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TERRORISMI MINEVIK, OLEVIK JA 
TULEVIKUVÄLJAVAATED 

 
ERIK MÄNNIK 

 
  ■   

 
 

„Anarhia on kuritegu kogu inimkonna vastu ning kogu inim-
kond peab liituma võitluses anarhisti vastu. Tema kuritegu peab 
saama samasuguseks rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, nagu 
on piraatlus ning selline inimröövi vorm nagu orjakaubandus, 
sest see on neist veelgi suurem kurjus.”1 
 
Theodore Roosevelt, kõne „Olukorrast riigis”, 3. detsembril 
1901. a (pärast president McKinley tapmist anarhistist terroristi 
poolt) 

 
 
 

Sissejuhatus 
 
2001. aasta 11. septembri sündmused veensid isegi asjatundmatut vaatlejat 
selles, et inimkond on jõudnud ajalooperioodi, kus riikidele – ja isegi 
superriikidele – võidakse esitada vägagi ebatraditsioonilisi julgeoleku-
väljakutseid. Need võivad tuleneda nii rünnatavatest riikidest endist kui 
väljastpoolt ning neid võivad esitada nii üksikisikud, mitteriiklikud 
organisatsioonid kui mitmesugused liikumised.  
 Praegu, s.o 2007. a teises pooles, elame me maailmas, kus on käimas 
ulatuslik võitlus terroriga. Kas selline olukord, kus riigid seisavad silmitsi 
tõsise rahvusvahelise terrorismiohuga, on maailma ajaloos esmakordne? Kes 
on need terroristid ja mida kujutab endast see terror, millega võideldakse? 
Millised on meie eduväljavaated? 
 Need ja ka mitmed teised küsimused moodustavad käesoleva uurimuse 
aluse. See kirjutis on tervikuna kavandatud kui ülevaade terrorismi ajaloost, 
mõjususest, esinemissagedusest ja tõenäolisest tulevikust, kusjuures välja 
püütakse tuua eelkõige seaduspärasused, mida on terrorismi puhul 
täheldatud. Selline lähenemine peaks võimaldama küllalt täpselt hinnata 
terrorismi tõenäolist tulevikku. Uurimuse peamiseks huviobjektiks on terrori 
kasutamine mitteriiklike organisatsioonide poolt. 

                                                 
1  Autori tõlge. 
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 Käesolevas kirjatükis käsitletakse kõigepealt terrorismi mõistet ja antakse 
ülevaade selle määratlustest. Sellele järgneb ülevaade terrorismi ajaloost 
ning esinemissagedusest tänapäeval. Järgmine alapeatükk käsitleb terrorismi 
efektiivsust ning tegureid, mis seda mõjutavad (sh vaadeldakse ka juhtu-
meid, kus terroristid on kasutanud massihävitusrelva). Pärast seda kirjelda-
takse terroriorganisatsioonide põhijooni ja vaadeldakse terrorivastase sõja 
olemust. Uurimuse viimases osas analüüsitakse terrorismi võimalikku 
arengut ning lõpus esitatakse mõned seisukohad terrorivastase tegevuse 
võimaluste kohta. 
 
 

Terrorismi määratlemine 
 
Terrorismi määratlemine on küll keeruline, kuid vältimatu eeldus sellest 
nähtusest parema arusaama loomiseks ning selle vastu edukaks võitlemiseks. 
Terrorismi määratlemine on keeruline mitmel põhjusel: kõigepealt on 
olemas palju erinevaid vägivalla kasutajaid, kes loodavad sel teel sisendada 
hirmu; sellist vägivallakasutust on õigustatud ja põhjendatud väga erinevalt; 
terrorismi on püüdnud määratleda mitmed erinevad organisatsioonid, kellest 
igaühel on olnud oma arusaam ja ka omad ametkondlikud huvid kindla 
määratluse eelistamisel. Seepärast ei olegi nii üllatav, et tänapäeval tuntakse 
enam kui 100 erinevat terrorismimääratlust.2 Neist ülevaate saamiseks on 
otstarbekas alustada väikesest ajaloolisest ülevaatest. 
 
Vägivalla kasutamine eesmärgiga sundida erinevaid isikuid, elanikkonna-
gruppe, organisatsioone jms hirmutamise teel millegi tegemisest loobuma 
või vastupidi, sundida neid midagi tegema, on ilmselt sama vana kui inim-
kond. Niimoodi on vägivalda kasutanud erinevad riigid ja valitsejad väga 
pikka aega. Sõna terrorism ise pärineb ladinakeelsest sõnast terrere, mis 
tähendab hirmutama.  
 Rooma impeerium rakendas vägivalda indiviidide ristilöömisest kuni 
ulatusliku genotsiidini, et sundida nii üksikisikuid kui terveid rahvaid oma 
tahtele alluma. Terrere transformeerus terrorismiks Suure Prantsuse revolut-
siooni ajal 1793.–1794. a, kui Maximilien Robespierre määratles terrorit 
järgmiselt: 
 

                                                 
2  Record, Jeffrey 2003. Bounding the Global War on Terrorism. Carlisle Bar-
racks: Strategic Studies Institute, US Army War College. P. 6. [Edaspidi Record 
2003] 
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...[T]terror pole midagi muud kui kohene, karm ja paindumatu 
õigluse kehtestamine ja seega on ta vooruse ilming; see pole niivõrd 
omaette põhimõte, kuivõrd demokraatia üldise põhimõtte rakenda-
mise tulemus meie maa koheste vajaduste teenistusse.3 

 
Seega käsitles Robespierre terrorit kui õigluse ilmingut ja nägi selle 
rakendamist lausa demokraatia ilminguna(!). Prantsuse revolutsioon saatis 
mõne kuuga giljotiini alla üle 20 000 inimese. Kaasaegsemad terrori 
kasutamise näited pärinevad natsi-Saksamaalt, stalinistlikust Nõukogude 
Liidust, Mao-perioodi Hiinast, Pol Pothi Kambodžast ning mitmetest 
muudest diktatuuridest ja totalitaarsetest riikidest.4 
 Üksikisikud, mitmesugused mitteriiklikud organisatsioonid ja isikute 
grupid on samuti kasutanud vägivalda, et oma vaenlasi hirmutada ja oma 
tahte alla painutada. Juudi seelotid panid toime oma vastaste salamõrvu 
võitluses Rooma impeeriumi vastu, assassiinid tapsid ristisõdijaid, Guy 
Hawkes’il oleks peaaegu õnnestunud Briti parlamendi õhkimine 1605. a 
ning anarhistid on läinud ajalukku tippametnike ja riigipeade atentaatidega. 
Tõenäoliselt kõige laastavamate tagajärgedega terroriakti pani toime Serbia 
natsionalist Gavrilo Princip, kes lasi maha Austria ertshertsogi Franz Ferdi-
nandi, vallandades sel moel sündmuste ahela, mis viis Esimese maailmasõja 
puhkemiseni. 2001. aasta 11. septembri sündmused näitasid, et ka religioosse 
motivatsiooniga organisatsioonid on oma vastastele surve avaldamiseks 
valmis tänapäeval kasutama ulatuslikku vägivalda. 
 Need näited kirjeldavad vaid osa väga laiast vägivalla kasutajate, viiside 
ja eesmärkide spektrist, mida on seostatud mõistega terrorism. Näiteks võib 
väita, et Vene anarhistid ei püüdnud oma terroriga mitte lihtsalt tsaari-
režiimile survet avaldada, vaid püüdsid tegelikult vallandada rahvaülestõusu 
selle vastu. See on täiesti õige väide ning iseloomustab hästi terrorismi 
kõikehõlmava määratluse leidmise keerukust. 
 Seetõttu ei ole kuigi üllatav, et 2007. a oktoobri seisuga puudus Ühinenud 
Rahvaste Organisatsioonil (ÜRO) terrorismi ametlik definitsioon. On ju 
küllalt keeruline leida kõigi terrorismiks nimetatavate sündmuste ühiseid 
jooni ja teha nende alusel üldistus, mis ei muutuks liiga kõrge üldistustaseme 
tõttu mõttetuks. Peamisteks takistusteks konsensuse leidmisel ÜRO-s on 
olnud riikide vägivallakasutuse hindamine ning terroristide ja vabadus-

