel, “In short, the Security Council is a political
organ which acts for political reasons. It may take legal considerations into account but,
unlike a court, it is not bound to apply them”. Military and Paramilitary Activities in and
against Nicaragua (Merits), Dissenting Opinion of Judge Schwebel, para 60.
44
45

SC Res 713, 29 September 1991.

Vt lähemalt Gray, C. 1996. Bosnia and Herzegovina: Civil War or Inter-State Conflict?
Characterization and Consequences. – British Year Book of International Law, 67, pp. 191–
194.
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3.1. Millised on „vajalikud meetmed”?
Esmalt tekib küsimus, miks kõneleb artikkel 51 rahvusvahelise rahu ja
julgeoleku säilitamisest (maintain), kuid mitte ka taastamisest (restore).
Nagu eespool öeldud, eeldab enesekaitse teostamine relvastatud rünnakut,
mis omakorda tähendab vähemalt regionaalse rahu ja julgeoleku rikkumist
(jutt on rahvusvaheliste suhete süsteemi peamise subjekti ründamisest).
Sellisel juhul on kummaline rääkida kõigest rahu ja julgeoleku säilitamisest –
adekvaatsem on kõnelda selle taastamisest. Kui Julgeolekunõukogu otsustab
võtta olukorra lahendamise üle ja rakendada jõulisi meetmeid, siis teeb ta
seda vastavalt artiklile 42, mis lubab Julgeolekunõukogul „võtta õhu-, mereja maajõududega ette sellist tegevust, mis võib olla vajalik rahvusvahelise
rahu ja julgeoleku säilitamiseks või taastamiseks” (rõhuasetus lisatud). See
ei ole pelgalt sõnastuse, vaid põhimõtteline ja oluliste tagajärgedega küsimus. Julgeolekunõukogu tegevust puudutavad ootused oleksid palju selgemad, kui artikli 51 esimene lause sisaldaks samuti sõna „taastamiseks”: riigi
õigus omapoolseks sõjaliseks operatsiooniks enesekaitse vormis lõppeb, kui
Julgeolekunõukogu on rakendanud meetmeid, mis on vajalikud varasema olukorra taastamiseks. Sellisel juhul oleks riikidel võimalik Julgeolekunõukogult
kindlamalt eeldada jõulist tegevust ja enesekaitseõigus oleks vähem riivatud. Samuti tuleb märkida, et rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamisest
räägib ka artikli 51 teine lause, mis rõhutab, et riigi rakendatud enesekaitsemeetmed ei piira mingil viisil Julgeolekunõukogu pädevust rakendada igal
ajal meetmeid, „mida ta peab vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku
säilitamiseks või taastamiseks” (rõhuasetus lisatud).
Aga miks ei räägi artikkel 51 lisaks säilitamisele taastamisest? Tegelikult
sisaldas artikli 51 üks varasemaid versioone samasugust sõnastust nagu
artikkel 42, st fraasi „rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks või
taastamiseks”. Selle fraasi lisamise vastu oli Nõukogude Liidu delegatsioon
põhjusel, et sõna „taastamiseks” on üleliigne, sest „säilitamiseks” hõlmab
ka esimest. Ülejäänud tulevased Julgeolekunõukogu alalised liikmed46 toetasid just sõna „taastamiseks”. Ühendkuningriigi delegatsiooni väitel rõhutab
see, et riigi õigus teostada enesekaitset jätkub vajadusel ka rahu ja julgeoleku taastamise perioodil. Lõpuks jäeti sõna „taastamiseks” küll välja, kuid
diskussiooni sõnum oli tollal selge – kõigi suurriikide arvates peaks enesekaitse teostamise õigus kestma hetkeni, mil Julgeolekunõukogu võtab tarvitusele vajalikud meetmed rahvusvahelise rahu ja julgeoleku taastamiseks.47
46

Ameerika Ühendriigid, Hiina Vabariik, Nõukogude Liit ja Ühendkuningriik valmistasid
ette ÜRO harta eelnõu, mida hakati arutama San Francisco konverentsil. Need suurvõimud
koos Prantsusmaaga mõjutasid oluliselt selle konverentsi käiku ja ÜRO harta põhiseisukohti.
47

Diskussiooni kokkuvõtet vt nt Halberstam 1996, pp. 243–244.
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Selline tõlgendus on oma preventiivse mõju tõttu tegelikult kasulik
rahvusvaheliste suhete süsteemile tervikuna. Rahvusvahelise kogukonna
veendumus, et riigi õigus enesekaitsele ei lõppe Julgeolekunõukogu aktiveerumisega (mis võib väljenduda kõigest teema arutamises), vaid jõuliste
ja tulemuslike meetmetega, mõjub hoiatavalt võimalikule agressorile ja
survestab agressorit käimasolevas konfliktis48. Tõepoolest, kui agressor võib
eeldada, et teisele riigile kuuluva territooriumi osaline või täielik hõivamine
tähendab „kõigest” majanduslikke sanktsioone kindlal perioodil, siis võib ta
külmalt kalkuleerida, kas uue territooriumi saamisest tulenev kasu (nt ligipääs maavaradele) kaalub üles kaasneva kahju. Ajalugu kipub näitama, et kui
territooriumi hõivamist puudutavat konflikti kohe ei lahendata, kujuneb välja
nn külmunud konflikt, milles territoorium jääb hõivaja valdusesse ning kus
viimane ajapikku põlistab oma kohaoleku (see võib toimuda ka talle meelepärase nukuvalitsuse kaudu). Head näited on siinkohal Transnistria, Abhaasia
ja Lõuna-Osseetia. Loomulikult ei tähenda selline asjade käik territooriumi
omandamist õiguslikus tähenduses, nt igamise tulemusena.
Juhul kui rõhuasetus on rahu ja julgeoleku taastamisel, esitab see „vajalikele meetmetele” ka kõrgendatud nõudmisi: meetmed peavad olema efektiivsed ja kohased.49 Sellised paistavad olema ka riikide ootused. Siin on
ilmekas näide Araabia Ühendvabariigi sõjaline sekkumine Liibanonis 1958.
aastal, mistõttu teostas viimane kollektiivset enesekaitset. Konfliktis olid
Liibanoni peamiseks toetajaks Ameerika Ühendriigid. Liibanoni esindaja
selgitas oma riigi tegemisi Julgeolekunõukogus järgmiselt:
“/…/ my Government which /…/ has asked for the assistance of a friendly
country as provisional steps pending appropriate action by the United
Nations, will not be disposed to abandon Article 51 /…/ unless measures
undertaken by the United Nations /…/ put an end to the infiltration of armed
personnel and the supply of arms into Lebanon.”50

Paar aastat varem seoses Suessi kriisiga teatas Egiptus Peaassambleel, et
“/…/ until such time as the necessary measures are taken by the [Security]
Council or the General Assembly, the Egyptian Government has no other
choice but to defend itself and to protect its rights against this armed and
unprovoked attack.”51
48

Vt ka Reisman, W. M. 1991. Allocating Competences to Use Coercion in the Post-Cold
War World: Practices, Conditions, and Prospects. – Law and Force in the New International
Order. Ed. by L. F. Damrosch & D. J. Scheffer. Boulder: Westview Press, pp. 43–44.
49

Iraagi-Kuveidi konflikti kontekstis vt Schachter, O. 1991. United Nations Law in the
Gulf Conflict. – American Journal of International Law, 85, p. 458.

50

UN Doc S/PV.836 (1958), paras 5–6 (rõhuasetus lisatud).

51

UN Doc A/PV.561 (1956), para 47.
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Niisiis: kas artikkel 51 viitab Julgeolekunõukogu rakendatavate meetmete puhul mittesõjalistele ja sõjalistele meetmetele või ainult viimastele?
Nõukogude Liidu delegatsiooni arvates osutab artikli 51 esimene lause sõjalistele operatsioonidele52. Selline tõlgendus on usutav, sest sama artikli teises
lauses kohustatakse riiki teavitama Julgeolekunõukogu enesekaitseks rakendatud meetmetest, mis viitab selgesti sõjalisele tegevusele. Oleks ju imelik,
kui sama artikli kahes omavahel seotud lauses antakse samale sõnale kaks
erinevat tähendust. Teisisõnu: kas riigi enda sõjaliste meetmete asendamine
Julgeolekunõukogu mittesõjaliste meetmetega on asjakohane? Iseenesest
ei saa välistada, et kollektiivses julgeolekusüsteemis rakendatavad mittesõjalised meetmed on mõjusamad kui piiratud hulga riikide sõjalised meetmed. Praktikas kalduvad mittesõjalised meetmed olema siiski vähetõhusad,
mistõttu tuleb olukord sageli lahendada sõjalisi meetmeid kasutades (nt
Argentiina väljaajamine Falklandi saartelt, Iraagi väljaajamine Kuveidist).
3.2. Kes otsustab meetmete mõjususe üle?
Ideaalis peaks meetmete mõjusust hindama Julgeolekunõukogu, kes langetas
otsuse nende tarvitamise kasuks ja kellel on eeldatavasti ka arusaam selle
kohta, kuidas olukorda lahendada. Lisaks lasub Julgeolekunõukogul esmane
vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest53 ning kollektiivse julgeolekusüsteemi raames on tal voli otsustada, kas mittesõjalised
meetmed on osutunud efektiivseks või mitte54. Selline ainupädevus sobib
hästi kokku eespool nimetatud sooviga tsentraliseerida võimalikult ulatuslikult relvastatud jõu kasutamist puudutav otsustusprotsess55. Teisalt
on jutt riigi võõrandamatu enesekaitseõiguse piiramisest ja õigupoolest ei
toimi Julgeolekunõukogu juhitud kollektiivne julgeolekusüsteem parimal
viisil (ehkki kindlasti paremini kui külma sõja perioodil). Seetõttu oleks
riigi eemaldamine hinnangu andmiselt ennatlik ja ebamõistlik. Viimast
toetab asjaolu, et Julgeolekunõukogul on rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel küll esmane (primary), aga mitte ainupädevus (exclusive

52

United Nations Conference on International Organisation Documents, Vol 12, p. 683.

53

ÜRO harta, artikkel 24(1).

54

Ibid., artikkel 42.

55

Chayes, A. 1991. The Use of Force in the Persian Gulf. – Law and Force in the New
International Order. Ed. by L. F. Damrosch & D. J. Scheffer. Boulder: Westview Press,
pp. 5–6.
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authority)56. Loomulikult tekib sellise käsitusviisi puhul pädevuste konflikt
ning riikide subjektiivsed otsused võivad lõppkokkuvõttes kahjustada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut.
Kui minna tagasi Liibanoni ja Araabia Ühendvabariigi konflikti juurde,
siis väitis esimene, et „ainult Liibanoni valitsusel on õigus otsustada, kas
rakendatud meetmed on adekvaatsed või mitte”57. Iraagi-Kuveidi konfliktis andsid Ameerika Ühendriigid ja Ühendkuningriik hinnanguid ka Iraagivastaste majandussanktsioonide mõjususe kohta (täpsemalt selle kohta, kas
neid rakendati asjakohaselt)58. Margaret Thatcher teatas Ühendkuningriigi
alamkojas kõneledes järgmist.
“We hope that economic sanctions will prove to be sufficient. That is why
they must be strictly enforced. But we are not precluded, by reason of any
of the Security Council resolutions, from exercising the inherent right of
collective self-defence in accordance with the rules of international law. To
undertake now to use no military force without the further authority of the
Security Council would be to deprive ourselves of a right in international
law expressly affirmed by Security Council resolution 661.”59

Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi positsiooni tugevdas asjaolu, et majanduslikke sanktsioone kehtestavasse resolutsiooni oli nende
eestvedamisel ettenägelikult sisse kirjutatud võõrandamatu enesekaitseõigus Iraagi invasiooni vastu60. Seda võib võtta tõendina selle kohta, et
Julgeolekunõukogu, rakendades meetmeid olukorra lahendamiseks, ei
lõpetanud samal ajal Kuveidi õigust individuaalsele ja kollektiivsele enesekaitsele. Nimetatud riigid ei jõudnud siiski testida selle tõlgenduse paikapidavust, sest peaaegu neli kuud pärast Iraagi okupatsiooni algust otsustas Julgeolekunõukogu volitada riike rakendama sõjalisi meetmeid Iraagi
56

Korea sõja puhkedes olid Julgeolekunõukogu alalised liikmed eri meelt Hiina esindatuse
üle ÜRO-s (kas kommunistlik Hiina Rahvavabariik mandril või läänelik Hiina Vabariik
Taiwanil), mistõttu ei suudetud puhkenud konfliktile adekvaatselt reageerida. Seda olukorda
kasutas ära Peaassamblee. Viimane võttis vastu resolutsiooni, milles kinnitas, et kui Julgeolekunõukogu ei ole üksmeele puudumise tõttu suuteline tegutsema, võib Peaassamblee
võtta endale (teisese) vastutuse rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamise eest. (Vt Uniting for Peace, GA Res 377 (V), 3 November 1950.) Peaassamblee ei saanud muidugi omaalgatuslikult võtta endale Julgeolekunõukogu pädevusi (seda ka ei väidetud), kuid ometi
edastati sõnum selle kohta, et Julgeolekunõukogu ummikseis ei tähenda kogu süsteemi
lootusetut seiskumist.
57

UN Doc S/PV.836 (1958), paras 5–6.

58

UN Doc S/PV.2963 (1990).

59

House of Commons, Parliamentary Debate, Column 737, 6 September 1990.

60

SC Res 661, 6 August 1990, Preamble.
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väljatõrjumiseks Kuveidist61. Malaisia kommenteeris oma poolthäält
järgmiselt.
“Malaysia would like to make it clear that our support for resolution 678
(1990) is not without reservations. The authorization of force /…/ can only
be taken under the terms of the Charter of the United Nations. We have not
agreed to any attempt unilaterally to apply Article 51 of the Charter once the
Security Council is seized on the matter. In this regard, we have always insisted on the centrality of the United Nations role in the maintenance of international peace and security. Any proposed use of force must be brought before
the Council for its prior approval, in accordance with the specific provisions
of Chapter VII of the Charter. We regret that this point is not clearly reflected
in this resolution, a precedent that may not bode well in the future.”62

Tuleb tõdeda, et küsimusele, kes otsustab meetmete mõjususe üle, ei ole
selget vastust. Reaalsuses ei ühti sageli ideaal ja pragmaatilistest kaalutlustest lähtuv tegelikkus. Kui riik peaks võtma endale vastutuse otsustada
meetmete mõjususe üle ja otsima (taas) abi enesekaitsest, peab ta arvestama
ÜRO hartast tulenevate üldiste nõudmistega. Ennekõike tuleb pöörata tähelepanu nõudele täita ÜRO hartas sõnastatud kohustusi, lähtudes heast usust,63
ja osutada organisatsioonile tema tegevuses igakülgset abi64. Samuti tuleb
arvestada, et riigi rakendatud meetmed „ei riiva mingil viisil [ÜRO] hartast
Julgeolekunõukogule tulenevat pädevust ja vastutust astuda igal ajal samme,
mida ta peab vajalikuks rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamiseks
või taastamiseks”65. Kui Julgeolekunõukogu peaks leidma, et enesekaitse
teostamine on siiski ebakohane, võib ta oma resolutsiooniga66 eitada enesekaitse teostamise õigust67 või käsitada seda ohuna rahule või rahu rikkumisena68. Seega jääb viimane sõna olukorra ja meetmete mõjususe hindamisel
Julgeolekunõukogule.
61

SC Res 678, 29 November 1990. See resolutsioon iseenesest möönab, et varem rakendatud mittesõjalised meetmed ei olnud mõjusad ja tuleb liikuda edasi sõjaliste juurde.
62

UN Doc S/PV.2963 (1990).

63

ÜRO harta, artikkel 2(2).
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Ibid., artikkel 2(5).

65

Ibid., artikkel 51.
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Julgeolekunõukogu resolutsioonid on liikmesriikidele täitmiseks kohustuslikud. Ibid.,
artikkel 25; vt ka Värk 2011, lk 133–135.

67

Vt nt Schachter, O. 1991. Authorized Uses of Force by the United Nations and Regional
Organizations. – Law and Force in the New International Order. Ed. by L. F. Damrosch &
D. J. Scheffer. Boulder: Westview Press, p. 79.
68

Vt nt Rostow, E. V. 1991. Until What? Enforcement Action or Collective Self-Defense. –
American Journal of International Law, 85, p. 510.
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Kokkuvõte
Õigus enesekaitsele on riigi suveräänsuse loomupärane, võõrandamatu osa,
aga riigid on selle teostamisel allutatud reeglitele ja piirangutele. Lähtudes
ÜRO harta artiklist 51, on tänapäeval enesekaitse teostamisel oluline arvestada Julgeolekunõukoguga. Iga riik otsustab esmalt iseseisvalt, kas on vaja
teostada enesekaitset, kuid lõppastmes otsustab selle üle rahvusvaheline
kontroll. Selleks et Julgeolekunõukogu saaks olukorda hinnata, peavad
riigid teda viivitamatult teavitama enesekaitseks rakendatud meetmetest.
Teavitamine on protseduuriline kohustus, mille eesmärk on ennekõike
tagada, et Julgeolekunõukogu oleks olukorrast teadlik, kuid selle eiramine ei
välista iseenesest enesekaitse õiguspärasust. Kui Julgeolekunõukogu otsustab
olukorra lahendamise üle võtta ning rakendada ise rahvusvahelise rahu ja
julgeoleku säilitamiseks vajalikke meetmeid, peatub või lõppeb riigi õigus
teostada enesekaitset. See on enesekaitseõiguse oluline riive. Riigid ei ole
nõustunud mingil juhul piirama oma enesekaitseõigust mis tahes meetmete
kasuks. Loogiline on järeldada, et fraas „vajalikud meetmed” viitab vähemalt
samaväärsetele meetmetele, mida rünnatud riik oleks kasutanud, et relvastatud rünnakut peatada ja sundida agressorit oma territooriumilt lahkuma.
Kui Julgeolekunõukogu suudab reaalselt selliseid meetmeid rakendada ja
saavutada samasuguse tulemuse, siis on mõistetav, miks vastavalt artiklile
51 õigus enesekaitsele ühel hetkel lõppeb – tingimused, ennekõike vajadus
enesekaitse järele, on lihtsalt ära langenud. Rakendatud meetmete mõjususe
hindamisel ei saa täielikult minna mööda riikide arvamusest ega välistada
võimalust, et nad pöörduvad (uuesti) enesekaitse poole. Siinjuures ei tohi
siiski unustada, et enesekaitse on tänapäeval osa laiemast, Julgeolekunõukogu
hallatavast kollektiivsest julgeolekusüsteemist, ja seetõttu tuleb arvestada ka
Julgeolekunõukogu arvamusega.
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RUSSIAN-CHINESE RELATIONS AND
THEIR LEADERSHIP POTENTIAL IN THE
SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
Karl Salum

Introduction
Relations between the two largest and most powerful countries in Eurasia
have been a subject of interest for many public officials, academics, and
ordinary citizens for quite some time. History has shown that it is difficult
to predict the status of their relationship beyond a decade or so into the
future. Running the gamut from grand friendship to non-sanctioned border
skirmishes during the Cold War, Sino-Soviet (now Russian) relations have
had, and will continue to have, an influence on the politics of Eurasia and the
rest of the world.
The breakup of the Soviet Union and the end of the Cold War seem to
have brought a certain stability as both Russia and China have become more
committed to achieving their goals via diplomatic means. By 1995, with the
establishment of the so-called Shanghai Five framework, consisting of China,
Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, the relationship had been
extended at the multilateral level. The main purpose of this organization was
to facilitate various border negotiations between China and the former Soviet
republics.
Due to the successes they had achieved, the Shanghai Five member states
became aware of the further potential of cooperation in the region and decided
to develop an improved structure. Another regional player, Uzbekistan, was
invited to join the five, thus forming a new organization called the Shanghai
Cooperation Organization (SCO).
The new organization built on the successes of the Shanghai Five
framework and established itself as a regional force in affairs such as trade
and energy cooperation. Soon, several other Eurasian countries sought to initiate ties with the organization and acquired observer status, which provided
the SCO further legitimacy on the international level.
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As the SCO is still evolving, politicians, economists and researchers
around the world are keen to elaborate on its essence and potential for future
developments. Russia and China clearly stand out as the two most powerful
countries in the organization. However, the question of whether either one
of them strives to be the organization’s leader has rarely been discussed.
Successful cooperation at the organizational level requires either strong state
leadership or well-developed mechanisms. The SCO does not yet appear to
have any efficient governing or decision-making mechanisms; therefore,
state leadership would be required to “drive” the organization efficiently.
This article attempts to identify such a leader by analyzing the different
factors and dynamics that are characteristic of the SCO and its two most
important member states. This way, we can better predict the organization’s
behavior and develop an understanding of it. Thus one of the following
hypotheses should prove true:
1. Russia will be the future leader of the SCO.
2. China will be the future leader of the SCO.
3. Neither state will attempt to seize the initiative.
This article is divided into four parts. The first chapter will provide a brief
overview of Russian-Chinese relations since World War II until the establishment of the Shanghai Five framework in 1996. It will concentrate mostly
on political issues but also describe economic and military aspects (for
example, economic cooperation and military tensions).
The second chapter concerns the development of multilateral relations in
the region, describing how the Shanghai Five became the SCO and goes on to
further explain the organization’s tasks and purposes. The third chapter brings
out the reasons for Russia and China joining the SCO, and elaborates on their
perceptions of membership and the organization itself. It will also analyze
the political, military, and economic aspects that SCO membership entails
for Russia and China. The last part will summarize the previous chapter’s
findings and identify the most probable hypothesis. It will also elaborate on
the SCO’s potential development in the future.

1. Russian-Chinese relations since World War II
Historic relations between the two states actually go back for centuries. For
the purposes of this article, however, the relevant period begins after World
War II, when both Russia (then Soviet Union) and China went through their
most turbulent periods of political and economic developments.
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At the end of World War II, both countries were in disarray, due to extensive damage to their infrastructure and the sacrifices of their citizens. While
the Soviet Union was able to secure its external and internal borders and
embark on the road to postwar recovery, China soon became entangled in
a civil war between the Communist and the Kuomintang parties. After the
communists seized control of the Chinese territory and declared the creation
of the People’s Republic of China (PRC), ties between the Soviet Union
and China intensified. The Soviet regime had a positive view of communist
China as a solid ally in the developing Cold War confrontation against the
West. Consequently, it was in the Soviet interest to provide China with aid
and political support, thus fostering good relations between the two largest
communist regimes in Eurasia.
The Soviet Union did not, however, prove as accommodating to Chinese
needs, as Mao had expected.1 Mao had not forgotten Stalin’s initial lackadaisical support of the Chinese Communists during their fight against the
Kuomintang. However, with the perceived rise of the American threat to
Chinese interests in Asia, Mao chose the side of the Soviet Union as the only
capable deterrent force. In addition to military aid, the Soviet aid program
for China extended to other spheres as well, such as economy, education and
industry. But this was not a one-way street. According to Paramonov and
Strokov, China provided the Soviet Union with several important articles
“such as textiles and light industry products and … non-ferrous metals which
were in short supply in the USSR at that time and were vitally important for
Soviet industry.”2
The outbreak and the course of the Korean War between 1950 and 1953
best demonstrated the extent of Sino-Soviet relations at the time. Both perceived the war as an attempt by the United States to extend its influence
in Northeast Asia, especially as allied forces started pushing closer to the
border between North Korea and China. Soviet military assistance to China
had commenced with the signing of the Sino-Soviet Treaty of Friendship,
Alliance and Mutual Assistance in 1950.3 In addition to providing training
1

Zhang, Shuguang. 1995. Threat perception and Chinese Communist foreign policy”. –
Leffler, Melvyn P. and Painter, David S. (Eds). Origins of the Cold War: an international
history. Routledge, London, pp. 281–284.
2

Paramonov, Vladimir and Strokov, Aleksey. 2006. Russian-Chinese Relations: Past,
Present & Future. – Defence Academy of the United Kingdom, Conflict Studies Research
Centre, Russian Series 06/46E, September 2006, p. 3, <http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/
document-listings/russian/06(46)VPEnglish.pdf>.

3

Conclusion of the “Sino-Soviet Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance”. 2000. Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. November 17,
2000, <http://www.fmprc.gov.cn/eng/ziliao/3602/3604/t18011.htm>.
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and equipment during the Korean War, the Soviet air force also protected the
Chinese forces that were on alert at the China-North Korea border as well as
several Chinese cities against the US air threat.4
Stalin’s death in 1953 and the subsequent thaw in the Soviet political
regime soon became a concern for Mao who had favored Stalin’s views
on Communism and his heavy-handed policies in enforcing these views.
Khrushchev’s active de-Stalinization campaign and China’s continued reliance on Soviet material support likely contributed to Mao’s decision to
launch the Great Leap Forward (GLF) in order to make China economically
independent.5 The outcome of the GLF was quite the opposite: the Chinese
economy dwindled, and Soviet material and technical support ended as
Khrushchev determined Mao’s policies to be harmful to the Soviet cause.
During the 1960s, Sino-Soviet relations gradually worsened while animosities and hostile behavior increased. The ideological differences had
already emerged in the previous decade and the schism deepened further,
due to the aforementioned failures of the GLF and various other reasons,
such as “differences over China’s acquisition of nuclear weapons … competing revolutionary strategies, theological pretension, struggle for supreme
Communist authority”, for example.6 The border issues that had been ignored
during Stalin’s reign were raised again, resulting in the tensions along the
border, and provoking fortifications, deployments of massive forces, and
actual armed clashes between the two sides.7
In the 1970s, the likelihood of a Sino-Soviet armed conflict was reduced,
but the Soviet concerns about the Chinese threat remained. It is interesting to
note, that China was at least equally, if not more concerned about a potential
4
Mark O’Neill provides a more detailed account of Soviet military assistance to China and
North Korea during the war in “Soviet Involvement in the Korean War: A New View from
the Soviet-era Archives”. – OAH Magazine of History, Vol. 14, No. 3, Spring 2000,
<http://ushist2112honors.files.wordpress.com/2010/08/oneilkoreanwar.pdf>.
5
See Map 24: The Sino-Soviet Split in John Swift (2003) “The Palgrave Concise Historical
Atlas of the Cold War” (Palgrave Macmillan).
6

Among the institutions that have researched the Sino-Soviet split in the 1960s and 70s,
the Central Intelligence Agency has published an excellent study of the Agency’s related work
at that time, describing numerous sources of discord between the Soviet Union and China. See
Harold Ford “Calling the Sino-Soviet Split: The CIA and Double Demonology”. – Studies
in Intelligence (Winter 1998-99), <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-ofintelligence/csi-publications/csi-studies/studies/winter98_99/art05.html>.

7

The most serious incident is considered to be the Damanski (Zhenbao) island incident,
when in March, 1969, Soviet and Chinese troops fought over control of the island on several
occasions. The issue was solved after Soviet Prime Minister Kosygin’s “urgent visit to
Beijing” and the subsequent handover of the island to China. See Paramonov & Strokov
2006, footnote #8.
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Soviet invasion.8 This may have been one of the key reasons for the improvement of US-China relations, which in turn provoked the further Soviet military expansion in the Far East.
The 1980s brought improvements in the relations between the two countries, mostly due to changes in leadership. The new Chinese leader, Deng
Xiaoping, had launched economic reforms in 1978, which were widely discussed throughout the communist bloc, including the Soviet Union. In 1982,
Brezhnev officially recognized the “Chinese [version of] socialism, [thus
removing] a major ideological barrier to reconciliation.9 This provided the
necessary environment for high-level visits. For example, in 1984, Soviet
deputy Prime Minister Ivan Arkhipov visited Chinese Prime Minister Li
Peng, who conducted a return visit in 1985.10
The real breakthrough came in 1989, when Mikhail Gorbachev was the
first Soviet leader to conduct a state visit to China since Khrushchev’s visit to
Beijing in 1958. This event was a crucial element in restoring the ties between
the two countries, despite the crackdown on Tiananmen Square protesters. In
1991, Jiang Zemin became the first Chinese leader after Mao Zedong in 1957
to visit Russia. In Moscow, the two countries signed a border agreement and
probably finalized other agreements in “a wide range of fields, from military
exchanges to technological and scientific programs”.11 This visit essentially
wrapped up the process of restoring the normal relations between the Soviet
Union and China. Surprisingly, even the collapse of the Soviet Union did not
impact the development of the newly vitalized relationship between China
and Russia as the successor of the Soviet Union.
The 1990s marked a boom in Sino-Russian relations. Russia’s need for
economic relations, especially markets for military technology, was combined
with the rapid development of the Chinese economy and increasing need for
energy and resources. Military-related affairs proved to be most lucrative:
several multibillion-dollar deals were signed and numerous military units at

8

Tucker, Nancy. 1995/1996. China as a Factor in the Collapse of the Soviet Empire. –
Political Science Quarterly, Vol. 110, Issue 4, Winter 1995/1996, pp. 502–503.
9
Ibid., p. 506. For discussions about Chinese reforms, see pp. 507–510, especially
pp. 512–514.
10

Nemets, Alexandr. 2006. Russia and China: The Mechanisms of an Anti-American
Alliance. – The Journal of International Security Affairs, No. 11, Fall 2006, under “Genesis”,
<http://www.securityaffairs.org/issues/2006/11/nemets.php>.
11

Wudunn, Sheryl. 1991. China Party Chief Due in Moscow as Ties Gain. – The New
York Times, May 12, 1991, <http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D0CE3DC13
3CF931A25756C0A967958260>.
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the border were transferred to other parts of the respective countries.12 At the
same time, Sino-Russian political relations in both regional and international
matters were also improving, eventually paving way to the establishment of
the Shanghai Five framework with Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan.
The final settlement of the territorial issues and the formal resolution of the
border disputes occurred in the first decade of the new millennium.
Conclusion
When looking at the history of relations between Russia (Soviet Union) and
China after World War II, quite extreme fluctuations are apparent. Paramonov
and Strokov attribute this primarily to the attitudes of individual leaders.
According to their theory, when the “ruling elites of the two countries … saw
cooperation in [various] spheres as advancing their respective long term interests”, the relations were good. On the other hand, when “short-term, narrow
national interests or [individual] ambitions began to prevail over pragmatism
and a strategic vision of their common long-term interests”, the relationship
weakened and even became hostile.13 This offers a potential framework for
viewing the Sino-Russian relationship in the SCO today – it is very likely that
the trends in their bilateral relations are also reflected at the multilateral level.

2. Development of the SCO
Once the Shanghai Five framework was established, the benefits of embracing the Central Asian states soon became obvious, especially for China. As
the relations between the states improved, the scope of cooperation was gradually broadened beyond border negotiations. For example, in 1998 the members “agreed to fight national separatism and religious extremism, terrorism,
weapons smuggling and drug trafficking” which were later combined into
the “three evils facing the SCO” – separatism, extremism and terrorism.14
Namely, in China’s western Xinjiang province there were (and still are) ethnic extremist movements as well as weapon and drug smuggling between
China and the Central Asian states. Of particular concern is the Uighur

12

Nemets 2006, under “A Shifting Balance”.

13

Paramonov & Strokov 2006, p. 4.

14

Plater-Zyberk, Henry. 2007. Who’s Afraid of the SCO? – Defence Academy of the
United Kingdom, Conflict Studies Research Centre, Central Asian Series 07/09, March
2007, pp. 1, 4, <http://www.da.mod.uk/colleges/csrc/document-listings/ca/07(09)HPZ.pdf>.
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separatist movement in the province. Mutual tightening of the borders has
enabled China to deal with these issues in a more efficient manner.
Success in handling the border security-related issues in a peaceful manner and extending the cooperation to other matters showed the Shanghai Five
that their initiative should be advanced further. Indeed, as Lukin describes
it, after “[h]aving resolved some of the questions left over from the Soviet
era, the Shanghai Five members went further [and] discovered a sphere of
common interests that reached far beyond the Five’s initial objectives.”15
Continuing positive political and economic relations, increased border security, cooperation in dealing with such issues as extremism and terrorism – all
these factors were the driving forces behind the Shanghai Five’s transformation into SCO.
Perhaps it was also Uzbekistan’s application to join the Shanghai Five that
demonstrated the framework’s readiness to transform into a more coherent
organization. In the summer of 2001, Uzbekistan was invited to join the SCO
along with the other Shanghai Five members. The new organization undertook a wide variety of missions, such as “effective cooperation in politics,
trade and economy, science and technology, culture as well as education,
energy, transportation, tourism, environmental protection and other fields;
making joint efforts to maintain and ensure peace, security and stability in
the region, moving towards the establishment of a new, democratic, just and
rational political and economic international order”.16 It is an ambitious spectrum of endeavors, considering that previously, the states had mostly conducted multilateral negotiations over rather well-defined and tangible issues
such as troop limitations in the border zones, for example.
A key contribution towards the evolution of the SCO was the creation of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS), later renamed as the
Regional Counter-Terrorism Structure (RCTS). It can be argued, that the
commencement of US-led Operation Enduring Freedom in Afghanistan,
which added another player to the regional security affairs, was an important factor in creating the RATS.17 Initially, the SCO welcomed the ousting
of the Taliban regime, which had also been directly or remotely involved

15

Lukin, Aleksandr. 2004. Shanghai Cooperation Organization: Problems and Prospects. –
International Affairs, June 2004, Vol. 50, Issue 3, pp. 31–32.
16

Brief introduction to the Shanghai Cooperation Organisation,
<http://www.sectsco.org/EN123/brief.asp>.
17

Turner, Jefferson E. 2005. Shanghai Cooperation Organization: Paper Tiger or Regional
Powerhouse?. Master’s thesis, Naval Postgraduate School, September 2005, p. 25,
<http://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/turner05.pdf>.
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with various Muslim extremist groups in the SCO member states.18 Their
approval was soon replaced by the concern that the US may take advantage
of its military presence and begin promoting Western values in Central Asia
as well – something that goes directly against the SCO’s non-interference
principle. Paradoxically, another concern was that the West would pull out
of Afghanistan too soon, thus permitting the Taliban to restore their power.
Therefore, the establishment of the RATS seems to be a wise move, since at
the time, Uzbekistan19 and China were not participating in a formal regional
organization with anti-terrorism capabilities such as the Collective Security
Treaty Organization (CSTO) that the other four SCO members belonged to.
Despite initial reluctance to coordinate military activities on a political
level, the SCO has managed to conduct several bi- and multilateral military exercises every year, starting in 2002.20 Due to the number of troops
involved and the gradual expansion of their scope and scale, these exercises
have drawn considerable public attention and caused other states to seek
increased ties with the SCO. In 2004, Mongolia was granted observer status;
India, Iran and Pakistan attained this in 2005. There are, however, several
problems related to the latter three becoming full members of the SCO.21
Therefore, it is unlikely that the SCO would undertake significant expansion, i.e. inviting another regional power to join the organization. As PlaterZyberk argues, “[t]he SCO may want to invite less controversial countries
like Vietnam … or Turkmenistan”.22
The lull in establishing formal ties with new partner states since 2005 was
ended in 2010 when the status of dialogue partner was granted to Belarus
and Sri Lanka. Most recently in June 2012, Turkey became another dialogue
partner while Afghanistan became an observer state. Further, the Secretary
General of the SCO has said that the organization wishes to expedite the process of new states acquiring membership or other partner status.23 It seems
that the organization has gotten over the initial growing pains and seeks to
18

Lukin 2004, pp. 35-36.

19

Uzbekistan joined the CSTO in 2006.

20

The SCO defense ministers did not hold a formal meeting until 2006. See Bailes, Alyson
J. K. and Dunay, Pal. 2007. The Shanghai Cooperation Organization as a Regional Security
Institution. – SIPRI Policy Paper No. 17, May 2007, p. 22, <http://books.sipri.org/files/PP/
SIPRIPP17.pdf>.

21

For example, India-Pakistani bilateral relations and their ties to Russia and China,
respectively. The current Iranian nuclear debacle could also have a negative influence on the
SCO. See Plater-Zyberk 2007, pp. 6–7.
22
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Ibid.

Zhang, Xu. 2012. Afghanistan, Turkey Expected to Join SCO. – CRIENGLISH.com,
May 23, 2012, <http://english.cri.cn/6909/2012/05/23/2021s701569.htm>.
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strengthen its positions in Central Asia’s political, economic and security
affairs, most likely due to the lack of serious opposition from other world
powers.
Overall, the development of the SCO as an organization and its mission as
well as the acceptance of new member states depend largely on the Russian
and Chinese views about the SCO’s future. These views, in turn, depend
mostly on their mutual relations, but also on the bilateral relations with other
regional powers. If Russia and China share similar views about the extent of
economic and military cooperation within the organization, the four Central
Asian states will follow them. If the views differ, it is unlikely that either
Russia or China can rally the rest of the members behind its cause, and force
the opponent to budge. Therefore, we can presume that the most important
issues between Russia and China that pertain to the SCO will be handled on
a bilateral basis first. Consequently, the matter of de facto leadership would
probably also be determined without input from other members. However, it
cannot be said that the Central Asian members of the SCO have no say in the
future of the organization.

3. Russia’s and China’s roles and their perceptions of the SCO
The initial motivation to form the Shanghai Five framework was to address
border issues that the former Soviet republics shared with China. As these
issues were solved in good faith, opportunities for further improvements in
relations arose. All members had different motivations to intensify contacts
with the others. These were reflected in their preferences for the fields of
cooperation. For example, China started to pursue energy security by establishing closer ties with Kazakhstan, while Russia preferred to address its
security-related concerns through the CSTO, rather than boosting the SCO’s
security mechanism.
This chapter will describe Russia’s and China’s reasons for joining the
SCO and their perceptions of membership and the organization itself. It will
analyze the political, military and economic aspects that SCO membership
entails for Russia and China. For analysis, the following framework will be
used:
 Outline specific functional areas where Russia or China have the potential to take a leading role in the organization;
 Based on these, derive indicators, i.e. possible measures or activities (at
either bi- or multilateral level) that point towards an initiative for the leading role;
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 Based on the indicators, identify enablers, i.e. potential factors that would
motivate either Russia or China to employ the aforementioned measures
or activities.
3.1. Russia and the SCO
Most of the Russian objectives for forming the SCO initially concerned
maintaining influence over the Central Asian states. Russia’s main emphasis in the SCO is on security and military affairs. The economy is also a
factor for Russia who clearly benefits from increased and properly regulated
economic cooperation in the region. Namely, it offers a market for Russian
products and raw materials, provides access to various resources and helps to
reduce Chinese economic dominance. Conducting these activities within the
framework of an organization helps to prevent potential negative surprises
such as unexpected tariffs or restrictions.
Russia expects the SCO to become a strategic tool that enables Russia
to pursue its goal of establishing a multi-polar world order as well as aid in
preventing Western influence in Central Asia and in creating a stable buffer
zone around its borders. Another purpose that Russia sees for SCO is to check
Chinese political, economic and, potentially, military-related expansion in
Eurasia. This would require certain maneuvering within the SCO framework
to have a lead over China in establishing appropriate policies. Specifically,
Russia could do this in the following functional areas:
1) Raise the profile of Central Asian states, elevate their status in the SCO
Due to the common Soviet history, Russia still enjoys a much closer relationship with the Central Asian states than China does. This has worked as
a major advantage for Russia in establishing close ties with Central Asia.
In order to maintain good relations with the regimes, make them feel more
important and thus reduce China’s political profile in Central Asia, Russia
would have to conduct the following activities:
 Indicator 1: Increase the number of mutual high-level visits with lots
of publicity and gestures;
 Enabler 1: An increased number of Chinese official visits to Central
Asian states.
 Indicator 2: Increase the number of joint cultural or educational
projects;
 Enabler 2: An unexpected and large Chinese investment in these matter areas.

RUSSIAN-CHINESE RELATIONS AND THEIR LEADERSHIP POTENTIAL

223

2) Security competition with China
Even though China has developed its military at an extraordinary pace,
Russian military skills and technology still prevail. To a degree, China also
still depends on Russian technology and weapons sales, which provides
Russia a certain leverage over China, but this is likely to diminish over time.
The Central Asian states also use Russian military technology and tactics,
making them dependent on cooperation with Russia. Furthermore, they
belong to the CSTO, which enables Russia and the Central Asian states to
conduct military activities without Chinese consent. In summary, the following courses of action would enable Russia to take the leading role in the
SCO’s military affairs:
 Indicator 1: Limiting military trade with China;
 Enabler 1: China approaching military parity with Russia.
 Indicator 2: Boosting ties with India, increasing military sales;
 Enabler 2: Same as enabler 1.
 Indicator 4: Conducting military exercises with the Central Asian
states under the auspices of the CSTO without notifying China;
 Enabler 4: China does not notify Russia about planning or conducting
large-scale bilateral exercises with the Central Asian states.
3) Economic competition with China
The essence of economic relations between Russia and China can shortly
be defined as “Russian raw materials for Chinese finished production.”24
Another major business for Russia is the sale of military technology and
equipment to China, which, however, has dwindled in the last couple of
years.25 Perhaps the most important concern in Russian-Chinese economic
affairs today is the question of natural gas, as Russia and China have somewhat diverging interests. Namely, China is interested in purchasing more natural gas from the Central Asian states while Russia would rather prefer to be
the main source of Chinese natural gas. Currently the main issue in Russian24

Paramonov & Strokov 2006, p. 12. For a more detailed discussion of current RussianChinese economic relations, see Bin, Yu. 2012. China-Russia Relations: Between GeoEconomics and Geo-Politics. – CSIS Comparative Connections: A Triannual E-Journal on
East Asian Bilateral Relations, Vol. 13 No. 3: China-Russia, January 12, 2012,
<http://csis.org/files/publication/1103qchina_russia.pdf>.
25

The two most likely factors behind this trend are 1) reduced Chinese interest as their own
military technology is catching up with Russia’s and 2) significant increase of arms trade
with other states, especially India.
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Chinese natural gas trade is the ongoing negotiation over the sales price.26
Russia, however, has failed to establish itself as an intermediary between the
gas-producing Central Asian states and China, yet it still desires to have an
influence on the Central Asian bilateral natural gas trade questions.
As the Chinese economy has clearly surpassed Russia’s, there is really
only one way for Russia to attempt to check China’s growing economic
strength and consequent influence in Central Asia. It appears that economic
competition with China in the Central Asian states is no longer possible for
Russia. Therefore, Russia’s best bet would be to harness the economic activities conducted by the SCO member states under solid regulations adhered to
by all members, especially in the energy industry sector which is one of the
last few business spheres where Russia holds considerable sway vis-à-vis
China.
 Indicator: Russia proposes a set of policies regulating the SCO’s
energy affairs (for example, protectionist measures, foreign investment criteria).27
 Enabler: China starts acquiring majority shares in the Central Asian
energy industry.
In brief, Russia’s advantage at the moment is a good political relationship
with Central Asian states, which allows greater latitude than China in political affairs, including in SCO related matters. However, in the past Russia has
conducted provocative activities and exercised forceful diplomacy in order
to achieve its goals; for example, in the field of energy trade. It appears that
sometimes Russia does not seem to care about the diplomatic implications
of its behavior, thus making itself relatively unpredictable in sensitive issues
such as energy security. The indicators described above are likely to occur
only when Russia perceives some Chinese steps as crossing the line.
Based on the analysis above, it appears that in the foreseeable future,
Russia has no chance in becoming the de facto leader of the SCO. China
seems to be mostly imperturbable to any Russian steps that would allow
it to exert influence over Chinese interests in the SCO’s political or economic affairs. Rather, Russia has decided to focus more on security and
26

The gap between the prices desired by Russia and China is quite significant. Russia
would like $350-$400 per 1,000 cubic meters while China is expecting to pay only $200–
$250. See Perlez, Jane. 2012. Putin Arrives in China for Regional Talks. – The New York
Times, June 5, 2012, <http://www.nytimes.com/2012/06/06/world/asia/vladimir-putin-inchina-for-regional-summit.html> for further discussion.
27

The purpose of these would be to limit China’s investments in other SCO members’
energy industries and subsequent profits.
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defense-related issues within the SCO framework, leaving the economic
issues largely to China to handle. This does not mean, however, that Russia
would let Chinese-driven economic policies affect its own national interests,
either bilaterally or within the SCO framework. But it is unlikely at this time
that China would undertake any serious measures that would be harmful to
Russia.
3.2. China and the SCO
In addition to security and stability in its neighborhood, another aspect of
China’s grand strategy in Central Asia is “to become a key player … by
brokering alliances designed to counterbalance the present dominance of the
USA in the region.”28 By 2012, China had indeed become a key player in the
SCO area, mostly through economic means. China’s implementation of SCO
strategy can be broken down into different objectives, some of which have
already been reached:
 Establish a say in the SCO states’ economic affairs, especially in the
energy sphere, “by cultivating institutional and structural ties”;29
 Establish a regional free-trade area; 30
 Minimize US military presence in the SCO’s neighborhood;31
 “Assuage regional fears of Chinese dominance,” especially among the
Central Asian states.32
China also considers the SCO to be an appropriate tool for neutralizing any
Russian influence that could prevent China from achieving these objectives.
For that purpose, China is vigorously pursuing bilateral relations with all
SCO members (including Russia) to leverage potential risks of organizational
discontent or setbacks. For China, bilateral relations should be redundant
with the membership in the SCO – if China can not meet its goals via one
framework, it should be able to resort to the other.
The objectives described above are related to three specific functional
areas for China potentially to develop lead over Russia in establishing appropriate policies. Specifically, China could exercise it in the following areas:
28

Beijing’s central Asia strategy. – Jane’s Intelligence Digest, October 03, 2003.