                                                 
3  Center for Defense Information. A Brief History of Terrorism. 2003. 
<http://www.cdi.org/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=1502>, 
(10.08.2007). (Autori tõlge) 
4  Mockaitis, Thomas R. 2007. The “New” Terrorism: Myths and Reality. West-
port, London: Praeger Security International. Pp. 19–21; Record 2003. P. 7. [Edas-
pidi Mockaitis 2007] 
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võitlejate vahele eraldusjoone tõmbamine.5 Terrorismi akadeemiline definit-
sioon iseloomustab öeldut hästi: 
 

Terrorism on vägivalla korduva kasutamise meetod, mille eesmärk 
on tekitada hirmu. Seda kasutavad (pool)salaja tegutsevad isikud, 
riiklikud ja mitteriiklikud organisatsioonid, kes on ajendatud 
kuritegelikest, poliitilistest või isiklikest kaalutlustest. Seejuures – 
erinevalt salamõrvadest – ei ole vägivalla otsesed ohvrid terrorismi 
tegelikud objektid. Vägivalla otsesed sihtmärgid valitakse mõjutata-
va elanikkonna seast tavaliselt juhuslikult või spetsiaalselt (sümbol-
tähendus) ning nad [sihtmärgid] toimivad kui sõnumi edastajad. 
Ähvardustel ja vägivallal põhinevaid kommunikatsiooniprotsesse 
terroristide (nende organisatsiooni), (otseselt ohustatud) ohvrite 
ning põhisihtmärkide vahel kasutatakse põhisihtmärgi (auditoo-
riumi) manipuleerimiseks, muutes selle hirmu, nõudmiste või tähele-
panu sihtmärgiks sõltuvalt sellest, kas taotletakse hirmutamist, sundi 
või meediatähelepanu.6 

 
Ameerika Ühendriikide (USA) valitsus on kogenud terrorismi määratlemisel 
analoogseid probleeme. Näiteks USA kaitseministeerium määratleb terro-
rismi järgmiselt: 
 

[Terrorism on] ebaseaduslik ja läbimõeldud vägivalla kasutamine 
või sellega ähvardamine eesmärgiga tekitada hirmu. See on 
mõeldud valitsuse ja ühiskonna hirmutamiseks ja neile surve avalda-
miseks mitmesuguste poliitiliste, religioossete või ideoloogiliste 
eesmärkide taotlemise käigus.7 

 
USA kaitseministeeriumi terrorismimääratluse nõrgaks kohaks on asjaolu, et 
see katab küll kõikvõimalikud terroriteod, kuid ei erista neid piisavalt 
muudest vägivallavormidest. Seepärast pole ehk nii üllatav, et USA valitsus-
asutused on välja töötanud kokku üheksa erinevat terrorismimääratlust. 
 
Euroopa Liit (EL) käsitleb terrorismi kui tegevust, mis: 
• taotleb elanikkonna hirmutamist; 
• sunnib valitsusi või rahvusvahelisi organisatsioone astuma mingeid 

samme või nende astumisest hoiduma; 
                                                 
5  Mockaitis 2007. P. 2. 
6 United Nations Office on Drugs and Crime. Definitions of Terrorism. 2007. 
<http://www.unodc.org/unodc/terrorism_definitions.html>, (15.08.2007). (Autori 
tõlge) 
7  Mockaitis 2007. P. 2. (Autori tõlge) 
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• destabiliseerib või hävitab mingi riigi või riikidevahelise organisatsiooni 
põhilisi poliitilisi, põhiseaduslikke, majanduslikke või sotsiaalseid 
struktuure.8 

 
Neid eesmärke võib saavutada erinevate ebaseaduslike tegevuste abil, mis 
ulatuvad üksikisikute vastu toimepandavatest rünnetest kuni ühiskonnale 
oluliste ressursivoogude katkestamiseni (ja/või vastavate ähvardusteni). 
Vastavalt ELi definitsioonile ei ole terrorism mingi kindel ideoloogia ega 
liikumine, vaid pigem meetod või taktika erinevate eesmärkide saavuta-
miseks.9 
 Meetodi või taktikana puudub terrorismil kindel ideoloogiline või 
poliitiline taust, mis võimaldab pisut vähendada segadust mõistete terrorist 
ja vabadusvõitleja eristamisel. Nii kutsuti näiteks Nõukogude okupatsiooni 
vastu Afganistanis võidelnud islamivõitlejaid vabadusvõitlejateks, kuid 
tänapäeval nimetatakse neidsamu al-Qaedaga koos lääneriikide vastu 
võitlevaid mehi terroristideks. Võitlusmeetodi või taktikana tähistab termin 
terrorism erinevate hirmutekitamismeetodite kasutamist püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks ning terroristid ja terroriorganisatsioonid on 
vastavalt inimesed ja organisatsioonid, kelle põhiliseks tegevusmeetodiks 
oma poliitiliste eesmärkide saavutamisel on sundimine hirmutamise teel. 
Terrorismi määratlemine taktikana tähendab, et ka vabadusvõitlejad võivad 
seda kasutada, ning seega pole mõisted terrorist ja vabadusvõitleja vastandid 
või siis vähemalt puudub nende vahel selge eraldusjoon. Peamine takistus 
terroristide ühemõttelisel eristamisel vabadusvõitlejatest on terrori kasuta-
mise määra väljaselgitamine. Terroristidele on vägivalla kasutamine hirmu-
tamiseks peamine tegutsemismeetod, kuid vabadusvõitlejatele mitte.  
 Teisest küljest võib väita, et terrorismi määratlemine hirmutekitamise 
taktikana tekitab terrorismi mõistmisel vähemalt sama palju probleeme kui 
mis tahes teine definitsioon. Terrorismi mõtestamine taktikana võib olla 
näiteks küsitav õiguskaitse või politoloogia seisukohast vaadatuna. Sellegi-
poolest piisab niisugusest määratlusest terrorismi kasutatavuse hindamiseks 
võitluses tunnetatud ülekohtu vastu ning tähelepanu tõmbamisel oma 
võitluse eesmärkidele. Teiste sõnadega – niisugune määratlus peaks olema 
piisav terrorismi ajaloo vaatlemiseks ning terrorismi tulevikuperspektiivide 
hindamiseks. 
 
 

                                                 
8  Council Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism. 
2002. – Official Journal of the European Communities, 22 June, L164/3–7. 
9  EU Terrorism Situation and Trend Report 2007. Hague: Europol. P. 9. 
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Terrorismi ajalugu ning terrorismi  
esinemine tänapäeval 