29

Ibid.
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Plater-Zyberk 2007, p. 9.
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See Chung, Chien-Peng. 2004. The Shanghai Co-operation Organization: China’s
Changing Influence in Central Asia. – The China Quarterly, Vol. 180, pp. 998–1004.
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Quoted in Sheives, Kevin. 2006. China Turns West: Beijing’s Contemporary Strategy
Towards Central Asia. – Pacific Affairs, Vol. 79, No. 2, Summer 2006, pp. 213–214.
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1) Organizational development of the SCO.
This is a vital task for China, as it would promote the legitimacy of the organization and the policies it pursues. When the SCO refines its organizational
culture, principles, various rules, regulations and standard operating procedures, it will improve the organization’s reputation. As stated before, China’s
main concern is not to establish a dominant impression as an individual state.
Membership in an internationally recognized regional organization is a good
way of avoiding that. This however does not mean that China will not attempt
to shape SCO policies according to Chinese ideas. Therefore, the following
indicators would be signs of increased Chinese desire to lead the development of the SCO’s organizational framework:
 Indicator 1: Promoting the assignment of Chinese personnel to key
billets in the organization;
 Enabler 1: China is able to negotiate successfully appropriate principal and organizational changes.
 Indicator 2: Contributing more money to organizational management;
 Enabler 2: Same as enabler 1.
 Indicator 3: Advocating more frequent high-level meetings between
state officials;
 Enabler 3: Other states show willingness to make organizational
adjustments.
2) Economy
Essentially, China has three main economic goals concerning the SCO. First,
SCO membership should enable China to export its goods to Russian and
Central Asian markets. Second, it should guarantee the flow of raw materials
to China. Third, it should establish a free-trade area within the SCO borders.
China would prefer to meet these goals via the SCO framework in order to
reduce the perception of dominance; however, the use of bilateral means can
not be ruled out. The fact that China has actively embarked on the path of
achieving these goals should be demonstrated by these indicators:
 Indicator 1: Promoting policies that ease access to markets within
the SCO;
 Enabler 1: Other SCO members show willingness to open up their
markets.
 Indicator 2: Advocating the relaxation of state legislature concerning
state ownership of strategic resources (mining facilities, for example);
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 Enabler 2: Other SCO members welcome foreign ownership of parts
of their strategic industries.
 Indicator 3: Promoting policies that standardize customs procedures
and reduce or eliminate tariffs and quotas within the SCO;
 Enabler 3: Other SCO members stabilize and open their economies.
3) Energy security
This is the second most important objective for China after physical (domestic) security. Even though China imports most of its oil from the Middle East
and Africa, it is interested in diversifying the sources of its oil. The same goal
especially applies for natural gas. In 2009, China scored an important victory
when the Central Asia-China pipeline was opened, enabling the import of
natural gas from Turkmenistan. Since Kazakhstan and Uzbekistan also have
natural gas resources, it is in China’s interest to be involved in their natural
gas industry as well. Therefore, China is actively working on pipeline deals
with both countries, by using either bilateral relations or international consortiums where Chinese state-owned companies have shares. This, however,
could provoke a conflict of interest with Russia who could develop an interest in making similar deals for gas produced in Central Asian states. If China
plans on prevailing in this competition for energy, these activities will be the
most likely indicators:
 Indicator 1: China starts acquiring majority shares in the oil or natural
gas infrastructure of various Central Asian states;
 Enabler 1: The Central Asian states permit foreign majority ownership in their strategic industries.
 Indicator 2: Energy issues, especially the potential establishment an
SCO interior oil or natural gas market become part of the agenda during SCO meetings;33
 Enabler 2: Sudden radical changes in the world energy market which
force the prices of oil and natural gas to fluctuate.
It seems that China’s advantages, compared to Russia, are its greater economic strength and consequent potential to employ a wider variety of measures. However, China is more cautious than Russia in exercising coercion.
33
According to Plater-Zyberk, “the issue of energy security [has been] absent from the
official statements of the SCO agenda”. He explains that apparently, the members “still
prefer to address the issues of energy security discreetly on a bilateral level”. See his “Who’s
Afraid of the SCO”, 2007, p. 10.
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This means that China is likely to employ more subtle means for achieving its
economic objectives. As income is often the most important concern for the
Central Asian states’ governments, the Chinese strategy has a higher chance
to succeed in the long run, thus increasing China’s potential to take the lead
role in the SCO.
3.3. The Central Asian states and the SCO
The main objectives of the four Central Asian states in joining the SCO were
to be involved in the same organization with their two large neighbors and
engage with them in political, economic and security processes. However,
it is worth noting that the four Central Asian states do not form a particular
block in the SCO which would form a third major party. Each of the four
states has their own interests which do not completely align with the others.
Some common trends can be noted, however.
First, the Central Asian states are looking for a balancing force between
Russia’s historical quest for supremacy over the affairs of Central Asian
states and the emerging economic might of the Chinese. While the US was
thought to be a third counterbalancing force, it does not appear to be the case
today. Rather, it seems that the SCO itself currently fills that role, forcing
both Russia and China to follow its principles to a certain extent, instead of
conducting pure realpolitik towards Central Asian states which could force
them to turn towards the West.
Second, the Central Asian states do not wish to become chess pieces in
a rivalry between the US, Russia and China.34 Although often treated as a
group in international politics (referred to as “the Stans”), the four Central
Asian states have agendas different enough to pursue their national interests
bilaterally or through some organization. The contributions that they made
to Operation Enduring Freedom and later to NATO’s International Security
Assistance Force, have brought them more benefits than harm.35 As a result
of the Shanghai Five and subsequent SCO cooperation, they have also proven
their value as partners in security affairs to Russia and China, both in military
exercises as well as practical security cooperation. In economic affairs, all
four Central Asian states have different levels of trade with Russia and China,
depending on their resources, as well as Russian or Chinese involvement in
the local industries (for example, natural gas and oil).
34
35

Lukin 2004, p. 35.

All states granted the necessary overflight rights for Coalition aircraft and Uzbekistan
allowed the use of its Karshi-Khanabad air base, for which the US and the Western allies
paid generously.
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Third, these states benefit greatly from the SCO’s RCTS framework. Even
though all of them are also members of the CSTO, being in the RCTS also
enables closer cooperation with China in counterterrorism. Among other
benefits, it allows the Central Asian states to familiarize themselves with
the Chinese military, thus alleviating their fears of China’s potential military
activities against them.
Fourth, the SCO acts as a medium for economic cooperation, allowing
Russian and Chinese investments in the Central Asian states. At the moment,
their industries are quite vulnerable and in need of financing, equipment and
expertise – something that the SCO’s “long-term program of multilateral
economic cooperation” should provide.36 The Central Asian states can benefit from exporting their natural resources or raw materials and in return,
receiving manufactured goods and other necessary items from their more
industrialized neighbors.

4. Conclusion
While the SCO slowly continues to develop as an organization and a player
in Eurasian affairs, its members simultaneously advance their individual
interests as well as bilateral relations. Unless the SCO bodies are granted
more rights in instituting and implementing policy, these bilateral relations
will prevail over SCO activities whenever there is a conflict of interest. This
holds especially true for Russia and China who are unlikely to sacrifice any
freedom of action for the SCO’s sake. Furthermore, they are capable of influencing the SCO to achieve their own objectives even if their current choice
is to stick to the SCO framework as much as possible.
We have identified unique functional areas of interest for Russia and
China in the SCO. These are the areas that they feel strong in and that they
can use to influence the other members. Despite our findings, it is difficult
to identify a definite leader in the organization at the moment. Even though
Russia is more active politically, this argument is negated by the finding that
China has a greater potential to lead in the long term, due to its rapidly rising
economic stature. Therefore, we must conclude that the second hypothesis
has been proven to be the most accurate and China will be the likely leader
of the SCO, should it decide to pursue this course of action.
The other hypotheses, however, also have some merit and deserve more
thorough research in the future. In some of the areas covered in this article,
36

Lukin 2004, p. 38.
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China appears to prevail, and Russia in others. It seems that China has a more
diverse “package” of measures that it could use in the future to lead the SCO.
On the other hand, Russia has so far played the game smarter, relying on its
membership and influence in two regional organizations (CSTO & SCO)
while China can only rely on the SCO or bilateral relations to compete in
the region. As the SCO is still evolving and has not quite established itself
yet, both Russia and China are still adjusting their positions within the SCO
framework in order to balance their national interests with the regional interests in various spheres. It appears that neither is eager to sacrifice national
interests for the sake of improving the SCO. In cases where Russian or
Chinese national interests may collide (especially in the economic or energy
sphere), the emergence of some tensions is still likely but it ought not to
affect the SCO as an organization as both major powers have clearly understood the importance of SCO in their overall Central and Southeast Asian
policy. Russia and China prefer to keep their bilateral tensions out of the SCO
framework for the sake of the development of the organization.
Both China and Russia realize that the SCO is a welcome initiative in
dealing with regional security problems for all parties with interests in
Central Asia. It should reduce Western concerns about the spread of terrorism in Central Asia as the SCO members are just as interested in reducing
the threats posed by terrorism as the West. On the one hand, it is odd that the
SCO is still not eager to develop into an actual regional security organization
which would enhance its legitimacy and efficiency. On the other hand, it is
good that the SCO is careful about expanding the organization by bringing in
new members. This shows that they are concerned about the organization’s
reputation and wish to avoid problems that the new members could bring
along. Perhaps one option to involve additional states would be to establish a framework or relationship similar to NATO’s Partnership for Peace
Program.37 The current option of granting a state the observer status does not
provide nearly as many options for direct involvement as the PfP program.
It seems that the SCO prefers to be inwards-oriented, i.e. focusing on stability and order in the members’ territory. Unlike the CSTO, there have been
no known initiatives to formalize and standardize combined military efforts.38
Even the SCO military exercises are largely intended to address internally
37

Bailes & Dunay 2007, p. 58. This would be one way of involving Iran, India and
Pakistan more closely who, as full members, might damage the SCO’s reputation or force
the organization directly to deal with their problems.
38

For example, the CSTO has a common air defense network established by Russian military standards and consisting of former Soviet and new Russian manufactured air defense
assets.
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oriented goals and purposes of quelling “the three evils”, instead of training
for defending the members’ territory from external attacks. It is unfortunate
that the SCO is not very eager to establish itself as a key player in Central
and Southeast Asian regional security affairs in the near future as it clearly
has the necessary potential for that.
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Sissejuhatuseks
2011. aastal tehti Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) õppeosakonna õppejõudusid koondava seminari „Õppejõult õppejõule” tarbeks
intervjuud õppejõududega (kokku 8), mille eesmärk oli uurida nende kogemusi ja emotsioone esimese KVÜÕA tööaasta kohta. Pooled intervjueeritavatest olid oma sisseelamisprotsessiga rahul või ei osanud seisukohta võtta,
kuid leidus ka neid, kelle arvamus oma esimesest tööaastast oli pigem negatiivne. Eelkõige mainiti asjaolu, et kõik oli uus ja süsteemiga kohanemine
võttis aega. Probleeme valmistas see, kelle poole erinevate küsimuste korral
pöörduda. Intervjueeritavad ei teadnud, mida neilt töötajana oodatakse ning
kuidas tööülesannetega seotud probleeme lahendada.
Kahtlemata esineb sisseelamisraskusi KVÜÕA-s tööd alustavate õppejõudude seas igal aastal. Seda enam, et hea tavana1 eeldatakse kõikidelt
õppejõududelt, olenemata sellest, kas nad on pikemalt KVÜÕA-s töötanud
või mitte, ühesuguseid ja suurepärasel tasemel pedagoogilisi ning erialaseid
pädevusi. Ent uute ja juba staažikate õppejõudude valmisolekut, teadmisi ja
kogemusi ei saa võrrelda. Uurimused2,3 näitavad, et uue õppejõu kohanemisraskused on tavalised kogu maailmas. Paari esimese tööaasta jooksul kestab
niinimetatud sisseelamisperiood, mille vältel viib õppejõud oma teadmised
ja senised õpetamiskogemused kooskõlla enda ülesannetega konkreetses
1

Õppejõu pädevusmudel. 2011, lk 8.
<http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/oppejoud/padevusmudel_2011.pdf>,
(19.04.2012).
2

Merriam, S. B. 1987. Mentoring in Higher Education: What We Know Now. – Review
of Higher Education, Vol. 11, No. 2, pp. 199–210.
3

Blackwell, J. E. 1989. Mentoring: An Action Strategy for Increasing Minority Faculty. –
Academe, Vol. 75, No. 5, pp. 8–14.
ENDC Proceedings, Volume 17, 2013, pp. 234–247

www.ksk.edu.ee/toimetised/
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õppeasutuses4. Sisseelamisperiood võib aga olla lühem ning meeldiv, kui
õppeasutus mõtleb ja panustab sellesse, kuidas uue õppejõu sisseelamist
võimalikult mugavaks ja valutuks muuta. Seega võib eeldada, et taolisest
toetussüsteemist saab ka õppeasutus tervikuna kasu.

Mida tähendab mentorlus?
Pärimuse järgi palunud Vana-Kreeka kangelane Odysseus oma sõbralt
Mentorilt Trooja sõtta minnes teenet juhtida ja abistada enda äraolekul oma
poega Telemachost5. Nii olevatki alguse saanud mentorlus: suunamine ning
juhendamine vanema ja kogenuma kolleegi või sõbra abil.
Tänapäeva haridussüsteemis mõistetakse mentorluse all õppimise ja
õpetamisoskuse toetamist6. Laiemalt on mentorluse eesmärgiks aidata parandada õppejõu õppimise, õpetamise ja juhendamise kvaliteeti vastavate pädevuste arendamise, koostöise õppimise ja refleksiooni kaudu7. Sellele lisandub
omakorda väärtusena kollegiaalne koostöö organisatsiooni sees. Protsessis
osalevad üldjuhul kaks õppejõudu8: mentor ehk kogenud kolleeg, kes on
kaasõppejõule tugiisik töökeskkonda sisseelamisel, kellega saab arutleda
pedagoogiliste võtete, enesetäienduse, töö planeerimise ning õppemetoodilise tegevuse ülesehitamise üle, ning mentee kui algaja õppejõud, kellele
pakutakse tuge. Mentorlussuhe on üldjuhul vabatahtlik, eeldab mõlema
poole nõusolekut ning põhineb tavajuhtudel isiklikul sobivusel. Samuti võivad mentorlussuhtes olla ühe struktuuriüksuse või sarnase eriala õppejõud9.
Mentorluse rakendamisest on organisatsioonile mitmekülgset kasu. Ühelt
poolt saab rääkida personali arendamisest ning uute töötajate kiiremast
4

TÜ tugimaterjal mentorile. 2007. <www.ht.ut.ee/orb.aw/class=file/.../id.../mentor_K6P_
veeb_2007.rtf>, (20.04.2012). [Edaspidi TÜ tugimaterjal mentorile 2007]
5
Mentorlus kõrgkoolis. 2009. Tartu: SA Archimedes.
[Edaspidi Mentorlus kõrgkoolis 2009]
6

Mentorlus kõrgkoolis. 2009.

7

Mentorlussüsteem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. 2011. Public (\\NEPTUN)
(L:) Kaader-Õppejõult_õppejõule-Mentorluse olemus-Mentorlussüsteem KVÜÕAs. Kinnitanud KVÜÕA ülem 20.08.2011. [Edaspidi Mentorlussüsteem … 2011]

8
Mentorluse sihtrühma moodustavad laiemas tähenduses kõik õppejõud, kes soovivad
täiendada oma õpetamis- ja juhendamisoskusi ning paremini kohaneda organisatsiooni kultuuriga. Kitsamas tähenduses mõeldakse siinkohal õppeasutuses tööd alustavaid või juba
pikemat aega töötanud õppejõude, aga ka külalisõppejõude teiste ülikoolide, ettevõtete ning
partnerite juurest. Vt TÜ tugimaterjal mentorile 2007.
9

Lagacé-Roy, D.; Knackstedt, J. 2007. Mentoring Handbook. Ottawa: Canadian Defence
Academy, p. 14.
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sulandumisest kollektiivi. Teiselt poolt pakub mentorlus näiteks võimalusi
kogemuste vahetamiseks, aitab muuta tööd tõhusamaks, toetab töötajate
professionaalset arengut ja nende teavitamist ning aitab täita järjepidevalt
organisatsiooni eesmärke ja ülesandeid10.
Mentorlussuhete teke organisatsioonis võib olla spontaanne või planeeritud. Kuna spontaanne mentorlus on kaootiline ning tugineb paljuski isiklikele
suhetele, ei täida see täiel määral organisatsiooni eesmärke. Seevastu kavandatud mentorlus lähtub lisaks töötaja isiklikele eesmärkidele ka organisatsiooni vajadustest. Seetõttu on peale üksiktöötaja keskmes ka järjepidev kvaliteedi tagamine ning parandamine kogu organisatsioonis. Just mentoritel on
siin oluline roll. Kogemuste jagamise kaudu panustavad mentorid sellesse, et
kujundada menteed organisatsioonile kõige kasulikumal moel. Mitmekesise
suhtlemise tulemusel tagatakse asutuse töötajate tihedam omavaheline läbikäimine organisatsioonis, millel on omakorda otsene mõju organisatsiooni
sisekliimale. Mentorlussuhete soodustamine ja mentorlustegevuse toetamine suurendab usaldus- ja kindlustunnet organisatsiooni erineva tasandi
töötajates, mis muudab töö tõhusamaks, parandab organisatsioonikultuuri ja
soodustab asutuse järjepidevat arengut.11
Mentorluse vormid,
mentorlussuhe ja sellega kaasnevad probleemid
Mentorlussüsteemi üheks eeliseks on see, et seda on võimalik rakenda ükskõik millises asutuses ja kultuurikeskkonnas ning olemasolevate vahenditega. Samas tuleb mentorlussuhte loomisel arvestada asjaoluga, et tulemusi
ei saavutata kiiresti, hästi toimiva mentorlussüsteemi väljakujunemine võtab
aega. Põhjuseid on siin mitmeid: indiviidide soovid ja eesmärgid on erinevad,
samuti erinevad asutuste töökorraldus ja eesmärgid. Seetõttu on mentorluse
ülesehitamisel mitmeid võimalusi ja konkreetne valik sõltub näiteks organisatsiooni/asutuse võimalustest, mentorite ja menteede hulgast ning vajadustest ja mentorluse rakendamise eesmärkidest.
Kõige tavalisemaks mentorluse vormiks on nn paarismentorlus, milles
osalevad üks mentor ja üks mentee. Oma vahetu iseloomu tõttu on see ka
mentorluse levinuim vorm, mis põhineb kahe teineteist aktsepteeriva inimese
vastastikusel usaldusel ning võimaldab mõlemal panustada mentorlussuhtesse

10
Ehrich, L. C.; Hansford, B. 1999. Mentoring: Pros and cons for HRM. Mentoring: Pros
and cons for HRM. – Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 37, Issue 3, pp. 8–9.
[Edaspidi Ehrich, Hansford 1999]
11

Mentorlus kõrgkoolis 2009.
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just talle sobival moel12. Paarismentorluse eelistena on nimetatud näiteks turvalisust, keskendumist vaid ühe menteega seotud küsimustele, töö tulemuslikkust ja paindlikku lähenemist13. Samas on sellel aga ka teatud puudused:
näiteks seisukohtade ja arvamuste vähesus. Seetõttu sõltub mentorlussuhte
edukus paljuski pelgalt inimeste omavahelisest sobivusest ning probleemiks
võib osutuda menteele sobivaima mentori leidmine14.
Paarismentorluse kõrval on võimalik kasutada ka grupimentorlust, seda
juhul, kui menteesid on oluliselt rohkem kui mentoreid. Selle mudeli kohaselt
jagavad kõik menteed üksteisega oma kogemusi, seejuures mentor on pigem
vaatleja rollis ja korraldab ühiseid kokkusaamisi15. Grupimentorluse eelisteks
on võimalus aktiveerida korraga mitut menteed. Jagatud kogemused leiavad
suurema kõlapinna ning rühmatöö kaudu õpitakse praktilist võrgustiku- ja
koostööd16. Grupimentorluse rakendamise puuduseks on aga individuaalse
lähenemise puudumine, mis võib takistada menteede avanemist ning soovi
mentorlussuhtes aktiivselt osaleda. Samuti võib grupis töötamine kahandada
mentorluse tõhusust ning on oht, et grupp võib laguneda17.
Vaatamata mentorluse vormile on mentorlussuhte aluseks avatus ja ausus.
Nii mentorid kui ka menteed peavad tundma end turvaliselt ega tohi karta
alandamist, kadedust, konkurentsi, kriitikat, süüdimõistmist ja karistamist.
Eesmärk on mõlema osapoole areng ning koos sellega kogu organisatsiooni
ja ühiskonna kasu18.
Mentorlussuhe põhineb dialoogil, kus oluline roll on suhtlemisel, üksteiselt õppimisel, vastastikusel tagasisidel, oma tegevuse analüüsil ning
küsimuste esitamisel ja püstitamisel. Sellise dialoogi kaudu on taotluseks
aidata menteel suurendada enda teadmisi õppeasutusest ja hinnata oma
tõekspidamisi ning kujundada neid ümber lähtuvalt õppeasutuse eesmärkidest ja väärtustest. Lisaks toetab mentorlus elukestva õppe mudeli loomist ja

12

Cohen, Norman H. 1999. The Mentee’s Guide to Mentoring. Amherst: HRD Press, pp.
9–17.
13
Vällmann, S. 2007. Mentorluse käsiraamat. Tartu: MTÜ ETNA, lk 9. [Edaspidi Vällmann 2007]
14

Ehrich, Hansford 1999, pp. 9–11.

15

Emelo, R. 2011. Group mentoring best practices. – Industrial and Commercial Training,
Vol. 43, Issue 4, pp. 221–227.

16

Vällmann 2007, lk 11–12.

17

Mentorlus meie akadeemias. Sisekaitseakadeemia.
<http://www.sisekaitse.ee/index.php?id=15650>, (20.04.2012).
18

Abimaterjal mentorile. 2010. Ole Kaasas! <http://www.olekaasas.ee/materjalid/>.
[Edaspidi Abimaterjal mentorile 2010]
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rakendumist, kus arenemisvõimeline õppejõud loob eelduse arenemisvõimeliste kodanike tekkele ning organisatsiooni järjepidevale arengule.
Mentorlussuhte üle arutledes on osutatud mitmele enam levinud probleemile. Esiteks tuuakse välja isikute sobimatust, mille põhjusteks võivad
olla erinevused maailmavaates, väärtushinnangutes, suhtumises. Teiseks
mainitakse probleeme mentorlussuhte algetapis, kus räägitakse näiteks üksteisest mööda või pettutakse teineteise tegemistes. Kolmandaks probleemiks
on see, et mentorlussuhtele on seatud ebaselged eesmärgid ja kokkulepped
on ebamäärased. See omakorda võib tuua kaasa konstruktiivsuse puudumise ning seatud eesmärkide ja seega ka mentorlussuhte laialivalguvuse.
Neljandaks nimetatakse ala- või ülejuhtimist, kus peamisi takistusi põhjustab
ühe või teise poole liigne aktiivsus või passiivsus. Viiendaks tuuakse välja
ülemäärast formaalsust: bürokraatia n-ö tapab suhte elavuse, paindlikkuse,
olukorratundlikkuse ja spontaansuse19.

Mentori roll ning pädevused
Mentorlust käsitlevates uurimustes on välja toodud viis võimalikku rolli,
mida mentor täidab: mentor peab olema n-ö eeskuju, sponsor, vahendaja,
toetaja ning õpetaja. Esimesel juhul on mentor menteele hea õppejõu või
teadlase eeskuju, kus ta annab õpetamise seisukohast lähtuvalt menteele
võimaluse külastada oma tunde ning hiljem kuuldut-nähtud koos analüüsida.
Teisel juhul on mentor võimaluste pakkuja, kes tutvustab menteele näiteks
inimesi, õppematerjale, õppemetoodikat ning paneb rõhku ühistegevusele,
näiteks kahasse artiklite kirjutamisele või ettekannete koostamisele/pidamisele. Kolmandaks on mentori ülesanne aidata menteel saada õppeasutuse
(eriala)õppejõudude kogukonna täieõiguslikuks liikmeks. Neljandaks peaks
mentor olema menteele n-ö emotsionaalne tugiisik ning viienda rolli kohaselt
mentee õppejõud selle traditsioonilises tähenduses.20
Kirjeldatud rolle silmas pidades on oluline märkida, et mentori ülesandeks ei ole leida lahendusi, vaid pigem näha erinevaid võimalusi, mille hulgast on menteel võimalik valida temale sobivaim. Mentor esitab küsimusi21,
annab tagasisidet, paneb vajadusel menteed kahtlema ja vastuseid otsima
ning julgustab teda ennast kui õppejõudu analüüsima. Sellest tulenevalt on
19

Einpaul, P. 2010. Mainori Kõrgkooli mentorlusprogramm.
<http://www.eek.ee/index.php?pg=473>, (20.04.2012).

20

Malderez, A. 2009. Abimaterjal alustavale mentorõppejõule.
<http://primus.archimedes.ee/korgkoolides-alustavad-uued-mentoroppejoud>, (01.04.2012).

21

Õigete küsimuste esitamine on mentorluse puhul võtmetähendusega.
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mentori põhiülesannetena nimetatud mentee õpetamist kindlates küsimustes,
tema juhendamist oskustes, mentee teadlikkuse suurendamist kogemuste
ja metoodiliste võtete kaudu, tema julgustamist kõrgemate sihtide seadmisel ning mugavustsoonist väljumisel ja turvalise õppimise soodustamisel22.
Eeltoodule lisaks aitab mentor menteel koostada tema kui õppejõu arenguplaani, külastab mentee õppetööd, peegeldab tema sotsiaalsete oskuste arengut, soovitab koolitusi jne. Samal ajal ei saa mentor ära unustada enesetäiendamist, mentorlusega seotud teavitustööd ning koostööd teiste mentoritega23.
Mentori ülesannete seisukohalt on oluline, et mentor ei ületaks oma võimupiire. Mentor ei tohi kuritarvitada mentee usaldust, ta peab vältima tegutsemist suhtekorraldajana ja ei tohi lubada endaga manipuleerida24.
Menteega töötades tuleks suhtuda temasse kui heasse sõpra, kellele
väljendatakse avameelselt oma seisukohti ja keda vajadusel ka kritiseeritakse. Mentor suunab menteed seadma eesmärke, mõtlema, austama erinevaid põhjusi ja tagajärgi, aitab jõuda tegeliku õpetamise sisuni. Eeskuju
näidates ning isiklikke kontakte ja kogemusi kasutades võimaldab mentor
menteel luua isikliku suhtevõrgustiku, elada sisse asutuse töösse, teadvustada
ja lahendada oma töös esilekerkivaid probleeme. Seejuures on tähtis, et mentor mõistaks selgelt mentee vastutust ning kohustust kujundada ja langetada
oma otsused iseseisvalt25.
Mentorlussuhte komplitseeritud iseloomust tulenevalt on oluline rõhutada
mentori rolli ja vastutust selles protsessis. Ainuüksi teadmine, et mentori ülesandeks on algajat kolleegi juhendada ja suunata, eeldab, et ta ei ole ainuüksi
suurepärane pedagoog, kes suudab olla metoodiliselt heaks eeskujuks, vaid
ühtlasi ka mitmekülgne inimene, kes on võimeline töötama erinevate inimtüüpidega ning leidma lahendusi väga erinevates olukordades. Head mentorit iseloomustab positiivne mõtlemine, soov ennast ja menteed arendada,
õppetööd täiustada ning valmisolek pühenduda mentorlusele. Üldjuhul on
mentorõppejõud saanud enne mentorina tegutsemise algust vastava väljaõppe
(nt õppejõu baaskoolitus „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis”, „Sissejuhatus
mentorlusesse” ja „Mentori jätkukoolitus”). Mentori, nii nagu iga hea õppejõu26 pädevuste hulka kuulub oskus ennast analüüsida, anda konstruktiivset
22

Definition of Mentoring, Benefits of Mentoring, & Other FAQs.
<http://www.management-mentors.com/resources/corporate-mentoring-programs-faqs>,
(10.05.2012).

23

Herman, L.; Mandell, A. 2004. From Teaching to Mentoring: Principles and Practice,
Dialogue and Life in Adult Education. Routledge, p. 12.

24

Mentorlus kõrgkoolis 2009.

25

Abimaterjal mentorile.

26

Lehtsaar, T. 2010. Õppejõudude sotsiaalsed ja kommunikatiivsed oskused. Tartu: SA
Archimedes.
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tagasisidet, olla ise õppimisvõimeline ning sotsiaalselt mitmekülgne (hea
suhtleja ja kuulaja, konfliktide lahendaja, vastanduja jne). Lisaks nimetatule
peaks hea mentor olema õppejõuna järjepidev ning motiveeritud. Ta peaks
tegutsema missioonitundega, olema tunnustatud üliõpilaste, kolleegide ja
õppeasutuse juhtkonna seas.27
Sellest, et mentorlussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine asutuses on
keeruline ja paljuski emotsionaalne ettevõtmine, annavad tunnistust ka mitmed mentorlusega seotud müüdid. Näiteks arvatakse, et mentor peab kindlasti olema vanem kui mentee. Samas ei ole mentorlussuhte loomisel oluline,
millisel positsioonil või kui vana on mentor. Mentoriks saamise eelduseks on
kogemus vastavas asutuses töötamisel ja/või erialavaldkonnas. Kuna mentorluse eesmärk on jagada kogemusi, peab mentor mõistma ennekõike ise asutuse eesmärke laiemalt, et ta oskaks menteed suunata ning abistada erinevates
küsimustes. Paika ei pea ka teine müüt, mille kohaselt eeldatakse, et mentee
on alati algaja õppejõud. Mentoriks võib olla ka kogenud õppejõud, kel puudub ülevaade konkreetse asutuse eripärast. Samuti ei pruugi parim mentor
olla alati ise suurepärane spetsialist ja oma valdkonna autoriteet. Tihtipeale ei
sobi parimad spetsialistid mentoriks just seetõttu, et nad ei suuda võimaldada
menteele iseseisvat tegutsemist, vaid püüavad tema eest kõik ära otsustada.
Kuigi edukus ning tunnustatus oma valdkonnas võivad olla head omadused, on edukaks mentorlussuhteks vaja ka seda, et mentee oleks pühendunud. Mentorlus on mõlemasuunaline: professionaalselt arenevad ja õpivad
nii mentee kui ka mentor28.

Mentorluse käivitamine ja põhimõtted
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes
KVÜÕA mentorlussüsteemi loomine ja käivitamine algas 2009. aastal, mil
kolm esimest potentsiaalset mentorit olid läbinud vastava koolituse ning
valmis oma tööga alustama. Ent protsessi algus osutus aeganõudvamaks ja
keerulisemaks, kui eelnevalt arvati. Puudus selge visioon mentorlusest ja
selle kasutamisvõimalustest KVÜÕA-s, kus võrreldes teiste kõrgkoolidega
ei kehti samad akadeemilised tavad. Seetõttu otsustati hakata mentorlussüsteemi tutvustama ja selle võimalusi katsetama seminarisarjas „Õppejõult
õppejõule”. Kuna seminaridest on võtnud valdavalt osa õppeosakonna õppejõud ning arutlusteemadeks on olnud peamiselt õppekvaliteedi parandamine,
27
28

Mentorlus kõrgkoolis 2009.

Õppejõu pädevusmudel. 2011. Tartu: SA Archimedes. <http://primus.archimedes.ee/
sites/default/files/oppejoud/padevusmudel_2011.pdf>, (19.04.2012).
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metoodiliste võtete tutvustamine ja õppetööga seotud probleemide lahendamine, on sobinud seminarid mentorlussüsteemi katsetamiseks hästi.
Seminarid on toimunud üldjuhul kord kuus ja seni on olnud 15 seminari29.
Mentorlussüsteemi tutvustati KVÜÕA-s esimest korda 2009. aasta
oktoobris, millele järgnes põhjalikum ja sisukam mentorlusele pühendatud
seminar 2010. aasta septembris. Seminaril osales ligi 40 õppeosakonna õppejõudu. Ühise arutelu tulemusel leiti, et KVÜÕA vajab mentorlust ning mentorite tegevus otsustati käivitada. Aluseks võeti teiste kõrgkoolide kogemus
ning esimeste mentoritena alustasid tegevust keelekeskuse õppejõud Triinu
Soomere ja taktika õppetooli õppejõud major Allan Parv. Administreerivat
tuge pakkus ning mentorite tegevust koordineeris loodus- ja täppisteaduste
õppetooli õppejõud Svetlana Ganina. Esimene tegevusaasta, mil tuge osutati kokku neljale menteele, näitas, et mentorlustegevuse tõhustamiseks
on vaja välja töötada kindel süsteem, mis lähtuks KVÜÕA enda eripärast.
Selle tulemusel töötati 2010.–2011. aastal välja mentorlust reguleeriv juhend
„Mentorlussüsteem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes”30. Juhendi koostamist toetas Euroopa Liidu ESF-i fondi toetusel SA Archimedese elluviidav kõrghariduse kvaliteedi parandamise programm Primus. Nimetatud
juhendi alusel käivitus süsteemne mentorlus KVÜÕA-s 2011/2012. õppeaastal, mil kinnitati ühtlasi KVÜÕA esimene mentorite kogu, kuhu kuulusid PhD Svetlana Ganina (loodus- ja täppisteaduste õppetool), vanemveebel
Tanel Otsus (taktika õppetool), magister Triinu Soomere (keelekeskus) ja
kolonelleitnant Allan Parv (taktika õppetool). Mentorite kogu, kes on oma
tegevuses iseseisev, tugineb dokumendis „Mentorlussüsteem Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustes” sätestatud põhimõtetele, vastutab mentorluse
toimimise ja jätkusuutlikkuse eest ning lahendab võimalikke mentorlusega
seotud probleeme.
Mentorluse sihtgrupiks KVÜÕA-s on kõik õppejõud, kes soovivad täiendada oma oskusi õpetamise ja juhendamise vallas ning paremini kohaneda
organisatsiooniga. Eraldi on kehtestatud mentorlussüsteemis osalemise
kohustus kõikidele KVÜÕA-s tööd alustavatele uutele õppejõududele,
õppetööga seotud läbiviivatele uutele õppetoolide ülematele/juhatajatele
ning KVÜÕA-s õpetamist taasalustavatele õppejõududele (nt lapsehoolduspuhkuselt naasnud). Soovi korral ja vabatahtlikkuse alusel võivad aga osaleda ka õppejõud ja õppetoolide ülemad/juhatajad, kelle staaž KVÜÕA-s on
suurem kui üks õppeaasta.
29

Seminaride „Õppejõult õppejõule” aruanne. Public (\\NEPTUN)(L:)Kaader-Õppejõult_Õppejõule-Seminarid-Aruanne, (20.04.2012).
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KVÜÕA on mentorlusele seadnud neli suuremat eesmärki:
 õppetöö kvaliteedi parandamine õppimist ja õpetamist soodustavate tegevuste kaudu;
 uue õppejõu enesejuhitavate õpetamis- ja juhendamispädevuste
arendamine;
 mentori ja mentee professionaalse arengu toetamine, mis võimaldab menteel saada KVÜÕA-s töötamisel tagasisidet ning toetust, mentoril ennast
teostada ning anda edasi oma kogemusi ja teadmisi;
 õppejõudude KVÜÕA tööga kiirema kohanemise soodustamine ja
KVÜÕA õppejõudude omavahelise koostöö tõhustamine 31.
Mentorluse põhimõtted lähtuvad eespool kirjeldatust. Mentorlussuhe on
kollegiaalne koostöö, mille eesmärk on soodustada dialoogi, suhtlemist ja
üksteiselt õppimist ning mis põhineb kogemustel ja on konfidentsiaalne.
Mentorlussuhte eelduseks on positiivne õhkkond ning soov olla valmis
ennast ja teisi aitama.

Mentorite valimine ja mentorlussuhe
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes
Nagu mainitud, on kõikidel uutel KVÜÕA õppejõududel kohustus valida
endale eelseisvaks õppeaastaks mentor. Selleks, et lihtsustada menteedel
mentori valikut, on iga õppeaasta algusesse sisse seatud mentorluskohtumised,
millest võtavad osa nii mentorid kui ka menteed. Selle kaudu on loodud
mentoritele võimalus ennast tutvustada, menteedel nendega tutvuda ja ühtlasi
tutvuda eelnevate menteede kogemustega. Kuna tegemist on sõjaväelise õppeasutusega, peab mentorite kogu kõige paremaks mentorlussuhte vormiks nn
ristmentorlust sõjaväelaste ja tsiviilõppejõudude vahel. Viimane parandab kogemuste vahetamist ja ühtlustab võimalikke erinevusi õpetamisel. Mentorlussuhte
vähimaks kestuseks on üks õppeaasta, soovi või vajaduse korral ja kokkuleppel
on võimalik mentorlsussuhte kestust pikendada. Oluline on seejuures asjaolu,
et menteel on võimalik õppeaasta käigus mentorit ka vahetada. Seda juhul,
kui näiteks mentori ja mentee koostöö on ammendunud, ei suju, tekivad erimeelsused või ilmneb isikuomaduste sobimatus.

31
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Millega tegelevad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste mentorid:
kahe õppeaasta kogemus
Mentori ja mentee tegevus KVÜÕA-s on mitmekülgne ja ajamahukas. Mentor
tutvustab menteele asutust, selle töökorraldust ja töötajaid. Regulaarselt
toimuvad töökohtumised (vastavalt kokkuleppele 1–2 korda nädalas või
kuus), kus arutletakse tehtu ja edasise tegevuse üle. Koos külastatakse
kolleegide loenguid, seminare ning vajadusel väliharjutusi, mille tulemusel
analüüsitakse õppetöö metoodikat KVÜÕA-s ning arutletakse selle üle,
kuidas menteel oleks võimalik oma õpetamisvõtteid arendada. Samuti töötatakse üheskoos läbi õppe- ja ainekavasid, otsitakse mentee õpetatava(te)
õppeaine(te) kokkupuutepunkte teiste õppeainetega ning võimalusi erinevate
seoste loomiseks (sh sõjaliste ja tsiviilõppeainete vahel). KVÜÕA-sse tööle
asunud tsiviilõppejõududele tutvustakse Kaitseväe (sh kadettide-kuulajate)
teenistuslikke eripärasid, süsteemi ülesehitust ja töökorraldust, Kaitseväega
seotud terminoloogiat ning õppejõu võimalusi (sh ressursse) õppurite iseseisva töö planeerimisel. Vahetule suhtlemisele lisandub kirjavahetus, mille
teel lahendatakse organisatoorseid küsimusi ja jooksvaid probleeme, samuti
edastab mentor teavet täienduskoolituste, seminaride, konverentside jmt
kohta.
KVÜÕA mentorluskogemuse põhjal võib järeldada, et süsteemi käivitamise hetkest 2009. aastal kuni praeguseni on olnud nii edusamme kui ka
tagasilööke. Kõige suuremaks edasiminekuks võib pidada kinnitatud juhendit,
mis sätestab mentorluse olemuse ja eesmärgid KVÜÕA-s, samuti mentorite
kogu koosseisu kinnitamist ning süsteemse tegevuse alustamist. Juba alguses
sai selgeks, et mentorite tegevus ei ole kerge. KVÜÕA uute õppejõudude ehk
menteede hulgas oli nii kaitseväelasi kui tsiviilkõrgkooli taustaga inimesi,
osal neist oli olemas aastatepikkune õpetamiskogemus (mõnel juhul koguni
KVÜÕA-s), osad olid alles alustamas. Juba õppejõudude erinev taust teeb
nende juhendamise keeruliseks, sellele lisanduvad väljakujunenud mõttemallidest, eelarvamustest ning hoiakutest tulenevad probleemid. Siinkohal
on esitatud mõned näited.
1. Ma ju tean kõike ja leian, et pole vaja!
Sageli unustatakse see, mida ja kelle jaoks tehakse. Õppejõu teadmised ei
täida õppe-eesmärki ega jõua õppurini, kui ta ei oska õppurite eripäraga
arvestada.
2. Kõik probleemid lahenevad ise. Tõmblemisel pole mõtet!
Ootus, et kõik laheneb kuidagi, ei muuda õpetamist paremaks. Probleem
õppuritega, arusaamatus õppetooli ülema/juhatajaga või kolleegidega ei kao
aja jooksul, ei maksa loota, et asjad lahenevad iseenesest.
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3. Initsiatiivi peab näitama mentor.
Mentorlus on kahepoolne suhe. Kui üks osapool muutub passiivseks, kahaneb
mentorluse kasutegur põhimõtteliselt olematuks. Nii-öelda õpitud abitus toob
kaasa mentee isikliku arengu pidurdumise, millega kaob mentorlussuhte vajadus ning aeglustub mentee KVÜÕA tööprotsessidesse sisseelamine või ilmnevad koguni puudujäägid tema õppetöö ühtlustamisel KVÜÕA-s tervikuna.
4. Mina ütlen, mentor lahendab!
Mentor ei lahenda probleeme, ei anna ette tegevusstsenaariume, vaid aitab
näha probleemi võimalikke lahendusi. Mentor võib pigem ise probleeme
tekitada, kui seda on mentee arenguks vaja.
5. Ma olen siin juba varem olnud ja mul pole seda vaja.
Eeldus, et õppejõuna töötamise kogemus on ainus asi, mida heaks õpetamiseks vaja, võib saada uuele õppejõule komistuskiviks.
Isegi kui menteel on olemas varasem KVÜÕA-s õpetamise või õppimise
kogemus, on tänapäeva kõrgharidus pidevas muutumises. Näiteks võib
siinkohal tuua väljundipõhise õppe, mis nõuab õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite lahtikirjutamist ning mis on paljudes kõrgkoolides alles
arenemisjärgus. Uute põhimõtete omaksvõtmine ja nendega kohanemine on
osutunud aeganõudvamaks ja keerulisemaks, kui arvatud.
6. Kohtumiseks lihtsalt ei ole aega!
Esineb juhtumeid, kus poole koormusega KVÜÕA-s töötaval menteel, kelle
õppeaine toimub ainult ühe semestri jooksul, ning mentoril, kellel on lisaks
enda õppetööle korraga juhendad mitu menteed, on raske leida aega ühiseks
tunnivaatluseks, tagasisideks või suhtlemiseks. Hea tahtmise ja planeerimise
korral leiab aga aega nii tunnivaatluseks kui ka muudeks aruteludeks.
Enamik mentorlusega seotud probleemidest on osutunud siiski lahendatavaks. Oluline on mentee ja mentori vaheline usalduslik suhe ja avatus ning –
mis peamine – eelnev selgitustöö. Tähtis on, kellena mentee mentorit näeb ja
kas üldse mõistab, milleks on mentorit vaja. Ka Tallinna ja Tartu kõrgkoolide
mentorite kokkusaamistel on tõdetud, et ainus mõjuv lähenemine on isiklik
lähenemine. Infot võib laiali saata ja n-ö reklaami teha, kui aga individuaalne
lähenemine puudub, on mentorlust raske omaks võtta. Usaldust ei saa kindlasti tekitada dokumendiga, mis sätestab, et uus töötaja peab valima endale
mentori, kellega õppetööst rääkida ja kes tema tunde vaatlema tuleb. Seda
põhimõtet on silmas peetud ka KVÜÕA mentorlussuhete loomisel, mis põhinevad vastastikusel sobivusel ja vajadusel. Juhul kui selgub, et mentee arengu
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jaoks on vaja mentorit vahetada, on seda ka soovitatud. Iga mentorlussuhe on
n-ö rätsepatöö ja sõltub tellija materjalist: mentee enda avatusest ning soovist
abi ja nõuannet vastu võtta.

Kokkuvõtteks
Kokkuvõttes võib öelda, et peale esimest aastat ametlikult reguleeritud
mentorlust KVÜÕA-s on toimunud positiivseid muutusi. Eelkõige väljendub
see juhtkonna positiivses suhtumises mentorlusse, millest annab tunnistust
mentorlust reguleeriva dokumendi kinnitamine. Teisest küljest on rõõmustav
see, et saavutati kokkulepped mentorlussuhete loomiseks kõigi 2011. aastal
KVÜÕA-s tööd alustanud õppejõududega. Lisaks võib edukaks lugeda 2012.
aasta alguses aset leidnud mentorite ja menteede ühist kohtumist, kus arutati
ühiseid probleeme, räägiti möödunud sügissemestri kordaminekutest ning
tehti plaane edaspidiseks.
Samuti tuleb rõhutada asjaolu, et KVÜÕA kui rakenduskõrgkooli jaoks
täidab mentorlussüsteem eelkõige õppetöö kvaliteedi parandamise eesmärki.
Seetõttu ei saa mentorluse kasu Kaitseväe mõistes piirata üksnes KVÜÕA-ga.
Enamik KVÜÕA lõpetajatest asuvad teenima Kaitseväe väeüksustesse, kus
nad tegelevad ise õpetamisega või on potentsiaalsed õppejõukandidaadid.
Seega on õpetamise kvaliteedil (sh uute õppejõudude kohanemise kiirusel
ning õppetöö ühtlustamisel) KVÜÕA-s otsene ja äärmiselt oluline mõju
Kaitseväe väljaõppesüsteemile tervikuna. Lõpetajate väljaõppe kvaliteedist
sõltub see, kuidas KVÜÕA täidab neid ootusi, mida Kaitsevägi ja ühiskond
on talle seadnud. Teisisõnu, KVÜÕA õpetamise kvaliteedist ning pärast
KVÜÕA lõpetamist väeüksustesse teenima asunud ohvitseridest ja allohvitseridest sõltub, millised on tulevased kaitseväelased.
Sellest, et KVÜÕA-s 2011/2012. õppeaastal õppejõuna alustanud menteed
on protsessiga üldjoontes rahul, annavad aga tunnistust järgmised kogemused
ja mõtted.
Minule oli mentorlusest väga palju kasu. Esiteks oli olemas inimene,
kellega sain avameelselt rääkida õpetamise-õppimise kõikidel teemadel ja
ka neil teemadel, millistel teiste kolleegidega rääkides ei tahtnud peatuda.
Teiseks sain külastada teiste õppejõudude tunde ja ammutada erinevaid
kogemusi. Kolmandaks positiivseks aspektiks oli see, et minu tunde külastas
nii mentor kui teised kolleegid ja saadud tagasiside oli hindamatu – näiteks
ei pane ise tähelegi, kui kasutad tunnis parasiitsõnu või kordad tarbetult
mõnda sõna vms. Ning neljandaks – korrapärastel kohtumistel mentoriga
sain nii mõnegi asja südamelt ära rääkida. Mentor siis vastavalt kas kiitis,
julgustas või lohutas.
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Mentorluses osalemine on kindlasti kasuks tulnud. Minu mentor tutvustas
mulle põhjalikumalt Kaitseväe süsteemi ja rääkis lahti neid küsimusi, mis mul
tekkisid kadettidele aine õpetamisel, sest militaarne valdkond on mulle siiski
täitsa võõras. Nüüd on mul ülevaade näiteks auastmetest, jalaväe lahingutegevuse alustest ja üht-teist tean ka terminoloogiast. Erialase inglise keele
õpetamisel on väga oluline ise neid teemasid mõista, mida õpetan. Praktilist
külge võiks kõigile inglise keele õpetajatele veel rohkem tutvustada, kui seda
seni tehtud on.
Mentorite kogu jätkab kindlasti mentorlussüsteemi arendamist KVÜÕA-s.
Selleks, et menteede tagasiside ei jääks pelgalt viisakusavalduste vahetuseks,
töötab mentorite kogu välja küsimustiku, millele uued KVÜÕA töötajad saavad anonüümselt vastata ning edastada need neutraalsele isikule, kes ei ole
mentoritega otseselt seotud. Selle tagasiside põhjal hinnatakse mentorite töö
eesmärgipärasust ja vajadustele vastavust, kaalutakse ettepanekuid, mida
menteed mentorite tegevuse tõhustamiseks on välja pakkunud, ja vaadatakse
kriitiliselt üle mentorlussuhte probleemkohad.
Mentorlus on üks mooduseid kooli arengut toetada. Seda saab teha eelkõige võimalusega vähendada riske, ennetada probleeme või lühendada
nende lahendamist – kokkuvõttes võita tööaega KVÜÕA-sse tulekul ja luua
toimiv suhtevõrgustik, mis toetaks uue töötaja arengut hiljem ilma mentorita.
Seega on vastus sissejuhatuses esitatud küsimusele „Kas uute töötajate
sisseelamise toetussüsteemi loomisest ja rakendamisest on õppeasutusele
mingisugust kasu?” kindel „jah”.
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Svetlana Ganina

Sissejuhatus
Siinse artikli aluseks on õppekvaliteedist lähtuv uuring. Artikkel koosneb
kolmest osast. Esimene ja teine osa on juhendmaterjali tüüpi, mille juurde
kuuluvad näited väljundipõhise hindamise rakendamise võimalustest.
Kolmas on uurimuslik osa, mis peegeldab väljundipõhise hindamise rakendamist KVÜÕA füüsikaainetes ja selle mõju õpiväljundite saavutamisele.
Artikli peamiseks eesmärgiks on tutvustada õppejõududele väljundipõhise
hindamise põhimõtteid ning üliõpilaste eelistusi, lähtudes väljundipõhisest
õppekavast. Selle teema üle on Eestis viimasel ajal palju arutletud: leitud on
nii positiivseid külgi kui ka kitsaskohti. Parandusi ja muudatusi on tehtud
peaaegu kõikides Eesti kõrgkoolide õppe- ja ainekavades.
Artiklis tutvustatakse põgusalt väljundipõhise õppe peamisi tunnuseid, vaadeldakse hindamismeetodeid ja -kriteeriume ning nende kooskõla
väljundipõhise õppe- ja ainekavaga. Artikli pearõhk on väljundipõhise
hindamise esmastel kogemustel KVÜÕA füüsikaainetes, nimelt hindamismeetodi valikul, hindamiskriteeriumite sõnastamisel ning õppurite tagasisidel. Tutvustatakse aastatel 2009–2012 tehtud uuringu tulemusi, mis käsitlevad hindamismeetodite ja -kriteeriumite kasutamist ning nende teadlikku
valikut KVÜÕA füüsikaainetes.

1. Väljundipõhise õppe peamised tunnused
2007. aastal hakati Eesti kõrghariduses aktiivselt rakendama väljundipõhist
lähenemist õppele. Väljundipõhisus tähendab eelkõige õppijakesksele lähenemisele tugineva õppekava eesmärgistamist ja õppetegevuse korraldamist.
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Põhitähelepanu on hinnatavatel õpiväljunditel, mille õppija peaks õppeprotsessi tulemusena saavutama1.
Vahel tekitab väljundipõhise ainekava koostamine õppejõule raskusi,
nimelt ei suudeta alati eristada aine eesmärke ja õpiväljundeid. Lühidalt öeldes võib väita, et õpiväljundid on õppijakesksed eesmärgid. Õpiväljundite
sõnastamisel on vaja lähtuda tulemusest, mille saavutamist õppijatelt
oodatakse pärast aine edukat läbimist. Samuti määravad õpiväljundid ära
miinimumtaseme, mille õppija peab aine läbimisel omandama. See on Eesti
kõrg- ja kutsehariduses kokkuleppeline, gümnaasiumiõppekavas on õpiväljundid määratud maksimumtasemele. Veendumaks, et kõik aine, mooduli
või õppekava õpiväljundid on omandatud, ongi abiks väljundipõhine hindamine, mis peab tagama kõigi väljundite omandamise nõutaval tasemel.
1.1. Õpiväljundid
Õpiväljundite sõnastamisel lähtutakse Bloomi2 taksonoomiast ning põhirõhk
pannakse tegusõnade kasutamisele3. Õpiväljundid on õppimise tulemusel
omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused),
mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata4,5.
Järgnevalt6 tuuakse välja peamised pädevused, mida on oluline silmas pidada
õppekava, -mooduli ja aine õpiväljundite sõnastamisel: teadmine, mõistmine,
rakendamisoskus, analüüsivõime, sünteesimis-, hindamis- ja loomisoskus.
Tasub mainida, et kõrgkoolide eesmärkidest lähtudes peab põhirõhk
olema järgmistel pädevustel: rakendamisoskusel, analüüsivõimel, sünteesi-,
hindamis- ning loomeoskusel. Lähtudes õppekava, -mooduli või ainekava õpiväljunditest, viib õppejõud nendega kooskõlla vastavad õppe- ja
hindamismeetodid.

1
Biggs, J.; Tang, C. 2008. Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis. Tartu: TÜ Kirjastus,
lk 51. [Edaspidi Biggs, Tang 2008]
2

Bloomi taksonoomia kohta vt Bloom, Benjamin S. 1956. Taxonomy of Educational
Objectives. Handbook, Book 1. New York.

3
Pohl, M. 2000. Learning to Think, Thinking to Learn: Models and Strategies to Develop
a Classroom Culture of Thinking. Cheltenham: Hawker Brownlow Education, p. 17.
[Edaspidi Pohl 2000]
4

Pilli, E. 2010. Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Tartu: Primus, SA Archimedes,
lk 7.
5

Rutiku, S.; Valk, A.; Pilli, E.; Vanari, K. 2009. Õppekava arendamise juhendmaterjal.
Tartu: Primus, SA Archimedes, lk 8. [Edaspidi Rutiku, Valk, Pilli, Vanari 2009]
6

Pohl 2000, p. 8.
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1.2. Õpiväljundite, õppemeetodite ja hindamise seos
Hindamismeetodite valikul lähtub iga õppejõud erinevatest aspektidest: mõni
valib sellised meetodid, mida kasutatakse teiste sarnaste ainete puhul, mõni
arvestab tudengite hulka ja valib need meetodid, mida on selles olukorras
mugavam kasutada7. Väljundipõhine lähenemine eeldab, et hindamismeetod
oleks kooskõlas taotletavate õpiväljunditega ja nende saavutamine oleks
tagatud vastavate õppetegevustega (õppemeetoditega8)9. Seega peavad kõik
kolm komponenti – õppetegevused, õpiväljundid ja hindamismeetodid –
olema kooskõlas ja üksteisega tihedalt seotud.
Õpiväljundid

Õppesisu
Hindamine
(hindamismeetodid
ja -kriteeriumid)

Õppetegevused
(õppemeetodid)

Joonis 1. Õpiväljundite, hindamise ja õppemeetodite skeem (koostanud artikli autor)

2. Hindamine kõrgkoolis
2.1. Hindamise olemus
Nii nagu kõikide tegevuste juures, on ka enne hindamist vaja vastata järgmistele küsimustele: milleks?, mida? ja kuidas? Küsimustele peaks vastama just
esitatud järjekorras. Tuleb teadvustada, milline on hindamise eesmärk, mis
on hindamise objekt ja sellest lähtudes on vaja valida hindamismeetod. Enne

7

Darling-Hammond, L. 2000. Solving the dilemmas of teaching supply, demand,
and standarts. New York: Columbia University, National Commission on Teaching and
America`s Future, p. 9.

8

Valgmaa, R.; Nõmm, E. 2008. Õpetamisest: eesmärgist teostuseni. Tõravere: Eesti
Vabaharidusliidu Kirjastus, lk 3. [Edaspidi Valgmaa, Nõmm 2008]
9

Vanari, K.; Pilli, E. 2012. From Document to Practice: Application of Outcome-Based
Assessment in the Curricula of Police and Border Guard Service. The Handbook of College
and University Teaching: Global Perspectives (45–58). Sage Publications Ltd.

VÄLJUNDIPÕHINE HINDAMINE FÜÜSIKAAINETES

251

seda, kui üldse hakata mõtlema, kuidas õppurite erinevaid tegevusi hinnata,
tuleb otsustada, kas üldse hinnata (milleks?) ja mida hinnata10
Hindamise eesmärk on ühtse kõrgharidustaseme hindamissüsteemi järgi
„õppimise toetamine ning usaldusväärse informatsiooni andmine õpingute
läbimise tulemuslikkuse kohta”11. Hindamisel eristatakse kahte peamist viisi:
kokkuvõtvat ja kujundavat12. Kujundava hindamise põhiline eesmärk on
õppimise toetamine, kokkuvõtva hindamise puhul hinnatakse õpitu vastavust
kavandatud õpiväljunditele13.
Enne hindama asumist on vaja vastata järgmistele lähteküsimustele. Kui
palju ja kui tihti on vaja hinnata? Kas piisab ainult näiteks arvestustööst aine
lõpus või tasub kasutada ka jooksvat hindamist? Loomulikult tuleb otsustada,
kes hindab: kas õppejõud ise, kaasõppijad või ekspert. Oluline on ka see, mis
vormis hinnata: kas kirjalikult, suulisest, anonüümselt, avalikult või diskussiooni kaudu. Üks olulisematest aspektidest hindamisel on otsustada, mida
tahetakse hinnata: teadmisi, oskusi, teadmiste rakendamist, arengut, aktiivsust, töökust või üldpädevusi14.
Igal vastusel on oma plussid ja miinused ning iga õppejõud otsustab ise,
kuidas ta nendele küsimustele vastab, andes endale aru, mis on selle juures tema eesmärk: õppekava täitmine, järgmiseks aineks ettevalmistamine,
õppuri arengu toetamine, õppurile tagasiside andmine või midagi muud.
Samas tuleb endale aru anda, et valitud hindamismeetodid täidavad erinevaid eesmärke15. Näiteks ei saa avatud materjalidega kontrolltöö abil
kontrollida faktide ja mõistete teadmist, küll aga seoste loomist, analüüsi- ja
sünteesivõimet.

10

Ganina, S. 2011. Hindamine füüsika ainetunnis. Gümnaasiumi valdkonnaraamat
LOODUSAINED (5–10). Tallinn: Eesti Teadus- ja Haridusministeerium. [Edaspidi Ganina
2011]
11

Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel.
<https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13230393>, (02.04.2012).
12

Jones, S.; Tanner, H. 2006. Assessment: A practical Guide for Secondary teachers.
London, New York: Continuum, p. 38. [Edaspidi Jones, Tanner 2006]

13

Biggs, Tang 2008, lk 172.

14

Ganina 2011.

15

Pilli, E.; Vanari, K. 2010. Dokumendist teostuseni: väljundipõhise hindamise rakendumine politsei ja piirivalveteenistuse õppekavadel. Sisekaitseakadeemia toimetised, lk 162–
176.
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2.2. Enamkasutatavad hindamismeetodid
Tabelis 1 tutvustatakse enamkasutatavate hindamismeetodite kasutusalasid,
nende positiivseid külgi ja võimalikke ohte.
Tabel 1. Enamkasutatavate hindamismeetodite võimalused ja ohud16
Hindamismeetod16
Struktureeritud
kirjalik
eksam
(tavaliselt
testivormis)
Abimaterjalidega
eksam

Suuline
eksam

Essee

16

Võimalused
Võimalik kiiresti parandada ja
objektiivselt hinnata
Sobib hästi faktiteadmiste kontrollimiseks
Reliaablust on suhteliselt kerge saavutada

Ohud
Ei taga sügavamate teadmiste
kontrollimist
Heade küsimuste ja
valikvastuste koostamine on
keeruline

Sobib eriti hästi arusaamise, analüüsi- ja
sünteesivõime kontrolliks

Õppijatel võib tekkida raskusi
olulise info eristamisega
ebaolulisest
Õppijatel tekib sageli illusioon,
et kuna materjalid on
kättesaadavad, pole neid vaja
üldse omandada või nendega
eelnevalt tutvuda
Võimaldab kontrollida suulise
On ajamahukas
Õppija tulemust võib mõjutada
eneseväljenduse oskust ja vastava aine
terminoloogia valdamist
kehv suuline eneseväljendus
Vähendab mahakirjutamise võimalust ja
Hindamisel raske
koostada konkreetseid
välistab plagiaadi
Lisaküsimused võimaldavad paremini välja hindamiskriteeriume
selgitada, kui hästi õppija teemat valdab
Hindamise täielik objektiivsus
Võimaldab anda õppijale kiiret ja asjaei ole tagatud
kohast tagasisidet
Annab võimaluse hinnata õppija analüüsi-, Tegemiseks ja hindamiseks
sünteesi- ja kirjaliku eneseväljenduse osajamahukas
kust
Õppija tulemust võib mõjutada
Võimaldab arendada kirjaliku enesekehv kirjalik eneseväljendus
väljenduse oskust
Hindamisel raske
Annab võimalusi loovaks lähenemiseks
koostada konkreetseid
Võimaldab õppijal esitada isiklikku
hindamiskriteeriume
suhtumist või arvamust
Hindamise täielik objektiivsus
Võimaldab näha õppija oskust luua
ei ole tagatud
teemade vahel seoseid
On plagiaadioht

Meetodite nimetused on pärit raamatust: Pilli, E. 2008. Väljundipõhine hindamine kõrgkoolis. Tartu: Primus, SA Archimedes. [Edaspidi Pilli 2008]
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Võimalused

Ohud

Võimaldab tulemuste esitamisel
eneseväljendusoskuste demonstreerimist
Arendab esinemisoskust
Õpetab eristama olulist ebaolulisest
Näitab terminoloogia valdamist
Sobib nii individuaalse kui ka rühmatöö
hindamiseks
Võimaldab rakendada vastastikhindamist
Võimaldab hinnata aktiivse kuulamise
oskust kaasõppijatel (vastastikhindamisel)
Võimaldab hinnata analüüsi-,
probleemilahendus- ja rakendusoskust,
olulise ja ebaolulise eristamist
Aitab teooriat reaalse eluga seostada
Võimaldab hinnata mitte ainult tulemust,
vaid ka õpiprotsessi
Probleemide elulähedus motiveerib
õppijaid neid süvitsi lahendama ja lisainfot
hankima
Võimaldab kontrollida teooria rakendamist
Seostab teooriat reaalse eluga
Rühmatööna võimaldab arendada
tööjaotuse oskust

On ajamahukas
Võib muutuda formaalseks
mahalugemiseks, muutes
raskeks sügavamate teadmiste
hindamise
Ilma selgete hindamiskriteeriumiteta ei ole hindamine
piisavalt objektiivne

Sobivat juhtumit on keeruline
leida või välja mõelda
Kui puudub kindel tulemus, on
seda raske hinnata

Vahendite puudus
Heade tööjuhiste koostamine
on keeruline
Ohutusnõuetele ei pöörata
piisavalt palju tähelepanu
Tihti hinnatakse ainult tulemust,
mitte protsessi
Aruanne
Õpetab konkreetset, lakoonilist ja
Suur plagiaadioht
asjakohast kirjaliku eneseväljenduse
Lakooniline vorm võib muuta
oskust ning olulise eristamist ebaolulisest töö tegemise formaalseks
Standardne vorm võimaldab objektiivset Tööde kontrollimine on
hindamist
ajamahukas
Rühmaaruande puhul on raske
hinnata iga õppija panust
Projekt ja
Arendab mitmeid üldpädevusi: aja planeeri- Ajamahukas
uurimistöö mine ja tähtaegadest kinnipidamine,
Ilma selgete hindamismeeskonnatöö oskus, loovus, teoreetiliste kriteeriumiteta ei ole hindamine
teadmiste rakendamisvõimalused
piisavalt objektiivne
Kaitsmine arendab õppijate esinemisoskust Vormi ja sisu proportsioonid ei
Eeldab töö põhjalikku läbitöötamist ja
pruugi olla tasakaalus
teema valdamist
Juhendaja roll võib olla kas
Annab võimaluse rakendada vastastikdomineeriv või puudulik
hindamist ja retsenseerimisoskust
Õpimapp Võimaldab hinnata ja suunata õppimisKoostamine ja hindamine on
ehk
protsessi
ajamahukas
portfoolio Plagiaadioht peaaegu puudub
Ei võimalda hinnata teadmiste
Arendab järjepidevust ja ajaplaneerimist
tegelikku taset
E-mapid võimaldavad koguda suurt hulka
materjali
Praktiline
ülesanne
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2.3. Hindamismeetodi valiku lähtekohad
Hindamismeetodi valikul peab lähtuma eelkõige aine õpiväljunditest ning
õppetöös kasutatavatest õppemeetoditest või -tegevustest17. Hindamismeetod
peab võimaldama kontrollida kõigi õpiväljundite saavutamist nõutaval tasemel. Samuti ei tohi unustada, et juba ainetundide planeerimisel on vaja viia
kooskõlla õpiväljundid, õppemeetodid või -tegevused ja hindamine.
Hindamisprotsessi tõhusamaks muutmiseks oleks tarvis juba enne aineteemade planeerimist otsustada, milline peab olema hindamine, millises
õpetamisetapis see toimub ja milliste õpiväljundite omandamist aitab valitud
hindamisviis kontrollida. Järgneval skeemil on näidatud, milline võiks välja
näha õppeaine hindamisprotsess.

Joonis 2. Hindamismudel (skeemi on koostanud artikli autor)

Selleks, et hindamine oleks võimalikult objektiivne, on vaja tutvustada
õppuritele hindamisele pääsemise tingimusi, tööde esitamistähtaegu ning
hindamiskriteeriume ehk seda, mida täpselt hinnatakse ja millele õppimisel
tuleb tähelepanu pöörata.
Oluliseks aspektiks peetakse ka erinevate hindamismeetodite osakaalu koondhinde kujundamisel. Järgnev tabel näitab, kuidas on võimalik
17

Pilli 2010, lk 11.
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näitlikustada ja ka lihtsustada õppejõu tööd aine hindamissüsteemi läbimõtlemisel ja koondhinde kujunemise väljatöötamisel.
Koondtabelisse pannakse kirja kõik aine õpiväljundid, planeeritavad
hindamis- ja õppemeetodid. Järgmise sammuna uuritakse, millise hindamismeetodi kaudu on võimalik kontrollida iga väljundi saavutamist, ning tehakse
vastav märge (tabelis 2 tähistab seda X).
Tabel 2. Õpiväljundite, hindamis- ja õppemeetodite näidistabel (koostanud artikli autor)

1. Teab… Tunneb …

Suuline eksam

Rühmatöö

X

Praktiline ülesanne

X

Uurimistöö raport

Valikvastustega test

Õpiväljundid

Kirjalikud kontrolltööd suletud
materjalidega

Hindamismeetodid

2. Rakendab …
X

X

3. Analüüsib …
X
4. Seostab …
X

X

X

5. Arvutab …
X

X

6. Selgitab …

X
X

X

7. Kirjeldab …
X

X

X

Õppemeetodid

Loeng
Iseseisev lugemine
Laboritööd
Välipraktikumid
Harjutused
Rühmatöö
Arutelu
Laboritööd
Artikli analüüs
Juhtumianalüüs
Praktikum
Artikli analüüs
Praktikum
Ülesannete
lahendamine
Arutelu
Rühmatöö
Praktikum
Debatt
Artikli analüüs
Praktikum

Teise tabeli näite põhjal saab analüüsida lõpphinde kujunemist. Nagu tabelist
selgub, annab kõige rohkem võimalusi õpiväljundite saavutamist kontrollida
uurimistöö raport (2., 3., 4., 6. ja 7. väljund). Seetõttu oleks ootuspärane, kui
sellel oleks ka lõpphinde kujunemisel suurem osakaal. Kui lähtuda näiteks
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sellest, et kokku on võimalik aines koguda 160 punkti, siis saab kirjutada
lõpphinde valemi järgmiselt:
H = KK + VT + UT + PÜ + RT + SE, kus
H – lõpphinne;
KK – kirjalik kontrolltöö (20 p);
VT – valikvastustega test (20 p);
UT – uurimistöö raport (50 p);
PÜ – praktiline ülesanne (30 p);
RT – rühmatöö (10 p);
SÜ – suuline eksam (30 p).
Kindlasti peab hindamissüsteemi õppuritele tutvustades selgitama, kas tahetakse, et kõik hinnatavad tööd on sooritatud positiivsele tulemusele, või nõutakse mõne puhul näiteks 50% või 70% omandamist18. Lähtuma ei pea mitte
ainult aine, vaid ka mooduli ja õppekava õpiväljunditest19.
2.4. Hindamiskriteeriumid
Tihti väidavad õppejõud, et neile meeldib õpetada, hinnata aga mitte20. Samas
arvatakse, et hindamine isegi segab õpet: ilma hinneteta tunnevad õppurid
ennast paremini, õppejõud on oma õpetamisprotsessi muutmisega paindlikum, saab teha seda loovamaks ja huvitavamaks. Hindamine on tõesti keeruline ja tihti ebameeldiv protseduur, sest ta on ajamahukas, tüütu ja vahepeal
ka subjektiivne.
On oluline, et õppurid teaksid hindamise puhul n-ö mängureegleid ehk
hindamismudelit kohe aine alguses. Nad peavad teadma, mida, millal ja mis
mahus hinnatakse, kas hindamismeetod on kirjalik või suuline, kas hindamiseks kasutatakse valikvastustega testi, mõnda praktilist ülesannet või katset vms. See aitab nii neil kui ka õppejõul oma tegevust planeerida ning
paremaid tulemusi saavutada21.
Teine põhjus, miks hindamist tarvis, on sisulisem. Selle kaudu saab õppejõud aru, kuidas on aine omandatud, samuti saab õppur teada, kuidas tal läheb
ja kas ta on omandanud õpitu piisavalt heal tasemel22.

18

Biggs, Tang 2008, lk 170.

19

Rutiku, Valk, Pilli, Vanari 2009, lk 41.

20

Ganina 2011.

21

Biggs, Tang 2008, lk 218.

22

Pilli 2010, lk 18.
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Tihti kurdavad õppurid, et ei saa päris hästi aru, mida tähendab õppejõu
antud ülesanne: „Õppige kontrolltööks!” Kas piisab sellest, et loetakse õpik
või konspekt läbi, või peab midagi ka pähe õppima? Kui aine õpiväljundi
sõnastamisel on kasutatud tegusõna „analüüsib”, on selge, et pähe pole tarvis
midagi õppida.
Selleks, et õppuri õpiprotsessi suunata, on vaja talle enne teadmiste kontrolli selgitada hindamismeetodit: näiteks valikvastustega testiks peab õppur
endale selgeks tegema definitsioonid, faktid, valemid; avatud materjalidega
tööks õpib ta oma materjalis orienteeruma ja tutvub sellega üldisemalt.
Samuti on oluline tutvustada õppijale enne tööd kasutatavaid hindamismeetodeid ja -kriteeriume, et õppija teaks, mida temalt oodatakse.
Kujundav hindamine
Kuigi jooksev hindamine (iseseisvad tööd, kontrolltööd jmt) mõjutab kokkuvõtvat hinnet, on soovitatav kasutada selle juures ka kujundavat hindamist,
mille kaudu saab õppur teada, mida järgmine kord paremini teha. Kujundavat
hindamist on soovitatav kasutada erineval viisil: nii suuliselt kui kirjalikult,
individuaalselt kui frontaalselt, anonüümselt kui ka nimeliselt23, 24.
Kujundav hindamine on hindamise pikem, harilikult sõnaline vorm, mida
antakse õppuritele õpiväljundite omandamise kohta õppeprotsessi jooksul.
Üldjuhul aitavad kujundava hindamise teel saadud kommentaarid mõista,
mida teha järgmine kord teistmoodi või paremini. Nii kokkuvõttev kui
kujundav hindamine toetuvad hindamiskriteeriumitele25.
2.5. Väljundipõhine hindamine KVÜÕA füüsikaainetes
KVÜÕA-s õpetatakse praegu järgmisi füüsikaaineid: „Mehaanika ja elektrotehnika” (3 EAP) maaväe põhikursusele (edaspidi PK), „Füüsika” (3 EAP)
mereväe põhikursusele (edaspidi MeV PK), „Füüsika” (3 EAP ja 6 EAP
tehniku eriala) õhuväe põhikursusele (edaspidi ÕVPK), samuti on nooremohvitseri kursuse (edaspidi NOK) aines „Inseneriõpe” raksendusfüüsika aineosa (1,5 EAP).
Peamisteks õppemeetoditeks kasutatakse seminare, praktiliste ülesannete
lahendamist, probleemipõhist õpet, loeng-demonstratsiooni, ettekandeid,
rühmatöid, laboritöid ja katseid.
Hindamisel jälgitakse, et kõik õpiväljundid oleksid kõikidel õppuritel
omandatud.
23

Pilli 2010, lk 26.

24

Ganina 2011.

25

Jones, Tanner 2006, p. 8.
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Järgnevalt on esitatud näide õppeaine „Füüsika” õpiväljundite ja hindamise
kohta.
Näide 1. Füüsika õpiväljundid ja hindamise lühikirjeldus
Õpiväljundid
Aine läbinud õppur:
1) tunneb füüsikalise maailmapildi alusprintsiipe, jäävusseadusi ja seoseid füüsikaliste
suuruste, nende ühikute ning füüsika eri osade vahel;
2) oskab rakendada teoreetilisi mudeleid ja valemeid füüsikaliste protsesside
kirjeldamiseks ning praktiliste ülesannete lahendamiseks, kasutades graafilisi ja
arvutusmeetodeid;
3) suudab loengukavas esitatud märksõnade piires füüsikaga seotud teemade üle
arutleda, eristada olulist ebaolulisest, kasutades korrektseid füüsikatermineid;
4) teab, kuidas töötavad erinevad elektriseadmed, ja mõistab, kuidas neid ohutult
kasutada;
5) on tutvunud erinevate mehhanismide põhiliste tööprintsiipidega, oskab hinnata
nende tõhusat rakendatavust ja kasutusalasid.
Hindamine
Õppeaine läbimiseks on vaja osaleda õppetöös, sooritada vajalikud kontroll- ja iseseisva
töö ülesanded ning osaleda aktiivselt seminarides toimuvatel aruteludel. Lõpphinne
kujuneb järgmiselt:
HINNE = A + P + R + S + E.
A – kirjalikud lühiarvestused (30 p)
P – praktikumid: 2 laboritööd (5 + 5 p),
R – rühmatööd (5 + 5 p)
S – ettekanne seminaris (10 p)
E – kirjalik eksam (40 p)
NB! Kõik hinnatavad tegevused peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele.
PS. Kursuse jooksul on võimalik saada lisaülesannete eest kuni 10 boonuspunkti!

2.6. Näited ja esimesed kogemused väljundipõhisest
hindamisest KVÜÕA füüsikaainetes
Aine õpiväljundite, sisu ja hindamise tutvustamisel arutatakse õppuritega läbi
hindamismeetoditele vastavad hindamiskriteeriumid.
Näiteks, kui üheks aine õppemeetodiks on laboritöö ning vastavaks
hindamismeetodiks on selle aruande esitamine, siis antakse õppuritele võimalus valida aruande vorm, kuid see peab sisaldama kindlaid osi. Seejuures
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tutvustatakse, et ühe aruande eest on võimalik saada kuni 5 punkti. Järgnevas
tabelis selgitakse, kuidas kujuneb laboritöö hinne.
Tabel 3. Laboritöö aruande hindamiskriteeriumid
Hindamise eeldused: laboritööde aruanne on tähtajaks esitatud kas paberversioonina
või elektroonilisel kujul õppejõu e-posti aadressile.
HindamisPunkkriteeriumid
tid
Töö
Ülesehitus ja stiil on korrektne, joonised, tabelid ja graafikud on
0,5 p
vormistus
korrektselt vormistatud ja arusaadavad. Loov lähenemine on
(üldmulje)
oodatud.
Informatiivne Tööl on sobiv pealkiri, kirjeldatud on töövahendeid ja (vajadusel) 0,5 p
osa
katsetingimusi, on olemas autorite nimed.
Eksperimen- Eksperimentaalset osa on kirjeldatud selgelt ja konkreetselt;
1p
taalne osa
on näha, et eksperiment on iseseisvalt planeeritud ja tehtud.
Tähtsamaid asjassepuutuvaid termineid on kasutatud veatult.
2p
Tulemuste
Eksperimendi tulemused on esitatud arusaadavalt (tabelid,
esitamine
graafikud, joonised, seletav tekst jne on piisavalt teaduslik,
füüsikaliste suuruste tähiseid ja mõõtühikuid on kasutatud
veatult ja vajadusel on neid teisendatud). Vajalike suuruste
või seoste leidmiseks kasutatakse õigeid arvutusvalemeid või
seaduspärasusi. On toodud mõõtemääramatus.
Tulemuste
Analüüs on olemas ja on esitatud arusaadaval viisil. Eksperimendi 1 p
analüüs ja
tulemusi on kriitiliselt hinnatud, vastuse reaalsus on tõestatud (nt
järeldused
lisaarvutuse, korduseksperimendi või tabelsuuruse võrdlusega)
või on toodud ebareaalse tulemuse võimalikud põhjendused.
NB! Kõik hinnatavad kriteeriumid peavad olema täidetud vähemalt miinimumnõuete
piires. On võimalik saada kuni üks boonuspunkt originaalse lisaeksperimendi või
lähenemise eest.

Füüsikaainete õpetamisel KVÜÕA-s ei kasutata ainult reaalainete jaoks tavapäraseid meetodeid (loeng, praktikum ja seminar), vaid ka meetodeid, mis
arendavad võtmepädevusi või lubavad lõimida omavahel erinevad ained.
Üheks sellistest meetoditest on näiteks populaarteadusliku artikli analüüs
füüsikalisest aspektist. Kogemus näitas, et õppuritel ei piisa ainult soovitusest lähtuda töö tegemisel KVÜÕA kirjalike üliõpilastööde juhendist26. Nad
vajavad konkreetseid suuniseid ja nõuandeid selle kohta, mida artikli kirjalik
analüüs peab sisaldama ja millele õppejõud hindamisel tähelepanu pöörab.
Järgnevalt on tutvustatud populaarteadusliku artikli analüüsi tööjuhist.

26

KVÜÕA üliõpilastööde koostamise juhend. <http://www.sojakool.ee/files/2011/03/
Uliopilastoode-koostamise-juhend_loplik.pdf>, (02.04.2012).
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Näide 2. Populaarteadusliku artikli analüüsi tööjuhis
Tööjuhis
Hea õppur!
Siin on mõned suunised, kuidas koostada populaarteadusliku artikli analüüs. Esitatava
töö maht ei ületa ühte A4-lehte (kirjastiil Times New Roman, kirja suurus 12 p ja reavahe
1,5).
• Valige ajakirjast Imeline Teadus/Tarkade Klubi või Tehnika Maailm (2010–2012) üks
artikkel, mis on seotud tehnika või tehnoloogia arendamisega.
• Kirjutage selle artikli põhjal väike kokkuvõte (kahe-nelja lausega ülevaade teemast
ja selle uudsusest jms) ja lisage täielik viide.
• Koostage artikli kriitiline analüüs, lähtudes järgmistest küsimustest. Mis jäi füüsika
seisukohast arusaamatuks? Millised on artikli tugevad ja nõrgad küljed? Millistele
küsimustele artikli autor(id) vastust ei anna? Pöörake tähelepanu autori kompetentsusele, kommenteerige artikli stiili, näitlike materjalide kasutamist (piltide ja skeemide kvaliteet, arusaadavus, teaduslik tase jne).
• Esitage artikli autorile kolm hüpoteetilist küsimust, lähtudes artikli sisust ja füüsikalisest aspektist.
Saatke oma töö hiljemalt … kell … Moodle’i vastavasse foorumisse.
Huvitavat lugemist soovides
S. Ganina

Siinkohal tasub meelde tuletada, et hindamisel lähtub õppejõud eelkõige
aine õpiväljunditest ja hindamise eesmärk on kontrollida aine õpiväljundite
saavutamist. Selleks, et õppuril oleks hindamine selge ja soodustaks tõhusat
õppimist, peavad tal selged olema ka hindamiskriteeriumid. KVÜÕA õppeainetes vormistatakse väljundipõhised hindamiskriteeriumid, lähtudes kas
väljunditest või hindamismeetoditest.
Järgnevalt tuuakse välja õppeaine „Mehaanika ja elektrotehnika”27 väljundipõhiste hindamiskriteeriumite sõnastamise näide. Hindamiskriteeriumite juures mainitakse, millise hindamismeetodiga mingit õpiväljundit kontrollitakse.
Hindamismeetodeid, mida selle aine juures kasutatakse, on kolm:
1) kirjalik (spikriga) kontrolltöö, mis koosneb arvutusülesannetest ja avatud vastustega küsimustest; 2) valikvastustega test; 3) praktiline ülesanne
ning aruande vormistamine ja tähtajaks esitamine.
Artikli piiratud mahu tõttu tuuakse tabelis välja ainult madalaima („1”) ja
kõrgeima („5”) hinde kriteeriumid.
27

Ainekava: LT09.04 Mehaanika ja elektrotehnika: Public (Neptun)(L:)-kaader-ainekavaPK.
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Tabel 4. Õpiväljunditest lähtuvad hindamiskriteeriumid
Õpiväljund

HINNE
1

Rakendab
füüsika
teoreetilisi
mudeleid
ja valemeid
praktiliste
ülesannete
lahendamisel

Kontrolltöös lahendab
ülesanded, kasutades
õigeid seaduspärasusi
ühe teema piires.
Teisendab ühikuid
õigesti. Küsimustele
vastates tugineb oma
kogemusele.
Valikvastustega testis
teeb õiged valikud.

Valdab
füüsikaliste
protsesside
kirjeldamiseks vajalikke matemaatilisi
võtteid
(graafilisi
ja arvutusmeetodeid)
ja selgitab
nende
olemust,
kasutab
korrektselt
füüsikatermineid.

Praktikumi aruanne
on korrektne ja nõuetekohaselt vormistatud.
Tööl on pealkiri,
kirjeldatud on töövahendeid, on olemas
autorite nimed. Töö
ülesehitus on loogiline,
on olemas joonised,
tabelid ja graafikud.
Praktikumi aruandes
näitab, et oskab
kirjeldada protsesse.
Eksperimentaalset
osa on kirjeldatud. On
näha eksperimendi
protseduuri.
On kasutatud
füüsikatermineid.
Eksperimendi
tulemused on esitatud, on välja toodud
füüsikaliste suuruste
tähised ja mõõtühikud.
Vastuse reaalsus on
tõestatud.

…

5
Kontrolltöös lahendab ülesanded,
kasutades õigeid seaduspärasusi füüsika
eri osadest. Teisendab ühikuid veatult.
Küsimustele vastates tugineb füüsika
seaduspärasustele, näitab, et oskab loengukavas esitatud märksõnade piires füüsikaga
seotud teemade üle arutleda. Seejuures
eristab olulist ebaolulisest ja kasutab
korrektseid füüsikatermineid.
Valikvastustega testis teeb õiged valikud.
Põhjendab valikut, toetudes arvutustele, ja
kasutab lisaargumente.
Praktikumi aruanne on korrektselt vormistatud. Õppur näitab, et oskab kirjeldada
protsesse, kasutades korrektseid termineid
ja vajalikke matemaatatilisi võtteid ning
oskab selgitada nende olemust. Kasutab
selgitamisel graafilisi ja arvutusmeetodeid.
Tööl on sobiv pealkiri; kirjeldatud on töövahendeid ja tingimusi, kirjeldamisel kasutatakse korrektset teaduskeelt. On olemas
autorite nimed.
Töö ülesehitus, stiil, joonised, tabelid ja
graafikud on korrektsed ja arusaadavad. On
näha loov lähenemine.
Eksperimentaalset osa on kirjeldatud selgelt
ja konkreetselt; on näha, et eksperiment on
iseseisvalt planeeritud ja tehtud. Tähtsamaid
asjassepuutuvaid termineid on kasutatud
veatult. On kirjeldatud mõõtemääramatuste
esinemise võimalikke põhjusi.
Eksperimendi tulemused on esitatud sobival
viisil (tabelid, graafikud, joonised, seletav
tekst jne on piisavalt teaduslik, füüsikaliste
suuruste tähiseid ja mõõtühikuid on kasutatud veatult ja vajadusel teisendatud).
Vajalike suuruste või seoste leidmiseks kasutatakse õigeid arvutusvalemeid või seaduspärasusi. On tehtud ka korduseksperimendid
ja esitatud vastavad tulemused.
Eksperimendi tulemusi kriitiliselt hinnatud,
vastuse reaalsus on tõestatud (nt lisaarvutuse, korduseksperimendi või tabelsuuruse võrdlusega) või on toodud ebareaalse tulemuse võimalikud põhjendused.
On arvutatud mõõtemääramatus.
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Erinevalt väljundipõhistest hindamiskriteeriumitest kirjeldatakse
hindamismeetodipõhiste hindamiskriteeriumitega seda, mida peab õppur
õpiväljundeid arvestades konkreetse hindamismeetodi puhul näitama.
Hindamismeetodipõhiste hindamiskriteeriumite kohta on esitatud tabelis 5
näide õppeaine „Füüsika” (LT09.19, 6 EAP)28 termodünaamika aineosast.
Artikli piiratud mahu tõttu tuuakse tabelis välja ainult madalaima („1”) ja
kõrgeima („5”) hinde kriteeriumid.
Tabel 5. Hindamismeetodipõhised hindamiskriteeriumid
Hindamismeetod
Suuline
eksam
(väljundid
1–5, vt
näide 1)

HINNE
1
…
5
Vastused küsimustele on
Vastus on terviklik, olulised faktid on
olemas, olulisi fakte on
eristatud ebaolulistest, on näha, et
nimetatud ja need on õiged.
tähelepanu on osutatud detailidele.
Küsimustele vastates
Loob seoseid füüsika eri osade vahel.
tugineb oma kogemusele.
Küsimustele vastates tugineb füüsika
Oskab lihtsamaid protsesse
seaduspärasustele, näitab, et oskab
defineerida.
loengukavas esitatud märksõnade
piires füüsikaga seotud teemade üle
arutleda. Oskab seejuures eristada
olulist ebaolulisest ja kasutada
korrektseid füüsikatermineid.
Oskab protsesse veatult defineerida
ja kirjeldada, kasutades korrektseid
termineid ja vajalikke matemaatilisi
võtteid, ning oskab selgitada nende
olemust. Kasutab selgitamisel graafilisi
ja arvutusmeetodeid.

Nii suulise kui ka kirjaliku kontrollmeetodi puhul soovitatakse kasutada
kujundava hindamise võimalusi. Järgnevas tabelis on toodud näide selle
kohta, kuidas artikli autor annab suulise tagasiside kohe pärast suulist eksamit, mis koosneb kümnest küsimusest. Kõik küsimused on hindamisel samaväärsed ja iga küsimuse eest on võimalik saada kuni 5 punkti.

28

Ainekava: LT09.19. Füüsika: Public (Neptun)(L:)-kaader-ainekava-PK.

5

0

Õppur B

Õppur C

…

5

Õppur A

1.

1

4

3

2.

2

4

4

3.

0

5

2

4.

0

5

0

5.

0

5

0

6.

5

5

4

7.

Küsimuse number

Tabel 6. Kujundava hindamise kasutamise näide

0

5

3

8.

1

4

4

9.

0

5

2

10.

9

47

27

1

5

3

Kokku
Hinne
punkte

Kahju, et Teil täna nii läks. Tundub, et Te ei võtnud seekord asja
tõsiselt ega õppinud piisavalt hästi. Ma loodan, et järgmine
kord Te valmistute vastamiseks paremini, nii nagu oli näha Teie
seitsmenda küsimuse vastusest. Te oskasite väga hästi kirjeldada
isotermilist protsessi ning õige valem koos suuruste ja ühikutega
oli Teil meeles. Tore, et Te oskasite ka vastavat graafikut
joonistada. Püüdke õppida teisteks küsimusteks samade
põhimõtete järgi.

Väga hästi! Oli näha, et võtsite asja tõsiselt ja valmistusite
hästi. Järgmine kord soovitan ma mõelda täpsemalt, millised
komponendid protsesside kirjeldamisel on olulised ja millised
ebaolulised.

Esimene küsimus oli Teil väga hästi vastatud! Kahju, et Te
mõnda vastust ei teadnud üldse, loodan, et järgmiseks
korraks valmistute paremini. Nagu Te ise teiste küsimuste
juures nägite, ei piisa ainult definitsiooni päheõppimisest.
Soovitan pöörata tähelepanu füüsikaliste suuruste tähistele,
mõõtühikutele ja valemitele. Samuti oleks kasulik õppimise
käigus koostada endale kas skeem või mõistekaart, kus Te leiate
vastandprotsesside seose, nagu Teil esimese küsimuse puhul
väga hästi välja tuli.

Suuline kommentaar lõpus (kujundava hindamise
rakendamine)

VÄLJUNDIPÕHINE HINDAMINE FÜÜSIKAAINETES
263

264

SVETLANA GANINA

Erinevate ainete õppetöös kasutatakse tihti PowerPointi ettekandeid, nii ka
füüsikaainetes. Peale aine õpiväljundite saavutamist arendab see õppemeetod
ka võtmepädevusi: suuline ja kirjalik eneseväljendus, aja planeerimine, olulise ja ebaolulise eristamine, ootamatutele küsimustele vastamine jne. Enne
tööde esitlemist tuleb otsustada, kes ettekandeid hindab ja seda õppuritele
teada anda. Esitlusi võib hinnata mitmel moel: hindab ainult õppejõud ise,
sisu hindab õppejõud ja info edastamise kohta annavad tagasisidet kursusekaaslased. Samuti võivad hinnata õppejõud ja kursusekaaslased koos ning
tulemuse saamiseks leitakse hinnete aritmeetiline keskmine. Oluline on ka
see, kas hinnatakse kirjalikult või antakse kohe ettekande kohta suuline
tagasiside. Loomulikult tuleb otsustada, kas õppurite hinnang mõjutab lõpphinnet või loeb ainult õppejõu hinne ning kursusekaaslaste hinnang täidab
kujundava hindamise ülesannet29. Hindamiskriteeriumid peavad olema
õppuritele eelnevalt teada, et nad oskaksid paremini esitluseks valmistuda
ja teaksid, millele on vaja ettevalmistamisel tähelepanu pöörata. Tabelis
7 tuuakse välja võimalikud variandid, kuidas hinnata ettekannet, lähtudes
erinevatest hindamiskriteeriumitest.
Tabel 7. PowerPointi ettekande võimalikud hindamiskriteeriumid (maksimumtulemus on
15 p)
Ettekanne vastab teemale ja aitab teemast aru saada.

2

Info on leitud vähemalt neljast usaldusväärsest allikast, üks nendest on
võõrkeelne. Viitamine on korrektne.

1

Joonistele, tabelitele ja piltidele on viidatud ning seda on tehtud korrektselt.
Hea esitlus, kõik osad on väga selgelt järjestatud ja üldpilt on terviklik; näitab
hoolikat ettevalmistamist ja tähelepanu osutamist detailidele. Olulised faktid on
eristatud ebaolulistest.

0,5
2

Ettekanne on esitatud lühidalt ja populaarteaduslikul tasemel arusaadavalt.

2

Füüsikaline taustateave on piisav ja esitatud arusaadaval tasemel.

3

Kasutatud on häid näidismaterjale ja esitlus on korrektselt vormistatud.
Enesekindel ja huvitav ettekanne, selge ülesehitus.

0,5
1

Ettekande aeg on hästi planeeritud, esitlus mahub 10–15 min piiresse.

1

Vastused küsimustele on väga hästi argumenteeritud ja kuulajatele arusaadavad.

2

Lisapunktid koos põhjendusega.