 
Nii riigid kui mitteriiklikud organisatsioonid, isikute grupid ja üksikisikud 
on kasutanud hirmu oma relvana väga pikka aega ning ajaloolise nähtusena 
võib niisugune tegevus omada kindlat arenguseaduspära. Seega võib küsida: 
kas terrorismi arengus on selgelt eristatavad mingid staadiumid ja perioodid? 
Kas muutused ühiskonnakorralduses ja uskumustes ning murrangulised 
ajaloosündmused on põhjustanud selgelt eristatavaid tõuse ja mõõnu terrori 
kasutamises mitteriiklike organisatsioonide poolt? 
 David Rapoport on esile toonud rahvusvahelise terrorismi ajaloos neli 
perioodi. Esimene (anarhistlik) terrorilaine algas Venemaal 1880. aastatel ja 
kestis 1920. aastateni, teine (kolonialismivastane) terrorilaine algas 1920. ja 
lõppes 1960. aastatel, kolmas (uusvasakpoolne) terrorilaine algas 1960. 
aastatel ja lõppes 1980. aastatel ning neljas (religioosne) terrorilaine algas 
1979. aastal ning kestab tänapäevani.10 
 Anarhistliku terrori laine sai alguse anarhistide sügavast rahulolematusest 
Vene ühiskonna reformide aeglusega ning arusaamast, et revolutsionääride 
varasemad katsed vallandada ülestõuse (ja seega kiirendada ühiskonnakorra 
muutmist) mitmesuguste kirjutiste levitamise abil olid ebaefektiivsed. 
Anarhistid arvasid, et ühiskond on seotud mitmesuguste käitumisnormide ja 
tõekspidamistega ning oma terroriaktidega püüdsid nad viimaseid sihi-
kindlalt lõhkuda. Terroristid püüdsid sundida õiguskaitseorganeid vastama 
terroriaktidele meetoditega, mis õõnestaksid reegleid ja norme, mida 
valitsused väitsid end kaitsvat. Sellise disproportsionaalse reaktsiooni 
saavutamiseks muutsid terroristid oma vägivalla sihtmärkideks riikide 
tippametnikud ja riigipead. Riigi liigne jõukasutus pidi anarhistide arvates 
ühiskonda polariseerima ja viima ülestõusule. Terroriaktide toimepanemisel 
eelistasid terroristid dünamiiti ja tavaliselt hukkusid terroristid oma teo 
sooritamisel. 
 Anarhistliku terrori kõrgpunkt saabus 1890. aastatel, kuid atentaatide 
sooritamine jätkus ka pärast esimese terrorilaine üldist taandumist (st kuni 
1940. aastateni). Seda perioodi kutsutakse atentaatide kuldajastuks ning sel 
ajal tapeti üks Euroopa riikide minister või riigipea iga 18 kuu jooksul.11 Sel 
perioodil tehti ka pärast USA presidendi William McKinley tapmist 1901. a 

                                                 
10  Rapoport, David C. 2004. Four Waves of Modern Terrorism. – Attacking Ter-
rorism: Elements of a Grand Strategy. Eds. Audrey Kurth Cronin, James M. Ludes. 
Washington DC: Georgetown University Press. P. 47. [Edaspidi Rapoport 2004] 
11  Shurkin, Joel 1988. Robust Terrorism. – Whole Earth Review, Fall. 
<http://findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n60/ai_6641070>, (15.07.2007). 
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esimene katse terroriga globaalselt võidelda. Paraku kukkus see läbi, sest 
riigid ei suutnud saavutada edukaks tegevuseks vajalikku konsensust.12 
 Kolonialismivastase terrori alguseks võib lugeda Versailles’ rahulepingu 
allakirjutamist Esimese maailmasõja lõpus, kui lüüasaanud impeeriumite 
tükeldamist põhjendati vajadusega teostada rahvaste enesemääramisõigust. 
See õigus sai ka uut tüüpi terroriorganisatsioonide – nagu näiteks Iiri 
Vabariikliku Armee ning Palestiinas Briti vägede vastu tegutsenud juudi 
terroriorganisatsioonide – tegevuse õigustamise aluseks. Teise laine 
terrorikampaaniad toimusid üldjuhul territooriumitel, kus erinevad 
poliitilised probleemid muutsid koloniaalvägede väljaviimise keeruliseks ja 
aeganõudvaks. Just kolonialismivastase terrorismi laine ajal nimetati 
terroriste esmakordselt valitsuse terrori vastu võitlevateks vabadusvõitle-
jateks ning seda tegi Menachem Begin, juudi terroriorganisatsiooni Irgun 
juht aastail 1943–1948. 
 Teise laine terroriorganisatsioonid said ulatuslikku toetust erinevatelt 
etnilistelt kogukondadelt välismaal ning nad teostasid palju vähem atentaate. 
Teise laine organisatsioonide strateegia oli keerukam kui anarhistide oma: 
kõigepealt taotleti kohalike politseijõudude elimineerimist ning nende 
asendamist koloniaalvägedega. Viimaseid peeti oskamatuks ning võimetuks 
terroristidega hakkama saama, kuid samas piisavalt vägivaldseks, et tekitada 
elanikkonnas ulatuslikku rahuolematust, mis pidi suurendama toetust 
terroristide eesmärkidele. Kolonialismivastase terrorilaine käigus muutus 
tavaliseks koloniaalvõimude vastu võitlevate terroristide nimetamine 
vabadusvõitlejateks.13 
 Uusvasakpoolse terrori esilekerkimine oli tugevasti mõjutatud Vietnami 
sõjast, mis paistis toetavat seisukohta, et moodsad riigid olid suhteliselt 
kaitsetud mitte eriti keerulise relvastuse ja taktika rakendamise ees. Paljud 
noored muutusid rahulolematuks olemasoleva poliitilise süsteemi suhtes 
ning nendest moodustusidki sellised organisatsioonid nagu Rote Armee 
Fraktion Lääne-Saksamaal, Brigate Rosse Itaalias ning Action Directe 
Prantsusmaal. 
 Kolmanda laine terroristide sihtmärkide valik meenutas suures osas 
anarhistide oma: taas kord rakendati väljapaistvate ühiskonnategelaste ja 
riigipeade suhtes vägivalda. Kolmanda terrorilaine ajal pandi toime ca 700 
kaaperdamist, 1968.–1982. a toimus 409 pantvangivõtmist (951 pant-
vangiga) ning tapeti Hispaania ja Jordaania peaministrid, Itaalia endine 
peaminister Aldo Moro jt. Siiski oli erinevus anarhistide ja uusvasakpoolsete 
terroristide eesmärkide vahel suur. Kui anarhistid taotlesid ülestõusu ja 
teostasid terroriakte lootuses kutsuda esile riigi ebaproportsionaalset 

                                                 
12  Rapoport 2004. Pp. 49–52. 
13  Rapoport 2004. Pp. 53–54, 56. 
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reageeringut, siis uusvasakpoolsed terroristid peamiselt „karistasid” oma 
ohvreid mitmesugustel põhjustel. On tähelepanuväärne, et 1/3 kõigist 
terroristide sihtmärkidest moodustasid sel perioodil USA-ga seotud 
sihtmärgid. 
 Võitlus uusvasakpoolse terroriga tõi kaasa varasemast palju ulatuslikuma 
rahvusvahelise koostöö. ÜRO võttis vastu rea konventsioone, mis 
keelustasid kaaperdamise, pantvangide võtmise ja terroristide finantsee-
rimise. Sõna vabadusvõitleja ei olnud ÜRO-s enam populaarne. Seda 
hämmastavam on tõdeda, et Palestiina Vabastusorganisatsioon, kes oli 
kasutanud oma eesmärkide saavutamiseks terrorit, sai sel ajal ÜRO-s 
ametliku staatuse ning seda tunnustas rohkem kui 100 riiki.14 
 Religioosse terrorilaine keskmes on eelkõige islam. See laine sai alguse 
1979. aastal, kui leidsid aset kolm sündmust: Iraani revolutsioon, Nõu-
kogude Liidu sissetung Afganistani ja uue sajandi algus islamikalendris. 
Iraan ristis USA Suureks Saatanaks ning sõda Afganistanis aitas luua kogu 
araabia maailmast pärit islamivabatahtlike väljaõppe- ja indoktrineerimis-
süsteemi.15 
 Religioosse terrori esilekerkimine on kaasa toonud ka enesetaputerrorismi 
sagenemise ning 1995. a leidis aset ka terroristide teadaolevalt esimene 
suurem katse rakendada massihävitusrelva (MHR) väga suure hulga inimeste 
tapmiseks. Selle katse pani toime Aum Shinrikyo sekt Tokios. 1983. a 
ründasid Iraani poolt toetatud organisatsiooni Hezbollah enesetaputerroristid 
USA merejalaväe ja Prantsuse õhudessantvägede positsioone Liibanonis. 
Need rünnakud tõid kaasa arvukaid ohvreid, mõjutasid tugevasti neid riike 
oma vägesid Liibanonist välja viima ning innustasid Tamili Tiigreid 
kasutama enesetapurünnakuid nii ulatuslikult, et aastatel 1980–2001 
korraldasid nad üle maailma aset leidnud 186 enesetapurünnakust  75 (s.o 
üle 40%).16  
 Nõukogude okupatsiooni lõpp Afganistanis ja Lahesõda tõid kaasa 
islamiterroristide põhivaenlase muutuse. Osama bin Ladenile ei olnud 
vastuvõetav, et 1991. aastast paiknes Saudi Araabias suur USA väekontin-
gent, mille suhtes bin Laden arvas, et see tahetakse sinna jätta igaveseks.17 
Bin Laden kolis peatselt pärast Lahesõda Saudi Araabiast Sudaani ning al-
Qaeda muutus detsentraliseeritud organisatsiooniks põhieesmärgiga kaitsta 
islamiusku.18 Islamiterroristide tegevust on iseloomustanud soov oma 

                                                 
14  Rapoport 2004. Pp. 56–61. 
15  Rapoport 2004. P. 61. 
16  Pape, Robert A. 2003. The Strategic Logic of Suicide Terrorism. – American 
Political Science Review, No. 3. P. 343. [Edaspidi Pape 2003] 
17  Clarke, Richard A. 2004. Kõigi vaenlaste vastu. Tallinn: Tänapäev. Lk 75–76, 
153. 
18  Mockaitis 2007. P. 54. 
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sihtmärke kindlasti hävitada (uusvasakpoolsed terroristid seda üldjuhul ei 
teinud). 11. septembril 2001. a toime pandud väga ohvriterikas terroriakt on 
sellise eesmärgi ilmekas näide.19 
 Rahvusvahelise üldsuse reaktsioon 11. septembri rünnakutele oli sama 
rabav kui rünnak ise. Rohkem kui 100 riiki osales otseselt või kaudselt 
rünnakus Talebani võimu all oleva Afganistani vastu.20 Nii ulatuslikule 
toetusele vaatamata on edu Talebani kukutamisel ja al-Qaeda juhtkonna 
tabamisel olnud piiratud: mees, kes esitas väljakutse maailma ainsale 
superriigile, s.o Osama bin Laden, viibis käesoleva artikli kirjutamise ajal 
(2007. a teisel poolel) endiselt vabaduses. 
 Mitmed autorid on kritiseerinud ja täpsustanud Rapoporti terrorismi 
ajaloo periodiseeringut. Näiteks Mark Sedgewick on sellega küll üldjoontes 
nõus, kuid ta on juhtinud tähelepanu asjaolule, et terrorismi esimene laine 
võis tegelikult alata Itaalias juba 1820. aastatel. Samuti on ta väitnud, et 
1920. ja 1960. aastatel tegutses maailmas rohkem terroriorganisatsioone, kui 
tavaliselt mainitakse, ning et terrorismi leviku kiirust on enim mõjutanud 
edukaiks osutunud tegutsemisstrateegiate õppimine ja omandamine teiste 
terroriorganisatsioonide poolt.21 
 Thomas Mockaitis on väljendanud arvamust, et kuigi Rapoport on välja 
toonud terrorismi olulised arenguperioodid, eksisteerivad siiski ka erandid, 
mis ei toeta niisugust periodiseeringut. Nii on mitmed uusvasakpoolsed 
terroristid määratlenud end teadlikult anarhistidena, kolonialismivastaste 
terroriorganisatsioonide tegevus muutus massiliseks alles pärast 1945. aastat 
(ja mitte pärast 1920. aastat) ning enamik religioosse terrorilaine rünnakuid 
on toime pannud ühe religiooni – islami – järgijad, mis eeldab sellele 
religioonile suurema tähelepanu pööramist. Lisaks peaks terrorismi ühe 
olulisema põhjusena arvestama ka ebastabiilsust.22 
 Kokkuvõtteks võib öelda, et niisuguseid kriitilisi arvamusi peab terro-
rismi ajaloo käsitlemisel tingimata arvestama ning need iseloomustavad hästi 
terrorismi kui uurimisobjekti keerukust ja mitmetasandilisust. Teisest küljest 
ei ole tänapäevaks välja pakutud teisi samavõrd üldistavaid terrorismi 
periodiseeringuid ja seetõttu võib Rapoporti tööd lugeda käsitletavas 
valdkonnas teedrajavaks. 
 Olles välja selgitanud, et tänapäeval, s.o aastal 2007, on maailmas jõudu 
kogumas religioosne terrorism, on aeg heita pilk terrorismi käsitlevale 
statistikale. See võimaldab hinnata terrorismi esinemissagedust igapäevaelus 
ja tema üldist ohtlikkust. 
                                                 
19  Rapoport 2004. P. 63. 
20  Rapoport 2004. P. 64. 
21  Sedgewick, Mark 2007. Inspiration and the Origins of Global Waves of 
Terrorism. – Studies in Conflict and Terrorism, No. 2. Pp. 97–112.  
22  Mockaitis 2007. P. 38. 
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 Olemasolevatest andmetest selgub, et ajavahemikus 1. jaanuarist 1968. a 
kuni 1. juulini 2007. a pandi maailmas toime 33 817 terroriakti, mis nõudsid 
51 128 inimese elu ning vigastasid 118 158 inimest. Neist 21 855 pandi 
toime 1. jaanuarist 2001. a kuni 1. aprillini 2007. a, kusjuures hukkus 38 204 
ja sai vigastada 73 834 inimest. Aastas toime pandud terroriaktide arv kasvas 
1740-lt (2001. a) 6664-ni (2006. a), hukkunute arv kasvas samal ajal 4579 
inimeselt 12 073-ni (seejuures pandi enamik terroriaktidest toime Lähis-Idas 
ja Lõuna-Aasias).23 Kõige enam inimelusid on nõudnud enesetaputerrorism: 
ajavahemikul 1980–2001 moodustasid enesetapurünnakud vaid 3% kõigist 
terroriaktidest, kuid need nõudsid kõigist samal ajal terroristide käe läbi 
hukkunutest 48%.24  
 Esitatud arvud on küll suured, kuid sügavama arusaama loomiseks 
terrorismi ohtlikkusest tuleb neid vaadelda võrdluses muude inimelu 
ohustavate faktoritega. Jessica Wolfendale on väitnud, et 1000–7000 aastas 
terrorismi tagajärjel kaotatud inimelu on vaid väike osa 40 000-st iga päev 
nälga surevast inimesest, neist 500 000-st, kes aastas tulirelvade kasutamise 
tõttu kuritegudes hukkuvad, ning miljonitest, kes surevad igal aastal 
erinevate haiguste tõttu.25 
 Thomas Mockaitis on käsitlenud terrorismiohu tõsidust ameeriklastele. 
Ta on esitanud andmed, mille kohaselt on keskmisel ameeriklasel üks 
võimalus 88 000-st hukkuda terroriaktis, üks võimalus 55 928-st hukkuda 
välgulöögi tõttu, üks võimalus 229-st saada surma kukkumise tagajärjel, üks 
võimalus 228-st hukkuda oma autos ning üks võimalus 211-st hukkuda 
röövkallaletungi käigus.26 
 Terrorioht Euroopas on olnud samuti üsna mõõdukas. 2006. aastal pandi 
EL-is toime 498 terroriakti, kusjuures lõviosa neist tekitas vaid piiratud 
materiaalset kahju ja oli planeeritud nii, et vältida inimohvreid. EL-is pandi 
toime vaid üks (ebaõnnestunud) islamiterroristide rünnak (Saksamaal), mis 
pidi tekitama suuri inimohvreid, ning suudeti ära hoida üks terroriakt 
(Suurbritannias), millel olid samasugused eesmärgid. 706 isikust, kes peeti 
terrorismis kahtlustatavana kinni, kahtlustati seotuses islamistlike organisat-
sioonidega 257-t (36,4%). Prantsusmaa, Suurbritannia ja Hispaania olid 

                                                 
23  MIPT Terrorism Knowledge Base. <http://www.tkb.org/Home.jsp>, (14.09. 
2007).  Andmed aastate 1968–1997 kohta sisaldavad vaid rahvusvahelise terrorismi 
juhtumeid, aastate 1998–2007 puhul aga nii USA-sisese kui rahvusvahelise terro-
rismi statistikat. Esitatud andmed sisaldavad ka Afganistanis ja Iraagis toime pandud 
terroriakte. 
24  Pape 2003. P. 346. 
25  Wolfendale, Jessica 2007. Terrorism, Security, and the Threat of Counter-
terrorism. – Studies in Conflict and Terrorism, No. 1. P. 77. 
26  Mockaitis 2007. P. 79. 