1

29

Nõmm, E.; Valgmaa, R. 1995. Grupiprotsessid ja nende juhtimine. Tõravere: Tesserakt,
lk 32.
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Lihtsama ettekande kohta võivad kursusekaaslased ja õppejõud anda
hinnangu, arendades õpilastel info edastamise ja esinemisoskusi, ilma et
see kajastuks kokkuvõtvas hindes. Kuna esinemisoskus ei ole füüsikaga
otseselt seotud, et pea pakutud punktide alusel õppurile hinnet panema.
Kursusekaaslaste täidetud tabeli põhjal saab esineja ise vaadata, millistele
kriteeriumitele peab ta järgmine kord rohkem tähelepanu pöörama. Tabelis 8
on esitatud kolm näidet, kuidas kasutada kujundavat hindamist. Välja on
toodud ka konkreetse kriteeriumi võimalike maksimumpunktide arv.
Tabel 8. PowerPointi esitluse võimalikud hindamiskriteeriumid kujundava hindamise vormis (võimalik maksimumtulemus on 15 p)
Kriteerium

Punkte Kriteerium

Sissejuhatus

1

Sisu

3

Kokkuvõte

1

Selgus

3

Huvitavus
Suhtlemine
auditooriumiga
Keelekasutus

2
1

Tahvel, PP

2

Muu

1

1

Üldmulje
Näitlikustamine
Sisu
Selgus ja
arusaadavus
Loovus
Omapärane
lähenemine
Huvitavus
Inspireerivus
Kuulajate
kaasamine

Punkte

Kriteerium

2

Üldmulje

2

2

Selgus ja arusaadavus

4

2

Suhtlemine
auditooriumiga

2

2

Huvitavus

1

2

Keelekasutus
Näitvahendite
kasutamine ja korrektsus
Aja planeerimine

2

1
2

Punkte

2
2

1
1

Füüsikaainetes kasutatakse ka kindlate reeglitega individuaalseid töid, kuid
nende puhul ei ole saavutatavat maksimumtulemust määratud. Oluline on
saavutada n-ö miinimumtase, aga lisatöö eest on võimalik õppureid premeerida. Siinkohal tuuakse näide aine „Füüsika” termodünaamika teemast,
kus õppuri ülesandeks on võrrelda erinevaid materjale ja teha selle võrdluse
põhjal analüüs. Töö valmib iseseisva tööna arvutiklassis ja selle jaoks on ette
nähtud 45 minutit.
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Näide 3. Ülesande „Materjalide analüüs” tööjuhis
Tööjuhis ja hindamine
Hea õppur!
Otsige sellelt lingilt http://www.physic.ut.ee/materjalimaailm/index.html üles kolm erineva materjali paari (valige oma maitse järgi) ja tehke võrdlev analüüs.
1. Kirjeldage iga materjali märksõnadega. Kirjeldus peab olema lühike, konkreetne ja
arusaadav, kirja tuleb panna füüsikalised omadused: värvus, soojus- ja elektrijuhtivus, magnetomadused, agregaatolek, kõvadus, sulamis- ja tahkumistemperatuur
jne. Märkige vähemalt 7 omadust, iga omadus annab hindamisel 1 p. Ärge unustage
füüsikalistele suurustele lisada tähiseid ja mõõtühikuid SI-süsteemis. Praktiliste põhjendatud näidete toomisel on võimalus saada lisapunkte: 1 näide = 1 p.
2. Võrrelge materjale, millel on sarnased omadused: nt klaas ja kvarts. (Ei tasu võrrelda
näiteks selliseid aineid nagu paber ja vask.) Materjalide omaduste põhjal tooge välja
vähemalt viis erinevust ja viis sarnasust valitud materjalide kohta. Iga õigesti võrreldud erinevus annab 2 p ja iga õige sarnasus samuti 2 p. Tulemused on soovitatav
esitada tabelina.
1. Materjal
(nimetus + lühikirjeldus + pilt)

2. Materjal
(nimetus + lühikirjeldus + pilt)

Erinevused

Sarnasused

1.
2.
3.
Erinevused ja sarnasused põhinevad kahel esimesel lahtril. Kaks viimast lahtrit (erinevused ja sarnasused) on selle töö juures olulisemad, sest nad näitavad analüüsioskust. Kui kaks viimast lahtrit on täitmata, pole selle töö eest võimalik punkte saada.
3. Tabeli alla pange kirja füüsikaliste omaduste definitsioonid koos viidetega, kust info
on saadud. Iga usaldusväärsest allikast pärit definitsioon annab 1 p.
4. Saatke töö õppejõu e-posti aadressile hiljemalt ... kell ... .
Töö on aluseks järgmistele õpitegevustele ja järgmisele auditoorsele tööle teemal
„Materjalide ja tehnika kasutamine Kaitseväes eritingimustes“.
Head õppimist soovides
S. Ganina

Hindamine: selle ülesande juures pole maksimumtulemust määratud. Oluline
on miinimumpiir, milleks on 34 p. Seejuures 20 p on võimalik koguda erinevuste ja sarnasuste ning vähemalt 7 p omaduste kirjelduse ja vähemalt
7 p definitsioonide eest. Kõik komponendid peavad olema esindatud. Kõik
ülejäänu moodustavad n-ö boonuspunktid.
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Boonuspunktid annavad võimaluse valida pingerea alusel järgmisel seminaril eelisjärjekorras rolli rollimängus teemal „Materjalide ja tehnika kasutamine Kaitseväes eritingimustes”.
Õppejõu jaoks on kõige lihtsam kirjutada ebaõnnestunud töö kohta
kommentaar: „Töö ei ole arvestatud. Tehke töö uuesti!” Kuid sellest napist
infost on õppuril vähe kasu, kuna see ei anna vastust õppuri küsimustele: miks
töö ei ole arvestatud, mida täpsemalt tegi ta töös hästi ja mida peaks järgmisel
korral paremini tegema? Nii õnnestunud kui ebaõnnestunud töö puhul on
kasulik kasutada vähemalt osaliselt ka kujundavat hindamist. Järgnevalt on
toodud näide positiivselt sooritatud ja ebaõnnestunud töö kohta.
 Hea analüüs, sellega näitasite, et olete omandanud sellised mõisted nagu
soojus- ja elektrijuhtivus. Väga hea, et leidsite võimalusi võrrelda mõnede
materjalide magnetomadusi ja tõite praktilised näited. Tihedusi võrreldes tegite kahjuks valed järeldused, sest võrdlesite omavahel ainult arvväärtusi. Pange tähele mõõtühikuid: neid on vaja teisendada SI-süsteemi
ja alles pärast seda saab tihedusi omavahel võrrelda!
 Seekord ei saa teie töö eest kahjuks positiivset hinnet panna. :( Vaadake
veel kord tööjuhist. Seal on öeldud, et ainult materjali kirjeldusest ei piisa
ja selle eest punkte ei saa, kui puudub analüüs. Tehke töö uuesti, kasutades
uusi materjalipaare. Juhin tähelepanu sellele, et materjali kirjeldus peab
olema lühike ja konkreetne. Selle põhjal tuleb teha kahes viimases lahtris
sisuline võrdlus: näiteks vask ja raud on selle poolest sarnased, et mõlemad on tahkes olekus, mõlemad on metallid, mõlemad juhivad elektrit.
Erinevus seisneb näiteks selles, et raual on magnetomadused. Mõelge
sellele, mida saab välja tuua nende värvuse, tiheduse, soojusjuhtivuse
kohta. Proovige teha analüüs, arvestades eelnevat. Töö esitamistähtaeg
on …, saatke see õppejõu e-posti aadressile. Kirjaliku tagasiside saate
kolme päeva jooksul pärast töö esitamist e-posti teel.
3. Õppe- ja hindamismeetodite sobivuse uuringust KVÜÕA-s
Aastatel 2009–2012 tehti KVÜÕA-s uuring, mille peamiseks eesmärgiks
oli teada saada, kuidas KVÜÕA füüsikaainetes kasutatavad õppemeetodid
mõjutavad vastavate ainete õpiväljundite omandamist. Teiseks eesmärgiks
oli ühtlustada õppurite tagasiside30, 31 põhjal õpiväljunditele vastavad
30
Rockwell, S. K.; Kohn, H. 1989. Post-Then-Pre Evaluation: Measuring behavior change
more accurately. – Journal of Extension, 27 (2). <http://www.joe.org/joe/1989summer/
a5.html>, (02.04.2012).
31

Howard, G. S. 1980. Response-shift bias a problem in evaluating interventions with pre/
post tests. – Eval Rev, February 1980, Vol. 4, No. 1, p. 23.

268

SVETLANA GANINA

hindamismeetodid ning sõnastada hindamiskriteeriumid, mis oleksid kooskõlas õppe- ja hindamismeetoditega ning üheselt mõistetavad.
Enne, kui ainet õppima hakati, kasutati eelteste ning katsetati erinevaid
õppe- ja hindamismeetodeid, aine jooksul ja selle läbimise järel küsiti õppuritelt tagasisidet ja töödeldi seda.
Testide valiidsust ja reliaablust kontrolliti eksperthinnangute ja Cronbachi
α-ga, mille väärtus korrigeeritud testide puhul ei olnud väiksem kui 0,72.
Uuringus osalesid 12., 13. ja 14. PK, 1., 2., ja 3. ÕVPK, 1. MeV PK kadetid ning 1. NOKi õppurid, uuringu erinevatest etappidest võttis osa umbes
140 inimest.
Lähtudes artikli teemast, tutvustatakse siin ainult mõningaid uuringu tulemusi, mis on seotud hindamismeetodite ja -kriteeriumite sobivusega ning
esinenud probleemidega.
3.1. Metoodika
Uuring toimus kahes osas. Esmalt tehti eeltest ja eelküsitlus, seejärel paluti
vastata anonüümsele tagasisideküsimustikule.
Füüsikaainete õppimise alguses (esimesel kohtumisel) paluti õppuritel
täita eeltest, mille eesmärk oli selgitada välja õppurite eelteadmised, hoiakud ja motivatsioon füüsika õppimisel. Samuti püüti testiga välja selgitada,
milline oli füüsika õppimise kogemus ja tase enne KVÜÕA-s õppima asumist ning kuidas õppurid hindavad oma huvi füüsika kui teaduse vastu.
Füüsikaainete õpetamisel kasutati erinevaid õppemeetodeid, mille eesmärk oli tõsta kõigi õppurite õpimotivatsiooni ja arvestada erinevate õppurite
õpistiilidega32, 33, 34, 35. Õpingute käigus küsiti õppuritelt tagasisidet kasutatavate õppemeetodite ja hindamise sobivuse kohta.
Aine läbimise järel, kui õpitulemused olid juba teada, täitsid õppurid
anonüümse kirjaliku tagasisideküsimustiku. Küsimustiku peamine eesmärk oli välja selgitada füüsikaainetes kasutatavate õppemeetodite sobivus
KVÜÕA õppuritele. Samuti uuriti, kuidas mõjutasid valitud õppemeetodid

32

Gardner, H. 1993. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. London: Fontana, p. 4.
33

Learning Styles and Strategies.
<http://ww2.ncsu.edu/unity/lockers/f/felder/public/ILSdir/styles.htm>, (02.04.2012).

34

Learning Style Inventory.
<http://www.personal.psu.edu/bxb11/LSI/LSI.htm>, (02.04.2012).

35

Learning Style Survey for College.
<http://www.metamath.com/multiple/multiple_choice_questions.cgi>, (02.04.2012).
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õpimotivatsiooni füüsika õppimisel ning kas hindamissüsteemi tutvustus
ja etteantud hindamiskriteeriumid soodustasid õppimist või muutsid selle
formaalsemaks.
3.2. Uuringu tulemused
Uuringu esimese osa peamised tulemused näitasid, et õpimotivatsioon füüsika
vastu oli kursuste alguses pigem madal (umbes 60% vastanutel), põhjuseks
toodi välja füüsika kui teaduse keerukus, koolist või muust õppeasutusest
saadud eelnev negatiivne kogemus, füüsikatundide liigne eraldatus reaalsest elust ning liigne teoretiseerimine. Sooviti seda, et KVÜÕA-s õpetatav
füüsika oleks seotud reaalse elu ja militaarvaldkonnaga, sisaldaks rohkem
rühmatöid ning et lahendatavatest ülesannetest oleks tulevikus kasu.
Nimetatud soovid olid aastate ja kursuste kaupa sarnased. Huvitava
faktina ilmnes see, et koolifüüsikas madalamaid hindeid saanud õppurid soovisid rohkem seost reaalse eluga (vastav korrelatsioonikordaja on
r = 0,78; p ≤ 0,05). Need, kellel esinesid koolis kõrgemad hinded, tõid välja,
et nad ootavad rohkem seostamist militaarvaldkonnaga (r = 0,63; p ≤ 0,05)
või aine edukat läbimist (r = 0,72; p ≤ 0,05).
Õppurite eelteadmised füüsikas ja nende motivatsioon füüsikat õppida
olid keskmises negatiivses korrelatsioonis (r = - 0,49; p ≤ 0,05), mis oli ka
oodatav tulemus.
Selgitusi ja põhjendusi oli eeltestis toodud vähe (ainult 31 vastanutest
püüdis põhjendada), suurem osa neist (22 inimest) mainisid koolifüüsika
tundide igavust, formaalsust ja liiga teoreetilist õppematerjali.
Järgmisena tuuakse välja uuringu teise osa tulemused, mis olid saadud nii
jooksva tagasiside kui ka õppeaine lõpus küsitud tagasiside teel. Tulemused
puudutavad suhtumist kasutatavatesse õppe- ja hindamismeetoditesse.
Tabelites on esitatud enamkasutatavad meetodid. Tasub mainida, et tehtud
uuringu ajal (2009–2012) loobuti füüsika õpetamisel traditsioonilisest õppetöö vormist – loengust koos esitlusega – ja põhirõhk oli õppurite aktiivsel
tegevusel.
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Tabel 9. KVÜÕA õppurite hinnangud enamkasutatavatele õppe- ja hindamismeetoditele
füüsikaainetes (vastamisel oli võimalik valida mitu varianti; igas lahtris on esitatud vastanute
hulk, n = 128)

Õppetegevus või hindamismeetod

Rühmatööd probleemide lahendamisel
Rollimäng
Ettekande valmistamine ja esitlemine
Ettekandele järgnev arutelu
Ettekannete vastastikune hindamine

Hinnang õppetegevusele või
hindamismeetodile (vastusevariandid)
Õppisin
Minule ei
Oli
Ajaselle
sobinud huvitav raiskamine
kaudu
115
9
87
3
32

18

54

36

128

0

85

0

92

24

76

2

24

22

64

8

Abimaterjaliga kontrolltööd

121

8

11

0

Kontrolltööde analüüs

125

3

78

1

Praktikumid TÜ füüsikalaboris

92

2

115

7

Laboritööd

78

6

93

5

Laboritööde aruannete koostamine

66

13

7

2

Aruannetele antud hinnang

83

6

72

4

Populaarteadusliku artikli analüüs

54

52

68

7

Analüüsile antud tagasiside

67

12

54

8

Ülesannete lahendamine

95

24

66

2

Probleemipõhine õpe

76

5

113

6

Õppejõu selgitused ja nõuanded

84

4

82

8

Kodused loovad lisaülesanded

34

52

38

0

Õppetöövälised üritused

22

53

6

0

Nagu tabelist näha, soodustas valdav osa kasutatavatest õppe- või hindamismeetoditest õppurite õppimist või oli neile huvitav, välja arvatud õppetöövälised üritused (ei sobinud 53 inimesele) ning kodused loovad lisaülesanded (ei sobinud 52 inimesele), mille lahendamine ei olnud kohustuslik.
Selgituseks toodi välja, et õppetöövälised üritused (TÄPE36, Teadlaste Öö,
Tartu Ülikooli füüsika instituudi laborite ja Tartu tähetorni külastus) toimusid kas hilisõhtuti või nädalavahetustel ja õppuritel olid selleks ajaks teised
plaanid. Aastal 2011 loobuti füüsikaainete õpetamisel rollimängudest, sest
suur osa vastanutest (54 inimest) arvas, et see on küll huvitav, kuid on pigem
ajaraiskamine (36 inimest).
36

TÄPE – „Tähe” perepäevad, mis populariseerivad teadust, toimuvad TÜ füüsika instituudis Tähe 4 õppekorpuses.
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Tähelepanu väärib järgmine asjaolu: õppurid teadvustavad, et nad õppisid
peaaegu kõikide pakutavate õppetegevuste kaudu. Olulist rõhku pannakse
tehtud tööde analüüsile, tagasiside andmisele ning ettekandele järgnevatele
aruteludele, mille kohta mainiti, et need olid huvitavad ja nad õppisid nende
kaudu.
Õppurite tagasisidega arvestati ja järgnevatel aastatel loobuti mõnest
meetodist, näiteks vähendati loengute hulka, kontrolltöid analüüsiti põhjalikumalt, loobuti sellisest rühmatöö vormist nagu rollimäng, mis ei sobinud
suuremale osale 12. PK õppuritest.
3.3. Õppurite tagasiside füüsikaainetes
kasutatavatele õppetegevustele
Tabel 10 illustreerib seda, missugune on õppurite tagasiside füüsikaainetes
kasutatavatele õppetegevustele, sealhulgas on toodud välja nii positiivsed
küljed kui ka kriitika ja ettepanekud.
Tabel 10. Õppurite tagasiside füüsikaainetes kasutatavatele õppetegevustele (tabelis on
esitatud üldistatud arvamused enam kommenteeritud meetodite kohta)37
Õppetegevus
Rühmatööd37
probleemide
lahendamisel

37

Positiivsed küljed

Kriitika ja ettepanekud

Väga harivad, kui on tänapäevaga seotud.
Selle kaudu õppisin kõige rohkem. Põnev ja
praktiline.
Tore, et meil ei olnud nö rääkivat pead
PowerPointi saatel :)
Erinevad ideed, mille peale ise poleks tulnud.
Kui ise ei oska, siis rühmast keegi ikka oskab
ja selle läbi õpin.
Oli palju kasu just praktika poole pealt.
Kasulik praktika.
Ei olnud midagi, mis oleks olnud ebahuvitav.
Tekitab huvi, ei olnud võimalik tööst hiilida.
Elulised ülesanded pakuvad alati huvi ja õpid
sellest kõige rohkem.

Arutlemist oli üsna vähe. Väiksemates gruppides oleks vist
parem.
Individuaalselt oleks ehk rohkem
õppinud sellest.
Aega läks palju kaduma ettevalmistumise peale.
Võttis liiga palju aega, aga kasu
ei usu, et oli suur.
Oleks võinud rohkem olla.
Kahjuks läks demagoogiaks
kätte ära. Hea õppevorm aga
halvad õpilased.
Plakatid ei meeldinud, tegin neid
esimest korda.

Karm, M. 2010. Kas rühmatöö käigus on võimalik õppida? Tartu.
<https://export.writer.zoho.com/public/st6pituba/tund1meeskonnat88/fullpage>,
(02.04.2012).
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Ettekannete
tegemine
ja
esitlemine
ning neile
järgnev
arutelu
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Positiivsed küljed

Kasulik, sest meil on vaja rohkem avaliku
esinemise kogemust.
Kasulik oli esinemisoskus ja -kogemus ning
ootamatutele küsimustele vastamine.
Oli huvitav kuulata oma kaaslaste juttu.
Küsimuste-vastuste voor oli kõige kasulikum,
kui tekkis arutelu.
Meeldis, sain oma valdkonna kohta rohkem
teada, samuti õppisin teiste ettekannetest ja
sain uut ja huvitavat teada.
Oli huvitav ja sai süvateadmisi antud
valdkonnas.
Sai inimesed mõtlema panna.
Aktiivne kaasamõtlemine ja silmaringi
laiendamine.
Palju häid ideid ja kriitikat.
Kursuse parim osa.
AbiTänu spikritele, ma arvan, et paljud õpivad
materrohkem kui puhtalt tuupimisega.
jaliga
Töödes ei olnud kunagi ainult
kontroll- arvutusülesanded vaid ka elulisi teoreetilisi
tööd ja
küsimusi.
nende
Õpin oma vigadest.
analüüs
Sai vead läbi töötada.
Pani veelkord õppima.
Väga hea, kui näeb enda vead ära.
PraktiHuvitavad, lühikese ajaga said paljud
kumid TÜ nähtused palju selgemaks.
füüsikaÄärmiselt lahe.
laboris
Kindlasti peaks sisse jääma, väga hariv.
Väga huvitavad ja harivad, hea õpitu
kinnistamisvariant.
Sai katseid näha koos asjakohase
selgitusega. Tahaks uuesti minna.
Väga hea teooria ongi praktika.
LaboriHuvitav – seotakse teooria praktikaga.
tööd ning Oli tõesti huvitav.
aruannete Koostasin laboritöö aruande ja läbi kriitika
koostasain järgmine kord paremini teha.
mine
Nüüd tean, et ei peagi olema kindlat aruande
vormi selleks, et kõik vajalik esitada.

Kriitika ja ettepanekud
Üldjuhul kuulati, kui aga tegu oli
inimesega, kes midagi teemast
ei teadnud ning luges maha,
kadus huvi kuulata.
Mõned ettekanded olid tehtud
liiga pindmiselt. Aga hea oli see,
et sai neile hinnangut anda.
Ettekannete hulk oleks võinud
olla väiksem kuid mahukam.
Ettekannete hindamine väga
subjektiivne, ei olnud vahet, kas
teha hästi või halvasti.
Tihti polnud arutelus
normaalseid argumente.

Sobiv tegemine, meie grupp
hindas üksteist ausalt, aga seda
ei teinud kõik grupid.
Õppejõud peaks kõike hindama,
sest osad inimesed panid endale
punkte juurde.

Liiga palju infot korraga.

Pikemalt aega ja võib-olla
keerulisemad.
Sooviks kindlat aruande vormi.
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Õppetegevus
Populaarteadusliku
artikli
analüüs

Positiivsed küljed

Sain palju huvitavat teada.
Uurin enda artikli teemat edasi.
Märkasin, et lugesin mitte ainult enda, kuid
ka teisi artikleid.
Tore, et sai ise artikkel oma huvist lähtudes
valida.
Ülesannete Hea, et olid reaalse eluga seotud.
lahenda- Sai valemid nende lahendamise käigus
mine
õppida.
Oskan nüüd hinnata vastuse reaalsust.
Esialgsed füüsika teadmised olid suhtelised
nõrgad, tänu selgele ja arusaadavale
seletusele on need lõpetuseks palju
tugevamad :)

Kodused
loovad
lisaülesanded
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Kriitika ja ettepanekud
Kes varem polnud
teadusajakirju /
-artikleid lugenud, siis nüüd oli
esimene kord.
Raske oli kokkuvõtet kirjutada.
Mõned olid liiga rasked.
Osad olid liiga lihtsad.
Ei tekitanud väga suurt huvi.
Olen füüsikas väga nõrk ja õpin
aeglaselt. Teiste tempo liiga
kiire, mul kaob huvi, kui ma aru
ei saa.
Ülesanded oleks võinud
olla veelgi rohkem seotud
kaitseväega.
Tuletas meelde keskkooli.
Ülesannete lahendamisega oli
suhteliselt raske, kuna eelnev
tase suhteliselt nõrk.
Mul ei olnud nende
lahendamiseks aega.

Kindlasti hea mõte.
Ülesanded olid ootamatud ja neil polnud
õigeid või valesid vastuseid.
Lubasid teenida boonuspunkte.
Iseseisva töö valikuline tegemine näitab,
kas inimene huvitub üldse teemast ja kas ta
viitsib midagi teha.
Kahjuks polnud selleks aega.
Õppetöö- Harivad.
välised
Silmaringi laiendamise osas oli väga huvitav. Arvan, et nende eest ei ole
üritused
õiglane lisapunkte saada.
Tean nüüd, et õhtuti saab nt Tähetorni või
AHHAAsse minna.
Lisaülesannete, teadlaste öö raames
saadavad lisapunktid = väga hea. Lahendus
tasakaalustab taseme erinevused.

Kokkuvõtteks võib öelda: paljud õppurid (umbes 80% vastanutest) rõhutasid,
et neile sobis aktiivne tegevus kogu kursuse käigus ja nad ei tundnud puudust
klassikalistest loengutest, kuna vastav õppematerjal38 on olemas. Üks eredamaid õppurite kommentaare oli järgmine: „Tore, et meil ei olnud nö rääkivat
pead PowerPointi saatel :). ”
38

Ganina, S. 2007. Füüsika konspekt. Tartu: KVÜÕA (käsikirjaline).
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Ainekursuste lõpus paluti õppureid hinnata ennast õppijana ja kursusekaaslaste osalust õppetöös. Hindamiseks oli palutud kasutada skaalat 0-st
kuni 10-ni, kus 0 tähendab osaluse täielikku puudust ja 10 maksimumpanust.
Tabelis 11 on esitatud 12., 13. ja 14. PK ning 1. ja 2. ÕVPK tulemused.
Järgnevas tabeli põhjal on raske teha adekvaatseid ja üheselt mõistetavaid üldistusi, sest standardhälve varieeruvus on suur. Mingil määral annavad
esitatud andmed märku sellest, et enda suhtes ollakse vähem kriitilised kui
kaaslaste suhtes (vastav korrelatsioonikordaja on r = -0,48; p ≤ 0,05) või
enda tegevust hinnatakse adekvaatsemalt. Tehtud korrelatsioonianalüüs näitas, et omavahelises tugevas seoses on sellised näitajad nagu enda aktiivsus ja
enda vaimne pingutus (r = 0,7; p ≤ 0,05), iseseisvus ja kodutööde valmimine
(r = 0,69; p ≤ 0,05), aine huvipakkuvus ja jõukohasus (r = 0,82; p ≤ 0,05).
Keskmises seoses on koostöö kaaslastega ja aine jõukohasus kaaslastele
(r = 0,49; p ≤ 0,05); kaaslastele aine huvipakkuvus ja koostöö kaaslastega
(r = 0,51, p ≤ 0,05). Keskmises negatiivses seoses on järgmised näitajad:
oma iseseisvus ja kaaslaste vaimne pingutus (r = - 0,43; p ≤ 0,05); koostöö
kaaslastega ja kaaslaste kirjandusega tutvumine (r = -0,38; p ≤ 0,05) ning
vastastikune valmisolek koostööks kaaslastega (r = 0,40; p ≤ 0,05).
Tabel 11. Õppurite enesehinnang õppijana ja kaaslaste osaluse hinnang füüsikaainetes
(n = 68, standardhälve on vahemikus 0,4 ≤ σ ≤ 4,6). Paksus kirjas on välja toodud statistiliselt
olulised tulemused

Kriteerium
Aktiivsus

Mina õppijana
Hinnang
Standard(0–10)
hälve, σ
7,3
2,1

Kursusekaaslased
Hinnang
Standard(0–10)
hälve, σ
6,6
2,2

Iseseisvus

5,4

4,2

6,4

2,0

Koostöö kaaslastega

9,1

0,5

5,5

4,2

Kodutööd

8,6

0,4

4,8

3,8

Vaimne pingutus

7,9

1,8

7,5

2,2

5,3

4,6

3,9

4,5

7,7
9,1

1,1
0,7

8,0
8,3

1,4
0,9

Soovitatava kirjandusega
tutvumine
Aine huvipakkuvus
Aine jõukohasus

Järgneva tabeli põhjal on raske teha adekvaatseid ja üheselt mõistetavaid
üldistusi, sest standardhälve varieeruvus on suur. Mingil määral annavad
esitatud andmed märku sellest, et enda suhtes ollakse vähem kriitilised kui
kaaslaste suhtes (vastav korrelatsioonikordaja on r = -0,48; p ≤ 0,05) või
enda tegevust hinnatakse adekvaatsemalt. Tehtud korrelatsioonianalüüs näitas, et omavahelises tugevas seoses on sellised näitajad nagu enda aktiivsus ja
enda vaimne pingutus (r = 0,7; p ≤ 0,05), iseseisvus ja kodutööde valmimine
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(r = 0,69; p ≤ 0,05), aine huvipakkuvus ja jõukohasus (r = 0,82; p ≤ 0,05).
Keskmises seoses on koostöö kaaslastega ja aine jõukohasus kaaslastele
(r = 0,49; p ≤ 0,05); kaaslastele aine huvipakkuvus ja koostöö kaaslastega
(r = 0,51, p ≤ 0,05). Keskmises negatiivses seoses on järgmised näitajad:
oma iseseisvus ja kaaslaste vaimne pingutus (r = - 0,43; p ≤ 0,05); koostöö
kaaslastega ja kaaslaste kirjandusega tutvumine (r = -0,38; p ≤ 0,05) ning
vastastikune valmisolek koostööks kaaslastega (r = 0,40; p ≤ 0,05).
Õppurite tagasiside füüsikaainetes kasutatud hindamissüsteemile
Esimesel kohtumisel õppuritega tutvustati neile õppeaine eesmärke, õpiväljundeid, planeeritavaid õppetegevusi (õppemeetodid), hindamist
ning kokkuvõtva hindamise kujunemisviisi. Rõhutati, et igal hindamismeetodil on oma hindamiskriteeriumid, mida õppuritele ka tutvustati.
Hindamiskriteeriumid arutati läbi ja vajadusel korrigeeriti neid.
Kuidas sobis selline süsteem õppuritele, võib välja lugeda nende tagasisidest (jooksev tagasiside kursuse jooksul, tagasiside õppeaine läbimise järel
ning ÕISi tagasiside).
 Kogu õppeaine vältel hoidsime koos õppejõuga õpiväljunditel silma peal
ning nende saavutamine kajastus ka õppeaine kokkuvõttes (viimases loengus, eksamil), mistõttu teadsin jooksvalt, millise väljundi suunas parajasti
tegevus toimub ning ka lõpus sai tehtud sedasorti „analüüs”.
 Igaüks teadis, mida täpselt ja kui palju ta mingi hinde saavutamiseks
tegema pidi.
 Tagasiside oli paljuski kujundav (saime kirjalikke ja ka suuliseid hinnanguid oma tegevusele, millest tuli hästi välja õppejõu huvi ja analüüsi maht
meie poolt tehtud tööle).
 Tagasisidega tagasi ei hoitud. Väga meeldiv oli ... ja arendav. Toimus
pidev tagasiside andmine ja ka selle kaudu eneseanalüüs.
 Õppejõud kirjutas individuaalselt kõigile eraldi tagasiside ja see oli väga
hea.
 Aine esimeses sissejuhatavas tunnis anti meile spetsiaalne plaan, kuhu oli
märgitud aine planeering ja hindamisväljundid. Need vaatasime üheskoos
üle, et olla kindel, et ikka kõik mõistaksid seda.
 Arvan, et õppetöö välistel üritusel käimine ei vääri boonuspunktide panemist, see on juba iseenesest huvitav, hariv ja kasulik.
 Hindamissüsteem sobis, kes näeb rohkem vaeva saab ka paremad punktid.
 Iga asja eest sai punkte ja oli võimalik hoida „näppu kogu aeg pulsil”,
tulemused olid alati Publikus olemas.
 Hindamissüsteem on tegelikult väga hea ja õppurisõbralik.
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 Hindamissüsteem sobis, kuna oli võimalik teenida lisapunkte ja parema
hinde saamiseks tuli ise vaeva näha.
 Hindamissüsteem oli selge ja arusaadav.
 Hinne väljendab rohkem hoolsust. Eksami tähtsus oleks pidanud olema
suurem.
 Eksami osakaal oli liiga suur.
Lähtudes saadud tagasisidest, julgeb artikli autor soovitada KVÜÕA
kolleegidele ja teiste kõrgkoolide õppejõududele tutvustada oma tudengitele
hindamismeetodeid ja arutada läbi hindamiskriteeriumid: see motiveerib
tudengeid õppima, annab neile signaali, kuidas ja kui palju on vaja mingi
tegevuse juures pingutada, ja lõppkokkuvõttes mõjub hästi nende üldisele
õpimotivatsioonile.
3.4. Arutelu
Tehtud uuringu peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas sobisid
füüsikaainetes kasutatavad õppemeetod KVÜÕA õppuritele, samuti see,
kuidas mõjusid valitud õppemeetodid õpimotivatsioonile füüsika õppimisel
ning kas hindamissüsteemi tutvustus ja etteantud hindamiskriteeriumid
soodustasid õppimist või muutsid selle hoopis formaalsemaks.
Lühidalt võib kirjeldada uuringu tulemusi järgmiselt: õppurid eelistavad
aktiivset, tihti iseseisvat tegevust tavapärase loengu ja PowerPointi esitluse
asemel. Nende arvates soodustab õppimist ja tõstab motivatsiooni aktiivne
tegevus (78%), eluliste probleemide lahendamine ja nende üle arutlemine
(90%) ning õpitu seos militaarvaldkonnaga (83%). Samuti hinnati kõrgelt
hindamise selgust ja seda, et enne hindamist tutvuti hindamiskriteeriumitega
(86%). Rõhutati kujundava hindamise rolli õppekvaliteedi parandamisel (68%). Siinkohal kattuvad selle uuringu tulemused teiste uurijate
tulemustega39.
Hindamisega kaasnevad alati mitmed probleemid ja küsimused.
Teoreetilised allikad40, 41 rõhutavad, et hinnata tohib ainult seda, mida on
õpetatud (selgitatud, harjutatud, katsetatud, iseseisvalt loetud jne). Seda
tõestas ka KVÜÕAs tehtud uuring, mis näitas, et õppuritele valmistab palju
segadust, kui nad märkavad, et kontroll- või eksamitöödes on küsimusi või

39

Ramsden, P. 2003. Learning to Teach in Higher Education. London: Routledge, p. 18.

40

Biggs, Tang 2008, lk 170.

41

Pilli 2010, lk 12.

VÄLJUNDIPÕHINE HINDAMINE FÜÜSIKAAINETES

277

ülesandeid, kus on vaja midagi võrrelda või analüüsida, kuid õppetöö käigus
kasutati õppemeetodina ainult loengut.
Üheks küsitavuseks on ka see, kas hinnet võib mõjutada näiteks keelekasutus või grammatikavead, kui tegu ei ole keeleõppega42. Ühtset vastust
sellele küsimusele polegi. Soovitatakse, et kui õppur teeb ülesande lahendamisel näiteks kogemata kirjavea, siis ei ole mõistlik selle eest punkte maha
võtta. Samas on soovitatav vigu ikkagi parandada. Kui aga ülesandeks oli
näiteks artikli analüüs ning keelekasutus segab tekstist arusaamist, on õppejõul õigus lasta töö kas ümber kirjutada või alandada stiili kasutamise eest
punkte. Üldjuhul peab õppur seda eelnevalt siiski teadma.
Tihti on reaalainetes probleemiks, kuidas hinnata ülesande lahendamist,
kui lahenduskäik on õige, aga vastus on arvutatud valesti43. Iga ülesande
lõpus eeldatakse, et õppur kontrollib vastuse reaalsust. Kui ülesanne on seotud reaalse olukorraga ning vastus tuleb ebareaalne (nt laeva kiirus 4.106 km/h
või soomuki aku nimipinge 120 MV), ei saa ülesande eest loomulikult
maksimumpunkte anda. Sel juhul võib maha võtta isegi rohkem kui poole
punktisummast. See, mille eest punkte on alandatud, on vaja selgelt töö lõpus
välja kirjutada44.
Aktiivõppemeetodite kasutamisel ilmneb tihti probleem, kuidas hinnata
iga õppuri panust näiteks katse või praktilise töö tegemisse.45 See peab olema
eelnevalt kokku lepitud. Näiteks, tavaliselt saavad kõik rühmaliikmed tehtud
töö eest võrdselt punkte, kuid teise variandina võib neile anda lisaks võimaluse iga rühmaliikme panust 10-pallise skaala järgi hinnata, et oleks näha iga
õppuri panus. Kaaslaste vastastikune hinnang võib hindes kajastuda, kuid
ei pruugi alati. Siin tuleb kindlasti arvestada sellega, et õppurite hinnang
rühmaliikmetele võib olla väga subjektiivne ja sõltuda grupiprotsessidest46.
Oluliseks peetakse hindamise juures ka hinde kui välise motivaatori
rolli47, 48. Füüsikaainete õpetamise kogemus KVÜÕAs näitas, et õppuritele
on lisapunktide panek vastuvõetav järgmistel juhtudel: originaalse lahenduse
42

Biggs, Tang 2008, lk 237.

43

Heller, P. & Hollabaugh, M. 1992a. Teaching Problem Solving Through Cooperative
Grouping. Part 2: Designing Problems and Structuring Groups. – American Journal of
Physics, 60 (7), pp. 637–644.
44

Mikk, J. 2002. Ainetestid. Loengukonspekt TÜ üliõpilastele (käsikirjaline). Tartu, lk 47.

45

Heller, P.; Keith, R. & Anderson, S. 1992b. Teaching Problem Solving Through Cooperative Grouping. Part 1: Group Versus Individual Problem Solving. – American Journal of
Physics, 60 (7), pp. 627–636.
46

Valgmaa, Nõmm 2008, lk 54.

47

Pilli 2010, lk 26.

48

Biggs, Tang 2008, lk 93.
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eest, õppejõu sisulise vea märkamise eest, eriti hea rühmatöö organiseerimise
eest, praktikumi tulemuste väga korrektse esitamise või lisaeksperimendi
korraldamise eest, hästi sõnastatud ülesande ja loova lähenemise eest. Iga
õppejõud ise otsustab, millega on võimalik oma õppureid motiveerida.

Kokkuvõte
Võttes kokku väljundipõhise hindamise lähteküsimused ning selle esimeste
aastate (2009–2012) rakendamise kogemuse KVÜÕA füüsikaainetes, võib
anda soovitusi õppejõule, kellel on probleeme väljundipõhise hindamise
rakendamisega.
 Hinnata tuleb seda, kas õppur on aine, mooduli või muu õppekava osa
õpiväljundid omandanud.
 Hindamine toimub õpiväljunditega sobivate hindamismeetodite abil.
 Hindamise subjektiivsus väheneb, kui toetuda hindamiskriteeriumitele.
 Õppurite üldpädevuste arendamiseks on soovitatav kasutada enese- ja
vastastikhindamist.
 Hindamiskriteeriumid peavad olema õppuritele eelnevalt teada ja nendega
läbi arutatud, et kõik saaksid nõudmistest ühtviisi aru.
Tuginedes aastatel 2009–2012 tehtud uuringule, millest võttis osa umbes 140
KVÜÕA õppurit, võib järeldada, et õppurid on huvitatud aktiivsest tegevusest auditoorses töös. Selleks, et õpingud oleksid tõhusamad ja õpitulemused
paremini saavutatavad, vajavad nad enne hindamise juurde asumist konkreetseid hindamiskriteeriume. Samuti on õppurid huvitatud kujundava hindamise
teel ja õppejõu antavast tagasisidest.
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SÕJAST JA SÕDIMISEST MARTIN
LUTHERI TEOLOOGILISTES TEKSTIDES:
MÕTTEID „SÕJAMEESTE KIRJA”
TEKKELOOST JA SÕNUMIST
Andres Saumets

Sissejuhatus
19. oktoobril 2010 koguneti Erfurtis Petersbergi esimesele Lutheriteemalisele dispuudile, et väidelda teemal „Martin Luther ja Afganistan:
kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada?”1. Üks disputantidest, professor
M. Wolffsohn, nimetas Martin Lutherit debateerides karmisõnaliselt
1
Petersbergi Lutheri dispuudid on ellu kutsutud Lutheri dekaadi (2008–2017) raames.
Debatid on hoovõtt reformatsiooni 500. aastapäevale, mida tähistatakse 2017. aasta
31. oktoobril (see kuupäev märgib Lutheri disputatsiooniteeside naelutamise suurejoonelist
juubelit). Nende akadeemiliste väitluste eesmärk on arutleda, kuidas sobivad Lutheri mitmesugused seisukohad kokku nüüdisaegsete kiriklike ja ühiskondlike küsimustega. Väitlusi
korraldatakse klassikalise dispuudi vormis, nagu neid peeti ka Martin Lutheri päevil. Kaks
disputanti kannavad kumbki ette viis teesi ja väitlusjuhti saatel toimub avalik debatt. Petersbergis asuvas Püha Peetruse ja püha Pauluse kloostris ristasid esimesel Lutheri dispuudil
sõnamõõgad Michael Wolffsohn, provokatiivsete väljaütlemistega publitsist, poliitikakriitik
ja Bundeswehri Müncheni ülikooli ajalooprofessor (aastatel 1981–2012) ning sõjavastaste
vaadetega teoloog ja endise SDV opositsioonipoliitik Edelbert Richter, kes töötas pärast
taasühinemist Bundestagi ja Euroopa Parlamendi saadikuna ja on viimastel aastatel tegelenud peamistelt rahu ja ökoloogia küsimustega. Keskset teemat – Lutheri suhtumist sõtta
ja sõjapidamisse – vaadeldi Bundeswehri Afghanistani missiooni kontekstis. Vt Jauch,
Karsten. Petersberger Luther-Disput (1): Reformation am Hindukusch. – Thueringerallgemeine.de, 20. Oktober 2010. <http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/
detail/-/specific/Petersberger-Luther-Disput-1-Reformation-am-Hindukusch-1876595180>,
(10.08.2013); vt ka Luther, der Krieg und Afghanistan. – Thürigner Allgemeine, 16. Oktober 2010. <http://www.lutherstiftung.org/dokumente/aktuell/Luther,%20der%20Krieg%20
und%20Afghanistan.pdf>, (10.08.2013). [Edaspidi Luther, der Krieg und Afghanistan
2010]. Dispuudi teksti vt: Richter, Stefanie; Jauch, Karsten. Petersberger Luther-Disput
mit drängenden Gegenwarts-Fragen. – Thueringer-allgemeine.de, 21. Oktober 2010.
<http://www.thueringer-allgemeine.de/startseite/detail/-/specific/Petersberger-Luther-Disput-mit-draengenden-Gegenwarts-Fragen-236395698>, (10.08.2013). [Edaspidi Richter,
Jauch 2010].
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„sõjakaks meheks, kes oli kaugel Jeesuse vaimust”, kuna „teksti näol on
tegemist sõja õigustamisega”. Tema sõnul oli Lutheri 1526. aastal kirjutatud „Sõjameeste kiri” võrdne Jeesuse mäejutluse reetmisega – „mõlemad
tekstid on üksteisest valgusaastate kaugusel” –, ning Lutherit ei tohiks tagantjärele „ümber tõlgendada”. Oponent E. Richter rõhutas samas, et sõda oli
Lutheri jaoks küll proosaline tõelisus, kuid ta ei lasknud end sellel sõjakat
teksti kirjutama ja ründavalt mõtlema ahvatleda. Pigem nägi Luther vaenutegevuse tõigas kurjuse märki ja seadis sellele vastukaaluks õiguse aate.
Richter leidis, et Lutheri mõtteavaldus ei vastandunud mäejutluse vaimule,
vaid pigem vahendas viimast – kasutades poliitika karmi seaduspärasuse
keelt.2 Küsimusele, kas Lutheri vaadetega saab õigustada moodsaid sõjalisi
interventsioone ja kas Luther oleks pooldanud Afganistani ründamist, vastas
Wolffsohn teesiga, et Luther oleks ühemõtteliselt toetanud sõjalist sekkumist,
sest see oleks olnud tema silmis „jumalik”, Jumalale meelepärase ülikkonna
(NATO juhtide) korraldus. Samas toonitas Wolffsohn, et moodsa ülikkonna
on kindlaks ajaks valinud rahvas, mitte Jumal. Võitu Hitleri-Saksamaa üle ja
Talibani alistamist saab Lutheri vaatenurgast pidada „armastuse teoks, sest
see hoiab rahu”. Erinevalt Lutherist ei nõustunud Wolffsohn aga väitega, et
türannia on Jumalast. Talibani vägivallavalitsuse kukutamine oli eesmärgina iseenesest õige – kuigi Taliban oli Afganistani ülikkond, ei olnud see
Jumala seatud. USA täitis selle eesmärgi juba 2001. aastal. Nation-Building
käib aga üle jõu igale armeele selles maailmas, seetõttu oleks tulnud võõrväed neilt aladelt juba ammu välja tuua. Rahvusvahelist julgeolekut ohustavate probleemide (nt terrorismiohu) klaarimiseks tuleks käituda õiglaselt
ja operatiivselt moto „sisse–välja!” järgi. Seda on võimalik saavutada ka
ilma suurte maismaaüksuste abita, kasutades nt droone, eriüksusi, sabotaažiakte või pidades kübersõda. Wolffsohn ei suutnud siinkohal varjata oma
umbusaldust ÜRO suhtes, osutades õiguse ja õigluse põhimõttelisele vastuolule selle organisatsiooni tegevuses.3 Oponent Richter seevastu väljendas oma skeptilisust humanitaarse interventsiooni kui instrumendi suhtes,
millega võiks diktatuuririike nende poliitilise süsteemi muutmiseks rünnata. ÜRO on ühemõtteliselt eitanud sõjalise jõu kasutamist sel eesmärgil.
Richter viitas sellele, et sõda Afganistani vastu ei teeninud niivõrd enesekaitse eesmärke, kuivõrd USA globaalseid võimuhuvisid. Paraku ei leitud
söakust järgida reformatoorse usu reeglit sellisest sõjast keelduda ja selle üle
mõtiskleda. Kuna inimestele kuuletutakse rohkem kui Jumalale, salatakse
maha ka oma usk. See on aga punkt, kus Luther poleks kunagi järeleandmisi
2

Vt Richter, Jauch 2010; vrd ka Luther, der Krieg und Afghanistan 2010.