 TERRORISMI MINEVIK, OLEVIK JA TULEVIKUVÄLJAVAATED 17 
 

terrorismist enim mõjutatud riigid EL-is. Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, 
Ungaris, Slovakkias ja Sloveenias oli terrorioht EL-i riikidest madalaim.27  
 Esitatud andmed viitavad sellele, et USA ja EL-i kodanikel on terrorismi-
ohvriks sattumise tõenäosus suhteliselt madal – on see ju tunduvalt väiksem 
näiteks tõenäosusest surra välgulöögi tagajärjel. Sellegipoolest tuleb 
terrorismi käsitlemise puhul meeles pidada kaht asjaolu: (1) hirmu kasu-
tamine relvana ei pea ohvreid tingimata tapma, vaid eelkõige kujundama 
sihtgrupi käitumist soovitud viisil; (2) esitatud andmed tuginevad mineviku-
sündmustele ega võta kuigi täpselt arvesse võimalust, et terroristid võivad 
tulevikus toime panna uusi, oluliselt laastavamaid terroriakte, kasutades 
palju purustavamaid vahendeid. 
 
 

Kui tulemuslik on terrorism? 
 
Niisuguse küsimuse esitamine võib tunduda esitatud andmete taustal retoo-
rikana, sest terrorism on nõudnud inimelusid ja kuigi see ei ole arenenud 
riikides surma põhjus number üks, kõneldakse ja räägitakse sellest palju. 
Jättes aga kõrvale terrorismi psühholoogilised ja emotsionaalsed efektid, on 
terrorismi kui taktika efektiivsuse hindamiseks vajalik vaadelda ka seda, mil 
määral on terroristidel õnnestunud riike sundida muutma nende poliitikat. 
Erinevad teadlased on otsinud sellele küsimusele vastust ja teinud üsna 
vastakaid järeldusi. 
 Vaadelgem kõigepealt, milliseid eesmärke on terroristid taotlenud ja 
milliseid strateegiaid nende saavutamiseks rakendanud. Andrew Kydd ja 
Barbara Walter on jõudnud mitmete huvitavate tulemusteni, käsitledes 
terrorismi kui kommunikatsiooniprotsessi, kus sõnumitele püütakse anda 
kaalu vägivalla kasutamise teel. Tuleb meeles pidada, et terroristid on alati 
nõrgem pool ja nad püüdlevad oma eesmärkide saavutamise poole, veendes 
sihtgruppi selles, et nad suudavad ja on täis otsustavust panna sihtgrupp 
vastupanu osutamise eest kõrget hinda maksma. 
 Läbi aegade on terroristid püüdnud saavutada eesmärke, mis jagunevad 
viide põhikategooriasse: (1) poliitilise korra muutmine, (2) territoriaalse 
staatuse muutmine, (3) poliitika muutmine, (4) kontrolli saavutamine 
ühiskonna üle ja (5) status quo säilitamine mingis valdkonnas. Neid 
eesmärke on püütud saavutada strateegiate abil, mis jagunevad samuti viide 
põhikategooriasse: (1) kurnamine, (2) hirmutamine ja surve avaldamine, (3) 
provotseerimine, (4) rahumeelsete lahenduste blokeerimine ja (5) mõõdu-
kamate poliitiliste jõudude kõrvalesurumine. Enesetaputerrorismi on samuti 

                                                 
27  EU Terrorism Situation and Trend Report 2007. Hague: Europol. Pp. 14, 17, 
26.   
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kasutatud nende strateegiate elluviimiseks ning kuigi enesetaputerrorismi 
puhul võib ehk lugeda üksikisikute religioosset motivatsiooni irratsio-
naalseks, ei ole põhjust pidada irratsionaalseks organisatsioone, kes kasuta-
vad niisuguseid terroriste oma eesmärkide saavutamiseks. 
 Pärast nimetatud eesmärkide ja strateegiate analüüsi jõudsid Kydd ja 
Walter järeldusele, et terrorikampaaniate õnnestumise oluline tingimus on 
olnud vajaliku informatsiooni olemasolu. Terroristidel peab olema selge 
arusaam sellest, kuidas oma sihtgruppi milleski veenda ning kuidas siht-
grupiga suhelda. Täpse informatsiooni olemasolust sõltub seejuures ka 
terrorivastaste strateegiate õnnestumine. Uurimuse teine oluline järeldus 
puudutas ühiskonnakorda/riigikorda, mille vastu terror oli suunatud. Autorid 
järeldasid, et demokraatlik kord on terrorile oluliselt vastuvõtlikum kui 
teised poliitilised režiimid.28 
 Robert Pape on väljendanud seisukohta, et terrorism – ja eriti enesetapu-
terrorism – on efektiivne taktika püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Ka 
Pape’i arvates on terrorist nõrgem ja tema sihtmärk tugevam pool. Terro-
ristide pühendumus kasutada vägivalda edastatakse sihtgrupile terroristide 
valmiduse kaudu oma eesmärgi nimel surra. Enesetaputerrorismi ohvri-
rohkus ja sellega kaasnevad suured purustused tugevdavad veelgi edastatavat 
sõnumit ja tekitavad uute vägivallaaktide ootuse, juhul kui riik jätkab 
vastupanu. Kui sihtmärgiks valitakse demokraatlik riik, on terroristidel 
suuremad võimalused saada mõõduka vastulöögi osaliseks, sest demo-
kraatlikud riigid kasutavad jõudu üldjuhul mõõdukamalt. Niisugused 
mõõdukad vastumeetmed julgustavad terroriste vägivallaakte kordama. 
Siiski tuleb märkida, et terroristide surve riigile on tulemuslik vaid juhul, kui 
terroristid ise taotlevad mõõdukaid eesmärke ega püüa sundida riiki loobuma 
tema elulistest huvidest. Pape’i hinnangul saatis aastatel 1980–2001 edu (st 
riigid muutsid oma poliitikat) ligi 50% terrorikampaaniatest, mis kasutasid 
enesetaputerrorismi. Samal ajal olid riikide sõjalistest ja majanduslikest 
survekampaaniatest edukad vaid 30%.29 
 Max Abrams analüüsis oma uurimuses 28 sellise organisatsiooni tege-
vuse tulemuslikkust, mille USA välisministeerium oli pärast 2001. aastat 
terroristlikuks kuulutatud. Ta leidis, et neil terroriorganisatsioonidel õnnestus 
saavutada oma 42 eesmärgist vaid kolm, mis võrdub vaid 7% eesmärkide 
saavutamisega. Seejuures sõltus terroriorganisatsioonide edukus oluliselt 
sihtmärkide valikust: edukamad olid grupid, kes ründasid peamiselt sõjalisi 
ja poliitilisi sihtmärke (ning hoidusid tsiviilelanikkonna ründamisest). 
Niisugust suhet terroristide sihtmärkide ja terrori rakendamise tulemus-
likkuse vahel saab seletada asjaoluga, et riigid kalduvad võrdsustama oma 
                                                 