3

Ibid.
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teinud. Sõda Hindukušis oli seega Richteri arvates ebaõiglane, sest see lähtus
valedest motiividest, ning tema sõnul on „Luther alati eitanud igasuguseid
ekspansioonisoove, eriti aga püüdlusi maailmavalitsemiseks”.4
Esmapilgul tundub üsna paradoksaalne, et Afganistani sõjalist ründamist toetav Wolffsohn suhtub Lutherisse ja tema vaadetesse sõjast ja rahust,
Jumalast ja maailmast väga kriitiliselt, isegi tõrjuvalt, sellal kui pigem sõjavastast positsiooni esindav Richter näitab üles mõistmist ning ammutab
Lutheri seisukohtadest ajatuid aardeid. Martin Luther oma jõulise ja keerulise
isiksuse, värvika keelekasutuse ning kohati vastuoluliste mõtetega tekitab
vaieldamatult kaksipidiseid tundmusi, ja seda nii oma ajastukaaslaste seas
kui ka tänapäeval. Dilemmast pole säästetud ka Lutheri poleemilised Saksa
talurahvasõja aegsed kirjutised, nende hulgas 1526. aastal koostatud „Kas
ka sõjamehed võivad õndsaks saada?”5. Talurahvarahutuste (1524–1526)
verise mahasurumise järel tõstatasid ülikkonna teenistuses olnud sõjamehed
küsimuse, kas ja kuidas on sõjapidamine ning sõduriks olemine ühitatav
kristliku usu ja südametunnistusega. Pärast mõningast viivitust täitis Luther
selle keerulise lünga kirjalikult „selleks et anda, niipalju kui see on meie
võimuses, nõrgale, kahtlevale ja kartlikule südametunnistusele nõu ning
mõtlematule õpetust...6”. Ta vastas jaatavalt küsimusele, kas saab ühtaegu
olla sõdur ja kristlane. Tegemist on inimese meelsust ja vastutust puudutava
eetilise küsimusega, mis põhjustab tänini vastakaid arvamusi. „Sõjameeste
kirjas” lahendab Luther selle dilemma, lahutades ameti ja isiku, töö ja tegija
nii teoloogiliselt kui poliitiliselt. Üksnes sel moel on võimalik analüüsida
kriisiolukordi ning hinnata keeruliste poliitiliste ja sõjaliste otsuste tegelikku
väärtust. Selline eristamine põhineb Lutheri mõjuvõimsal ja lahkarvamusi
4

Ibid.

5

„Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können” (1526), saksakeelse teksti olulisemaid väljaandeid vt D. Martin Luthers Werke (= Weimarer Ausgabe). Kritische
Gesamtausgabe. Unveränderter Abdruck 1966 der bei Hermann Böhlaus Nachfolger,
erschienenen Ausgabe), 19, 623–662 [Edaspidi WA]; Martin Luther. Studienausgabe.
1983. Hrsg. von Hans-Ulrich Delius. Bd. 3. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, S. 357ff.
[Edaspidi Luther-Studienausgabe, Bd. 3]; tänapäevases saksa keeles vt teksti: Martin
Luther. 2002. Gesammelte Werke. Hrsg. von Kurt Aland. (= Luther Deutsch). Digitale
Bibliothek, Bd. 63. Berlin: Directmedia. [Edaspidi Luther Deutsch 2002] ja Martin Luther.
1996. Von weltlicher Obrigkeit. (= Calwer Luther-Ausgabe). Bd. 4. Neuhausen-Stuttgart:
Hänssler, S. 61–114 [Edaspidi Calwer 1996]. Teksti eestindatud versioon on ilmunud tõlkekogumikus Martin Luther. 2012. Valitud tööd. Koostanud Urmas Petti. Tartu: Ilmamaa,
lk 574–622 [Edaspidi Luther 2012]. Siin kasutatud tsitaadid pärinevadki sellest tõlkekogumikust. Tõsiasi, et Lutheri ääretult mahuka kirjandusliku pärandi hulgast on kahekümne
(!) valitud teksti hulka arvatud ka „Sõjameeste kiri”, viitab selle teksti programmilisusele ja
teema jätkuvale olulisusele.
6

Luther 2012, lk 574.
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tekitanud õpetusel kahest – ilmalikust ja vaimulikust – valdkonnast või riigist
(civitas/regnum) ning Jumala kahest valitsusest (regiment)7: „Seepärast on
Jumal seadnud kaks valitsust: vaimuliku, mis kuulub kristlastele ja vagadele
inimestele Püha Vaimu läbi Kristuse all, ja ilmliku, millele alluvad mittekristlased ning kurjad, et nad välispidiselt rahu peaksid ja vait oleksid”8.
Mõlemal juhul on tegemist Jumala korra ja seadmisega. Kahes asjas on
Luther kindel: maailma ei saa valitseda evangeeliumiga9 ning evangeelium ei
tühista ilmalikku võimu ja mõõka, vaid nendib viimaste funktsioonide piiratust. Evangeelium avab ilmaliku valitsuse kohused ja näitab ühtlasi kätte selle
tegevuspiirid. Ilmaliku valitsuse hooleks on samas välise korra ja rahu tagamine, mis loob ühtlasi tingimused evangeeliumi kuulutamiseks. Ilmalikule
valitsusele (või riigile), mis viimaks on samuti kõigis oma tegemistes Jumala
ja inimeste ees vastutav, omistas Luther teatud sakraalset sära. Riigi on Jumal
seadnud inimeste kurjust taltsutama – seda tõendab seegi, et ülikkonnale
on Jumala kinnitatud korra hoidmiseks antud mõõgameelevald.10 Siiski ei
tohi tähelepanuta jätta Lutheri põhimõttelist teoloogilist eeldust, et õiglust,
mida me niisugustes kriisiolukordades inimlikult otsime, ei tohi segi ajada
„õiglusega, mis inimese Jumala silmis õigeks teeb”11. Sisemine, eksistentsiaalne õiglus peaks eelnema välisele õiglusele ja juhtima kristlase südant.
Luther kõneleb selles kirjutises „ametites ja töödes peituvast välispidisest
õiglusest”12 ning just see tees on aluseks ka tema seisukohtadele „õiglasest
sõjast”.
7

Antiigiajastu suurima kristliku mõtleja Aurelius Augustinuse vaadetest eeskuju saanud
õpetus „kahest valdkonnast” või „kahest riigist” (sks Zwei-Welten, bzw. Zwei-Reiche-Lehre)
on Lutherile (ja luterlikule reformatsioonile) vaimuliku ja ilmaliku eksistentsi vaheliste sidemete ja kristlaste vastutuse mõistmiseks väga oluline. Vt Lohse, Bernhard 1996. Martin
Luther. Sissejuhatus tema elu ja töö uurimise probleemidesse. Tartu: Greif, lk 128–131.
[Edaspidi Lohse 1996]
8

Tsiteeritud Lohse 1996, lk 40 järgi.

9

“Kui võetaks ette ühte maad või kogu maailma evangeeliumiga valitseda, siis oleks see
sama hea, nagu paneks karjane ühte ja samasse lauta kokku hundid, lõvid, kotkad ja lambad,
ning laseks igaühel vabalt teise juurde pääseda, öeldes: karjatage ennast ise ja olge üksteise
vastu vagad ja rahumeelsed. Laut on lahti, karjamaad on küllalt, koera ja kaigast pole teil
vaja karta. Siis peaksid lambad küll rahu ja laseksid end rahumeelselt karjatada ja valitseda,
aga nad ei elaks kaua.” Vt Luther 2012, lk 395 (“Ilmalikust valitsusest”).
10

Vt Saumets, Andres. 2004. „Mõõga amet olgu kaitsmine ja karistamine, vagade kaitsmine rahu läbi ja kurjade karistamine sõjaga.” Ääremärkusi Martin Lutheri poliitilise eetika
teemal. – KVÜÕA toimetised, nr 3. Tartu: TÜ Kirjastus, lk 155. Lutheri vaateid ülikkondlikule (ilmlikule ehk maapealsele) valitsusele ja jõupoliitika võimupiiridele on põhjalikumalt
käsitletud sealsamas, lk 159–167. [Edaspidi Saumets 2004]
11

Luther 2012, lk 576.

12

Ibid.
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„Sõjameeste kirja” puhul ei tohi unustada üht olulist tõika: kirja ajendiks
on ühe konkreetse inimese, mureliku südamega ohvitseri eksistentsiaalne
küsimus. Lutheri vastus on seega ühtlasi kostmine järelepärimisele inimesepildi kohta: kas inimene on iseenesest õilis, abivalmis ja hea, või hoopis
ettearvamatu, abitu ja kuri? Nii sellest kui Lutheri teistest kirjutistest nähtub,
et ta kaldub pigem skeptilist inimesepilti pooldama13. Nii võib ka „üks amet
või töö, mis on iseenesest õige ning Jumalast, siiski muutuda kurjaks ja ebaõiglaseks, kui töö tegija on ise kuri ja ebaõiglane”14. Juba kirjutise alguses
postuleerib Luther: „Aga kuna mõõgavõim on Jumalast seatud selleks, et
karistada kurje, kaitsta vagasid ja hoida rahu /.../, siis on tõestatud seegi,
et Jumalast on seatud ka võitlemine ja tapmine ning muu, mida sõjaaeg ja
-seadus endaga kaasa toovad. Sest sõda pole midagi muud kui väära ja kurja
karistamine.”15 Seepärast võib „sõjapidamisest hoidumine” olla Lutheri arvates koguni suurem viletsus kui sõjapidamine. See, et „sõda on suur häda ja
õnnetus”, on Lutherile ilmselge, aga tema sõnul „tuleks näha sedagi, kui palju
suurem on häda, mis sõja abil ära hoitakse”16.
Lähenev reformatsioonijuubel annab põhjuse keskenduda senisest intensiivsemalt ja mitmekülgsemalt Lutheri isiksusele, tegevusele ja vaadetele17.
Loodetavasti muutuvad seeläbi selgemaks ka need aspektid, mis siiani on
13

Lutheri inimesepilt oli tema teoloogias sügavalt kinnistunud. See lähtus inimloomuse
täielikust patususest ja rikutusest, millest pääsemiseks vajab inimene kristlikku usku ja
jumalikku armu. Teoloogina püüdis ta inimesepilti kokku sobitada ka oma (teoloogiliselt
kujundatud) ettekujutusega ajaloost ja ühiskonnast. Nii jäi tema ajaloopilt läbinisti teoloogiliselt määratletuks – kõike toimuvat nägi ta Jumalast mõjutatuna. Vt Saumets 2004, lk 154.
14

Ibid.

15

Ibid., lk 577.

16

Ibid., lk 578.

17

Lutheri dekaadi (2008–2017) iga aasta kannab sisulist üldteemat, mida käsitletakse erinevatest vaatenurkadest kongressidel ja konverentsidel, näitustel ja publikatsioonides. Jooksva
(2013) aasta teemaks on „Reformatsioon ja sallivus”, 2014. aasta teemaks on valitud
„Reformatsioon ja poliitika”. Vt Luther 2017. <http://www.luther2017.de/luther-dekade/
themenjahre>, (15.08.2013). Thomas A. Seidel, reformatsioonijuubeli ettevalmistustega
tegelev Tüüringi liidumaa valitsuse volinik, on öelnud Güstrowis Saksa poliitikute kokkusaamisel (27.03.2013) peetud ettekandes 2014. aasta peateema kohta: „Martin Lutherilt ja
reformaatoritelt võib õppida eristamise suurt kunsti. Tahaksin seda tõendada kolme näitega,
millel on suur tähtsus Lutheri dekaadi 2014. aasta keskse teema „Reformatsioon ja poliitika”
asjakohasele mõistmisele ja ka teema-aasta väärilisele kujundamisele. Need on: 1) Jumala
ja inimese eristamine, 2) sisemise ja välise vabaduse eristamine, ja 3) paradiisi ja poliitika
eristamine.” Lutheri „Sõjameeste kirja” mõistmiseks – seda nii Lutheri kaasajal kui nüüdki –
on loetletud eristamised väga olulised. Vt Seidel, Thomas A. 2013. Martin Luther und die
„Lutherdekade”. Projektionen, Impulse, Kooperationen”.
<http://www.luther2017.de/sites/default/files/downloads/martin_luther_und_die_
lutherdekade_guestrow27032013.pdf>, (15.08.2013).
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jäänud küllaldase tähelepanuta või leidnud vääritimõistmist. Suur huvi
Lutheri vastu viitab sellele, et uusaegseid teoloogilisi ja poliitilisi murranguid seostatakse ennekõike Wittenbergi reformaatoriga18. Igal ajastul on
olnud oma Luther – küll „kangelaslik” või „vaga” või „saksa” Luther19. Selle
kirjatöö siht ei ole visandada moodsat 21. sajandi alguse portreed Lutherist.
Ent ometi tuleb tõdeda, et tema isikut ümbritsevad endiselt vasturääkivused
ja provokatiivsus, mis on paljuski ekslikult või ülekohtuselt talle omistatud.
Lutheril oli plaane ja visioone, mille elluviimiseks tal aga julgusest vajaka
jäi20. Sageli hoidsid teda tagasi erinevad tõsipoliitilised kammitsad ning
kiriku ja ühiskonna hetkeolukorra kohati ehk liigagi kaine hindamine. Oma
kaasmaalastele ei pannud Luther suuri lootusi ja elu viimastel aastatel varjutasid kahtlused ja pettumused (isegi teatud kibestumine) tema reformatoorse
töö häid vilju. Lutheri dekaadi peamine missioon on mõista selgemalt neid
teemasid, milles Luther ka tänapäeval kaasa räägib. Tagasihoidliku panuse
Lutheri sõja- ja rahueetika avamisel ning päevakohastamisel meie keele- ja
kultuuriruumis annab loodetavasti ka see kirjatöö. On selge, et praegused
arusaamad riigist ja poliitilistest korrapärasustest ning õigussüsteemidest, aga
ka inimeste õigusteadvus ja eetilised tõekspidamised, on võrreldes 16. sajandiga oluliselt muutunud. Ka nüüdisaegse sõjapidamise alused ja tingimused
on reformatsiooniajaga kõrvutades teistsugused. Ühest küljest loob see
nähtava ajaloolise distantsi Lutheri sõjateemaliste vaadetega, teisalt tõstatab
provokatiivseid ja vägagi ajakohaseid küsimusi sõjapidamisest (kui tööst) ja
sõduriks olemisest (kui elukutsest). Need on aga keerdsõlmed, mille üle tuleb
avameelselt ja ausalt, pädevalt ja vastutustundlikult diskuteerida. On hea, et
vähemalt Saksamaal on Lutheri dekaad algatanud põhjaliku arutelu näiteks
Bundeswehri Hindukuši operatsiooni mõttekusest ja eduväljavaadetest. Need
küsimused peidavad endas tegelikult sügavamat ebakindlust ja keerukaid
probleeme. Ühest küljest küsimus religiooni ja kirikute rollist praeguses
18
Katoliiklik kirikuloolane Joseph A. Lortz on Lutheri rolli 16. sajandi pöördelistes sündmustes on iseloomustanud järgmiste sõnadega: „Harva on üksikisikul olnud nii suur mõju
ühele võimsale, kõike juurteni ümberkujundavale ajaloolisele arengule – suurejoonelisele
revolutsioonile –, nagu seda on olnud Martin Lutheril reformatsioonile /.../ Ta on visanud
vaid sädeme kuhjaga täis püssirohutünni, milles olid hoiul tema aja kõik religioossed, vaimsed, poliitilised ja sotsiaalsed rahutused. Aga siis andis ta põlengule oma isiksusega tohutult
võimsa läbilöögijõu.” Viidatud Franzeni 1993, S. 253 järgi (Franzen, August. 1993. Kleine
Kirchengeschichte. 3. Aufl., Freiburg i. Br.: Herder)
19

Dantine, Johannes. 1983. „Ob Kriegsleute in seligen Stand sein können” – Martin
Luther und der Friede. (Vortrag am 3. Mai 1983). – Militär & Seelsorge. Themenheft 2: Die
Herausforderung der Gewalt. Wien: Evangelische Militärsuperintendentur, S. 5. [Edaspidi
Dantine 1983]
20

Ibid.
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poliitikas (seda mitte üksnes sotsiaalpoliitika valdkonnas, vaid ka julgeolekupoliitilises vastutusalas), teisalt üha enam kõlapinda leidev patsifistlik arusaam, et kristlik usk ei ole mingil moel ühitatav sõjalise jõu kasutamisega ega
vägivalla õigustamisega. Põhjusi nende dilemmadega tegelemiseks pakub
ühiskondlik-poliitiline ja julgeoleku hetkeolukord maailmas rohkem kui küllaga.
Niisiis, mis on ühist Lutheril ja Afganistanil? Kas ehk see, et nii Lutheri
teatud seisukohad kui ka sõjaline operatsioon Afganistanis jätavad õhku terve
rea küsimusi, millele on keeruline lihtsaid ja ühemõttelisi vastuseid anda?
Miks sõdib Afganistanis USA? Kas enesekaitseks ja oma riigi julgeoleku
kindlustamiseks või, nagu väitis disputant Richter, ajendatuna globaalsetest
valitsemishuvidest? Miks aga sõdib Afganistanis Eesti? Kas tuleks nõustuda
Vahur Made arvamusega: „Eestlaste jaoks on selle küsimuse vastus lihtne ja
otsekohene. Eesti sõdib Afganistanis sellepärast, et seal sõdib USA. Samal
põhjusel sõdivad Afganistanis mitmed teised NATO liikmesriigid.21” Või
peaksime juhinduma president Toomas Hendrik Ilvese sõnadest, mis on
lausutud Paldiskis kohtumisel viimase Afganistani siirduva ESTCOY-17
ja logistilise toetusüksuse sõduritega: „Täna soovin ma, et teaksite teie ja
teadvustaks kogu Eesti ühiskond: see pingutus on olnud investeering Eesti
tulevikku, meie laste ja lastelaste julgeolekusse, meie riigi püsimisse.22”
Ilmselt pole sellele küsimusele ühest vastust – nagu ei ole ka lihtsat ja ühemõttelist vastust küsimusele, kas Luther oli mäejutluse ideaalide vastane
„sõjakas mees”, kelle tõekspidamised sõjast ja sõjapidamisest on saatnud
kristlasi läbi sajandite, relv käes, valitsejate käsul ja kõrgemate ideaalide
nimel tapma ja surema.
Lutheri sõjateemalist poleemilisust ei tohiks segi ajada tema üldise mõtlemisega. Ta nägi vaieldamatut, elementaarset vastuolu religiooni ja poliitika
vahel. Teoloogina ja jutlustajana ei olnud Lutherile miski olulisem kui Jumala
sõnaga tegelemine, selle tõdede kuulutamine kõikidele seisustele ja kristliku
südametunnistuse puutumatus. Samas võis Luther iga poliitilist probleemi –
nendega pöörduti tema poole sageli – käsitleda religioossest vaatevinklist,
kui selleks vaid alust oli või see kahtleva südametunnistuse kinnitamiseks
vajalikuks osutus. Nii nõudsid ka päevakajalised sõja ja rahu küsimused

21

Made, Vahur. 2009. Miks me sõdime Afganistanis? – Eesti Päevaleht, 30.07.2009.
<http://www.epl.ee/news/arvamus/vahur-made-miks-me-sodime-afganistanis.d?id=
51174455>, (17.09.2013).

22

President Ilves: meie osalus Afganistani operatsioonis on olnud investeering Eesti tulevikku, meie laste ja lastelaste julgeolekusse. 22.10.2013. Uudised. Eesti Kaitseväe portaal.
<http://www.mil.ee/et/uudised/7905>, (22.10.2013).
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ikka ja jälle Lutheri sekkumist23, ning ta tegi seda oma vaimulikus tunnetuses ja täie vastutustundega Jumala ja inimeste ees, sest ta oli veendunud,
et Jumala sõna ja tahe tuleb teatavaks teha kõigist ilmalikest kiusatustest
hoidumiseks (ka juhul, kui tegu on vürstide valitsemishimuga, mis võib maad
ja rahvad sõjategevusse ning kaosesse tõugata)24. Kriisiolukordades kasutas
Luther oma tavapärast võitlusvahendit, kirjasõna. Seepärast tuleb ka küsida,
kellele, missuguses olukorras ja kuidas Luther oma kirja kirjutas. Mis on
selles kirjutises praegugi veel ajatu väärtusega ja mis juba iganenud?

1. Lutheri „Sõjameeste kirja” eetiliste vaadete
ajastuloolised eeldused ja usulis-poliitiline kontekst
Lutherit tuleb mõista tema kaasaegse ühiskonna poliitilise ja usulise
probleemistiku kontekstis. Viini ülikooli teoloogiaprofessor Johannes
Dantine nimetab kolme ajastuloolist nähtust, millega tuleb Lutheri sõja- ja
rahueetika tundmaõppimisel kindlasti arvestada: 1) keskaegse vaenuõiguse25
lõppemine ja riikliku õiguskorra ülesehitamine; 2) võitlus risti ja mõõga
segunemise vastu; 3) uus sõjapilt26. Järgnevalt mõned märkused nimetatud
eelduste kohta.
1. Keerukas on siinkohal keskaegse vaenukorra ulatuslikkust ja sellest
tulenevat õiguslikku ebakindlust ammendavalt esitada. Kuna riiklikku täitevaparaati, mis hoolitsenuks õiguse üleüldise kehtimise eest, veel ei olnud,
võideldi oma õiguse alalhoidmise eest. Kui keegi kuulutas oma vastasele vaenuse, soovis ta oma nõudmisi (kas tegelikke või arvatavaid) jõustada ja võlglast õiguskohustusi täitma sundida. Vaenusest tuli teatada, see vormikohaselt
välja kuulutada. See tava elab tänini edasi vormilises sõjakuulutamises.
Sundtäitmine lõpetati samuti vormikohaselt. Vaenuse ajal asusid võlgnik
ja võlausaldaja vastasleerides ning püüdsid oma tingimusi teisele rusikaõigusega peale suruda. Vaenuse põhivõtteks oli kahju tekitamine. Vastasele
23

Vt Saumets 2004, lk 152–153; vt sellekohaseid näiteid ka lk 171–181.

24

Vt Lutheri literaarset sekkumist Wurzeni tüli käiku: Sendbrief in der Wurzener Fehde.
WA Br (= Briefwechsel), 10, 32–36; vrd ka Saumets 2004, lk 176–181.
25

Vaenus (Fehde, vaida, guerra; vrd ld guerre, Wirren, Krieg) ei olnud õigusajaloolase
Hans Hattenhaueri sõnul ürgsete tungide väljamäratsemine või puhtpaljas vägivald, nagu
seda ikka on püütud kirjeldada. Vaenusel võisid olla maale ja rahvale laastavad tagajärjed,
kuid see oli siiski õiguspärane käitumine. Hattenhauer defineeris vaenust kui „eraviisiliselt
teostatavat täitemenetlust pikkamisi territoriaalset põhikorda omandavas maailmas, mis ei
tundnud veel riiklikku täitevaparaati.” Vt Hattenhauer, Hans. 2007. Euroopa õigusajalugu.
Tallinn: Kirjastus Juura, lk 293. [Edaspidi Hattenhauer 2007]
26

Dantine 1983, S. 5–6.
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anti teada, et kavatsetakse nii kaua kahjustada tema vara, tema külasid, talupoegi, põllumaad ja maju, karju ja teenijaid, kuni ta täidab oma kohust. See
võis tähendada asulate mahapõletamist, talupoegade tapmist ja muu vara
rüüstamist. Nii võidi laastada suuri maa-alasid, kuni üks pooltest alla andis
või mõlemad vaenupooled teineteise kahjustamisest loobusid ja õigusasja
vahekohtuniku abiga lahendasid. Tekitatud kahju võis aga tublisti ületada
nõude väärtust ja heitlus õigluse pärast lõpuks täieliku laostumiseni viia.27
Sageli tabas vaenuõiguslik kahjustamine aga õigusasjasse mittepuutuvaid,
ent vaenutegevusest siiski puudutatud isikuid. Olukorda leevendas 10. sajandil Cluny reformiliikumise kloostrist alguse saanud idee jumalarahust (pax
Dei), mida hiljem nimetati ka (jumala)rahuvandeks (treuga Dei). Tegemist
oli vaenutsemise tähtajalise keeluga, millest üleastujaid ähvardati karmide
kiriklike karistustega, sealhulgas ka kogukonna ilmajätmisega Jumala sõna
kuulutamisest ja sakramentidega seotud hingeõnnistusest. Esimene jumalarahu sõlmiti Le Puy piiskopi Wido II eestvedamisel. Sunniga saavutatud
rahuajad katsid kiiresti Lääne-Euroopa, sealhulgas Saksamaa28. Jumalarahu
otstarve oli kiriku, kaitsetute talupoegade, vaimulike ja kaupmeeste julgeoleku eest hoolitsemine. Rahuvandega püüti välja juurida kindlat laadi vägivalda, hoida ära õiguspärase sildi all võõrale maa-alale tungimist, võimutsedes oma nõudmiste rahuldamist, vägivalda kiriku ja talupoegade vastu.
Jumalarahu tõi Euroopasse küll midagi uut, kuid see sai haarata ja mõjutada vaid õhtumaa kristlikku ühiskonda (Corpus Christianum), ja sedagi
läbi raskuste. Jumalarahu vanne anti ühiselt, äärmisel juhul sunduslikult,
ja vandest hoidujatesse suhtuti nagu rahu rikkujatesse. Rahulepped sõlmiti
üksnes kõikide üksmeelsel nõusolekul (consensus omnium). Nii väljendus
jumalarahus ka muistne konsensuse idee. See sobis kokku varakirikliku
õpetusega, mis ütles, et kus aga üksmeelselt ja vasturääkimiseta ühisele
otsusele jõutakse, seal tegutseb Püha Vaim – niisiis on otsus on jumaliku
heakskiidu pälvinud. Üksmeelselt vande andnud moodustasid uue õigusliku
institutsiooni, vandeühenduse. See mõjutas hiljem ka ilmalikku õigust maarahu (Landfriede) tunnustama.29 1471. aastal keelustati Regensburgi riigipäeval vana vaenuõigus. 1495. aastal Wormsis toimunud riigipäeval kuulutati
Saksa-Rooma riigis välja igavene maarahu (Ewiger Landfriede), anti välja
keiserlik mandaat rahu ja õiguse korraldamiseks ning samal ajal asutati
27

Vt Hattenhauer 2007, lk 293.

28

Saksamaal võeti jumalarahu kasutusele umbes sajand pärast selle teket, 1083. aastal
Kölnis ja 1085. aastal Mainzis.
29

Vt lähemalt: Hattenhauer 2007, lk 215–220. Saksa keiser Heinrich IV kehtestas 1103.
aastal Mainzis üleriigilise maarahu. Le Puy’ eeskirjaga võrreldes oli jumalarahu sisu muutunud niivõrd, et rahu kindlustamise ülesanne läks nüüd piiskopilt üle kuningale.
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alaline riigi kammerkohus (Reichskammergericht), mis oli territooriumide
ja linnade kohtusüsteemi suhtes ülimuslik ning pidi uut õiguskorda kaitsma
ja stabiliseerima.30 Kammerkohtu loomine oli seotud 15. sajandil plahvatuslikult laieneva tülidelainega ja maarahukorralduste jõuetusega.
Need 15. sajandi arengud olid tingitud ulatuslikust literaarsest tegevusest,
millega taotleti rahu ja suuremat õiguskindlust. Seda näitlikustab Baseli
reformkontsiili päevil (u 1439. aastal) ühe tundmatu Saksa munga koostatud
Reformatio Sigismundi31, milles oli juttu terves Pühas Rooma riigis kehtivast
uuest poliitilisest korraldusest, ja mis nägi ette keisri võimutäiust: „Et keiser
või kuningas peab olema oma riigis tugev; tugev ja range ning alla suruma
selle, mis ilmalikus riigis tahab tõusta õigluse tahte vastu...”32. Luther tundis
ja ka kasutas seda reformikava, distantseerudes siiski selle apokalüptilistest
ootustest ja spekulatsioonidest33. Reformikava põrkus Saksa kuurvürstide
vastuseisule, sest nad lugesid end keisriga võrdseteks võimuesindajateks.
Siiski adusid nad oma impeeriumi mahajäämust ning olid valmis seda Rooma
kuuria ja Prantsusmaa õukonna edumeelsel eeskujul ümber kujundama. Kuigi
riigireformide teostumiseni läks veel aastakümneid, oli riikliku võimu- ja
vägivallamonopoli teed minek paratamatu. 1500. aastal lisandus Augsburgi
riigipäeval vastu võetud riigivalitsemiskorraldus (Reichsregimentsordnung),
reformijate kõige auahnem ja radikaalsem projekt, mis reformid vähemalt
vormiliselt lõpule viis34. Riikliku vägivallamonopoli rikkumist tõlgendati
nüüdsest tagasilangemisena kõigile hukatuslikku vanasse vaenukorda.
Johannes Dantine juhib tähelepanu, et selles protsessis jäi paraku soiku
vastupanuõiguse ehk õigustatud vastuhaku väljakujunemine35. Mis Lutherisse
puutub, siis manitses ta ikka ja jälle oma poolehoidjaid, et alamad austaksid
ülemaid ning hoiduksid ka kõige patusemate ja ebaõiglasemate valitsejate
kritiseerimisest. Valitsejate võim on Jumala kehtestatud ja seepärast tuleb
valitsejate ülekohtu all kannatamist võtta jumaliku katsumusena. Siiski ei
saanud keegi, ka mitte Luther, õigustatud vastuhakku lõpuni valeks kuulutada. Luther jätab vähemalt teoreetilise võimaluse selle õiguse edaspidiseks
30

Ibid., lk 360; vt ka Moeller, Bernd. 1988. Deutschland im Zeitalter der Reformation.
[Deutsche Geschichte, Bd. 4]. 3. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 14–16.
[Edaspidi Moeller 1988]

31
Eesti keeles „Keiser Sigismundi reformatsioon”. Tegemist oli ühe kuulsaima keskaegse
poliitilise ja õigusliku reformikavaga, mille sissejuhatuses kurdab autor, et „miski ei ole
õiges korras.” Vt Hattenhauer 2007, lk 355, 359.
32

Ibid.

33

Dantine 1983, lk 6.

34

Hattenhauer 2007, lk 360; Moeller 1988, S. 17.

35

Dantine 1983, lk 6.
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arendamiseks. Äärmisel juhul ja teatud tingimustel võib endale lubada vaid
passiivset allumatust. Õigustatud väljaastumine riigi vastu (nt konfessionaalse kaitseliiduna36) olevat mõeldav üksnes (luterliku) kiriku ülima
ohustatuse korral37. See aga ei ole vastuhakk ülemale, vaid „karuhundile”,
kes on saatanlikult anastanud tema õigused. Igasugune koguduseliikmete
individuaalne vägivaldne protest on lubamatu ja omaabiõigus rikuks kogu
maailmakorda38.
2. Keskaegset õhtumaist kristlust pikki sajandeid iseloomustanud „risti ja
mõõga” segunemine, mis tipnes paavstluse universaal-vaimulike taotluste ja
ilmalike poliitiliste huvide segunemisega, tekitas ägedat kriitikat. Iseäranis
arvustati paavstlikku võimupoliitikat ja selle vahetut seotust erinevate sõdadega. Toonastest kriitikutest võib esile tõsta nt gibelliine39, kelle toetajate
hulka kuulus ka Padua Marsilius40, antiklerikaalset riigiteooriat sisaldava
teose Defensor pacis autor. Marsiliuse arvates oli rahu – riikide korraprintsiip
ja inimliku õnne põhieeldus – sattunud tõsisesse ohtu. Selleks, et olukorra
põhjusteni jõuda ja rahu kindlustamise põhimõtteid sõnastada, töötas
36

Nt 1530. aasta lõpus algasid läbirääkimised protestantlike valitsejate ja linnade vahel,
et moodustada poliitilise ühtsuse tagamiseks ja keisri vastu sõjalise kaitse korraldamiseks
Schmalkaldeni Liit. Luther asus seda liitu toetama alles pärast pikka kõhklemist ja juristide
selgitusi, et territoriaalsetel isandatel on teatud tingimustel õigus keisrile vastu hakata. Vt
Wallmann, Johannes. 2000. Kirchengeschichte Deutschlands seit der Reformation. 5.
Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, S. 72–73. [Edaspidi Wallmann 2000]
37

Vt Lohse, Bernhard. 1983. Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und Werk. 2.
Aufl., München: Verlag C. H. Beck, S. 71–72 [Edaspidi Lohse 1983]
38

Vt WA 19, 641j; vt ka Hattenhauer 2007, lk 379.

39

13.–14. sajandi Itaalia poliitiliste rühmituste hulka kuulusid vaenutsevad gvelfid ehk
paavsti toetajad ja gibelliinid ehk Saksa-Rooma keisri pooldajaid. Gibelliinid olid reeglina
aadlikest maaomanikud, kelle asualadele kujutasid paavstiriigi laienemispüüdlused tõelist
ohtu.

40

Paduas umbes aastal 1275/80 sündinud Marsilius oli lühiajaliselt (1312.–1313. aasta
vahetusel) Pariisi ülikooli rektor ning toetas alates 1314. aastast gibelliine. 1324. aastal üllitas Marsilius oma peateose Defensor pacis (Rahu kaitsja), mis pälvis paavstivõimu
kuritarvituste kritiseerimisega kiriklike autoriteetide pahameele. Julgeolekukaalutlustel
põgenes Marsilius Saksamaale Baieri Ludwigi õukonda. 1327. aastal kuulutati viis lauset
Defensor pacis’est ketserlikeks, nende hulgas ka põhimõte, et keisril peab olema õigus
paavsti ametisse nimetada, tagandada ning ka karistada. Pärast keisri Itaalia-poliitika
kokkuvarisemist töötas Marsilius arstina Münchenis ning suri 1343. aastal. Tema laitsistlik
riigi- ja ühiskonnaõpetus (rahval kui seaduseandjal (legislator humanus) ja rahva volitatud
ilmalikul valitsejal on keskne koht) annab põhjuse teda moodsa demokraatia isaks pidada.
Marsiliuse Defensor pacis oli omas ajas liiga radikaalne, et sellel oleks saanud olla laiaulatuslikumat mõju. Vt Jedin, Hubert. 1985. Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. III/2:
Die mittelalterliche Kirche. Freiburg im Breisgau: Herder, S. 444–445 [Edaspidi Jedin
1985]; vrd ka Lecler, Joseph. 1965. Geschichte der Religionsfreiheit im Zeitalter der Reformation. Bd, 1. Stuttgart: Schwalbenverlag, S. 161–164. [Edaspidi Lecler 1965]
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Marsilius välja oma õpetuse riigist ja ühiskonnast. Põhiliseks probleemiks oli
Marsiliuse arvates paavsti võimutäiuse taotlus kiriku, vürstide ja riikide üle.
Marsiliuse idee sekulariseeritud ilmalikust valitsusest toetus rahva suveräänsusele (rahvas kui seaduseandja) ja oli põhimõttelises vastuolus papalismiga.
Riiklik võim on sõltumatu kiriklikust võimust. Igasuguse ilmaliku valitsuse
või valitseja on troonile delegeerinud rahvas. Valitsuse ülesandeks on kaitsta
ja kindlustada rahu, mis muudab võimalikuks kodanike hea elu. Kui rahvas
tahab, et kuningas tagasi astuks, peab nii sündima. Sellisele alusele rajatud riigivõimu vaidlustamine kaotas õiguspõhisuse, ning paavsti (ja kiriku
üldisemalt) kui võimaliku rivaali haldusala piirati üksnes vaimulike kohustustega. Marsilius allutas ka kiriku valitsemise rahva suveräänsuse ideele.
Oma ametivõimu ja ka õiguse seadusi teha ning karistada saab kleerus usklikelt inimlikelt seaduseandjatelt, st ilmikute käest. Kirik on vägivallatusel ja
vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon, mille rahvas on ellu kutsunud oma
usuliste vajaduste rahuldamiseks. Kiriku kõrgeim autoriteet, mis erinevalt
paavstist on ainsana eksimatu, peab olema üleüldine kirikukogu, millest ka
ilmikud osa võtta võivad. Kirikukogu kokkukutsumine on ilmaliku valitseja
kui „kõrgeima inimliku seadusandja” võimuses.41
Luther nõustub keskaja lõpul levinud kriitikaga paavstliku võimupoliitika
ja selle kuritarvituste kohta ja täpsustab selle kolme aspekti42.
a) Luther ei pooldanud riiklikku võitlust ketseritega. Valeõpetuse vastu
tuleb võidelda vaimulike relvadega, mitte mõõgaga. Oma kuulsas kirjas
„Saksa rahva kristlikule aadlile” (1520) ütles Luther: „Ketseritega tuleb
võidelda kirjatööde abil, nagu kirikuisad seda tegid. Kui kogu tarkus seisneks
ketserite põletamises, siis oleksid timukad kõige õpetatumad doktorid maailmas; siis ei tohiks ka meie enam õppida, vaid see, kes teisest jõuga jagu saab,
tohiks ta ka ära põletada.43” Luther eemaldus keskaegsest ketsereid süüdi
mõistva seaduse põhimõttest, nagu oleks hereesia ehk eksiõpetus hingede
mõrvamine. Ta leidis, et ekslikult uskujad ja „usumäratsejad” tegutsevad
oma südametunnistuse järgi ja seepärast peaks neist jagu saama mitte vägivallaga, vaid pühakirjaga. Kirjas „Ilmalikust valitsusest”44 manitseb Luther:
„Ketserlust ei saa kunagi vägivallaga ohjeldada. Siin tuleb teisiti toimida, sest
niisugust võitlust ei peeta mõõgaga. Siin on võitlejaks Jumala sõna, ja kui see
hakkama ei saa, siis ei saa hakkama ka ilmalik võim, kuigi ta kogu maailma
41

Vt Jedin 1985, S. 445–448; Lecler 1965, S. 161–164.

42

Vt Dantine 1983, S. 6.

43

Luther 2012, lk 155. (Vt originaalteksti: „An den christlichen Adel deutscher Nation von
des christlichen Standes Besserung” (1520), WA 6, 404–469.)
44

Luther 2012, lk 417–418. (Vt originaalteksti: „Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man
ihr Gehorsam schuldig sei” (1523), WA 11, 245–281.)
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verega täidaks. Ketserlus on vaimne asi, seda pole võimalik ühegi rauaga
tükkideks raiuda, ühegi tulega ära põletada, ühegi veega uputada. Selle vastu
saab üksnes Jumala Sõna... Vägivallaga sa seda ei kaota, vaid kasvatad.”
Südametunnistuse ja -usu seesmine vabadus, Jumala Sõna iseloom,
vaimuliku ja ilmaliku valdkonna lahutamine tähendasid Lutherile kiriklike inkvisitsiooniprotsesside ja ketserlike õpetuste riikliku tagakiusamise
lõppu. Siiski oli Luther veel kaugel ususallivuse poliitilis-õiguslikust mõistmisest. See väljendus näiteks tema nõudmises, et poliitiline võim peaks
täie karmusega välja astuma reformatsiooni radikaalset suunda esindavate
usugruppide, nt ristijateliikumise vastu. Luther lähtus siin empiiriliselt
põhjendatud murest, et riigikorraldus kannatab ja laguneb usuõpetuse ja
jumalateenistuse vastuolude tõttu. Ketserlusest tõusnud poliitiline oht oli
see, mis Lutheri arvates nõudis ülikkonna karmikäelist sekkumist, ja seda
mitte evangeeliumi pärast, mis ei vaja inimlikku kaitset, vaid hoopis riigis
valitseva korra pärast. Kuna teatud hereetikud levitasid „mässulisi” vürstide
vastaseid õpetusi, võis neid kohelda vastuhakkajatena ja surmaga karistada.
Hukkamõistuks piisas ka sellest, kui keegi halvustas „avalikku jutlustamisametit” ja levitas oma vaateid rahva seas ilma selleks kutset või korraldust
omamata („nurgatagused jutlustajad”). See kujutas endast vastuhakku kiriklikule korrale ja nõudis tähelepanu nagu muud rahutusedki. Ristijateliikumise
esindajate hulgas oli tõepoolest neid, kes eitasid ülikkondlikke ameteid,
vandeandmist, sõjateenistust, aga ka korrastatud jutlustamisametit, mis
Lutheri meelest toetas sisemise rahu saavutamist. Niisugused vaated ähvardasid poliitilist korda ja teotasid Jumalat ning vajasid ülikkonnale antud mõõgameelevallaga nuhtlemist.45
b) Luther vastandas end ülestõusnud talupoegadele, sest need olid püüdnud oma tegevusi põhjendada evangeeliumiga (nimetades endid „kristlikeks
ühendusteks”) ja Lutheri sütitatud reformatoorse vabaduse impulssidega,
mida nad meelevaldselt tõlgendasid. Hirm lihtrahva (der gemeine Mann)
rahutuste ees kummitas Saksamaa poliitikat juba 1520. aastate alguses
(reformatsiooni hoogustumise aastatel). Luther manitses oma kirjutistes ja
jutlustes kristlasi hoiduma „ülestõusust ja mässust”, seda iseäranis sellepärast, et eri paigus algasid spontaansed kirikute ja kloostrite rüüstamised.
Reformatoorsetel jutlustajatel oli oma osa rahva pahameele äratamises. See
viha pöördus klerikaalse parasiitluse ja vaimuliku võimu kuritarvitamise
45

Vt Saumets, Andres. 2011. Zur Entstehung und Problematik des neuzeitlichen Toleranzgedankens und der Gewissens- und Religionsfreiheit am Beispiel der staatskirchlichen
Stellungen zu den Täufern und Nonkonformisten in der Frühen Neuzeit. – Extremism Within
and Around Us. Cultural, Peace and Conflict Studies Series, Vol. II (= ENDC Proceedings,
Vol. 14). Tartu: Tartu University Press, S. 139–140, 147–149.
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vastu. 1520. aastate esimesel poolel ujutas Saksamaa üle enneolematu lendlehtede laine, mis tõi rahva sekka kapitaalseid muutusi nõudvad ideed. Neis
olid omavahel saatuslikult segunenud vaimulikud ja ilmalikud aspektid.
Ühiskonnas oli alanud ulatuslik sotsiaalpoliitiline käärimisprotsess, mis
sisendas erinevatele ühiskonnakihtidele, et suurte muutuste aeg on küps.
Saksamaa talupoegade kauaajaliseks tavaks oli olnud luua erinevaid ühendusi
ilmalike ja vaimulike valitsejate vastu. Sellised ühendused kasvatasid talupoegade seisuslikku eneseteadvust ja tõukasid aeg-ajalt takka kohalike ülestõusude puhkemist. Kuid alles siis, kui talupoegade taotlusi hakati siduma
reformatoorse mõttevara edasi kandumisega üle Saksamaa – neid vaateid
toetas raamatute ja lendlehtede levimisega loodud rahvuslik üldsus ning
Lutheri esiletõusust julgust saanud rahvuslik eneseteadvus –, näisid olevat
täidetud eeltingimused selliste rahutuste muutumiseks laiemaks talurahvasõjaks. Suur talurahvasõda Saksamaal (1524–1526) oli ühe seisuse võitlus
oma õiguste eest.46
Edela-Saksamaalt alguse saanud talurahvaliikumine levis kiiresti ka
mujale. Esialgu näis olevat võimalik saavutada rahumeelne kokkulepe. 1525.
aasta märtsis koostatud kogumik „Švaabi talupoegade kaksteist artiklit”
esindas kristlikku ühendusse koondunud ülemšvaabi talupoegade nõudmisi.
See oli üsna mõõdukas programm, milles nõuti pastorite vaba valimist, talupoegade koormiste vähendamist ja pärisorjuse kaotamist47. Ülikkonda ja neile
kuuletumist neis artiklites ei puudutatud48. Luther võttis artiklite suhtes seisukoha 1525. aasta aprillis spontaanse kirjutisega „Manitsus rahule”49. Tekstist
ilmneb Lutheri selge soov aidata pingelist olukorda lahendada. Ta näeb
võimalust talupoegi õpetada ja neile reformatoorseid põhitõdesid selgitada:
„Mulle meeldis seejuures kõige rohkem, et nad kaheteistkümnendas artiklis
lubavad, et nad on hea meelega valmis õpetussõnu kuulama, kui seda peaks
vaja olema, ja ka kuulda võtma, kui neid selgete, ilmsete ja ümberlükkamatute Pühakirja ütluste abil jagatakse. See on igati õige ja sobiv, et südametunnistust saab õpetada või eksiteelt tagasi tuua ainuüksi Pühakirjaga.50”

46

Vt Wallmann 2000, S. 55–57; vt ka Mühlen, Karl-Heinz zur. 1999. Reformation und
Gegenreformation. Teil I. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 115–117. [Edaspidi
Mühlen 1999]
47

Vt artiklite lühikokkuvõtet: Mühlen 1999, S. 117–119.

48

Wallmann 2000, S. 57.

49

Luther 2012, lk 528–558 (eestikeelses tõlkes „Vastus Švaabimaa talupoegade kaheteistkümnele artiklile”). (Vt originaalteksti: „Ermahnung zum Frieden auf die Zwölf Artikel der
Bauernschaft”, WA 18, 291–334.)
50

Luther 2012, lk 528.
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Samas on talupoegade tõstatatud õiguslike küsimustega tegelemine siiski
ilmaliku ülikkonna, mitte Kristuse vaimuliku valitsuse asi.
Berhard Lohse toob esile, et „kuidas ka ei hinnataks Lutheri hoiakut talupoegade nõudmiste ja nende ülestõusu suhtes, tema enese huvi koondus põhiliselt sellele, et vältida kahe valdkonna segunemist. Sellist ohtu näeb Luther
esmajoones talupoegade poolel.51” Luther koputab oma kirjutises konflikti
mõlema poole südametunnistusele. Talupoegade nõudmiste toetuseks ütleb
Luther vürstidele, et „[nende] seas mõned on nii kohased ja õiged, et võtavad teilt Jumala ja maailma ees hea nime ja teevad tõeks psalmi, [kus on
öeldud], et vürstide peale valatakse põlgust.52” Artiklites on küll palju omakasu ja need pole just kõige targemini koostatud, aga vürstidel tuleb neid
siiski kuulata ja kannatada53. Vürstid ja isandad on oma rõhumispoliitikaga
ise ülestõusus süüdi: „Kuna teie oletegi Jumala viha põhjuseks, siis see teid
kahtlemata ka tabab, kui te ennast just lähemal ajal ei paranda.54” Luther
kutsub valitsejaid üles mõistvale suhtumisele ja põhjendatud kaebuste korral
ka järeleandmisele. Talupoegadele aga heidab ta ette, et nad kasutavad oma
tegemistes Jumala nime, „tituleerides ennast kristlikuks hulgaks või liiduks,
ja annate teada, et tahate Jumala õiguse kohaselt elada. /.../ Aga mis te arvate,
mida Kristus selle kohta ütleb, et te kasutate tema nime ja tituleerite ennast
kristlikuks liiduks, kui te ometi sellest nii kaugel olete, nii koletult Tema
õiguse vastu eksite ja niiviisi elate, et pole väärt isegi paganateks või türklasteks kutsutud saada, vaid millekski palju hullemaks – kuna te mässate
ja tõrgute Jumala õiguse ja loomuõiguse vastu, mida enamasti isegi paganate seas järgitakse.”55 Luther taunib ka seda, et talupojad võtavad ise endile
õiguse ja tahavad olla neid puudutavates küsimustes ise kohtunikud: „Kas te
ei oska mõelda ja ette kujutada, armsad sõbrad, et kui teie ettevõtmine peaks
olema õige, siis saab igaühest teise kohtunik, ja maailma ei jää enam mingit
võimu ega valitsust, korda ega õigust, vaid ainult mõrv ja verevalamine. Sest
niipea, kui inimene näeks, et keegi teeb talle liiga, võtaks ta kätte ja mõistaks
ise tema üle kohut ja karistaks teda. Kui see on juba ühe isiku puhul halb ja
ebaõiglane, siis ei saa see olla hoopiski õige mingi jõugu või suurema rahvahulga puhul. Kui aga jõuk või rahvahulk seda õigustatuks peab, siis pole
51

Lohse 1996, lk 40.
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Luther 2012, lk 533.
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Luther ütleb ka irooniliselt, et ta ise võiks ju vürstidele teistsuguseid ja sisukamaid
artikleid talupoegade asjus kirjutada, aga kuna vürstid ei ole piisavalt tõsiselt võtnud Lutheri
kirja kristlikule aadlile, on talupoegade nõudmiste kuulamine nüüd „igati õiglane, kuna te ei
lase ju endale midagi öelda”. Ibid.
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Luther 2012, lk 530.
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Ibid., lk 535, 539.
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võimalik üksikut isikut seadusega kaitsta.”56 Sellele järgneb pikk näidetega
varustatud selgitus, mida ikkagi tähendab kristlik õigus, millega talupojad
„praalivad”, ja kuidas mõista kristlase vaimulikku vabadust. Luther toonitab,
et Kristuse pakutud lunastus ei sõltu sugugi inimeste ilmalikust olukorrast
ja sotsiaalpoliitilisest vabadusest. Talupoegade pretensioonide segunemine
Jumala sõnaga oli see, mis Lutherit kõige enam ärritas. Sellest, et kristlasel
on vaimulik vabadus, ei saa tuletada ultimaatumit sotsiaalpoliitilise vabaduse
kätte võitmiseks: „See tähendab, et kristlikku vabadust mõistetakse millegi
täiesti lihalikuna.57” Viimse hetkeni püüab Luther ära hoida reformatoorse
kuulutuse ja poliitika segunemist – hoidkem meeles, et talupojad võtsid just
tema reformatoorsed mõtteavaldused oma taotluste aluseks ja õigustuseks.
Lutheri hinnang on ühtemoodi armutu nii valitsejatele kui ka talupoegadele: „Kuna nüüd kummalgi poolel pole midagi kristlikku ja seda pole ka
teie vahel, vaid mõlemal juhul on tegemist paganliku või ilmaliku õiguse ja
ülekohtu ning ajaliku varaga; kuna peale selle käitub kumbki pool Jumala
vastaselt ja seisab tema viha all, siis laske endale Jumala pärast nõu anda, et
lahendaksite neid asju, nagu lahendama peab: see tähendab õiglaselt, mitte
vägivalla ega sõjaga, et te Saksamaal lõputut verevalamist ei korraldaks. Sest
kuna teil kummalgi pole õigust, kumbki tahab ise enda eest kätte maksta ja
ennast kaitsta, siis lähete mõlemad hukka ja Jumal rooskab üht kelmi teisega.
/.../ Mina aga palun samal ajal oma Jumalat, et ta teid kummalgi poolel
lepitaks ja ühendaks või siis takistaks, nii et asjad ei areneks teie kavatsust
mööda...”58
Kahjuks jäi Lutheri manitsus hiljaks. 1525. aasta kevadel jõudis kätte
talurahvasõja verine faas. Viletsalt relvastatud ja juhitud talupoegade jõugud
jäid kõikjal alla Fuggerite finantseeritud ja Georg III von Waldburg-Zeili59
ning teiste väejuhtide ohjatud landsknecht’ide distsipliinile ja relvajõule.
Vanema saksa ajaloo suurim rahvaülestõus suruti nii katoliiklike kui protestantlike valitsejate ühisel jõul veriselt maha juba 1525. aasta suve hakuks.60
Lahingutes, relvastatud kokkupõrgetes ja karistusaktsioonides hukkunute
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Luther 2012, lk 538–539.
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Ibid., lk 552.
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Ibid., lk 554.
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Georg III von Waldburg-Zeil (hüüdnimeks „Bauernjörg”) oli talurahvasõja tuntuim Saksa
väejuht, kes juhtis karmikäeliselt lahingutegevust ja karistusoperatsioone mässuliste vastu.
1525. aastast kandis ta riigile osutatud teenete eest lauaülema (Truchsess) tiitlit.
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Vt Mühlen 1999, S. 119–120.
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üldarv küündis uuemate uuringute kohaselt 70 kuni 75 000 inimeseni61. Kuigi
mõningates Lõuna-Saksamaa piirkondades rakendati kaheteistkümne artikli
vaimus teatud reforme, kahandas sõda siiski talupoegade arvestamist poliitilise jõuna mitmeks järgnevaks sajandiks62. Talurahvasõda tõi kaasa ka olulise
muutuse reformatsioonis: algas riigi toetatud kiriku institutsionaliseerumine,
lõpule jõudis reformatoorse liikumise periood ja algas protestantismi ajastu63.
Luther võttis talurahvasõja kõrghetkel veel kahel korral kirjalikult
sõna64, ilma et see oleks sündmuste kiiret ja verist kulmineerumist enam
kuidagi mõjutada suutnud. Kogedes rahutustega kaasnenud koledusi vahetult ja tõlgendades mässu evangeeliumi kuritarvitamisena (ja lausa jumalateotamisena), õhutas ta kirjutises „Mõrtsukalike talupojajõukude vastu”
Saksi ülikkonda kõvakäelisemale tegutsemisele: „Pole olemas midagi mürgisemat, kahjulikumat ja kuratlikumat kui mässuline inimene. See on sama hea
nagu marutõbise koera mahalöömine: kui sa teda ei surma, surmab ta sinu
ja kukutab koos sinuga kogu maa.”65 Viimast korda pöördus ta valitsejate
poole – „kui aga valitseja on kristlik ja hoolib evangeeliumist” –, et nad
usaldaksid „kogu selle asja Jumala hooleks ja tunnistaksid, et me oleme
selle ära teeninud. /.../ Pärast seda kui süda selliselt Jumala poole on pööratud /.../ tuleb teha enamat kui on meie kohus, ja sõgedatele talupoegadele
kokkuleppele jõudmise võimalust pakkuda (kuigi nad seda väärt ei ole).
Kus sellest abi pole, seal lastagu käiku mõõk.”66 See, mida Luther läbirääkimiste ebaõnnestumise järel soovitas, on oma karmi otsekohesusega
ajalukku läinud: „Pussitagu, löögu ja tapku [mässajaid], kes suudab! Kui sa
seeläbi surma peaksid saama, siis ongi hästi, sest õndsamat surma on raske
leida: sa sured kuulekana Jumala sõnale ja käsule Rm 13 ning armastuse
teenistuses, et päästa oma ligimest põrgust ja kuradi köidikuist.”67 Neid
rangeid sõnu tuleb mõista Lutheri vaadete valguses – tema mõtted ülikkonna
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Vt Gabel, Helmut; Schulze, Winfried. 1984. Folgen und Wirkungen. – Buszello, Horst
et al. (Hrsg.). Der deutsche Bauernkrieg. Paderborn et al.: Ferdinand Schöningh, S. 328–
329; vrd ka Mühlen 1999, S. 120.
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Vt Mühlen 1999, S. 120; Moeller 1988, S. 100–101.

63

Moeller 1988, S. 101.
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Luther 2012, lk 559–566. (Vt originaalteksti: „Wider die räuberischen und mörderischen
Rotten der Bauern” (1525), WA 18, S. 357–361); vt veel „Ein Sendbrief von dem harten
Büchlein wider die Bauern” (1525), WA 18, 384–401.
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legitiimsest võimust ja ülesannetest sisaldusid juba 1523. aastal avaldatud
tekstis „Ilmalikust valitsusest”68.
Veidi aega pärast oma kirjutise avaldamist avaneb Lutherile veel viimane rahulootus. 17. aprillil 1525 sõlmiti mässuliste talupoegade ja Švaabi
Liidu vahel Weingarteni kokkulepe, mille järgi pidi ülestõusnute vägi laiali
minema, talupojad jätkama koormiste maksmist ja sõltumatud kohtunikud
edaspidi tüliküsimusi lahendama. Luther laseb lepingu ära trükkida ja lisab
sellele omapoolse manitsuse Tüüringi talupoegadele: „Alanduge rahu ja
kokkuleppeni!” Lutheri üleskutse rahule ja tasakaalukusele, tema viimane
sõna talurahvasõja käigus, jääb paraku tähelepanuta.69 „Mõrtsukalike talupojajõukude” vastu kirjutatud kirja halastamatu keel oli tekitanud Lutheri
paljude ajastukaaslaste, isegi sõprade seas mittemõistmist. Et see ei sündinud
mingis hetkelises afektiseisundis, seda selgitab Luther ise oma motiive
avades „Läkituses valjust raamatukesest talupoegade vastu”70. Kirjutama
oli teda ajendanud õpetus kahest valitsusest, mure evangeeliumi ja ka
ülikkonna ohtu sattunud ilmaliku ameti pärast. H. Hattenhauer on tabavalt
öelnud: „Ülemate teemast sai Lutherile kogu eluks raske ike eelkõige seepärast, et tema reformatsioonisõnumi esmase tagajärjena puhkesid julmad
talurahvasõjad. Igatahes ei kavandanud ta oma õpetust teadlase rahulikus
kambrikeses suletud süsteemina, vaid kirjutas pidevalt muutuvas poliitilises
olukorras. Nii kukkus mõndagi tema maailma, riigi ja õiguse käsitlustest välja
ähmase ja isegi vastuolulisena. Ühes asjas jäi ta aga truuks oma algusaastate
põhimõtteile, millel seisis tema elutöö: nn kahe riigi [valitsuse] õpetusele.”71
Luther võtab selle oma kirjutises kokku järgmiste sõnadega: „Kui keegi
tahaks neid kahte riiki nüüd segi ajada /.../, siis paneks ta viha taevariiki ja
halastuse maisesse riiki; see oleks aga sama, mis panna kurat taevasse ja
Jumal põrgusse.72” Oma elupäevade lõpuni peab Luther üha uuesti selgitama,
millises vahekorras on need kaks riiki teineteisega ja kuidas peavad kristlased
iga päev toime tulema oma topeltkodakondsusega ja -kohustustega.
Tõepoolest võib märkida, et Luther polnud kunagi varem teravamalt
reageerinud kui nüüd, kus ta nägi, kuidas evangeeliumit kuritarvitati ilmaliku
riigi poliitiliste nõudmiste põhjendamiseks. Ta väljendab ausameelselt oma
seisukohti, et hoiatada ohtlike arengute eest, püüdes ühtlasi ennetada võimalikke hilisemaid süüdistusi arglikus vaikimises. Võib nõustuda J. Wallmanni
68

Mühlen 1999, S. 122–123.
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Vt Wallmann 2000, S. 59.
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tõdemusega, et Lutheri käitumine talurahvasõjas muutis kahe valitsuse
õpetuse piirjooned äärmiselt selgeks, ning kuigi tal puudus selgelt poliitiline
ambitsioonikus, osutus tema tegevus sügavamas mõttes ikkagi poliitiliseks
ja mõõtuandvaks. Poliitilised jõud oleksid reformatsiooni minema pühkinud,
kui Luther ei oleks seda eraldusjoont nii silmanähtavalt eredalt tõmmanud.73
Selle hinnaks oli paraku reformatsiooniliikumise möödapääsmatu liit
jõududega, kes talurahvasõjast võitjatena ja tugevamatena välja tulid. Veel
enne talurahvarahutuste algust kirjutab Luther traktaadis „Ustav manitsus
kõikidele kristlastele hoidumaks rahutustest ja mässust” (1522): „Sest mässul
pole mõistust... Sellepärast pole ükski mäss õiglane, kui õigete asjade pärast
see ka ei käiks, ja sellest tuleneb alati rohkem kahju kui paranemist... Ma
hoian ja tahan alati hoida sellele poolele, mis mässu all kannatab, kui ebaõiglane asi ka poleks, ja olen selle poole vastu, kes mässu teeb, kui õiglane asi
ka poleks: sellepärast, et mäss ei saa toimuda ilma süütu vere valamiseta või
kahjudeta.”74 Talurahvasõjast kirjutatud tekste võib hinnata väga erinevatest
vaatenurkadest, kuid igal juhul tuleb hoiduda ennatlikest hukkamõistvatest
järeldustest ja nende tekstide mõistmisega erapooletult vaeva näha.
c) Vaatamata hiliskeskajal ja varauusajal pidevalt Euroopat ähvardanud
türklaste ohule75 on Luther väga selgelt vastu igasugustele ristisõjaideedele.
Ta näeb türklaste toel tegutsemas antikristust ja mõistab mittekristlaste
invasiooni õhtumaadele üksnes apokalüptilises valguses. Paavst ja türklased
peavad ühel ajal kahel rindel sõda kristluse vastu: “Paavst on antikristuse
vaim ja türklane on antikristuse ihu. Nad aitavad mõlemad üksteist tapmisel,
üks ihulikult ja mõõgaga, teine õpetuse läbi ja vaimulikult.”76 Traktaadis
„Sõjast türklaste vastu”77 seab Luther türklaste invasiooni lõpuaegade
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Vt Wallmann 2000, S. 59.
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„Eine treue Ermahnung an alle Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung”,
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76
WAT (= Tischreden) 1, Nr. 330, Tsiteeritud Lohse 1995, S. 355 järgi (Luthers Theologie
in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen).
77

„Vom Kriege wider die Türken” (1529), WA 30, 2, 107–148.

SÕJAST JA SÕDIMISEST MARTIN LUTHERI TEOLOOGILISTES TEKSTIDES

299

konteksti: „Niisiis peab kurat, sest maailma lõpp on lähedal, ründama enne
seda kristlust mõlema oma võimuga kõige hirmsamal moel ja meile tõelise
lõpu valmistama, enne kui me taevasse läheme.78” 1521. aastal Lutheri vastu
esitatud vandebullas oli muuseas teesina tabavalt formuleeritud (ja vähemalt
paavsti arvates rängalt süüdistav) Lutheri arvamus, et türklaste vastu sõdimine ei tähenda muud kui mässamist Jumala vastu, kes türklastega meid
nuhtleb. Igatahes oli see paslik põhjus kuulutada Wittenbergi munk ketseriks
ja mässajaks. Luther oli tõepoolest juba 1518. aastal ühes indulgentse puudutavas kirjutises väitnud: „Enamik ja kõige suuremad kirikus ei mõtle muule,
kui et nad tahavad türklaste vastu sõda pidada, ja nimelt mitte omaenese patususe vastu, vaid oma patususe nuhtlemise vastu. Sellega tõusevad nad aga
Jumala vastu, kes selle nuhtluse kaudu meie patte tahab karistada.79” Ning
neli aastat hiljem avaldab Luther ühes kirjas Wormsi edikti vastu niisugust
arvamust: „Lõpuks palun ma kõiki armsaid kristlasi aidata Jumalat paluda
nende armetute pimestatud vürstide pärast, kellega Jumal on meid kahtlemata
vaevanud oma suures vihas, et me eales ei järgiks neid türklaste vastu, isegi
kui türklane kümme korda targem ja vagam on kui meie vürstid. Mis peaks
türklaste vastu õnnestuma neil narridel, kes Jumalat nii suuresti kiusavad ja
teotavad?”80
Luther on hiljem innukalt enda eest seisnud ja ümber lükanud eksitava
arusaama, nagu oleks ta niisuguste kriitiliste väljendustega vaidlustanud riigi
kaitsmise vajadust türklaste kallaletungide eest. Ei, Luther jaatab õhtumaade
kaitsmise õigust ja hädavajalikkust ilma igasuguste piiranguteta, kuid lükkab
otsustavalt tagasi tollal laialdaselt levinud mõtted ristisõjast. Lutheri arvates
pole ristisõda kristluse kaitsmine, vaid täiesti ilmalik asi, kuigi selle idee
taga seisab paavst, õhtumaise kristluse juht. Luther tõrjub ka keisri sõjalisi
plaane, kes kiriku „patroonina” kutsus kristlasi uskmatute türklaste vastu ususõda pidama. Lutheri arvates ei tohi keiser enam enda kohta kasutada tiitleid „kiriku patroon” ja „usu kaitsja”.81 Türklaste vastu peetava õiguspärase
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kaitsesõja eelduseks on Lutheri arvates mõlema valdkonna või valitsuse
(ilmaliku ja vaimuliku) selge eristamine teineteisest82.
See erinevus aga ähmastub, kui võitlust türklaste vastu mõistetakse
keiserliku religioonisõjana või paavstliku ristisõjana. Luther tahab, et keiser
kui kõrgeim ilmalik ülik kaitseks õigust ja korda oma riigis, ning ta nõuab
protestantlikelt vürstidelt, et need ei jätaks riigikaitsmise ülesannet hooletusse ka katoliikliku ülemvõimu all. „Sest Saksamaa või keisririik on teile
Jumalast antud ja kohuseks tehtud, mida te kaitsma, valitsema, nõustama
ja aitama peate...83.” Samas on tema suhtumine ristisõja ideesse radikaalselt eitav. Seda raamivad järgmised mõtted: õiglasest kaitsesõjast võib saada
ebaõiglane ristisõda, ja vägede deserteerumine on seepärast õigustatud: „Kui
mina oleks sõjamees ja näeksin sõjaväljal mingit pappide- või ristilippu, isegi
kui see oleks krutsifiks, siis tahaksin ma sealt minema joosta nagu jahiks
mind kurat.84” Ja veel: „Kui keiser Karli lipp või mõne vürsti lipp on väljal,
seal jooksku igaüks värskelt ja rõõmsalt selle lipu all, mille all ta vande on
andnud... On aga seal piiskopi, kardinali või paavsti lipp, siis jookse sealt ja
ütle: ma ei tunne seda.85”
Lutheri hinnangul kasvatas paavsti ja keisri mõtlematu poliitika veelgi
õhtumaade vallutamise ohtu. 1526. aastal ründas sultan Suleiman II Ungarit.
Ungarlaste kuningas Lajos II langes 29. augusti lahingus Moháczi all, ja
keisri noorem vend Ferdinand tõusis veel samal aastal Ungari troonile86.
Nõnda olid türklased jõudnud juba Saksa riigi piirialadele87 ja õhtumaade
kaitsmine langes Habsburgide õlule. 1529. aastal rüüstasid türklased taas
Ungarit ja piirasid mitu nädalat Viini linna, mis oli keisri venna Ferdinandi
valduses88. Samal aastal Speyeri teise riigipäeva järel võtsid riigisisesed
82
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WA Br 5, 62–63.
88

Vt Diwald 1998, S. 181.
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religioossed vastuolud sõjaliste liitude ja vastuliitude vormi. Kuidas pidi
sellise üleüldise kaitsejõu killustumise ja poliitilise halvatuse juures olema
veel võimalik turvata Saksamaad sõjaliselt ülivõimsate türklaste eest? Seni oli
Luther piirdunud palvetamisega, et Jumal niisugused sõjahimulised rahvad
„laiali pillutaks”89, ja ta oli ka edaspidi arvamusel, et lakkamatu palvetamise ja meeleparandusega tuleb kristlastel võitu saada tegelikust vaenlasest,
kuradist, kes kasutab türklasi vaid oma tööriistana90. Kuid kriisi süvenedes
asub Luther ka konkreetselt tegutsema: traktaadis „Sõjast türklaste vastu”91
kutsub ta nii keisrit kui lõhenenud riigiseisusi lõpetama omavahelist tülitsemist, sest Saksamaa vajab ühist kaitsmist. 1530. aastal ilmunud „Väejutluses
türklaste vastu”92 soovib Luther aga türklaste edasise pealetungi ärahoidmiseks valla päästa koguni üldrahvaliku kaitsesõja: „Ma tahaksin soovida
(kui meile meie patud Jumala ees nii palju mõistust ja julgust jätavad), et kõik
sakslased oleksid nii meelestatud, et ükski paik ega küla ei laseks end türklaste poolt riisuda või ära viia, vaid kui asjal nii suur tõsi ja häda taga oleks,
et siis igaüks kaitseks, mida ta kaitsta saaks, noor ja vana, mees ja naine,
sulane ja tüdruk, kuni nad kõik on tapetud...93” Kui kristlane sellises võitluses
surma saab, sureb ta märtrina õige asja eest. Türklane saab kristlaselt võtta
vaid ajaliku elu, sellal kui ta ise igaveseks hukka läheb. Luther kutsub selles
kontekstis üles totaalsele kaitsele: kui vaja, siis tuleb kasvõi omaenese maja
ja viljapõld põlema pista, et türklastele midagi röövsaagiks ei jääks.94 Nii
kaugele asi siiski ei läinud. Türklased tõmbusid varsti Viini alt tagasi, ilma
et oleksid söandanud linnale tormi joosta. Kuid oht jäi püsima; rängemad
rünnakud toimusid aastail 1532, 1541 ja 1543, vahepeal korraldasid türklased
Habsburgide aladele väiksemaid röövretki95.
Luther on sel teemal veel kord sõna võtnud kirjutises „Tõsine manitsus
türklaste vastu palvetamiseks”96 (1541). Ajaliselt kattub kirjutis paavstliku
antikristuse vastase väitlusega ja üleskutsega astuda paavsti keiserlike abiliste vastu välja. „Sest me ei tülitse sellepärast, et me tahame maad ja inimesi,
vara ja au võita” – niisiis mitte vallutussõda –, „või ebajumalateenistust luua
ja levitada” – niisiis mitte ristisõda või ideoloogiline ekspansioon –, „vaid et
89

Vt WA Br, 4, 195.

90

Vrd Brecht 1989, S. 351, 353.

91

Vt WA 30, 2, 107jj.

92

„Heerpredigt wider die Türken”, WA 30, 2, 160–197.

93

WA 30, 2, 183.

94

Ibid., 184.

95

Möller 1988, S. 139.

96

„Vermahnung zum Gebet wider den Türken” (1541).
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säilitada Jumala Sõna ja tema kirikut, eriti meie armsa noorsoo ja järeltulijate
pärast” – seega protestantliku maakiriku ja nende territooriumide kaitsmine – „ja hoida mälestust [Kristusest?], et türklane oma kuratlikku saasta
ja nurjatut Muhamedi ei asetaks mitte meie armsa Issanda Jeesuse Kristuse
asemele... Seepärast me peame Jumalale meelepärast sõda türklaste vastu ja
oleme pühad kristlased ja sureme õndsalt.”97 Taas kord on oluline märgata
nende sõnade usulis-poliitilist konteksti. Võitlus türklaste vastu polnud niisiis üksnes sõda oma kodumaa kaitsmiseks, vaid ühtlasi nii oluline sündmus apokalüptilises võitluses antikristusega kui ka kaitsevõitlus paavstliku
antikristuse ja tema abivägede vastu. Kuid türklaste „vale usu” vastu saab
võidelda üksnes vaimumõõgaga, nimelt Jumala sõna ja palvega98. Luther
eitab „türklaste küsimuses” põhimõtteliselt ja resoluutselt mõõga ning risti
omavahelist segunemist ristisõjaideoloogiaks.
3. Mõned tähelepanekud ka Lutheri ajastule iseloomulikust sõjapildist.
Uusaegse Euroopa ajaloo algust on tavaliselt dateeritud Itaalia sõdadega,
mis algasid Prantsusmaa sissetungiga 1494. aastal99. Üleminek uusaega –
16. sajand, mil Luther elas ja tegutses – oli religioossete muutuste, sotsiaalsete
vapustuste ja riiklike võimuvõitluste tõttu eriliselt sõdaderohke periood.
Tollal puhkes Saksa keisri Karl V ja Prantsusmaa kuninga François I vahel
üks esimesi sekulaarseid hegemoniaalsõdu Euroopas. Oma sisult olid need
küll veel „keskaegsed”: neid peeti selleks, et sundida vastast makse tasuma
või kaitsta isiklikke õigusi maavaldustele ja taltsutada sõnakuulmatuid
vasalle. 16. sajandi I poole sõjapidamine ei olnud veel tingitud riikide- ja
rahvustevahelistest konfliktidest, vaid pigem isiklikest tülidest valitsejate
vahel.100 Samuti nagu teised Euroopa riigid, oli ka Saksamaa nõrgestatud
lõputute tülidega ja sõjaliste konfliktidega, mis olid põhjustatud vürstlike
territoriaalvõimude omavahelisest rivaalitsemisest. Nad sõdisid aga ka riigilinnade, rüütelkonna ja talupoegade vastu, kes kõik taotlesid sõltumatut
eluõigust ja enesemääramist. Ajastule iseloomulikust feodaalsest kaosest
esilekerkiv modernne riik astus esimese sammu, et omada riigina sõjalist
jõudu ja õigust seda vajaduse (või soovi) korral ka kasutada. Eespool oli
juttu sellest, kuidas talupojad nõutasid oma seisusele suuremat enesemääramisõigust revolutsioonilaadsete ülestõusudega, milles segunesid sotsiaalsed
ja religioossed ajendid. Reformatsioon tõi kaasa õhtumaise kristluse
97

WA 51, 619jj.

98

Lohse 1983, S. 71.

99

Howard, Michael. 1999. Sõda Euroopa ajaloos.Tallinn: Olion, lk 31. [Edaspidi Howard
1999]

100

Ibid., lk 31–32.
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lõhenemise, mis viis erinevate konfessioonikirikute, konfessionaalsete liitude
ja vastuliitude moodustamiseni. Varsti pärast Lutheri surma vallandus esmalt
Saksamaal, seejärel aga ka Prantsusmaal (ning hiljem taas Saksamaal) verine
ja pikk ususõdade periood. Kõige selle üle troonis aga ohtlikem kõigist ajastu
probleemidest – islamiusuliste sõjaline väljakutse kristlikele õhtumaadele.
Võib öelda, et Lutheri jaoks oli sõda ja sõdimine paraku igapäevase elu lahutamatu osa.
16. sajandi algus jääb nn palgasõdurite sõdade ajajärku. Sõjapidamine
oli seotud suurte kuludega, mida valitsejad pidid kandma – ja kui raha otsa
lõppes, katkes ka sõjategevus (sageli just palgasõdurite laialijooksmise tõttu).
M. Howardi järgi ei saavutanud Euroopa valitsejad kuni 17. sajandi teise
pooleni piisavat kontrolli oma territooriumide üle ega hoidnud alal regulaararmeesid kauakestvate sõdade pidamiseks. 16. sajandi lõpuks oli selgunud,
millised valitsejad olid suutelised sõdu pidama omal kulul ja millised mitte.
Juristid hakkasid vahet tegema sõdadel, mida pidasid „täiuslikud riigid”
eesotsas suveräänsete valitsejatega101 ja eraettevõtjad, kelle juhitud sõjad
kaotasid oma viimased feodaalsed tunnused ja muutusid pigem relvastatud
röövideks.102
Lutheri-aegseid sõdasid iseloomustasid üha suurenevad palgasõdurite
väed. Nende peamine (ja sageli ainus) side oma tööandjaga oli raha, ja nende
lojaalsuse mõjutaja selle maksmise kindlus ja regulaarsus. Sõjapidamisse ja
relvajõududesse investeerijad omakorda tahtsid tasuks vastu saada jõukust,
poliitilist mõju või maavaldusi. Selle perioodi ladinakeelne lemmikväljend
oli pecunia nervus belli („sõja tõukejõud on raha”)103. Palgasõdurid teenisid
iga maksejõulist ülemust ja nii võis näiteks protestantlikke sakslasi kohata
ka Euroopa katoliiklike valitsejate teenistuses. Elukutselistelt palgasõduritelt
nõuti julgust, vastupidavust ja eneseohverdust, kuid samas ei saatnud nad
kergekäeliselt surma iseennast ega neid, keda nad juhtisid, kui leidus muu

101
Sõjapidamise kristlik-teoloogiline õigustamine (õiglase sõja ehk bellum-iustumi teooria)
saavutas oma klassikalise haripunkti Aquino Thomase mõtetes. Ta kuulus 13. sajandil dominiiklaste ordu ridadesse. Tema seisukoht oli järgmine: „Selleks, et üks sõda
õiglane oleks, on vaja kolme asja. Kõigepealt juhi võimu, kelle käsul tuleb sõda pidada.
Sõja käimalükkamine ei saa nimelt jääda eraisiku valdkonda.” Suveräänse valitseja õigusele sõda pidada viitas juba kristliku hilisantiigi suur mõtleja Augustinus: „Loomulik
kord, mis on surelike seas sisse seatud rahuks, nõuab, et võim ja otsus sõda alustada on
princeps’ite (riigi juhtide) käes.” Viidatud Saumetsa 2005, lk 68–69 järgi. (Kristlaste valikud rahuevangeeliumi ja mõõga vahel. Bellum-iustum-õpetuse ajaloolis-teoloogilisest
kujunemisloost. – KVÜÕA toimetised, nr 4. Tartu. TÜ Kirjastus.)
102

Howard 1999, lk 34.

103

Ibid., lk 39–40.
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võimalus eesmärgi saavutamiseks104. Šveitsi palgasõdurite kõrval olid toonases
Lääne-Euroopas tuntust kogunud ka Lõuna-Saksamaa jalaväelastest palgasõdurid, landsknecht’id (sõjasulased), kelle värbamisala oli geograafiliselt laiem
kui šveitslastel. Algselt moodustati need üksused Lõuna-Saksamaa väikeaadlikest ja nende sõltlastest. 16. sajandil hakati üksustesse värbama ka ratsa- ja
suurtükiväge ning laskureid. Vaesemad rüütlid sattusid üha sagedamini oma
jõukamate naabrite lippude alla. Mida suuremaks muutusid üksused, seda enam
vähenes neis aadlike osakaal. Palgasõduri elukutse valimine võis ka ühiskonna
madalamatest kihtidest pärit noormeestele tähendada häid väljavaateid sotsiaalseks edukäiguks ja majanduslikuks kindlustatuseks.
Luther näib tajuvat probleemistikku, mis seondub palgasõduritega, kes
teevad oma tööd raha eest, mitte aga kuulekusekohustusest oma isanda vastu.
„Sõjameeste kirja” viimases osas lahkab ta palgasõduriks olemist: „Kas
praegune komme võtta vastu raha – ehk teenistus- või meheraha [dienstgeld],
nagu nad seda nimetavad – ning lasta end selle eest värvata /.../ on üldse
õige? Et sellele vastata, tuleb esmalt vaadata, mis liiki sõjameestega siin tegemist on.”105 Samuti püüab ta vastust anda küsimustele, kas on õige teenida
sõjamehena ülekohtust isandat (või ka mitmeid isandaid) või täita sõjateenistust au ning kuulsuse pärast? Tõenäoliselt ei hoomanud ta siiski palgasõdurite
vägede kujunemisega toimunud kvalitatiivset pööret sõjapidamises ja sellega
kaasnenud uusi probleeme106. Võibolla ei olnud see tema kodumaal tol ajahetkel „võhikliku kõrvaltvaataja” silmadele veel piisavalt nähtav.
104

Sõjaretke kordaminekut võis toetada ka selle pikendamine, lahingute vältimine, vaenlase
maal elamine, kuni vaenlase raha on otsa lõppenud, tema palgasõdurid lahkunud ning tal
tuleb pealesunnitud rahuga leppida. Võis esineda ka deserteerumist, nagu seda tegid enne
Pavia lahingut (1525) Prantsuse kuninga teenistuses olevad šveitsi palgasõdurid. – Šveits
oli 15.–16. sajandil Euroopas peamiselt tuntud oma tähtsaima ekspordiartikli, palgasõdurite
poolest. Iseseisvuse relvaga kätte võidelnud ja sõjakalt meelestatud Šveits oli ülerahvastatud, üha raskem oli elatist teenida. Välismaine sõjateenistus (Reislaufen) andis Šveitsi
ülikkonnale võimaluse ohjata elanikkonna kasvu, teisalt vabaneda madalamate kihtide
sotsiaalsetest probleemidest, ise sel moel rikastudes. Kokkulepped sisaldasid lisaks palgasõdurite tasule ja teenimisajale ka kindlaksmääratud tasu täisõiguslikele kantonitele kui tööjõu
vahendajatele. Nii pakuti sõjalisi oskusi kõigile, kes olid valmis teenuse eest maksma, kuni
1521. aastal jäi õigus šveitslasi palgata Prantsuse kuningale. Zürichi reformaator Huldrych
Zwingli, kes osales sõjaväekaplanina mitmetel sõjakäikudel, sh ka šveitslastele katastroofina
lõppenud Marignano lahingus (1515), nimetas sellist raha eest sõdimist kristlusega põhimõttelises vastuolus olevaks teenistuseks. Vt Gäbler, Ulrich. 1985. Huldrych Zwingli. Eine
Einführung in sein Leben und sein Werk. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, S. 15, 35.
105
106

Vt Luther 2012, lk 610–611.

M. Howard võtab palgasõdurite ajajärgu kokku sõnadega: „See oli periood, mil sõjapidamine tundus olevat mõistuse kontrolli alt väljas; sõda lakkas tõesti olemast poliitiliselt
motiveeritud väe kasutamine üldiselt tunnustatud võimude poolt ja oli madaldunud selle asemel üldiseks, anarhistlikuks ja end põlistavaks vägivallaks.” Howard 1999, lk 52.
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2. Mõtteid „Sõjameeste kirja” kirjutamise
põhjusest ja peamistest küsimustest
2.1. Kirjutamise ajend ja kirja adressaat
Enne „Sõjameeste kirja” põhiprobleemide käsitlemist tuleb selgusele jõuda,
mis ajendas Lutherit sel teemal kirjutama. Sõja legitiimsuse keerdsõlmedega
oli Luther ikka ja jälle sunnitud tegelema. Esimesed reeglid „õige sõja”
pidamiseks oli ta üles tähendanud 1523. aastal traktaadis „Ilmalikust valitsusest”. 1525. aastal oli ta kirjas Mansfeldi krahv Albrechtile väljendanud oma
vastuseisu katoliikliku ülikkonna vastu moodustatavale sõjalisele liidule107.
Talurahvarahutuste kiire levimine ja sõjaks laienemine tekitas Saksamaa
avalikkuses ilmselgelt küsimusi reformatoorse usu ja vägivalla võimalikest
seostest, samuti hirmu, et puhkemas on konfessionaalse iseloomuga kodusõda
reformatsiooniliikumise vastu suunatud Wormsi edikti (1521) vägivaldseks
läbisurumiseks. „Sõjameeste kirja” ilmumist tiivustasid talurahvasõjas esilekerkinud küsimused, millele Luther ka mitmel korral kirjalikult reageeris.
Luther adus, et sõjapidamise olemust ja sõjamehe ameti mitmeid tahke tuleb
avada, süüvides neisse piibellik-eetiliselt – selle vajaduse täitmine oli vaid
ajastamise küsimus. Selge tõuge tuli siiski ühelt talurahvasõjas osalenud
ohvitserilt, kes ilmselt paljude oma kamraadide eestkõnelejana pöördus
Lutheri poole eksistentsiaalse küsimusega, kas ka sõjamehed võivad õndsaks
saada ehk teisisõnu, kas sõjamees saab samal ajal olla ka aus kristlane.
Kes oli see mees, kelle küsimusele Luther vastas lausa programmilise
kirjutisega? Alam-saksi põlisaadlike hulka kuulunud Assa von Kram108
sündis 1490. aastal Braunschweigi lähistel Cramme külas. Kuna perekonna
keerulised omandiprobleemid ei võimaldanud tal seisusekohast elu elada,
sai temast palgasõdur ja sõjapealik. Ta oli tollase elukutselise sõduri prototüüp, kes vastavalt õnnele ja pakkumistele pidevalt isandaid vahetas. Hertsog
Karl von Gelderni teenistuses osales ta kuulsas Marignano lahingus (1515)
Prantsuse kuninga François I poolel, võideldes keiser Maximiliani liitlaste
šveitslaste vastu. Soltau lahingus (1519), mis läks ajalukku kui viimane rüütlilahing Saksamaa pinnal, sõdis ta neljasaja ratsaniku eesotsas oma tegeliku
maaisanda, Braunschweig-Wolfenbütteli hertsogi Heinrich Noorema vastu.
Sõjas Taani kuninga Christian II vastu (1523) oli ta kuninga vastaste leeris.
1524. aasta suvel või sügisel asus ta Lutheri maaisanda, Saksi kuurvürsti
Friedrich Targa teenistusse. Kuursaksi väliooberstina ja ratsanike juhina
107
108

Vt WA Br 3, 416–417.

Kirjanduses tuntud ka kui Asche von Cramm, Aschwin IV või Ascanius von Cramm).
Lühiülevaade tema elust on pärit siit: Luther Studienausgabe, Bd. 3, S. 357–358.
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võitles ta Frankenhauseni lahingus109, kuid üritas pärast lahingutegevuse
lõppu lüüasaanute kaitseks välja astuda ning vürstide viha leevendada110. See
reformatoorsetest ideedest mõjutatud sõjamees lootis oma südametunnistust
vaevavate küsimustega isiklikult Lutherit kõnetada. See juhtuski 1525. aasta
juuni keskpaiku Wittenbergis. Sellest hingehoidlikust vestlusest inspireeritult
kirjutaski Luther kirja „Kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada”, kuigi mitte
vahetult pärast kohtumist. Lutheri kirja põhjal ei saa küll taastada kõneluse
üksikasju, kuid on näha, et Lutheril on kirjutades olnud silme ees kindel
vestluspartner. Ka mitmed näited, mida Luther kasutab, on tõenäoliselt pärit
Assa von Krami teenistussuhetest111. Kuid Luther ei jää oma kirjas peatuma
ohvitseri probleemidel, vaid käsitleb sõjapidamist ja süümeküsimusi märksa
avaramalt. Vastused on selgelt ja tabavalt sõnastatud, avarapilgulised ning
pealegi rahvapärases ja retooriliselt kaasahaaravas keeles kirja pandud.
Lutheril ei olnud võimalik talle esitatud küsimustega kohe kirjalikult tegeleda. Assa von Kram tuletas vastamisvajadust Lutherile meelde
1526. aasta jaanuaris, kui neid oli koos kutsutud Torgausse ühe kindrali poja
vaderiteks. Ka seejärel läks veel aega, kuni kirjutis viimaks trükivalmiks sai
(14. oktoobril 1526. aastal). Teksti lõpuosas palus Luther veel kord vastuse
hilinemise pärast vabandust: „Palun andestage mulle see viivitus, sest ma ei
tea ka ise, miks see kirjatöö nõnda kaua aega võttis. Siiski ma tahan loota,
et see ei olnud ülearune ajaraiskamine, ning tuli kogu asjale hoopistükkis
kasuks!112” Esmatrükk nägi ilmavalgust Wittenbergis Hans Barthi trükikojas.
Igatahes 1. jaanuaril 1527. aastal sai Luther ühele oma sõbrale juba trükitud
eksemplari saata.113

109

15. mail 1525. aastal Tüüringis Frankenhauseni lähistel toimunud lahing oli talurahvasõja üks olulisem (ja sisuliselt ka viimane suurem) sõjaline kokkupõrge. Lahinguväljal oli
vastamisi umbes 8000 halvasti relvastatud talupoega ning vähemalt 6000 landsknecht’ist ja
ratsanikust koosnev vürstlik vägi, mida toetati suurtükkidega. Vürstlik vägi rikkus sõlmitud
relvarahu ja asus pealetungile ajal, mil mässuliste juht Thomas Münzer parasjagu jutlusega
talupoegade võitlusmoraali tõstis. Ootamatust rünnakust paanikasse sattunud talupoegade
vägi lagunes kiiresti laiali ning vürstlikud palgasõdurid korraldasid verised tapatalgud,
milles hukkus üle 5000 talupoja ja langes vangi ligi 600, kellest pooled veidi hiljem hukati,
nende hulgas ka Thomas Müntzer. Vürstlikud väed olevat lahingus kaotanud kõigest 6
landsknecht’i. Vt Endres, Rudolf. 1984. Thüringen. – Buszello, Horst et al. (Hrsg.). Der
deutsche Bauernkrieg. Paderborn et al.: Ferdinand Schöningh, S. 172–174.
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Vt WA 19, 616.
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Näiteks lahinguhüüud ja märgusõnad („Keiser!”, „Prantsusmaa!”, „Lüneburg!”,
„Braunschweig” (Luther 2012, lk 614)) viitavad selgelt Assa von Krami varasematele teenistuskohtadele ja isandatele.
112

Luther 2012, lk 622.