28  Kydd, Andrew H.; Walter, Barbara F. 2006. The Strategies of Terrorism. – 
International Security, No. 1. Pp. 50–52, 79–80.  
29  Pape 2003. Pp. 346–347, 349–351, 355. 
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tsiviilelanike ründamist terroristide sooviga hävitada kogu ühiskond ja selle 
väärtused. Sellised rünnakud viisid terroristide nõudmiste (mis tegelikult 
võisid olla üsna piiratud iseloomuga) ignoreerimisele, sest riigid käsitlesid 
terroriorganisatsioone eksistentsiaalse ohuna. Eeltoodust tulenevalt leidis 
Abrams, et terrorism on surve avaldamiseks väga küsitav meetod ning seda 
ei saa kuidagi väga mõjusaks lugeda.30 
 Niisiis, vahekokkuvõtteks võib öelda, et terrorismi edukus sõltub mitme-
test muutujatest, milleks on piisava informatsiooni olemasolu, terroristide 
eesmärkide iseloom, sihtmärgiks valitud riigi poliitiline kord ning konk-
reetsed sihtmärgid, mida rünnatakse. Terror on nõrkade relv ja see on mõjus 
enamasti siis, kui riikide huvid konfliktiküsimuses ei ole põhimõttelise 
tähtsusega ega elulised ning terroristid ei ohusta ühiskonna põhiväärtusi. 
Niisuguste tingimuste puhul on leitud, et demokraatliku korraga riigid on 
paindlikumad ja valmimad muutma oma poliitilisi seisukohti. 
 Käsitletud uurimused ei toonud eraldi välja massihävitusrelvade kasu-
tamisega seotud terrorismi efektiivsust. Esmapilgul võib ju tunduda, et nii-
suguste eriti purustavate relvade kasutamine või nende kasutamisega 
ähvardamine aitab ka nõrgemal osapoolel tugevamale oma tahet peale 
sundida. Statistika näitab, et XX sajandil pandi kogu maailmas toime 18 
terrorirünnakut, milles kasutati biorelva. Neis hukkus üheksa ja sai kan-
natada 985 inimest. Ajavahemikus 1970–1999 teostati USA territooriumil 12 
terrorirünnakut, kus kasutati keemia- või biorelva ning mille tagajärjeks oli 
üks inimohver ja 772 kannatanut. Ehk kõige tähelepanuväärsema rünnakuga 
ajalukku läinud Aum Shinrikyo sekt püüdis korduvalt tsiviilelanikkonda 
rünnata botulismi, Siberi katku (antraksi), sariini ning sinihappega. Need 
rünnakud õnnestusid ainult osaliselt (võimalike ohvrite arv ulatus kümne-
tesse tuhandetesse), sest terroristidel puudus piisav oskusteave bio- ja 
keemiarelvade kasutamise kohta.31 MHRi kasutamise piiratud efekti võib 
seletada ka asjaoluga, et näiteks keemiarelvad ei ole üldjuhul nii hävitavad, 
kui neist arvatakse. Iraani-Iraagi sõjas põhjustasid need vaid 1% ning 
Esimeses maailmasõjas 5% kaotustest. Seejuures olid gaasimürgituse saanud 
sõduritel statistiliselt suuremad paranemisvõimalused kui tulirelvadega 
haavatud sõduritel.32 
 Seega ei ole MHRi kasutanud terroristid olnud kuigipalju edukamad kui 
need, kes on püüdnud hirmutamise teel oma eesmärke saavutada. Kui 
arvesse võtta riikide tundlikkust ohtude suhtes oma põhiväärtustele ja 
                                                 
30  Abrams, Max 2006. Why Terrorism Does Not Work. – International Security, 
No. 2. Pp. 51–56, 59–60. 
31  Carus, Seth W. 1997. The Threat of Bioterrorism. – Strategic Forum, No. 127; 
Rapoport, David C. 1999. Terrorism and Weapons of the Apocalypse. – National 
Security Studies Quarterly, No. 3. Pp. 57, 59. [Edaspidi Rapoport 1999] 
32  Rapoport 1999. Pp. 52–53. 



20 ERIK MÄNNIK 
 
ühiskonnale tervikuna, siis võib riigi vastus terroristide MHRi kasutamisele 
kujuneda väga ulatuslikuks ja dramaatiliseks. 
 Käsitletud seisukohad viitavad sellele, et terrorism ei ole väga efektiivne 
sunnivahend – tuginegu ta siis MHRi kasutamisele/sellega ähvardamisele 
või mitte. Selgub, et terrorism ei ole igapäevaelus kuigi sagedane nähtus ja 
arenenud riikide kodanike surmapõhjuste seas on see selgelt viimastel 
kohtadel, mis võib muljet terrorismist kui suhteliselt ebaefektiivsest 
vahendist veelgi tugevdada. Niisugune mulje võib aga petlik olla. Nimelt 
tuleb meeles pidada, et terrorism taotleb eelkõige hirmu sisendamist ning 
kogu maailmas valitsev mure terrorismi leviku pärast näitab väga selgelt, et 
terrori abil on õnnestunud inimeste meeli tugevalt mõjutada. 
 
 

Terroriorganisatsioonid: kuidas al-Qaeda sobib  
ajaloost tuntud terroriorganisatsioonide 

kirjeldustega? 
 

Terroriorganisatsioonide varasemad uuringud võib üldjuhul jagada kahte 
gruppi: (1) erinevate terroristide, nende organisatsioonide ja tegevus-
meetodite kirjelduste (profiilide) koostamine; (2) terrorismi kui grupi-
tegevuse uurimine eesmärgiga mõista grupidünaamikat ja -identiteeti ning 
ideoloogiat. Mõlemad uurimissuunad püüdsid identifitseerida eelkõige 
terroriorganisatsioonide nõrku külgi ja välja pakkuda võimalusi nende 
hävitamiseks. Niisugune lähenemine domineeris uusvasakpoolse ja rah-
vusliku taustaga terrorismi uurimisel 1970.–1980. aastatel33 ning sellest aja-
järgust pärinevad kirjeldused iseloomustavad üldjuhul ka praeguseid 
terroriorganisatsioone. Need olid suletud ja selge sisemise hierarhiaga 
grupid, kelle operatsioonid meenutasid oma läbimõelduse ning adekvaatse 
materiaalse ja finantsilise toetusega sõjalisi operatsioone. Niisuguste 
organisatsioonide näideteks on Iiri Vabariiklik Armee ja Palestiina 
Vabastusorganisatsioon, kusjuures viimane püüdis end ka tegelikult armeeks 
ümber kujundada34, kuid ei jõudnud seda teha Iisraeli sissetungi tõttu Lõuna-
Liibanoni. 
 Enamiku (s.o ca 90%) terroriorganisatsioonide keskmine statistiline 
eluiga ei ole ületanud paari aastat ning need, kes suutsid selle künnise 
ületada, kadusid tavaliselt aastakümne jooksul. Terroriorganisatsioonide 
olemast lakkamise peamised põhjused on olnud: (1) juhtide tabamine või 
hävitamine, (2) organisatsiooni liikmete põlvkonnavahetuse ebaõnnestu-
                                                 
33  Cronin, Audrey K. 2006. How al-Qaida Ends: The Decline and Demise of 
Terrorist Groups. – International Security, No. 1. Pp. 11–12. 
34  Rapoport 2004. P. 63. 
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mine, (3) terroriorganisatsiooni eesmärkide saavutamine, (4) terrori-
organisatsiooni siirdumine poliitikasse, (5) üldsuse toetuse kadumine, (6) 
valitsuse repressioonid ja (7) terrorismi asendamine muude vägivalla-
vormidega. Kahtlemata on olemas organisatsioone, kes on üle elanud 
terrorilaine, mille käigus nad on esile kerkinud, ning on huvitav märkida, et 
nende seas on arvukalt just religioosse motivatsiooniga organisatsioone.35 
 Al-Qaeda tundub kujunevat üheks niisuguseks väga elujõuliseks 
organisatsiooniks. Kuigi al-Qaeda muutis oma infrastruktuuri Afganistanis 
nähtavaks (ja seega ka haavatavaks) enne 11. septembri rünnakut, suutis ta 
ikkagi üle elada USA juhitud koalitsiooni rünnaku, mis taotles organisat-
siooni juhtkonna hävitamist või tabamist, infrastruktuuri hävitamist, al-
Qaedalt varjupaiga võtmist ja temalt finantsvahendite konfiskeerimist.  
 Veelgi enam – kuigi al-Qaeda kaotas oma varjupaigad Afganistanis ja 
mujal, suutis ta jätkata terroriaktide ettevalmistamist ja läbiviimist. Al-Qaeda 
elujõulisusest, kohanemisvõimest ja aktiivsusest annavad tunnistust 
rünnakud, mis toimusid 20. novembril 2003. a Istanbulis, 11. märtsil 2004. a 
Madridis, 7. juulil 2005. a Londonis, 30. juunil 2007. a Glasgows jt. 
 On isegi väidetud, et al-Qaeda, mis ründas 2001. a Maailma Kaubandus-
keskust, on lakanud eksisteerimast. See varem vägagi selge hierarhiaga 
organisatsioon, mille eesotsas oli viie erineva komitee tegevust kontrollinud 
bin Laden koos oma nõustajatega36, on transformeerunud millekski, mida on 
nimetatud võrgustikuks, ühiskondlikuks liikumiseks või isegi rahvus-
vaheliseks mõjugrupiks. Selliseks käsituseks annavad alust al-Qaeda vägagi 
paindlikud tegevusmeetodid, mis meenutavad auftragstaktik’i, sest nad on 
pigem ülesandepõhised, kui tuginevad jäigale hierarhiale ja rangele planee-
rimisele.37 
 Al-Qaedat on võrreldud ka iseseisvate ja koostööd arendavate organi-
satsioonide kogumiga, kes jagavad sama ideoloogiat. Al-Qaeda üldnimetuse 
alla koondatud organisatsioone on vähemalt 24, nende liikmete arv on 
erinevatel hinnangutel kõikunud 5000–24 000-ni ning need organisatsioonid 
tegutsevad vähemalt 76 riigis.38 
 Al-Qaeda areng algas pärast seda, kui bin Laden oli kolinud Sudaani ja 
loonud islamiorganisatsioonide võrgustiku. Islamirahvaste konverents, mis 
toimus Khartumis 1995. a, võimaldas al-Qaedal luua uusi sidemeid erinevate 
islamiorganisatsioonidega. See protsess kulmineerus 1998. a, kui bin Laden 
teatas, et on loodud ülemaailmne juutide ja ristisõdijatevastane islami-

                                                 
35  Cronin 2006. Pp. 13, 17. 
36  Mockaitis 2007. P. 54. 
37  Cronin 2006. P. 33. 
38  Lutz, James M.; Lutz, Brenda J. 2004. Global Terrorism. London, New York: 
Routledge. P. 82; Cronin 2006. P. 34; Mockaitis 2007. P. 55. 
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džihaad.39 Pärast seda kui USA juhitud koalitsioon sundis al-Qaeda 
Afganistanist lahkuma, on al-Qaeda kasutanud järjest rohkem Internetti, et 
pidada sidet oma liikmete ja allorganisatsioonidega. 
 Al-Qaeda arengu kasuks ühiskondlikuks liikumiseks (mis on samm edasi 
organisatsioonide võrgustikust) räägib tõsiasi, et terroriaktides on hakanud 
osalema sõjalist ettevalmistust mitteomavad isikud. Briti julge-
olekuteenistuse endine juht leedi Eliza Manningham-Buller on öelnud, et 
tema alluvad jälgisid 2006. aastal 200 erinevat gruppi, kus oli kokku ligi 
1600 liiget, kes planeerisid Suurbritannias või Suurbritanniale kuuluvatel 
aladel terroriakte või aitasid nende ettevalmistamisele kaasa. Pidevalt oli 
põhjaliku vaatluse all 30 erineva terroriakti ettevalmistamine. Terroristidel 
olid küll sidemed al-Qaedaga Pakistanis, kuid rünnakuid endid valmistasid 
ette Briti kodanikud. Kõige selle taustaks oli ca 100 000 Suurbritannias elava 
moslemi heakskiit 7. juulil 2005. aastal Londonis toime pandud terrori-
aktidele.40 Esitatud arvud viitavad sellele, et al-Qaeda kasutab oskuslikult ära 
moslemitest immigrantide (eriti teise ja kolmanda põlvkonna) võõrandumist 
ja identiteediprobleeme lääne ühiskonnas. Al-Qaeda pakub neile noortele, 
kes on eemaldunud oma vanematest ja ühiskonnast, sõprust ja ühtekuuluvus-
tunnet „kontaktisikute” kaudu.41 Noortega sidepidamiseks ja nende 
indoktrineerimiseks kasutatakse Internetti, samuti levitatakse sel teel 
juhtnööre terroriaktide toimepanemiseks. 
 Nõustudes väitega, et Al-Qaeda on muutunud millekski enamaks kui  
terroriorganisatsioon selle traditsioonilises tähenduses, saab kasutada 
mitmeid analoogiaid al-Qaeda arengu ja tegutsemise mõistmiseks. Näiteks 
on võimalik käsitleda al-Qaedat rahvusvahelise mõjugrupina. Rahvus-
vahelised mõjugrupid on sellised erinevates riikides toimivate gruppide 
ühendused, kes püüavad edendada mingeid ideid või läbi viia muutusi, ning 
neis võivad osaleda igasugused isikud, organisatsioonid vms.42  Nii võib al-
Qaedat võrrelda näiteks organisatsiooniga Amnesty International. Mõlema 
organisatsiooni/mõjugrupi USA-vastane kriitika on käsitatav soovina võtta 
USA vastutusele kindlate tehtud/tunnetatud väärtegude eest. Seda tehes 
tugineb Amnesty International õigusnormidele ja häbistamisele, aga al-
Qaeda ulatuslikule vägivallale. Veelgi enam – on isegi väidetud, et rahvus-
vahelise terrorismi, rahvusvahelise inimõiguste liikumise ja teiste maailma-
kultuuri osaks olevate rahvusvaheliste liikumiste üheaegne esilekerkimine on 

                                                 
39  Mockaitis 2007. Pp. 55–56. 
40  Johnston, Philip 2006. Terrorists are recruiting in our schools, says MI5 boss. – 
The Daily Telegraph, 11 November.  
41  Cronin 2006. Pp. 35–36. 
42  Asal, Victor; Nussbaum, Brian; Harrington, D. William 2007. Terrorism as 
Transnational Advocacy: An Organizational and Tactical Examination. – Studies in 
Conflict and Terrorism, No. 1. P. 17. [Edaspidi Asal, Nussbaum, Harrington 2007] 
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tegelikult sama nähtuse erinevad küljed, mis erinevad üksteisest kasutatavate 
vahendite ja sihtgruppide mõjutamise meetodite poolest.43  
 Al-Qaeda erinevus varasematest terroriorganisatsioonidest seisneb ka 
selle finantseerimises. Kui esimese kolme terrorismilaine puhul finant-
seerisid terrorismi etnilised kogukonnad ja terroristid ise finantseerisid end 
ka kuritegelikul teel (näiteks anarhistidest terroristid hankisid olulise osa 
finantsidest panku röövides),44 siis al-Qaeda paistab selles küsimuses olevat 
küllaltki sõltumatu. Osa tema finantsidest tuleb Osama bin Ladenilt, kelle 
isikliku varanduse suuruseks hinnatakse 280–300 miljonit dollarit. Need 
summad on täiesti seaduslikult investeeritud ning saadud kasum jaotatakse 
varifirmade võrgustiku kaudu terroritegevuse toetuseks. Niimoodi hangitud 
raha täiendavad kõikvõimalike moslemite heategevuslike organisatsioonide 
abil kogutud summad.45 
 Niisiis on al-Qaeda terroriorganisatsioonide seas vägagi silmatorkav 
erijuhtum. Ta on suutnud hämmastaval kombel üle elada paljudest riikidest 
koosneva koalitsiooni rünnaku ja muutuda globaalseks islamiliikumiseks, 
kes kasutab oma toetuse suurendamiseks oskuslikult ära moslemite 
rahulolematust ja identiteediprobleeme. Al-Qaeda on õppinud efektiivselt 
kasutama kõiki kaasaegse ühiskonna vahendeid ja võimalusi järjest suurema 
hulga inimeste kaasamiseks oma tegevusse ning järjest tugevama surve 
avaldamiseks riikide valitsustele. 
 
 

Globaalne terrorismivastane sõda: konflikt riikide ja 
organisatsioonide vahel või ideoloogiate kokkupõrge? 