113

Vt Luther Studienausgabe, Bd. 3, S. 358.
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Lutheri kirjale reageeriti erinevalt. Näiteks jõudis see tekst Lutheri ühe
vastase, Saksi hertsog Georgi kätte, kellele kirja sisu väga meeldis. Kuna
hertsogi ei leidnud kirja tiitellehelt autori nime, olevat ta kunstnik Lucas
Granachile öelnud, et see tekst on parem kui ükski raamat, mida paljukiidetud Luther eales on kirjutanud. Kui siis Granach hertsogile autori isiku
avaldas, olevat too raevu sattunud ja vandunud ning öelnud: „On lausa kahju,
et selline jumalakartmatu munk on pidanud nii hea raamatu kirjutama.114”
Lutheri sõjapidamisele esitatud piirangud (need selgitasid, millal sõda on
„lubatud” ja millal mitte) olid vabad poliitilistest kaalutlustest ning kohtasid oma kangelastegudega uhkeldavate aadlike vastasseisu. Isegi Assa von
Kram, kes oli teeninud Schleswigi ja Holsteini hertsogi Friedrich I vägedes
ning aidanud Taani troonilt kukutada kuninga Christian II, ei saanud vähemalt ühes küsimuses Lutherilt oodatud armulist vastust – Luther kuulutas
oma kirjas sellised sõjad (ja seega ka Assa von Krami osalemise nendes)
selgelt õigustamatuks115.
2.2. Teksti temaatilise liigendamise võimalustest
Järgnevalt lühidalt „Sõjameeste kirja” temaatilise liigendamise võimalustest
ja sisust. Luther ei ole oma teksti ise erinevateks peatükkideks ja alapeatükkideks jaganud, kuigi lugedes saab jälgida, kuidas ta oma argumenteeritud
mõttekäigud on esitanud ja näitlikustanud (nt „esiteks, teiseks, kolmandaks”,
või „see on, mida ma selle punkti kohta kõigepealt öelda tahtsin...”, või
„ma toon selle kohta ühe näite...” või „et sellistel juhtudel, nagu eespool
toodud näide ..., peab...”). Samuti nähtub tekstist selgelt, millal ta lõpetab
oma jooksva mõttekäigu („selle punkti kokkuvõtteks olgu öeldud...”, „nüüd
võtame ette teise punkti ja küsime...”) või suurema alateema („see olgu
öeldud nende kolme punkti kohta”). Mõnes tema kaasaja saksa keeles välja
antud tekstis, nt Calwer-Ausgabes, on lugemise hõlbustamiseks võetud ette
teksti sisuline liigendamine suuremateks osadeks ja alaosadeks. Need tekstiosad on varustatud ka pealkirjadega. Nii on Calweri väljaandes jagatud kogu
tekst järgmiselt:
a) Pöördumine adressaadi poole116, milles Luther annab lugejale mõista, et
ta vastab „südametunnistust puudutavatele küsimustele” mitte kaalutletult
poliitilise või sõjaeetilise programmiga, vaid just hingehoidlikult, „et
anda /.../ nõrgale, kahtlevale ja kartlikule südametunnistusele nõu ning
114
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mõtlematule õpetust...”117. Kirja kasvatusliku eesmärgi on Luther ise
kokku võtnud järgmiste sõnadega: „Ma saadan nüüd Teile selle oma õpetuse, niivõrd kui Jumal mulle selle koostamiseks mõistust on andnud, et
Teie ja teised, kes peaksid tahtma sõda pidada, seejuures Jumala armulikkust ja igavest elu ei kaotaks, vaid et nad teaksid, kuidas sõjaks valmistuda ja millest õppust võtta.118”
b) Sissejuhatus119, milles on selgitatud „ameti” ja „isiku” põhimõttelise
eristamise vajadust ning avatud peamine küsimus, kas sõdur saab samal
ajal olla ka kristlane.
c) Neli sisulist osa, millest esimeses käsitletakse „sõjaameti jumaliku
õiguse” küsimusi, teine keskendub „alamate sõjale oma ülemate vastu”,
kolmandas lahatakse „sõda võrdsete vahel ja alamate vastu” ning
neljandas vaadeldakse „õiget sõjaameti pidamist sõdurite seas”. Viimasele
osale on lisatud ka lühike lõppsõna. Mahukamad sisulised tekstiosad on
jagatud kindlapiirilisemalt temaatilisteks alaosadeks.
Esimeses osas (jumalikust sõjaameti õigusest)120 arutleb Luther esiteks sõja
jumaliku mõtte ja seejärel piibellikult põhjendatud sõjaõiguse teemadel.
Puhta südametunnistuse probleem katab kogu teksti. Sõjamehe amet või
seisus paigutatakse nagu kohtuniku ametki Jumala seatud seisuste hulka.
Õigesti käsitatud ja täidetud sõjamehe amet teenib õiglust – see on Jumala
poolt ilmalikule valitsusele antud roll.
Teises osas (alamate sõjast oma ülemate vastu)121 on pööratud tähelepanu
õige sõjakasutuse kriteeriumitele. Seejärel on esitatud: a) arutlus mässust,
mis on ka ebaõiglase ülikkonna vastu suunatult ikkagi ebaõiglane, b) mõtted
türanniast kui Jumalast määratud hädast; c) arutlus kristlaste vastuhakust
loobumise kõikehõlmavusest; d) arvamus, et isandatega sõdimise keeld
puudutab ka vürste.
Kolmandas osas (sõjast võrdsete vahel ja alamate vastu)122 käsitleb Luther
võrdsete vahel peetavate sõdade õigustatust (selleks peavad olema täidetud
teatud tingimused) ja õigustatud sõjapidamist sõnakuulmatu alama vastu.
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Neljas osa (õigest sõjaameti pidamisest sõdurite seas)123 algab kutseeetiliste nõuannetega, milles Luther annab vastused neljale sõjateenistusega
seotud süümeküsimusele, mis sõdurite seas võivad teenistuse käigus esile
kerkida: 1) kas võib tasu eest ka võõrsil võidelda?; 2) kuidas toimida, kui
isand peab ebaõiglast sõda?; 3) kas sõjamees tohib ainult üht isandat teenida?;
4) kuidas suhtuda auahnusesse ja rahahimusse sõjateenistuse motiividena?
Seejärel käsitleb ta sõjameeste häid ja halbu tavasid enne lahingut ning
lõpetab kogu kirja lühikese kokkuvõttega, milles annab mõista, et türklaste
teema käsitlemiseks pole veel aeg küps, ja palub taas kord vabandust Assa
von Krami ees kirjutise viibimise pärast.
2.3. „Sõjameeste teksti” peamised mõttekäigud
a) Südametunnistusest ja mõõgaametist
Südametunnistuse probleem haarab endasse kogu teksti. Tunnustatud Lutheriuurija Bernard Lohse toob esile olulise mõistelise eelduse: „Seejuures pole
aga südametunnistus ühelt poolt mitte enam kiriku eestkoste all, nii et ei tohi
toimida südametunnistuse vastu; teisalt aga seisab südametunnistus rangelt
Pühakirja autoriteedi all, mistõttu mingist südametunnistuse autonoomiast
ei saa Lutheri puhul juttugi olla. Küsimus, mida Jumala ees südametunnistust mööda teha tohib ja mida mitte, on tegelikult Lutherile üks kesksemaid
küsimusi üldse.”124 Luther usub, et hea südametunnistus annab alati kristlasele jõudu eesmärgistatult toimida ja täielikult panustada, „kuna seal, kus
on hea südametunnistus, on tingimata rohkesti julgust ja vapper süda.125”
Kuid Lohse hoiatab, et selline käsitlus südametunnistusest ja tegutsemisest ei
jäta võimalust otsustada südametunnistuse üle lähtuvalt tulemusest126.
Lutheri järgi kuuluvad relvastatud tülid valitsejate ja rahvaste vahel ilmaliku riigi ehk valitsuse vastutusalasse. Sellal kui „Jumala vaimulikus riigis”
valitsevad evangeeliumit järgides usklikud kristlased, korraldavad „maailma
riigis” elu seadused. Jumalal on kasutada erinevad vahendid: vaimulikus
riigis Sõna ja Vaim, ilmalikus „mõõk” ehk sunniviisiline õiguskord. Viimase
ülesanne on takistada või kõrvaldada avalikke rahurikkumisi, mis tekivad
seetõttu, et enamik inimesi on patu valitsuse all.127 Siit kasvabki välja Assa
von Krami südametunnistust vaevanud dilemma: kristlasena ja sõjamehena
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on ta nimelt mõlema riigi kodanik. Ja nüüd tahab ta teada, mis nõu annab
Luther selle vastuolu ületamiseks, eriti kui südametunnistus on sattunud
kitsikusse niisuguse sõjategevuse pärast, mis ei ole suunatud välisvaenlase
ega palgasõdurite, vaid hoopis oma rahva ja kohati lausa relvitute inimeste
vastu.
Eriti just surma keskel ja surmaohus viibides – seetõttu peab Luther
Assa von Krami küsimust igati õigustatuks – peab kõige enam mõtlema
hingele ja Jumalale128. Üksnes hea ja rahuliku, „hästi õpetatud” ja Jumalas
trööstitud südametunnistusega on „rusikas seda tugevam ja nii ratsu kui
ka ratsanik värskemad. Seal õnnestub kõik paremini, ja seda lihtsam on
jõuda võiduni...”129. Kuid inimese südametunnistus saab rahulik olla üksnes
Jumalale toetudes. Nii saab sellest teadlik inimene oma teed mööda julgelt
edasi minna, sellal kui mitteteadja inimene kõhkleb ja kaotab. Niisiis vajatakse vastuseid järgmistele küsimustele: „Kas ristiusk, mille kaudu meid
Jumala ees õigeks arvatakse, sallib seda, et ma olen sõdur, pean sõda, tapan,
röövin ja põletan, nagu vaenlasega sõjaseaduse järgi sõjaaegadel tehakse;
kas see töö pole mitte patune ja väär; ning kas see ei peaks minus seetõttu
Jumala ees süümepiinu tekitama?130” Assa von Kram soovib ausameelselt
teada saada, kas Luther saab sõduri teotsemistele oma õnnistuse anda.
Esmalt püüab Luther ohvitseri südametunnistuse rahustamiseks näidata
sõja erandlikku iseloomu ning seotust selle maailma kurjuse ja inimeste
patususega. Võttes arvesse, et „selles maailmas” on sõda siiski hädavajalik
nähtus – „sest sõda pole muud kui väära ja kurja karistamine”–, on „mõõgavõim Jumalast seatud selleks, et karistada kurje, kaitsta vagasid ja hoida
rahu.”131 Kuna Jumal on „sõjamehe” ameti ise kinnitanud, siis on see viimaks
Jumal ise, kes sõjaga sõnakuulmatuid inimesi karistab. Sõdur on vaid vahend,
mida Jumal kasutab. Kui kuulutada mõõga kasutamine sõjas ülekohtuks, siis
peaks ülekohtuks kuulutama ka pahategijate karistamise rahuajal. Kui juba
üks mõõga „teenistus” on õige, siis on õige ka teine.132 Luther toob sisse
analoogia kohtuniku ja sõjamehe ameti vahel. Mõlema puhul on oluline eristada tööd ja selle tegijat. Keegi ei kahtle selles, et ametid iseenesest on head
ja vajalikud, kuid neisse ametitesse võivad sattuda vääritud isikud, nii et „on
oluline, et ameti pidajad oleksid oma ametisse sobivad ja õiglased.133” Luther
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loobub siinkohal sõjamehe ameti ja töö õigsuse ning Jumalast määratuse pikemast põhjendamisest, viidates sellele, et on neid küsimusi juba põhjalikult
käsitlenud traktaadis „Ilmalikust valitsusest”134. Lugejale soovitab ta aga
„sõjameest või mõõgaameti pidajat näha täiskasvanu silmadega, et mõista,
miks ta nõnda julmalt käitub. Sel juhul saadakse isegi aru, et tegemist on
ametiga, mis on Jumalast seatud ning maailmale sama hädavajalik ja kasulik
nagu söömine ja joomine või mõni teine vajalik tegevus.”135 Kriitikutele toob
Luther näite heast arstist, kelle tööks on raskesti haige patsiendi mõne elutähtsa organi eemaldamine, mis võib jätta arstist mulje kui halastamatust ja
julmast inimesest. „Kui aga vaadelda ihu, mida ta seeläbi päästa püüab, siis
leitakse tegija olevat hea ja usaldusväärne, selline, kes teeb tõeliselt kristlikku tööd. Nii on see ka sõjamehe ameti pidajaga...”136 Nii nagu haigust
võib nimetada tervise puudumiseks, nii ka „väiksem rahu puudumine, mis
sõja nimetust kannab, peab ära hoidma rahu üldise, kogu maailma hõlmava
puudumise. /.../ Kui palju suurem on häda, mis sõja abil ära hoitakse. /.../
Seepärast hindab ka Jumal mõõka nii kõrgelt, et nimetab mõõgaõiguse omaenese seatud korraks.”137. See, mida Luther talurahvarahutuste ajal koges
ja sügavalt taunis, oli tegelikult olukord, mida inglise riigiteoreetik Thomas
Hobbes 17. sajandi keskpaiku üllitatud „Leviaatanis” kirjeldas „kõikide
sõjana kõikide vastu”, mis ilma riigita valitseks selles maailmas loodusseisundina.
Samas mõistab Luther väga selgelt oma ajastukaaslaste moraalset rikutust,
sest ka Jumalast seatud seisuste, isegi ülikkonna hulgas leidub „kelme ja
petiseid”, rääkimata mässulistest talupoegadest, keda Luther oma kirjutistes talurahvasõjast on nimetanud näiteks „teeröövliteks”, „kelmideks”
või „marutõbisteks koerteks”138. Seetõttu on Luther veendunud, et seal, kus
„ilma tungiva vajaduseta, puhtast omavolist tapetakse ja nuheldakse”139, ei
ole süüdi amet, vaid inimesed, ja „neil ei õnnestu põgeneda Jumala kohtu,
s.o Tema mõõga eest. Viimaks saab see neid ikkagi kätte, nagu juhtus nüüd
ka mässuliste talupoegadega.”140 Omavoliline, ilma kohase põhjuseta sõjapidamine on keelatud ning see kehtib nii ülestõusude, ründesõdade kui ka
selle kohta, kuidas üksik väejuht oma sõda peab. Halbade sõjameeste pärast
ei saa väärituks tembeldada sõjamehe ametit. Lisaks toob Luther olulise näite
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piiblist (Luuka 3,14), kus Ristija Johannes ei mõistnud hukka tema juurde
tulnud sõjameeste ametit, vaid hoopis julgustas neid seda ausalt ja puhta
südametunnistusega pidama: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga!141”
Tõlgendades õpetust kahest valitsusest, võiks öelda, et kristlased ei peaks
võitlema, sest nad ei ole oma vaimult painutatud ilmaliku valitsuse alla, vaid
alluvad üksnes Kristusele. Kuid ihu ja varanduse poolest on nad siiski allutatud ilmalikele valitsejatele ja „kui ilmalik võim neid sõdima sunnib, peavad
nad kuuletuma ja käsku täitma, kuid mitte kristlastena, vaid ühiskonnaliikmetena ning ihu ja vara poolest ustavate alamatena.142” Kui kristlased
sõdivad, „ei tee nad seda eneste pärast ega huvides, vaid nende üle seatud
valitsejaid teenides ja neile kuulekas olles.143” Veendumus, et kristlased ei
tohi sõdida omaenese tõekspidamiste või huvide pärast, välistab ristisõja
idee ning nõuab poliitiliselt tegevuselt mõistusepärasust (lisaks selle lahutamisele vaimulikust tegevusest). Luther teeb vahet oma huvides tegutsemisel
ja ligimese õiguste kaitsmisel, ja seob piibelliku käsu astuda Jumala tahet
järgides õiguse ja tõe eest välja mäejutluses mainitud korraldusega taluda
kannatlikult ülekohut ja armastada oma vaenlasi144.
b) Sõjastsenaariumid Lutheri kirjas
Vägivallast keeldumise mõtestamiseks on tähtis küsida, missugune sõda on
õigustatud. Ebaõiglaselt alustatud ja „omavoliliselt” sõditud sõja puhul, mis
ei teeni otsese rünnaku tagasitõrjumist, peab kristlik sõjamees kuulekusest
keelduma. Missuguste tagajärgedega tuleb niisuguse käsu täitmisest tõrkujal
siis arvestada? Luther annab sellele (tema enda visandatud situatsioonikirjelduses) äärmiselt kindla vastuse: „Kui sa kindlasti tead, et tal [isandal]
pole õigust sõdida, siis tuleb sul Jumalat inimestest enam karta ja Talle
kuuletuda, ning pead sõdimise ja isanda teenimise sinnapaika jätma, sest
muidu pole sul puhast südametunnistust Jumala ees. Kui sa nüüd ütled ’Mu
isand sunnib mind, ta võtab minult elu ega anna mulle mu palka ja töötasu,
liiatigi põlatakse ja teotatakse mind maailma ees kui argpüksi ja truudusetut,
kes oma isanda hädas maha jätab’ jne., siis vastan ma selle peale nii: sul tuleb
siiski julgeda seda teha ja lasta Jumala pärast minna sellel, mis minema peab.
/.../ See oht on ju olemas ka kõigi teiste tööde puhul, kui valitsejad alamaid
ebaõiglusele sunnivad. /.../ Kui sa aga ei tea ega suuda välja selgitada, kas
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su isand peab õiget sõda või mitte, siis ei tarvitse sa oma kahtlustest puretud
kuulekust seepärast vähendada, et sa pole oma isanda õiguses kindel, vaid
pead temast armastuse pärast parimat mõtlema.”145 Kuidas aga inimene teab,
kas sõda on õiglane või ebaõiglane? Siin – nagu muudelgi juhtudel, kui ülikkond kuulekust nõuab – leiab Luther, et kristlane peab „võimalikult usinalt”
selle pärast vaeva nägema, et asjas ise selgusele jõuda. Seal, kus tal asi segaseks jääb, peab ta eelistama kindlat kuulekust ebakindlale sõnakuulmatusele.
Luther käsitleb oma teksti teises ja kolmandas osas erinevaid sõjastsenaariume: „Sestap ütleme nüüd sõjaõiguse või sõjapidamisega seotud
isikute kohta kõigepealt seda: sõda võib toimuda kolme liiki inimeste vahel.
Võrdne võib võidelda võrdse vastu – see tähendab, et kumbki kahest osapoolest ei ole teisest sõltuv ega tolle alam, kuigi üks neist ei tarvitse olla
niisama suur, auline ega võimas nagu teine. Samuti võib ülem võidelda alama
või alam ülema vastu.”146
1. Neid stsenaariume selgitades alustab ta viimasest ehk võimalusest, et
puhkeb „alamate sõda oma ülemate vastu”, pidades siin silmas talurahva
ülestõuse. Selline sõda on põhimõtteliselt keelatud. Luther mõtleb siinkohal
biblitsistlikult, toonitades ennekõike, et „Rooma 13,1 järgi tuleb võimudele kuuletuda, neid austada ja karta147” ning manitsedes inimesi kodanikukuulekusele. See tähendab ka ülekohtuse valitseja, äärmuslikul juhul koguni
türanni „välja kannatamist”. Ta kirjutab: „Mässulised talupojad väitsid, et
nende isandad ei lasknud neil evangeeliumi kuulutada ja riisusid vaeseid, mistõttu nad tuli kukutada. Mina aga vastasin, et kuigi isandad käitusid valesti,
ei ole sellepärast veel õige ka omalt poolt valesti käituda, oma isandate vastu
sõnakuulmatu olla ning hävitada Jumala (mitte inimeste) seatud korda. Vaid
meil tuleb taluda ülekohut.”148 Luther pakub rahulolematutele juba tol ajal
välja alternatiivi, mis meenutab väga Augsburgi usurahu lepingus (1555)
sätestatud ius reformandi korda149: „Ja kus vürst või isand evangeeliumi ei
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salli, seal mindagu teise vürstiriiki, kus seda kuulutatakse, nagu Kristus ütleb:
‘Kui teid kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise!’”150 Ülekohtuste ja
türanlike valitsejate karistamine on Jumala, mitte inimeste töö. Oluline on
teadvustada, et selles mõttes kohtleb Luther kõiki ühiskonna seisusi võrdselt.
Ta ei soosi kõrgemaid kihte, andes neile vastupanuks rohkem õigusi kui
madalamatele seisustele, nagu seda teeb Johannes Calvin151. Luther hoiatab,
et kui lubada inimestel türanne kukutada ja hukata, siis tekib varsti üleüldine kaos ja algab anarhia, nii et valitsejaid hakatakse meelevaldselt türannideks pidama ja neid tapma, nagu see pööblil ikka meeles mõlgub. Ta toob
näiteid rooma antiikajast, kus mitmed keisrid ainuüksi sellepärast mõrvati,
et nad ei meeldinud rahvale või ei teinud rahva tahtmise järgi ega lasknud
rahval enda üle valitseda.152 Luther hoiatab igasuguse provokatsiooni ja
mässule õhutamise eest (taas kibedatele talurahvasõja kogemustele mõeldes),
manitseb rahvast viimse võimaluseni mõistlikkusele ning viitab võimalikele
traagilistele tagajärgedele: „Pööbli soovidele ei tohi liiga kergesti vastu
tulla, kuna ta muidu kergesti sõgedaks läheb. /.../ Parem olgu türannid sada
korda ebaõiglased, kui et pööbel nende vastu üks kord ebaõiglane on. Sest
kui ebaõigluse all peab kannatama, on parem taluda valitsejate ebaõiglust,
kui et valitsejad peaksid kannatama oma alamate ülekohtu all. Sest pööblil
pole mingit mõõdutunnet ja igaühes tema hulgast on peidus enam kui viis
türanni. Seepärast on parem kannatada ühe türanni ehk valitseja ülekohtu kui
lugematu hulga türannide ehk pööbli ülekohtu all.”153
Mõistus ja kogemus õpetavad, et vägivalla ja kurja tahtega ei saa asja
parandada. Luther toob siinkohal näitlikustamiseks kena mõistujutu

põhimõte „kelle valitsus, selle religioon”: alamad peavad järgima oma maaisanda usutunnistust. Kes sellega rahul ei olnud, võis välja rännata teistsuguse usutunnistusega isanda juurde
(ius emigrandi) – reegel, mis Habsburgide pärusmaadel paraku ei kehtinud. Usutegevuse
pariteetsus oli tagatud vaid riigilinnades, kus mõlemad konfessioonid esindatud olid. Vt
Wallmann 2000, S. 85–86; Moeller 1988, S. 170.
150

Luther 2012, lk 587.

151

Calvini arvates on ülikkonnal, rahva loodud institutsioonidel ja eriti vere poolest
printsidel mitte üksnes vastupanuõigus, vaid isegi vastupanukohustus – ennekõike muidugi
olukordades, kus jumalatu ülikkond soosib sõnakuulmatust Jumala vastu. Vt Saumets, A.
2012. Jean Calvin – sõja süüdistaja või rahu kaitsja? Mõtteid sõjast, rahust ja kristlikust vastutusest Calvini teoloogilistes tekstides. – Sõna sõjast ja sõda sõnast. Tekste ja tõlgendusi.
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ülemvõimule. Vt Hattenhauer 2007, lk 379–380.
152

Luther 2012, lk 588.

153

Ibid., lk 588–589.

SÕJAST JA SÕDIMISEST MARTIN LUTHERI TEOLOOGILISTES TEKSTIDES

315

lesknaisest, kes ülekohtuse türanni hea käekäigu ning pika elu eest palvetab154.
Kui türann seda kuuleb, imestab ta väga ja küsib naiselt, miks too talle head
soovib. Naine vastab, et kui türanni vanaisa veel valitses, oli tal kümme
lehma. Too võttis naiselt kaks lehma ära ja naine palvetas, et ülekohtune
valitseja ära sureks ja tema poeg võimule tuleks. Kui see sündis, võttis uus
valitseja naiselt kolm lehma, mille peale naine palvetas, et ka tema sureks ja
tema poeg, niisiis praegune türann, valitsejaks saaks. Too võttis aga naiselt
ära neli lehma. Ja naine mõistis, et ta peab palvetama valitseja hea käekäigu pärast, sest tal hakkas hirm, et see, kes järgmisena troonile tõuseb,
võtab temalt viimasegi lehma koos kõige muuga. Luther väljendab end üsna
mõjusalt: „Saad sa aru, mida mõistujutt öelda tahab? Valitsejate väljavahetamine ja parema valitseja saamine on kaks erinevat asja, mis teineteisest
sama kaugel kui maa ja taevas. Väljavahetamine võib minna kergesti; parema
saamine on ebakindel ja ohtlik. Miks? Sest see ei sõltu meie tahtest ega ole
meie võimuses, vaid ainuüksi Jumala käes. Sõge pööbel aga ei päri kuigivõrd
selle järele, kuidas asjad võiksid paremaks muutuda, teda huvitab ainult see,
et need oleksid teisiti. Kui siis asjad peaksid veelgi halvemaks minema, tahab
ta jälle saada uut valitsejat. /.../ Sõge pööbel on üks neetud ja nurjatu asi, ning
keegi ei suuda tema üle valitseda paremini kui türannid; ta on otsekui kaigas,
mis on seotud koera kaela külge. Kui pööblit peaks olema võimalik paremini
valitseda, oleks Jumal selle üle seadnud teistsuguse korra kui seda on mõõga
ja türannide valitsus.”155
Südametunnistuse vaigistamiseks soovitab Luther olla ilmaliku ülikkonnaga rahul ning seda mitte rünnata. Ta leiab, et kuigi inimene võib
kaotada oma vara, pere ja isegi elu, ei saa ülikkond siiski kahju tekitada
inimese hingele, nagu seda teevad näiteks valeõpetajad. Kokkuvõtteks
kuulutab Luther lühidalt ja jõuliselt: „Mina tuginen kõiges niisuguses
Jumala ütlustele ’Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte’, samuti ’Ärge
mõistke kohut’”156. Luther kirjeldab värvikalt ka neid ülekohtuste valitsejate
ja türannide karistamise viise, mis Jumalal on varuks, mainides sealhulgas,
„et kui Jumal seda tahab, tõusevad nende alamad siiski üles ning tapavad
julmad valitsejad, või ajavad nad minema157”, või „Jumal võib lasta nende
üle tõusta võõrastel valitsejatel, nagu tõusid goodid roomlaste ja assüürlased
Iisraeli üle158.”
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Lutheri tauniv seisukoht vägivalla „alt üles” kasutamise kohta ei olnud
siiski ilma piiranguteta, nagu eespool öeldust kõlama võib jääda. Me näeme
peagi, et eakam Luther jõudis oma mõtetega koguni nii kaugele, et pidas
õigustatuks rahva ülestõusu keisri vastu. Muidugi, valitsejat ei pea kukutama,
kirjutab ta Assa von Kramile. Sellepärast on nii kangelase oreooliga kreeka
türannitapjad kui ka rahva armastatud „vabadusvõitlejad” (nagu Wilhelm Tell
ja taanlased, kes oma kuningas Christiani minema kihutasid) Lutheri silmis
ühemõtteliselt ülekohtutegijad159. Ainus erand, mille puhul valitseja kukutamine võiks üldse kõne alla tulla, oleks tema hullumeelsus, sest „hullumeelne
ei tee ega salli midagi mõistlikku, ega ole lootustki, et ta seda kunagi tegema
hakkaks, kui mõistuse valgus on teda maha jätnud, /.../ kes on lihtsalt kivi
või puutüki sarnane.160”
Kuid Lutheri meelest on olemas ka äärmusliku hädakaitse alternatiiv,
mis õigustab koguni türanni mõrva – nimelt siis, kui türann pidevalt ja talumatult ründab oma alluvate naisi ja tütreid, maja ja omandit. Sel juhul võivad
alluvad ühineda ja niisuguse türanni tappa: „Kui ma aga taban selle türanni
oma naise või tütre juurest, võiksin ma tema – (loomulikult) ka mittetüranni –
maha lüüa. Samuti kui ta ühelt tema naise, teiselt tema tütre, kolmandalt
tema põllu ja vara vägivallaga ära võtaks, ja kodanikud ning alamad seda
vägivalda ja hirmuvalitsust enam kauem taluda ei suudaks ja siis omavahel
159

Wilhelm Tell oli legendaarne Šveitsi rahvuskangelane Urist, kellel tekkis konflikt Habsburgide foogti Gessleriga. Karistuseks pidi ta noolega tabama oma poja pea peale asetatud
õuna. Ta sai ülesandega hakkama ning tappis hiljem kättemaksuks Gessleri, muutudes nõnda
šveitslastele ülikkondliku rõhumise ja türannia vastu võitlemise ning rahvusteadvuse kõige
võimsamaks võrdkujuks. Taani, Norra ja Rootsi uniooni kuningas Christian II oli absolutistliku valitsemisstiiliga monarh, kes korraldas 1520. aastal Stockholmi veresauna
(laskis hukata sadakond Kalmari uniooni, st Taani, Norra ja Rootsi liidu vastast). Seepeale
puhkes 1521. aastal rootslaste seas Gustav I Vasa juhtimisel kuningavastane ülestõus,
mille tulemusena lõi Rootsi unioonist lõplikult lahku. Christiani despootlik valitsemine
oli vastuvõetamatu ka Taani kõrgaadlile ning nad kukutasid kuninga 1523. aastal troonilt.
Sellest võttis osa ka Assa von Kram. Luther taunis taanlaste riigipööret, mis võis ju juriidiliselt olla õigustatud, kuid südametunnistusega vastuolus: „Nimelt käitusid taanlased ja
lüübeklased, otsekui oleksid nad kuningast kõrgemal, karistasid teda ja maksid talle kätte,
võttes seega endale õiguse kohut mõista. Siin astub mängu miski, mis puudutab südametunnistust. Kui asi jõuab Jumala ette, ei küsi Ta selle järele, kas kuningas on ebaõiglane või
kas nemad on õiglased, kuna see on juba ilmsiks tulnud. Ta küsib hoopis: „Kes on teil, taanlased ja lüübeklased, käskinud selliselt kätte maksta ja karistada? Kas olen mina teile selle
käsu andnud, või tegi seda keiser või mõni muu ülem? Kui see on nõnda, siis tooge välja
pitseriga kinniseotud kirjad ja tõestage seda.” Kui nad saaksid seda teha, oleks hästi; aga kui
mitte, siis langetab Jumal järgmise otsuse: „Teie, mässumeelsed Jumalalt varastajad, kes te
sekkute minu ametisse ja olete kättemaksu jultunult enda kätte haaranud, olete süüdi laesae
majestatis divinae põhjal, s.o te olete patustanud Jumala vastu ning väärite karistust.” Sest
ebaõiglane olla ja ebaõiglust karistada on kaks ise asja.” Luther 2012, lk 596.
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kokku lepiksid, siis võiksid nad ta maha lüüa nagu mõne tavalise mõrvari
ja maanteeröövli.”161 See pole küll türannimõrva õigustamine poliitilistel
põhjustel, kuid läheneb siiski juba sisuliselt sellele võimalusele.
2. Järgmine sõjastsenaarium on „võrdsete sõda võrdsete vastu”. Niisugune
sõda võib olla teatud tingimustel õigustatud. Kuid Luther väidab siin kindlameelselt: „...see, kes alustab sõda, käitub valesti, ning on õiglane, kui esimesena mõõga järele haaranu saab lüüa või karistatud. Enamasti ongi ajaloos
nii läinud, et need, kes sõjaga alustasid, on kaotanud, ja vaid harva on lüüa
saanud need, kes pidid end kaitsma. Sest Jumal pole ilmalikke valitsejaid
ametisse seadnud mitte selleks, et nad rahu rikuksid ja sõda alustaksid, vaid
et nad rahu kaitseksid ja sõdijaid talitseksid.”162 Luther eristab selgelt ründesõda ja kaitsesõda: „Sest sõdadel tuleb selle järgi vahet teha, et mõnda neist
alustatakse lihtsalt sõdimislustist, enne kui keegi üldse rünnanudki on; mõne
teise sõja pidamise aga sunnib peale kellegi kallaletung, mille vastu tuleb
ennast kaitsta. Esimest võib nimetada lusti-, teist aga hädasõjaks.”163
Ebaõiglane (Lutheri sõnul „kuradist”) on iga ründesõda või preventiivne
sõda, olgu see peetud siis võimu- ja õigusenõudluse läbisurumiseks, vallutamiseks ja võimuvõtmiseks, olgu see kavandatud ristisõjana või võitlusena,
et mingit ideed või huvisid läbi suruda. Ei tohi unustada, et Luther toetub
Pauluse nõuandele – „kui võimalik, niipalju kui oleneb teist, pidage rahu
kõigi inimestega” (Rm 12,18) –, ja rahu on tema jaoks kõrgeim poliitiline
hüve. See tähendab, et vahel peab rahu nimel ka oma õigustest loobuma.
„Sest rahus peitub rohkem kui õiguses, on ju õigused seatud rahu pärast!”164
Isegi seal, kus õigus kannatab, peab see olema allutatud rahule. „Sõjakast”
teemakäsitlusest hoolimata osutub „Sõjameeste kiri” tõeliseks rahu ülemlauluks: „Tema [Jumal] tahab rahu ja on nende vaenlane, kes sõda alustavad ja rahule lõpu teevad.165” Rahu on Lutheri ülikkonna- või riigi- ja
õigusmõtlemise tuum, ja selgelt tuleb esile, et armastuse käsu järgimine on
kohustuslik nii õiguse kehtestamisel, kindlates situatsioonides kui üksikisikute hädaolukorras166.
Ainus õigustatud sõda (ja ka selline sõda on „inimlik häda ja viletsus”!)
on enesekaitseks peetud kaitsesõda ehk „hädasõda” (Notkrieg). Seda eriti
siis, astutakse vastu ründajale, kes oma võimutaotlusega ja vallutustahtega
161
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esindab ühtlasi „seadusetute” (anomos) või mingi religiooni (näiteks islami)
universaalse valitsemisnõudluse ideoloogiat (poolkuu risti vastu). Siis
võib kaitsesõda muutuda isegi totaalseks rahvasõjaks, kuid mitte usuliselt
põhjendatud ristisõjaks. „Enda kaitsmine on igati kohane põhjus sõdida.
Seepärast on ka kõik seadused ühel nõul selles, et enesekaitset ei karistata,”
ütleb Luther167. Kui olukord nõuab enesekaitset, „siis ei piisa enam mõttes
sõdimisest. /.../ Iga isand ja vürst on kohustatud enda omasid kaitsma ja neile
rahu kindlustama. See on tema amet, ning selleks on talle antud mõõk.168”
Valitseja on „üldine või avalik isik” [eine gemeine Person], „ta on seatud
olema üldsuse, mitte iseenda jaoks169”, „teiste teenimiseks, s.o nende
kaitsmiseks.170”
Avalikust staatusest hoolimata ei tohi valitseja arvata, et amet annab talle
erilise õiguse sõda pidada ja halvemal juhul seda koguni alustada. Luther
viitab targalt sellele, mida me tänapäeval nimetame „heidutuseks”171. Sõjakalt
meelestatud valitseja peab arvestama sellega, et relvakonflikti alustamise
negatiivsed tulemused võivad üles kaaluda saadava kasu. Luther märgib
kujundlikult: „ Jumal hoiab niisuguseid vürste vaos sellega, et ka teistel on
rusikad ning teisel pool mäge elavad samuti inimesed, ja nõnda hoiab üks
mõõk teist tupes.172” Teisal lisab ta: „Pane tähele, kuidas tõelised sõjamehed
lahingus käituvad: nad ei paljasta niisama kergesti mõõka, ei ärple ega ihalda
lüüa. Kui neid aga sunnitakse, nii et nad seda tegemata jätta ei saa, siis hoia
end nende eest – sel juhul nad nalja ei mõista. Nende mõõk on kindlalt tupes;
kui see aga välja tuleb tõmmata, siis ei lähe ta naljalt tuppe tagasi, ilma et ta
verine oleks.”173 Elukutselised sõjamehed teavad, et uhkus ja pilge muudavad südame ettevaatamatuks ja kergemeelseks, ning tunnetavad „lõpetamise”
õiget hetke. Neile vastandab Luther niisugused „hullumeelsed narrid”, kes
„kõigepealt oma mõtetes kohe sõtta tormavad /.../ ja on esimesed mõõga
tupest tõmbajad, kuid on ka esimesed, kes põgenevad ja mõõga tuppe tagasi
torkavad.174”
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Kuid enesekaitse asjaolu üksi ei kindlusta veel edu. Ka sel puhul ei tohi
vürstid ja sõjamehed üksnes „oma õigusele” lootma jääda, vaid neil tuleb
endale aru anda Jumala selgest tahtest: „Võib tunduda kummaline, et sõjamees, kellel on sõdimiseks õige põhjus, peab olema ühtaegu vapper ja kartlik.
/.../ Tal tuleks toimida nõnda: olla Jumala ees kartlik, pelglik ja alandlik,
/.../ inimeste vastu aga tuleb tal olla julge, vaba ja enesekindel.”175 Lutheri
lühike resümee kõlab nii: „Võrdse vastase vastu võitlemine peab olema
pealesunnitud asi ja toimuma jumalakartlikkuses.176”
3. Viimane sõjastsenaarium puudutab ülemate sõda oma alamate vastu
ehk toonases tähenduses ülikkonna relvastatud meetmeid mässuliste talupoegade vastu. Hakatuseks toob Luther välja ülikkonna kohustused oma alamate ees – valvata seaduse täitmise ja kohtumõistmise üle, kaitsta alamate
heaolu, kindlustada rahu. Ülem on „avalik isik”, kes vastutab üldsuse eest,
sellal kui alam on „üksikisik”, kelle Jumal on määranud „vaid iseenda eest
seisma, on temalt mõõga võtnud ja ta eestkoste alla pannud.177” Kui aga
alamad sellele „Jumalast seatud korrale” vastu hakkavad, on nad „Jumala
ees karistuse ja surma ära teeninud.178” Oluline on tähele panna, et Luther
tunnistab ka ülikkonnale laienevat ülema-alluva suhet: „Kui vürst pöördub
keisri kui enda ülema poole, ei ole ta enam vürst, vaid üksikisik, kes peab nagu
kõik teisedki, igaüks enese eest, keisrile kuulekas olema. /.../ Samamoodi
pole keiser, kui ta Jumala poole pöördub, mitte keiser, vaid üksikisik, nagu
seda on kõik teisedki Jumala ees. /.../ See kehtib ka kõigi teiste ülemate kohta
– kui nad iseenda ülema poole pöörduvad, on nad oma ülimuslikkusest ilma.
Ja kui nad pöörduvad endast madalamal seisjate poole, ehitakse neid kogu
ülimuslikkusega.”179 Taas hoiatab Luther katse eest ülemaid kukutada, sellal
kui ülem, näiteks keiser, tohib mässu puhkedes ka vürstide vastu sõdida.
Nii lähtub Luther kolmandas sõjastsenaariumis järjekordselt põhimõttest, et
„ükski üksikisik ei peaks end avaliku isiku vastu seadma ega püüdma toda
endast sõltuma panna, kuna sellega raiub ta nii kõrgel pea kohal olevaid oksi,
et laastud talle silmi lendavad.180”
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c) „Sõjameeste kiri” kui kutse-eetiline käitumisjuhend
Kirjutise lõpus leiavad põhjalikumalt käsitlemist tõenäoliselt Assa von
Krami tõstatatud neli sõjateenistusega seotud süümeküsimust: 1) Kas tohib
tasu eest sõdida? 2) Kuidas toimida, kui isand peab ebaõiglast sõda? 3) Kas
landsknecht võib ka mitmeid isandaid teenida? 4) Kas sõjamehe ameti
pidamiseks on ebapuhtaid motiive? Luther lähtub vastuseid andes Ristija
Johannese kunagistest soovitustest sõjameheseisuse esindajatele (Luuka
3,14): õiglase palga eest võib võidelda, aga mitte selleks, et rüüstada või
mitte rikastuda, ja ka mitte selleks, et pälvida inimlikku au ja kuulsust181.
Luther tõdeb esmalt, et ükski valitseja ei saa sõdida üksi, vaid tal läheb
vaja selleks inimesi, „sõjarahvast”182. Alamad, kes „on kohustatud oma
ülematele ihu ja varaga alluma”, „peavad kuuletuma, kui neid väeteenistusse
kutsutakse.183” Lutheri silmis on sõjateenistuse eest raha („teenistus- või
meheraha”) vastuvõtmine seepärast hea ja õige komme. Luther viitab inimtegevuse targale ja loomulikule jaotusele: agricultura ja militia ehk põllumajandus ja sõjaväeteenistus184 – üks toidab ja teine kaitseb. „Need, kes on
väeteenistuses, peavad selleks, et nad kaitsta suudaksid, saama sissetuleku ja
toiduse neilt, kes on toiduseametis. Viimased omakorda peavad saama kaitset
kaitsmisameti pidajatelt.”185 Luther soovitab endale selgeks teha, et sõjamehe
ametit „ei peeta uudishimust, lõbu pärast ega ka vastikustundega, vaid see
on Jumalast seatud amet.186” Õige amet aga väärib ka tasu, nagu Kristus on
öelnud (Matteuse 10,10): „Töömees on oma elatist väärt!” Teisalt manitseb
Luther neid, kes sõjateenistust täites mõtlevad üksnes sellele, kuidas oma
varandusele lisa teenida, ning kellel on kahju, kui sõda pole. Sellised sõjamehed teevad tööd omakasu pärast ja „sihuke ahnepäits rikub ju ära ka kõik
teised head teod.187” Lutheri soovitus on lihtne: „Jäta ahnus ja võta vastu tasu
ja see, mis sulle antakse.” Ebaõiglase ja valede motiividega sõjamehe käes
muutub võltsiks ka tema töö.
Järgmiseks kostab Luther küsimusele, kas tohib teenida isandat, kel ei ole
õigust sõdida. Sõjamees ei tohiks tingimusteta kuuletuda, vaid tal lasub kohustus kontrollida, kas tema isand ikka õiget asja ajab. Luther ütleb kahtlevale
sõjamehele: „Kui sa kindlasti tead, et tal [ülemal] pole õigust sõdida, siis tuleb
181
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sul Jumalat inimestest enam karta ja Talle [Jumalale] kuuletuda, ning pead
sõdimise ja isanda teenimise sinnapaika jätma, sest muidu pole sul puhast
südametunnistust Jumala ees.”188 Ka hirm oma karjääri, töötasu, hea nime või
koguni elu kaotamise ees ei tohiks kedagi sundida südametunnistuse vastu
astuma. See põhimõte leiab mõned aastad hiljem kinnistamist ka Augsburgi
usutunnistuse189 XVI artiklis (Ühiskondlikud asjad): „Kristlastel on lubatud
pidada ühiskondlikku ametit, teostada kohtuvõimu, mõista keiserlike või
muude kehtivate seaduste alusel õigust, määrata õiglasi karistusi, pidada
õiglast sõda, teenida sõjaväes, sõlmida lepinguid, omada vara, anda ülemate poolt nõutud vannet... Niisiis peavad kristlased kindlasti kuuletuma
oma ülematele ja seadustele, kui need ainult ei käsi patustada; siis tuleb
kuuletuda pigem Jumalale kui inimestele, Ap 5[:29].190” Kui aga sõjamees ei tea või ei suuda välja selgitada, kas tema isand peab ebaõiglast sõda,
siis Lutheri sõnul „ei tarvitse sa oma kahtlustest puretud kuulekust seepärast
vähendada, /.../ vaid pead temast armastuse pärast parimat mõtlema [teisisõnu: käituma heas usus]. /.../ See annab sulle meelekindlust ja nii käitud sa
Jumala ees õigesti.”191 Nagu eespoolgi mainitud: kindlat kuulekust tuleks
eelistada ebakindlale sõnakuulmatusele.
Selgitades, kas sõjamees võib erinevaid isandaid teenida ja neilt kõigilt
palka vastu võtta, tuletab Luther esmalt meelde seda, et ahnus on igas ametis
ühtmoodi vale192. Teisalt võib sõjamees, „kellele Jumal on andnud sõdimise
oskuse, teenida selle kui enda kunsti ja käsitööga isandat, kes sellest huvitatud
on, ja oma töö eest raha vastu võtta.193” Sõjamees ei erine siin käsitöölisest,
kes võib oma kunsti müüa sellele, kes seda omada soovib. Oluline on jälgida,
et sõjamehe „kunsti” müümine ei oleks vastuolus tema valitsejate ja kogukonna huvidega. Kuidas aga toimida olukorras, kui need isandad vastastikku
sõda peavad? Sellele on Lutheri vastus „kiire ja lühike: õigus peab olema
olulisem varandusest, ihust, aust ja sõprusest, armust ja naudingust, ning
188
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sel juhul ei tohi arvestada mitte eeskätt inimeste, vaid Jumalaga. /.../ Sest
Jumala vastu ei tohi sõdida. Ja kel pole sõjapidamiseks õigust, sõdib Jumala
vastu...194”.
Viimane küsimus hõlmab „ajalikku au ja kuulsust” sõjateenistuse
valimise motiividena. Luther rõhutab kindlalt selliste põhjuste ekslikkust:
„Nii auahnus kui ka rahaahnus on ikkagi ahnitsemine, üks sama ebaõiglane
kui teinegi, ja kes sellisest pahest kantuna sõdib, see sõdib end põrgusse. Sest
au tuleb jätta Jumalale ning olla ise rahul oma palga ja tasuks saadud toidumoonaga.” Sõjamees peab oma tööd tegema teadmises, et ta aitab oma ülemat
„heas asjas”, mitte omaenese au ja kuulsuse pärast. „Iseenda au tagaajamine
kuulub suurimate pattude hulka ega ole muud kui crimen laesae majestatis
divine, taevase majesteedi röövimine. /.../ Kaotatud on nii mõningi lahing,
mida oleks olnud võimalik võita, kui selleks poleks läinud vaja veel midagi
peale au. Sest sellised auahned sõjamehed ei usu, et Jumal on lahingus kohal
ja kingib võidu. Seepärast ei karda nad Jumalat ega ole kindlameelsed, vaid
on häbematud ja rumalad ning saavad lõpuks lüüa.195”
Kirja lõpetavad mõned tähelepanekud sõjameeste välistest halbadest ja
headest tavadest enne lahingut. Selline teave pärineb tõenäoliselt taas Assa
von Kramilt. Luther taunib neid, kes lähevad lahingusse kergemeelselt, näiteks
„kes ennast ja teisi enne lahingut kehutavad mõtlema armuvahekordadele,
öeldes: „Mõelgu nüüd igaüks oma kallikesele!” /.../ On kohutav mõelda ja
kuulda, et hetkel, mil Jumala kohus ja surmaoht silme ees seisavad, meelitab
ja lohutab end keegi lihaliku armastusega...196” Samuti on laiduväärt need,
kes „ei oska oma uljust teisiti näidata kui Jumalast ja tema kohtust põlgusega kõneldes, just nagu oleksid nad tänu sellele eriti kõvad mehed, et söandavad häbiväärsel viisil vanduda, kiruda, jultumust üles näidata...”197. Luther
manitseb ka sõjasulaseid, „kes mööda maad sõdu otsides ringi hulguvad”,
et nad ei muutuks oma „sõgedas sõdimise isus või tahtmises elada vaba ja
metsikut elu” paratamatult „röövliteks ja kelmideks”, vaid et nad teeksid
võimaluse korral muud tööd ja endale leiba teeniksid, kuni neid taas sõjateenistusse kutsutakse. Veel toob Luther negatiivsena esile sõjameeste erinevad ebausukombed enne lahingut: palved erinevate pühakute poole, relvade ja hobuste õnnistamine, lootmine kaasas kantavale evangeeliumile või
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mõnele amuletile. „Kõik nad on pannud end üpris ohtlikku olukorda, sest
nad ei usu Jumalat, vaid patustavad usu puudumisega Jumala vastu”, ütleb
Luther198.
Kui eespool nimetatud kombed ja tõekspidamised väärivad hukkamõistu
ning välja juurimist, siis mida on Lutheril sõjameestele asemele pakkuda?
Ta annab nõu ennast võitluseks ja võimalikuks suremiseks ette valmistada
palvega, milles sõjamees saab esmalt Loojat tänada oma töö eest, mille kohta
ta saab olla kindel, „et see pole patt, vaid õige ja kuulekas sinu [Jumala]
tahtele allumine”. Kuna keegi ei saa õndsaks sõjamehena, vaid üksnes
kristlasena, siis tuleks ennast vabatahtlikult Jumala tahte teenistusse anda,
uskuda päästesse ja Tema armule toetudes „elada ja surra, võidelda ja tegutseda199”. Vormilt küll sõjakalt, kuid sisult igati kristlikult soovitab Luther:
„Usalda siis oma hing ja ihu Tema kätesse, tõmba mõõk tupest ja mine
Jumala nimel lahingusse!200” Ja mis on sellise innustuse tulemus? Luther
usub siiralt, et kristlastest sõjamehed võivad sõjaväe tuumiku moodustades
otsustada võidu üle: „Kui enamik võitlejaid niimoodi mõtleks ja talitaks, ei
suudaks keegi sellisele sõjaväele midagi teha...201” Luther on veendunud,
et selliselt motiveeritud sõjavägi suudaks kindlalt vastu seista ka türklaste
pealetungile, „sest ristiusk pole mõni nali või tühiasi, vaid nagu Kristus
evangeeliumis ütleb: „Usk suudab kõike!” Kuid, mu armas, kus küll on kõik
need, kes niimoodi usuvad ja seda teha suudavad?202”.
Kirja eelviimases lõigus annab Luther mõista, et tal oli kavas midagi
kirjutada ka türklastega sõdimise kohta, „kuna aga türklane jälle koju on
pöördunud203 ja meie, sakslased, enam selle kohta midagi ei küsi, siis pole
veel tulnud aeg sellest kirjutada.204”
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4. Kokkuvõtvad järeldused
Nüüdisaegses maailmas on endiselt palju neid, kes kannatavad vägivallarežiimide ja diktaatorite ülekohtu all, või rahvaid, kes soovivad suuremat
poliitilist või usulist vabadust ning enesemääramisõigust. Riikidevahelised
sõjad, poliitilised kriisid ja vägivald pole maailmasõdade järgsel ajal kuhugi
kadunud, pigem on viimastel aastakümnetel lisandunud uued konfliktid erinevate sotsiaalsete kihtide, rahvaste, kultuuride ja religioonide vahel. Sõjaainese
käsitlemise muudavad keerukaks ja vastuoluliseks vägivallatsemise hävituslikud mõjud ja kohutavad tagajärjed inimestele. Nii on tekkinud arvukalt
põhjendamatuid ja vastuolulisi eelarvamusi, mis tulevad tegeliku ajaloolise, kultuurilise ja religioosse reaalsuse ekslikust mõistmisest. Levinud on
arvamus, et religioon vastandub olemuslikult vägivallale ja sõjale ning kõik,
kes vägivalda või sõda religiooniga seostavad või selle nimel kasutavad, on
kas fanaatikud või vähemasti eksiteele sattunud. Siiski näitab ajalugu, et peaaegu kõik religioonid ja kultuurid on sõda ja vägivalda ühel või teisel moel
õigustanud, argumenteerides seda oma pühade tekstide tõdede ja traditsioonidega, aga ka terve inimmõistusega. Nii on seda ajaloo jooksul tehtud ka kristlikus religioonis, kus on ajapikku välja kujunenud filosoofilis-teoloogiline
õpetus õiglasest sõjast (bellum-iustum-õpetus). Erinevatel aegadel on ikka
leidunud kristlikke mõtlejaid, keda olud on sundinud eriliselt keskenduma
kristlase positsioonile sõja ja vägivalla suhtes. Nende hulgas on tänini olulisel
kohal Martin Luther, kristliku kiriku üks mõjukamaid teolooge ja kirikumehi,
vaimulikke nõuandjaid ja usu eest võitlejaid. Selle kirjatöö eesmärgiks on
olnud selgusele jõuda, kuidas Luther oma teoreetilistes seisukohavõttudes
sõjasse kui nähtusesse suhtub. Luubi alla on võetud ennekõike sõjapidamise
õigustatuse ja sõjamehe elukutsega seonduvad küsimused.
Martin Lutheri „Sõjameeste kiri”, millest artikkel põgusa ülevaate andis,
mõjus juba Lutheri eluajal provokatiivselt – ja küllap on ta seda veel ka
tänapäeval, nagu näitab Lutheri dekaadi raames toimuv ajakohane diskussioon. Vaid pealiskaudne pilk tänapäeva sündmustele ja arusaamadele paljastab poliitilise ja sotsiaalse ebaõigluse, usulise tagakiusamise ja äärmusluse, suurriikide poliitilistest ja majanduslikest huvidest lähtuvad ja õiguslikult küsitavad sõjalised konfliktid, sõjalised sekkumised rahvusvahelist
julgeolekut ohustavate režiimide kukutamiseks. Selles kontekstis võivad
„Sõjameeste kirja” vaated mõjuda koguni plahvatusohtlikult. Sõjatemaatikat
on väga raske käsitada eelarvamusvabalt ja emotsioonideta. Lutheri teksti
lugedes tekib kohati selge äratundmine, kui tabavalt võiks mõni seisukoht
käia ka praeguste probleemide kohta, ning see tekitab sümpaatiat, mõistmist ja heakskiitu. Teisalt võib leida väljendusi, mis mõjuvad provokatiivselt,
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anakronistlikult ning koguni kohatult. Kindel on aga see, et Lutheri tekst ei
jäta tõenäoliselt kedagi ükskõikseks.
Lutheri olulisemad vaated sellest kirjast võib lühidalt kokku võtta nii:
1. Lutheri mõtted on asetatud „kahe riigi” ja „kahe valitsuse” õpetuse
taustale. Inimesed võib jagada kaheks: ühelt poolt need, kes kuuluvad
Jumalariiki ehk puhtsüdamlikud usklikud Kristuses. Nemad ei vaja
teoreetiliselt ilmalikku mõõka ega ilmalikku õigust, kuid kuuluvad siiski
oma ihu ja varaga maapealsesse maailma. Teisalt kõik need, kes pole
kristlased ja kuuluvad maailmariiki ehk käsu alla – neile on Jumal loonud
teistsuguse, ilmaliku valitsuse – „mõõga meelevallas” ehk sunniviisilise
õiguskorra all. Maailmariigis peab Jumala tahtel valitsema õigus, kord
ja rahu. Selle tagamine on (kristliku) ülikkonna amet, kes ei kanna oma
mõõka asjata. Niisiis haldab Jumal seda maailma kõigi inimeste hüvanguks ka mõõga abil.
2. Ülikkondlik seisus toimib (elu)kutsena, selle ametiga kaasneb jumalike
volituste täitmine ja koostöö teiste (elu)kutsete esindajatega, sh sõjameestega. Lutheri järgi tuleb eristada ametit ja isikut, tööd ja selle
tegijat. Kui ametid ja (elu)kutsed on allutatud kindlaksmääratud korrale
ja mõistusele, siis langevad kokku Jumala ja inimese tegutsemine ning
tekib koostöö ehk cooperatio, nagu Luther seda kutsub. Kristlased teevad
maailma kujundamisel Jumalaga teadlikku koostööd (cooperatores Dei),
mittekristlased aga on jumaliku maailmavalitsemise tööriistadeks.205
3. Ilmaliku valitsuse eesmärgiks on Lutheri sõnul „nõrkade toetamine ja
kaitsmine, õiglusel valitseda laskmine, rahu säilitamine nii sisemistes kui
ka välistes asjades” ehk rahu ja sotsiaalse kindlustatuse tagamine.
4. Selle kohustuse täitmiseks on ilmalikule valitsusele usaldatud „mõõgaamet”, mis tähendab „kaitsmist ja karistamist, vagade kaitsmist rahu
läbi ja kurjade karistamist sõjaga”. Küsimusele, kas poliitilise ülikkonna kindlas ametis (nt sõjamehena) toimides on kristlane endiselt
cooperator Dei, vastab Luther jaatavalt. Ta teeb vahet kristlase enesele
ja teistele suunatud tegudel. „Mõõk” oma erinevates funktsioonides on
kõigile vajalik ja kasulik ning kristlane peab olema valmis ka ülikkondlike
ülesannete täitmist enda peale võtma. Luther lahendab vastuolu mäejutluses sisalduva armastuskäsu ja õiguspärase vägivalla kasutamise vahel
järgmiste sõnadega: „...nii et sa vastad sisemiselt Jumala riigi ja välispidiselt ilmaliku riigi nõuetele, ühtaegu talud kurja ja ebaõiglust ning ometi
205

Vt Reuter, Hans-Richard. 2000. Martin Luther und Friedensproblem. – Brieskorn,
N., Riedenauer, M. (Hrsg.). Suche nach Frieden: Politische Ethik in der Neuen Frühzeit I.
Stuttgart: W. Kohlhammer, S. 68.

326

ANDRES SAUMETS

karistad neid, ei pane kurjale vastu ja paned ometi. Sest ühelt poolt pead
sa silmas ennast ja enda oma, teiselt poolt ligimest ja tema oma. Enda ja
enda oma puhul käitud sa evangeeliumi järgi ning talud [sulle tehtavat]
ebaõiglust nagu tõeline kristlane. Ligimese ja tema oma puhul käitud
armastuse kohaselt ega talu mingit ebaõiglust tema vastu.”206 Seega saab
kristlane rahuliku südametunnistusega alluda vägivallaküsimusi haldavale
ülikkonnale ja ka ise näiteks sõjamehe kohuseid täita. Mõõk peab aga
olema rahu kui Jumalale meelepärase kõrgeima poliitilise hüve teenistuses. Rahu saavutamiseks tuleb vaeva näha ja sellel võib mõnikord olla
kõrge hind. Kui vähegi võimalik, siis eelistab Luther siiski selgelt sõja
vältimist sõdimisele.
5. Lutheri „Sõjameeste kirjal” on oluline osa kristliku õpetuse „õiglasest
sõjast” (iustum bellum) arengus207. See õpetus pole mõeldud niivõrd sõja
õigustamiseks, vaid pigem selle vältimiseks või vähemalt piiramiseks.
Sajanditevanuse teooria vundamendi moodustavad kaks klassikalist
põhitõde: 1) õigus sõda pidada (ius ad bellum), milleks on tarvis õiget
põhjust, õiguspõhist autoriteeti ja õiget eesmärki, ja 2) õiguslikud piirangud sõjas (ius in bello), mis määratlevad, kuidas teatud olukorras sõdida
ja missugune sõjapidamisviis valida.
6. Luther käsitleb oma kirjas põhjalikumalt kolme sõjastsenaariumi ja seab
sõjapidamisele kindlad piirangud keskaegse „õiglase sõja” õpetusest
lähtudes: igasugune osalemine ebaõiglases sõjas ning ebaõiged sõjapidamise motiivid ja viisid on lubamatud. Ebaõiglaseks peab Luther
ründesõda või preventiivset sõda, mida peetakse võimu- ja õigusenõudluse läbisurumiseks, vallutamiseks ja võimuvõtmiseks, samuti sõda,
mis on kavandatud „ristisõjana” või mingit ideed või ideoloogiat kehtestava võitlusena. Kõlbeliselt saab „õiglane” olla üksnes kaitsesõda, mille
puhul Luther rõhutab eelkõige hädakaitset. Kaitsesõjaks võib aga lugeda
ka sõjalist sekkumist üldise korra taastamiseks, isegi kui see tähendab
mässu mahasurumist. Kõrgema seisuse vastu pole kellelgi õigust mässata
ega sõda pidada. Ülikkond ega ka nende teenistuses olevad sõjamehed,
kes avaliku korra kaitseks ja rahu kehtestamiseks kasutavad vägivalda, ei
tee end Jumala ees süüdlaseks, sest nad astuvad vastu kurjale, mis mässu
tekitab.
7. Igal kristlasel (ka kristlikul sõjamehel) on kohustus kontrollida vägivalla kasutamist ja sõjapidamise õigustatust. Kristlik sõjamees peab
206
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ülikkonnale osutatavast (sõja)teenistusest keelduma, kui ta teab kindlalt,
et tegemist on ebaõiglase sõjaga. Siis kehtib piibellik reegel, et „kuuletuda
tuleb pigem Jumalale kui inimestele” (Ap 5,29).
8. Kristlike sõjameeste konkreetsetele süümeküsimustele on Lutheril ka
konkreetsed vastused, milles ta püüab uustestamentlikus vaimus selgitada sõjameeste kutse-eetilistele otsustele seatud piire ja võimalusi.
Tegemist on selge katsega anda sõjameestele nõu, kuidas eetilis-moraalse
„kompassi”208 abil oma kutsetööga nii toime tulla, et ei kannataks sõjamehe isiklik südametunnistus ega ka tema ameti maine. Selleks, et oma
ametis tegutseda kindlameelselt, õigesti ja vastutustundlikult (ehk sõna
otseses mõttes „hea südametunnistusega”), peab sõjamees, kes ei saa
viimast vastutust oma tegude eest kellegi teise õlgadele panna, Lutheri
kirjas antud nõuandeid kriitiliselt hindama ja oma südametunnistust
põhjalikult küsitlema.
Kahtlemata on 16. sajandi esimese poole keerukas sotsiaalpoliitiline ja
religioosne olukord Saksamaal ja mujal Lääne-Euroopas jätnud oma selge
pitseri ka Lutheri „Sõjameeste kirja” vaadetele. Keskaegse vaenusega puutus ta ennekõike kokku riigirüütlite ja talupoegade ülestõususid ning tema
ajastu erinevate valitsejate omavahelisi võimuvõitlusi jälgides. Lutherile
võib praegu ette heita, et ta ei ole kritiseerinud vägivallaga kehtestatud rahu,
et ta pole sõnastanud mingit kindlapiirilisemat vastupanuõigust, kuigi tema
vaateid teiste eest seismise ja võitlemise kohta võiks ju selles tähenduses
tõlgendada. Poliitilise valitsuse ja selle hallatava vägivalla teoloogilise legitimeerimisega avas Luther tahtmatult ukse hilisemaks sõjalise vägivalla
õigustamiseks reformatoorse teoloogia abil, mille üheks väljundiks oli ka
uut tüüpi sõdade – konfessionaalsete (kodu)sõdade – sünd209.
Samuti ei mõistnud ta modernse (imperialistliku) sõja sisu, sest tal
polnud võimalust seda ise kogeda. Pärast Lutherit on sõjad muutunud
järk-järgult totaalseteks ja ideoloogilisteks, sõdade iseloomu teisenemisest
annavad tunnistust suured muutused relvastuses ja strateegiates, poliitilistes süsteemides ja õiguslikes regulatsioonides. Kui Lutheri ajal sai veel
juhinduda antiiksest motost „Si vis pacem, para bellum” („Kui tahad rahu,
valmistu sõjaks”), siis 20. sajandile iseloomulik võidurelvastumine ja tuumaheidutus on sünnitanud ebakindla olukorra. Relvatööstuse käigushoidmiseks
ja sõjapidamiseks vajalikud ressursid tulevad sageli selliste eluvaldkondade
208
Vt Salisch, Marcus von. 2010. „Denn die Hand, die das Schwert führt, ist Gottes Hand.”
Martin Luthers „Kriegsleuteschrift” von 1526. – Militärgeschichte. Zeitschrift für historische
Bildung. Potsdam: Militärgeschichtliches Forschungsamt, S. 7. [Edaspidi Salisch 2010]
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(haridus, meditsiin, sotsiaalhoolekanne, kultuur jms) arvelt, mis peaksid teenima inimväärset elu, sotsiaalset kindlustatust ja ühiskondlikku stabiilsust,
seega üldisemas mõttes ka rahu. Kui lisada siia veel nüüdisaegsed usulis-etnilised relvakonfliktid ja asümmeetrilised kokkupõrked võitluses terrorismiga,
siis näeme, et seda traditsioonilist sõjamudelit, millele Luther oma ajastu
lapsena tugines, enam ei eksisteeri. Teisalt on praegused sõjad ja relvakonfliktid tõstatanud taas päevakorda mitmeid küsimusi, millele vastuseid otsides
võiks abi olla ka Lutherist.
Kas Luther on oma aja ära elanud? Kindlasti mitte, nagu näitab rahvusvaheline Lutheri dekaad ja üha uued erinevates keeltes ilmuvad temaatilised artiklid ja raamatud, nende seas ka Lutheri valitud tekstide kauaoodatud
esimene eestikeelsete tõlgete kogumik. Lutherilt on veel palju õppida, aga
tuleb olla tähelepanelik, et õppida õigeid tarkusi, see tähendab keskenduda
tema õpetuse püsiväärtustele.
Lutheri „Sõjameeste kirjast” võib välja tuua mitmed vaated, mis pole
tänini oma värskust kaotanud:
1. Seda maailma valitseb Jumal, mitte mingi omaseaduslikkus, poliitiline
süsteem või ideoloogia (õpetus Jumala kahest valitsusest)210. Poliitilisele
ülikkonnale omistab Luther iseseisva, kiriklikust legitimatsioonist sõltumatu „ilmaliku võimu”, mis on otseses teenistussuhtes Jumala ilmaliku
valitsusega. Ilmalik võim ei ole seega autonoomne (sõltumatu), vaid
teonoomne (Jumalast sõltuv). Kuna aga ilmalik võim piirdub väliste,
peamiselt sotsiaalsuhete reguleerimisega, pole usk selle võimu rakendamise olemuslik, põhimõtteliselt vältimatu tunnus. Siit saab teha olulise
järelduse, et just vaimuliku ja ilmaliku võimu põhimõtteline eristamine,
poliitilise tegevuse ratsionaliseerimine ja vabastamine kirikliku eestkoste
alt, aitab vältida poliitilise võimu igasugust ideologiseerimist, eriti just
sellist, mis ka tänapäeval väidab fundamentalistlikult teadvat, kuidas
eristada musta ja valget, kurjust ja headust. Lutheri õpetus võimaldab
(vähemalt teoreetiliselt) nüüdsel ajal aktsepteerida riigi usulist ja maailmavaatelist neutraalsust, mis on nüüdisaegsete liberaal-demokraatlikel
põhiseadustel rajanevate riikide oluliseks tunnuseks.211
2. Igasuguse tegevuse eesmärgiks peab olema rahu ja õiglus kõikidele, mis
tähendab ka konkreetseid „rahutegemise” (Peacemaking) samme, näiteks
ründerelvastuse ja relvakaubanduse piiramist, konfliktiennetamist, kriisireguleerimist, inimõiguste, usuvabaduse ja demokraatlike väärtuste
kaitsmist, õiglase ja jätkusuutliku majanduse arendamist ning teadlikku
210
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liikumist „õiglase rahu” (Just Peace, Gerechter Frieden) suunas.212
Lutherilt võiks praegugi õppida „rahutegija” õiget südamehoiakut: „Kes
tahab olla kristlane ja Jumala laps, see ei alusta ise mingit sõda ega rahutust, vaid aitab kaasa ja annab nõu rahuks kõikjal, kus ta saab, kuigi ka
oleks õigus ja piisavalt põhjusi sõja pidamiseks…213”
3. Poliitilise tegevuse ratsionaliseerimise tulemuseks on realism, mis toonitab
seda, kui oluline on riiklik võim anarhia ületamiseks (või leevendamiseks)
nii sise- kui välispoliitikas. Luther on oma vaadetelt realist. Aga kui
Luther oma tekstis ka realistlikult väljendub, siis ei tähenda see seda, nagu
kummardaks ta ebausklikult või fatalistlikult muutumatute realiteetide
ees. Lutheri realism on alati „usklik realism”, mis ei pea lootust kunagi
ebareaalseks!214
4. Luther on täie teravusega tõstatanud sõdades ja relvakonfliktides osalemise küsimuse. Igasugusest ebaõiglasest (poliitiliselt, õiguslikult või
ka eetiliselt küsitavast) sõjapidamisest tuleb ennast eemal hoida. Enne
osalemisotsuse tegemist peab ka kristlik sõjamees „võimalikult usinalt”
selle nimel vaeva nägema, et ise asja õigsuses selgusele jõuda. Luther
teab loomulikult, et sellist olukordade kriitilise hindamise võimet, mille
puhul on vaja head informeeritust ja tundlikku eristamisvõimet, saab tegelikkuses oodata vaid vähestelt. Ent ka väike hulk teadlikke inimesi on
tema jaoks oluline, sest see võib osutuda pikemas perspektiivis murdepunktiks. Ja kes teab, ehk on nendeks teadlikeks inimesteks just elukutselised sõjamehed...
5. Kristlaste „relvadeks” ebaõigluse ja kurjuse vastu on jutlus ja palve.
Luther annab kirikule erilise ülesande: avaliku ja Jumala ees vastutustundliku kõnega välja astuda rahu ja õigluse eest selles maailmas.215 See,
kes ebaõigluse maha vaikib, salgab ka Jumalat. Luther ei vaikinud ise
arglikult ega luba seda teha ka järeltulevatel põlvedel. „Ebaõiglust ja vägivalda tuleb kannatada, aga vait ei pea mitte olema. Sest kristlane peab
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Õiglase rahu kontseptsiooni kohta vt lähemalt: Stassen, Glen H. 2006. Õiglase rahu
tegemine terrorismi ajastul. (1. ja 2.). – Teekäija. EKBK Liidu ajakiri. Nr. 10, 11. Tallinn.
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tõest tunnistust andma ja tõe pärast surema...”216. See, et kristlikud kirikud
ja kogudused ühiskonna valupunktidest ning vägivalla- ja surmakultuuri
jõulisest pealetungist enam ei vaiki ega kõnele sellest valet, on julgustav
ja lootustandev märk. Lutherit eeskujuks võttes võivad vastutustundlikult
ja mõistlikult rääkima hakata ka need, kes praegu veel erinevatel põhjustel
vaikivad.
Mida öelda lõpetuseks? Mõeldes eelseisvale reformatsioonijuubelile, on
ajaloolased ja teoloogid hoiatanud uue „Lutheri kultuse” tekkimise ja
tema kangelasena ülistamise eest. Pigem manitsetakse senisest rohkem
tähelepanu pöörama juba ammu teadaolevatele uurimistulemustele217.
Põhimõtteliselt kehtib see ka Lutheri „Sõjameeste kirja” kohta. Siiski väärib see kiri ka tänapäeval värske pilgu ja avatud südamega lugemist ning
loetu üle mõtisklemist, et mõista ja akadeemilises diskussioonis paremini
avada protestantliku kristluse nüüdisaegse enesemõistmise mõningaid „ebamugavaid” põhjusi. Seda ei pea tegema üksnes õpetatud teoloogid ja kirikujuhid, vaid see on mõeldav ka Jumala „ilmaliku valitsuse” rollis poliitikute ja
„mõõgaametit” pidavate sõdurite ning nende „südametunnistust” nõustavate
sõjaväevaimulike puhul. Praeguseks on Eesti sõdurid täitnud elude kaotamise hinnaga oma kohust riigi ees nii sõjalistel operatsioonidel Iraagis ja
Afganistanis kui ka teistes maailma kriisikolletes. Nad teevad seda rasket ja
ohtlikku tööd, sest nõnda on otsustanud tänapäevane Eesti legitiimne „ülikkond” – valitsus ja riigikogu. Eesti kutselised sõdurid tegelevad ka teiste
kriisisituatsioonidega, näiteks piraatluse ohjeldamisega, olles rahvusvaheliste eraturvafirmade palgal. Oma elu lahingutegevuses ohtu seades ning
kaost ja vägivalda hallates võivad nüüdsel sõduril tekkida samasugused
süümeküsimused nagu mitme sajandi eest Assa von Kramil. Seetõttu võib
Luther juhatada ka nüüdisaegseid sõjamehi, seda kasvõi eksistentsiaalses
mures „kas ka sõjamehed võivad õndsaks saada”. Lõpetuseks aga kõigile
lugejatele edasimõtlemiseks tähelepanuväärne seisukoht, mille on sõnastanud
Lutheri kirjale ja sellest ajendatud debatile viidates tuntud saksa poliitik ja
jurist Hans-Ulrich Klose: tänapäevastel sõjalistel operatsioonidel viibivatele
sõduritele ei tohiks jääda tunnet, nagu ei saaks nad olla kristlased seetõttu, et
peavad võibolla kelleltki elu võtma218.
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The Formation and Development of the Estonian
Officer Training System 1919–1940
Andres Seene, Ph.D. (History)
Head of the Estonian National Defence College Museum (2003–2013)

Several military educational institutions were founded during and after
the Estonian War of Independence (1918–1920). The Military School
of the Republic of Estonia was officially founded by order of the Commander-in-Chief on April 3, 1919. In 1920, the Non-Commissioned
Officers School was established in Tallinn. In addition, the Military
School, the Navy School and the Military Technical School were established in 1920 and 1923. In 1921 General Staff Courses were started at
a higher military level (named as the Higher Military School in 1925).
In the field of officer training all the concepts and principles inherited
from Imperial Russia were no longer applicable in the new economic
and social environment. The uniform military background (obtained
in Russia) helped to form common ground and understanding among
senior leaders. By general consent, it was deemed absolutely necessary for a small nation to have well-prepared armed forces and highly
qualified leaders in order to provide successful resistance against larger
numbers of enemy troops in wartime. The main aim of the army conversion during the transitional period to peacetime was to save money.
This attempt at establishing a Joint Military School ended in founding
the Joint Military Educational Facilities (in Estonian Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused), by the decree of the Government of the Republic
on August 29, 1923. The former General Staff Courses (Military Academy), the Military School and the Non-Commissioned Officer School
that had functioned independently were united. The provision of education was centralized under one commander to ensure harmonized training and reduce the staff of units.
The initial system of training and education (1920–1928) was considered to be too theoretical and purely knowledge, not ability- or skillbased. Predictably this system did not give good results. Therefore the
importance of practical methods, troop practice and long probation of
future officers was overstressed in the second half of the 1930s. In order
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to make the officer profession more attractive and get the best candidates, the armed forces leadership had to make compromises and started
to shorten the overall preparation and probation time in 1940. It can be
seen that the initial theoretical approach could not satisfy the needs for
competent officers and as a reaction to that the reforms overstressed
the importance of practice and probation. However, we can see that the
Estonian system of officer training of the period in question was very
quality-driven.
The planning of officer personnel was not very systematic from the
outset due to lack of experience and the constant need to cut expenses.
There was also a lack of knowledge and experience in how to organize
all arms of services cadre preparation in the conditions of a small state,
because the overall need for specialties was too small in number. It was
obvious that the infantry was the main arm of service and needed the
most attention, but there was a lack of knowledge how to renew systematically and permanently other arms and specialties cadre. Therefore
the proper balanced approach for training officers had to be tested and
cleared out in practice. The early experience of Estonia demonstrates
the difficulty of long term planning for the national military high command and how a small state can create the military leader training system appropriate for its requirements.

Formulation of Estonian National
Defence Policy in 1996–1999: From Main
Directions to NATO Membership Action Plan
Hellar Lill, M.A. (History)
Head of Military Service Department, Estonian Ministry of Defence

This article concentrates on the formulation of the main issues of the
Estonian defence policy in 1996–1999. In 1996 the Estonian Parliament
approved the “Guidelines for the Estonian National Defence Policy”.
This document declared that Estonian National Defence should be constructed upon two inter-dependent and complementary orientations.
These orientations were independent self-defence capability, supported
by state defence structures, and international defence-related cooperation. That was the first time that Estonia officially declared its willingness to join NATO. In 1996, retired Colonel Ants Laaneots presented his
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own conceptual and systematic approach to defence. In 1997and 1998
there was a public debate on defence-related issues in the newspapers.
Although the official policy was to join NATO, there was another understanding among some intellectuals. These certain individuals proposed
the idea of neutrality or suggested that no defence forces would be
needed at all. Some alternative ideas were presented in articles. By the
end of 1998, defence questions, especially those of joining NATO and
fixing a defence budget with a certain percentage of General Domestic Product (GDP), were emphasised as issues of high importance by
President Lennart Meri. The government, which was formed after the
elections in spring 1999, declared security and defence questions as one
of their priorities. In the same year, Estonia presented its first Annual
National Programme (ANP) within the MAP (Membership Action Plan)
process to NATO. In the ANP document Estonia provided information
about its fundamental aims and principles for accession to NATO and
developing its defence in five spheres: political and economical, defence
and military, resource, security, and legal. Defence issues were related
with other statehood functions. This document can be also presented as
defence conception. The ANP included a more comprehensive approach
to security than previous documents. The MAP/ANP process became a
framework for negotiations with NATO and the development of Estonian Defence Policy and the structures based on it. Estonia lowered its
ambitions for wartime force structure to 25,000–30,000. That figure
took into consideration the real resources available. Although the Estonian government of this period mentioned international cooperation and
a desire to join NATO in their programmes, not enough was done to formulate a clear conception and action plan in this direction until 1999.
There was a lack of serious discussion between political parties about
defence issues. The main subject of discussion was the question of compulsory conscription, but the statements were more rhetorical than based
on analysis. Until 1999, there was not enough political interest to pay
attention to defence questions. In summary, the biggest achievement in
developing the Defence Forces since 1999 can be considered the abandonment of the idea of primary self-defence capability against largerange foreign attack forces in order to reach NATO membership.
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Planning, Programming and Budgeting
in Defence Management
Jaan Murumets, Ph.D. (Strategic Studies)
Senior Research Fellow in the Centre for Applied Studies at the ENDC

The PPB system is a set of rules, procedures, and techniques introduced for the specific purpose of improving high level planning. Its
product is a multi-year budget, which lists the programs and/or major
activities of an organization, and assigns all costs associated with each.
The system enables the decision- maker to see the future implications of today’s choices and to evaluate the organization’s progress
toward its stated objectives. The PPBS combines systems analysis and
program budgeting.
The purpose of the PPBS is to support informed and responsible
decision-making about the allocation of resources to meet crucial security
challenges, i.e. ensure that the Secretary of Defense could consider several alternatives in which costs, forces, and strategies had been considered
together; and to promote consensus on strategic objectives and priorities.
The instrument of choice to pursue these goals is program budgeting that ensures orientation of the defense organization to quantifiable
outputs projected over extended time horizon.
The PPBS – in order to support informed decision making at the top
levels of defense management – is based on the following central ideas:
 It seeks to develop a framework of defense programs that should
guide, based on explicit criteria, the identification, modification,
development and sustainment of alternative ways and means to meet
national objectives.
 The PPBS should ensure credible analytical support for top-level
decision makers to choose among balanced and feasible solutions.
This analysis should look several years into the future and be focused
on potentially multi-service force package output capabilities across
broader mission areas instead of service-centered, and consequently
environment-limited, options.
 The backbone of the process is a comprehensive plan that looks several years into the future, incorporates key activities and milestones
from the established program framework, and provides, based on
output-focused analytical support, a blueprint of the dynamics of the
outcomes of current decisions.
 Management of the PPBS is based on participatory management and
centralized decision-making.
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The PPBS system consists of three phases. The planning phase addresses
national security and defense concerns in medium-term framework. In
particular, broad national and derivative military security objectives
and policies to attain these objectives are defined, military responses to
identified security challenges are developed, outlines and priorities of
military organization tailored to meet set objectives are established, and
milestone activities to develop or sustain military capabilities required
to implement established policy and carry out strategy are identified.
The programming phase encompasses, first, the development of fiscally constrained service program proposals, representing a comprehensive and detailed expression of the total requirements to accomplish
the service mission set in planning phase. Secondly, the programming
phase encompasses cross-program analysis in order to ensure compliance with political guidance, as well as the effectiveness of utilization of
resources, measured against military output.
The budgeting phase encompasses converting resource requirements
into a comprehensive defense budget, based on the information from
the approved medium-term plan and incorporating the latest fiscal and
policy decisions.

Gender as a Qualifying Factor: Females
in Clergy and Military
Kalmer Marimaa, M.A. (Sociology)
Lecturer of Religious Studies, Theological Seminary of Tartu;
Assistant of Philosophy and Religious Studies, Tartu Health Care College

Religion and warfare are universal phenomena in human history. Both of
them have been historically characterized by sex segregation, especially
in leading positions and – in the case of military – in combat. Women
are usually excluded or clearly in the minority in those positions. Thus
the sex of an individual has been the qualifying factor which determines
the roles one can fill. This segregation has its roots in cultural traditions
and human biology, which leaves womenfolk in the domestic sphere
while the public sphere is predominantly a male domain.
The aim of the present article is to contribute to the discussion on
gender problems in church and the military. The article consists of three
parts. The first part contains a short overview of women’s ordination in
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Christianity, the second part of the article focuses on female participation in military forces, and the third part considers the common problems that clergy and military women may face and the questions that
may arise from women’s participation in traditionally male jobs. A short
overview of the article is given as follows.
Christianity sprouted in a patriarchal sociocultural background of
classical antiquity, which subsequently determined quite clearly the
roles of women in the early church. Even if women were relatively free
to practice leading roles in the churches of the first century (in Christian
heterodoxical groups this trend continued even later), the institutionalizing of the Christian church cemented their traditional roles during later
centuries. There is evidence that women were involved in priestly roles
and acted as deaconesses in the first centuries of Christianity, but in time
they were excluded from those positions and leadership functions. The
next discussions about the ordination of women were held again only
in the middle of the 19th century within the women’s rights movement
in the US. The actual ordination of women (re-)started only a few years
later, but it was a very slow and toilsome process. A more noticeable
inflow of women into clergy positions sped up with the new wave of
feminism more than a century later. Today women have access to even
higher clergy positions (bishops) in many denominations, but there
are still churches who do not ordain women at all or do it with certain
limitations.
The second part of the article deals with women in the military. There
are a few examples of individual women (sometimes in male disguise)
and female units who have taken part in direct combat. Despite their
success, they are still usually underrepresented or even fully excluded
from the roles and fields that are traditionally male domains (e.g. combat forces). At this point, the different views that try to explain that tendency are explored. The weakest arguments come from representatives
of so-called biological and social masculinism. They point out the differences between sexes in physiology, sex hormones (especially different testosterone levels), cognitive skills and group dynamics, but none
of those seem to be sufficient reasons for women being so underrepresented in military forces. The cultural explanations, on the other hand,
refer to differences in male and female socialization that influence ideas
about masculinity and femininity, the first of which relates to warfare
and the latter to women supporting men behind the scenes. Next, the
article describes feminist interpretations, which are divided into three
different views. Those feminist movements that demand equal rights

340

SUMMARIES

argue that sex segregation in military forces is patriarchal legacy that
does not allow women to achieve their full potential. Differential feminists believe that men and women basically have different natures with
their own distinct interests and values, so warfare is simply more natural
for men. Finally, the post-essentialist feminists find that gender is just
a product of discourses where the limits of masculinity and femininity
are defined, however, this does not say anything about the real characteristics of both sexes. Cultural and feminist explanations both account
for some reasons why there is strong sex segregation in the military, but
their explanatory power is limited as well (besides having few unempirical claims as in the case of differential feminists about human nature,
for example). Probably one of the best explanations comes from a view
that combines the “cumulative bureaucratization of violence with the
centrifugal idealization of gender roles”. This connects a strong division
in gender roles with the large-scale warfare that began with the birth of
civilizations. For centuries the power and security of evolving states
was based on the strength of its military. Therefore the status of warriors
was held in high esteem. But those warriors needed supporting laborers and their unique biological role made women reproducers of both
warriors and supporting labor force. This societal need turned into social
rule where women had no place in warfare. This division in gender roles
became supported by ideology that legitimized it. However changes in
the culture of military and its forces in modern Western societies have
made it possible for women to slowly move into those military roles that
have traditionally been reserved for men.
The last part of the article takes into consideration the problems that
females may face while working in the military and clergy. The issues
mentioned here include such questions as their acceptance, gender stereotypes, and tendencies for the primary focus to be on gender, not on real
abilities. One of the central questions in this part is whether people serve
with their gender or with their abilities in their positions. Additionally
the problems of the feminization of clergy and military and role models
in those fields are touched upon. The discussion of these problems is
partially based on the interviews used to study opinions about clergywomen among female theology graduates.
The conclusion states that the question is not whether and how
widely men and women should be included in certain positions in military and in church, but rather if people who are willing and do have
proper skills, knowledge and abilities can apply themselves in positions
where they are potentially fitted regardless of their sex.
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The Role of the Security Council in
the Exercise of Self-Defence
René Värk, dr. iur.
Associate Professor of Constitutional and International Law at the ENDC,
Associate Professor of International Law at the University of Tartu

The right of self-defence has always been considered an inherent right of
states. The United Nations Charter reaffirms that right, but at the same
time, imposes certain limitations. States may exercise self-defence until
the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. The idea that the Security Council, a guardian of international peace and security, has a collective supervisory role
over the exercise of self-defence is reasonable, but there are significant
uncertainties. What are necessary measures? States have emphasised
that they are not satisfied with condemnations or other soft reactions,
but want effective action ending the aggression. Who decides whether
the measures are effective? While third States accept that it is the Security Council who has the exclusive right to decide over the effectiveness, the victim States wish to retain ultimate control and the possibility to resume their exercise of self-defence if the Security Council is
not able to repel the aggressor. In any case, States have an obligation
to inform the Security Council of the measures taken in the exercise of
self-defence. Such information is vital so that the Security Council can
perform its duties, i.e. to assess the situation and to decide whether and
how it should get involved. But what if the State fails to report its measures of self-defence? Does this mean that the State cannot classify its
action as self-defence? The obligation to report is procedural in nature,
i.e. to inform the Security Council of what is happening, and does not
affect in itself the legality of the measures taken in self-defence.
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The War and Peace of Mentoring
in the Estonian National Defence College
Svetlana Ganina, Ph.D. (Physics)
Associate Professor of Physics, ENDC

MSG Tanel Otsus
Instructor of Military Pedagogy, ENDC

Lt. Col. Allan Parv, M.A. (Military Science)
Chief of Chair of Tactics, ENDC

Nele Rand, M.A. (History)
Curriculum Development Advisor, ENDC

Triinu Soomere, M.A. (Conference Interpreting)
Lecturer, Head of Foreign Language Teacher’ Section, ENDC

The mentoring system in the Estonian National Defence College
(ENDC) was first established in 2009. Its first year of implementation
indicated that there was a need for a structured and regulated system of
mentoring that would best reflect the nature of the college. As a result,
a mentoring directive was developed in the ENDC and signed by its
commandant. Further development was supported by the Primus Programme of quality improvement for higher educational establishments
by the Archimedes Foundation with the help of the European Union’s
European Social Fund. Following this directive, a systematic mentoring system was put into practice for the 2011/2012 academic year and
the first board of mentors was established. This board is an independent
body whose activities are based on the principles outlined in the ENDC
mentoring directive. It is responsible for the operation and sustainable
development of mentoring, also helping to solve any issues mentors or
mentees might face.
The target group for mentoring in the ENDC in the broadest sense
are all members of the teaching staff who wish to improve their teaching
and supervision skills and integrate into the organisation quickly.
The ENDC has defined four main goals of mentoring:
1) Improving the quality of teaching through activities facilitating
teaching and learning;
2) Promoting the development of self-directed professional teaching
skills and the supervision of new teaching staff;
3) Supporting the professional development of mentors and mentees,
enabling the former to achieve their professional goals and pass on
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knowledge and experience, and the latter to receive the feedback and
support necessary for their work in the ENDC;
4) Fostering the process of adaptation and enhancing cooperation
between departments within the ENDC.
All new members of the teaching staff are obliged to choose a mentor
for the coming year. In order to help mentees in the decision-making
process, mentoring meetings with all mentors and mentees present are
organised at the beginning of each academic year. This is an opportunity for mentors to introduce themselves, mentees to meet mentors and
for the previous year’s mentees to talk about their experiences. As the
ENDC is a military school, the board of mentors considers the most
effective approach to be based on the “cross-mentoring” principle: a
mentoring relationship between a civilian and a military mentor and
mentee. The duration of the mentoring relationship is one academic
year.
The mentor’s task is to introduce the mentee to the organisation,
management of work and the staff. Regular meetings (1–2 times a week
or a month according to the agreement between mentor and mentee)
are an essential part of mentoring. During those meetings previous and
future activities are discussed. Some of those activities might include
classroom observation, analysis of teaching methodology and drawing
conclusions on developments for the mentee’s own teaching. Together
with the mentor, the mentee can examine the curricula and syllabi and
find common denominators with other subjects, possibilities to help
link their subject to others (e.g., other civilian and military subjects).
The new civilian teaching staff is introduced to the background of the
Estonian Defence Forces, including its structure and division of work
and military terminology. Besides face-to-face contact, the mentor and
mentee correspond to settle any issues that may arise and the mentor
provides information regarding in-service training, seminars, conferences, etc.
In conclusion, there have been positive changes after the first year of
officially regulated mentoring in the ENDC. First of all, the administrative level of the college has a very positive attitude towards mentoring
as the commandant signed the document to promote mentoring in the
ENDC. What is more, all new members of the teaching staff in 2011
signed agreements with mentors and their feedback on the mentoring
system was positive.
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Learning Outcome Based Assessment of Physics
Subjects in the Estonian National Defence College
Svetlana Ganina, Ph.D. (Physics)
Associate Professor of Physics, ENDC

This article is based on learning quality research. The article consists of
three parts. The first and the second parts are in the form of instructional
material, which include examples of exploiting the learning outcome
based assessment. The third is the research part that reflects the exploiting of the learning outcome based assessment in Estonian National
Defence College and its effect on achieving the learning outcomes.
The main purpose of the article is to introduce the outcome-based
assessment principles and students’ preferences based on a curriculum.
The subject has lately been widely debated on in Estonia: both positive
and negative sides have been found. Corrections and changes have been
made in almost every college curricula and syllabi.
In the article there is a brief introduction of the main characteristics of outcome-based teaching, observation of the assessment methods
and criteria and their accordance with the curriculum and the syllabus.
The main focus of the article is on the primary experience of outcomebased assessment in Estonian National Defence College physics subjects, namely on the choice of the assessment method, the naming of
the assessment criteria and the students’ feedback. There is an introduction of the results of the research conducted in 2009–2012, which deal
with the exploitation of the assessment methods and criteria and their
conscious use in the physics subjects of the Estonian National Defence
College.
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War and Warship in Theological Texts by Martin Luther:
Some Thoughts About his “Whether Soldiers Can Also
be in a State of Grace” (1526) Origins and Message
Andres Saumets, M.Th.
Research Fellow, Centre for Applied Studies, ENDC;
Associate Professor of Church History at the Theological Seminary of Tartu

Preparations for the 500th anniversary of the Reformation proceed
within the framework of “Luther’s Decade”, which encompasses a large
number of conferences, thematic lecture series, disputes and publications focusing on the most important ideas and texts by Luther, and their
timeless message to the current Christian church and society in general.
Luther’s letter “Whether Soldiers Can Also Be in a State of Grace” is
one of his more controversial texts. Luther wrote it in 1526 in a pastoral mood, though it also contains fundamental ideas of war and warfare
concerning professional soldiers.
Both in Luther’s times as well as today this letter has given ground
to the following controversial ideas: on one hand, Luther appears here
as a militant man, who obeys authorities justifies violence and glorifies
warfare and on the other hand as a wise pastor, whose greatest goal is
educating responsible and peace-oriented Christians, who are capable of
critical thinking and have a good conscience. Which Luther opens to us
from the pages of this letter depends very much on our own ability to
reflect and generalize. However, this letter is worth reading and reflecting upon, if only to better understand its religious-political context and
the message. It is indispensable to know certain historical assumptions
as well as some characteristics of Luther’s theological thinking.
In order to better understand Luther’s letter, “Whether Soldiers Can
Also be in a State of Grace”, the background of conflict law, questions
about mixing religious and secular power and the contemporary image
of war are discussed. Attention is drawn to Luther’s understanding of
law and order, internal and external freedom, and the abuse of reformation freedom in peasants’ socio-political demands, which instigated
the blood shedding of the German Peasants’ War. This letter should
be understood as a response to the acutely raised questions in the context of the Peasants’ War, therefore the topic is discussed more profoundly. Since western society at Luther’s time lived in constant danger
of the Turkish invasion, attention is paid to Luther’s ideas about how
to stand up against Islam in a military way. However, it is important to
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comprehend that Luther is clearly opposed to any thought of a crusade.
The characteristic war image of the era is closely connected to the “mercenary wars”, which are discussed in Luther’s letter as well.
To understand the goal and central message of the “Letter to the
Soldiers”, attention is first paid to the inducement of writing the letter
and the addressee, the mercenary leader Assa von Kram, who was
involved in the bloody events of the Peasants’ War. He posed a number
of existential questions regarding his work and faith, which led Luther
to answer with the letter, which combines both deeply personal and
counselling relationship dimensions as well as inferential and religiouspolitical levels of thought.
Thematic text parsing gives an idea of the major topics that Luther
tries to open in the letter, where his argumentation is both biblical and
rational. Starting with the fundamental distinction between profession
and person, he moves on to the matters of conscience and justification
of the sword-bearing profession. He explains it using the doctrine of two
countries and two governments, which states that being a warrior is the
will of God and required by the society. The core of the text consists of
Luther’s explanations of the three different military scenarios. Mainly
within the frames of the medieval “just war” doctrine, Luther warns
against unfair and wrong motives behind wars and armed conflicts:
offensive wars, preventive wars, violent overthrow of tyrants, subjects’
rebellion against the rulers, and crusades. The only war which can be
justified is fighting for self-defence, but such an argument also means
unfortunately the justification of violent repression of any revolt threatening the “God-set order”.
In the last part of the letter, Luther answers the soldiers’ questions
about soul care, and has a say regarding some external good and bad
habits spread among the soldiers. These responses can be regarded as
a sort of deontological code of timeless values equally important nowadays. Luther emphasizes that every soldier must do his job with full
responsibility before God and his fellow people, using critical thinking
and heeding the voice of his conscience.
Luther gives an affirmative answer to Assa von Kram’s core question
of whether it is possible to be both a soldier AND a Christian. Luther
is able to reassure and instruct the hesitant conscience of a professional
military man, and this answer is applicable today as well. Although
we live in a world which has changed beyond recognition compared
to Luther’s era – in a very different political, social, legal and security
system –, and we perceive that many of Luther’s views no longer meet
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today’s realities, still Luther’s “Letter to the Soldiers” provides us with
certain timeless and valuable ideas. For example, he explains how to be
the right “peacemaker” in this world and move deliberately towards a
“just peace” status; how to be a realist in the real world without losing
faith and hope. Questions about whether participating in wars and armed
conflicts is justified are equally relevant today for individuals, as well as
for countries. And finally he reminds Christians that their best weapons
are the word and prayer and that they have an obligation to bear witness
to the truth, and not to remain silent when unrighteousness is uncovered.
Luther hopefully has an enlightening and encouraging message to say
to modern-day Estonian soldiers who do difficult and dangerous work
both at home and abroad.
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