 
Üheksa päeva pärast rünnakut Maailma Kaubanduskeskusele pöördus USA 
president George W. Bush Kongressi poole järgmiste sõnadega: 
 

 Meie sõda terrori vastu algab al-Qaedaga, kuid ei lõpe seal. See ei 
lõpe enne, kui kõik globaalse tähtsusega terrorigrupid on leitud, 
peatatud ja võidetud.46 

 
See sõnavõtt (hoolimata oma ebamäärasusest sõja taotletava lõpptulemuse 
suhtes – terrorism on ju hirmu kasutamine oma eesmärkide saavutamiseks 

                                                 
43  Asal, Nussbaum, Harrington 2007. Pp. 33–34. 
44  Rapoport 2004. Pp. 51, 54–55, 57. 
45 Kimberley, L. Tkachuk 2002. Terrorism’s Financial Lifeline: Can It Be 
Severed? – Strategic Forum, No. 191. P. 4. 
46  Bush, George W.  2001. Address to a Joint Session of Congress and the 
American People, 20 September. (Autori tõlge) 
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ning seega on vägagi küsitav, kas on võimalik lõpetada kogu maailmas 
sellise taktika kasutamist) viis 2001. ja 2003. a sissetungini Afganistani ja 
Iraaki. 2007. aastaks on need konfliktid muutunud järjest ägenevateks 
sissivastasteks sõdadeks, mis on näidanud, et al-Qaeda võitmine/hävitamine 
on erakordselt keeruline ülesanne. 
 Terrorismivastase sõja kulg on USA juhtkonnas tasapisi süvendanud 
arusaama, et tegemist ei ole ainult füüsilise vastasseisuga, vaid ka ideede ja 
maailmavaadete konfliktiga. Niisugust arusaama väljendab USA 2006. a 
julgeolekustrateegia. 
 

Algusest peale on terrorismivastane sõda olnud nii relvade kui ka 
ideede võitlus – võitlus nii terroristide kui nende mõrvarliku 
ideoloogia vastu. Lühikeses perspektiivis tähendab see sõjalise jõu 
ja muude riiklike vahendite kasutamist terroristide hävitamiseks ja 
tabamiseks, neilt varjupaiga ning mõne rahva valitsemise võimaluse 
võtmiseks, nende ligipääsu takistamiseks massihävitusrelvadele ning 
nende finantseerimisallikate äralõikamiseks. Pikas perspektiivis 
tähendab terrorismivastase sõja võitmine ideede lahingu võitmist, 
sest just ideed suudavad muuta kibestunud isikud mõrvariteks, kes 
on valmis tapma süütuid inimesi. 
 
Hoolimata sellest et terrorismivastane sõda on ideede sõda, ei ole 
see religioonide sõda. Rahvusvahelised terroristid, kes seisavad täna 
meie vastas, panevad uhke religiooni – islami – teenima oma 
vägivaldset poliitilist eesmärki: terrorismi ja õõnestamise teel 
totalitaarse impeeriumi loomist, mis eitab igasugust poliitilist ja 
usulist vabadust. Need terroristid moonutavad džihaadi ideed, et 
kutsuda üles tapma neid, keda nad käsitlevad usutaganejatena, s.o 
kristlasi, juute, hindusid ja muude usundite järgijaid ning neid 
moslemeid, kes terroristidega ei nõustu. Tõepoolest, enamik terrori-
rünnakuid on pärast 11. septembrit aset leidnud islamimaades ja 
enamik ohvreid on olnud moslemid.47 

 
Hoolimata süvenevast arusaamast, et terrorivastane sõda on ideede võitlus, 
tundub esimene tsiteeritud lõik rõhutavat sõjalise tegevuse tähtsust terro-
ristidevastases tegevuses. Sellist arusaama kinnitab USA kaitsestrateegia, 
kus on öeldud, et USA peab haarama strateegilise initsiatiivi võitluses 
terroristidega ega saa lubada neil rünnata esimestena (eriti praegusel ajal, kui 
massihävitusrelvad on levimas ebaseaduslikult). Sellest tulenevalt on USA 

                                                 
47  The National Security Strategy of the United States of America 2006. P. 9. 
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riigikaitsele esmatähtis riigi julgeolekuohtude kõrvaldamine.48 Kas esime-
sena ründamine ja terroristidelt varjupaiga võtmine tähendab selliste 
operatsioonide nagu „Kestev vabadus” ja „Iraagi vabadus” arvu suurenemist 
ning kuidas täpselt USA juhtkond kavatseb kasutada jõudu ideede võitluse 
toetuseks, selgub edaspidi. On võimalik, et USA peab silmas eelkõige 
kurnamisstrateegiat: USA võib valmistuda pikaajaliseks sõjaliseks tege-
vuseks teatud tasemel lootuses veenda al-Qaeda radikaale selles, et USA-d ei 
ole võimalik vägivalla ja hirmutamise abil sundida järeleandmistele ega 
painutada oma tahte alla. 
 On väga keeruline ülesanne kõrvaldada moslemitest elanikkonna rahul-
olematuse põhjused ja hoida ära moslemite värbamine al-Qaeda poolt. Kuigi 
USA julgeolekustrateegia väidab, et terrorism ei ole vaesusega vältimatult 
kaasnev nähtus,49 on vaesus märkimisväärne üleüldise rahulolematuse 
põhjus. Tõsiasi, et maailmas elab ligi kolm miljardit inimest vähem kui kahe 
euro eest päevas,50 tähendab, et maailmas on suur hulk inimesi, kelle seast 
oma eesmärkide saavutamiseks piiramatut vägivalda kasutavad terroristid 
võivad endale mõttekaaslasi leida. 
 Demokratiseerimisel kui terrorismivastasel strateegial tundub samuti 
olevat vaid küllalt piiratud edulootusi. Ajalugu on näidanud, et sellel ei ole 
olnud erilist mõju terrorismi vähenemisele ning nõrkade ja alles arenevate 
demokraatlike riikide olemasolu võib terrorismi levikule hoopis kaasa 
aidata.51 
 Eksisteerib ka teatav võimalus, et al-Qaeda levitatav radikaalse islami 
versioon saab diskrediteeritud moslemite endi poolt: näiteks on teada vähe-
malt üks juhtum, kus prominentne islamiradikaal on oma vaateid islamile 
revideerinud ning leidnud, et need on vastuolus mitmete islami põhitõde-
dega. Niisuguse arvamuse avalikuks tulek on islamiradikaalide seas tekita-
nud vägagi tugevat vastukaja.52 
 Eeltoodut kokku võttes võib väita, et kuigi globaalses terrorismivastases 
sõjas peetakse lahinguid ning riigid ja organisatsioonid võitlevad omavahel 
erinevatel sõjatandritel, on see konflikt oma olemuselt siiski ideede ja 
maailmavaadete kokkupõrge. Maailmas on väga suur hulk inimesi, kes 
elavad sügavas viletsuses ja kes võivad kinni haarata terroristide pakutavast 
võimalusest valada oma viha välja terroriakte toime pannes. Nii inimeste 
heaolu suurendamine kui ka agressiivse ja radikaalse ideoloogia diskredi-
teerimine on vägagi aeganõudvad ülesanded ning eeldades, et maailmas ei 
                                                 
48  The National Defense Strategy of the United States of America 2005. P. 9. 
49  The National Security Strategy of the United States of America 2006. P. 9. 
50  A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy 2003. P. 2. 
51  Cronin 2006. P. 43. 
52  Black, Ian 2007. Violence Won't Work: How Author of 'Jihadists' Bible' Stirred 
up a Storm. – The Guardian, 27 July.  
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leia aset mingeid väga pöördelisi sündmusi, jätkub terrorismivastane sõda 
ilmselt väga pikalt. 
 
 

Lähitulevik: kahanev või  
järjest ägenev religioosne terrorism?  

Milliseid strateegiaid saab selle vastu rakendada? 
 

Käesoleva uurimuse peamiseks eesmärgiks on anda ülevaade terrorismi 
minevikust, olevikust ja tulevikust. Ülalpool näidati, et möödunud 120–130 
aasta jooksul on terrorism läbi teinud neli arenguperioodi ning praegusel ajal 
domineerib maailmas religioosne terrorism. Terrorismi efektiivsust püstita-
tud eesmärkide saavutamisel on hinnatud erinevalt ning senini on terroris-
tidel puudunud oskus kasutada MHR-i kõige efektiivsemal viisil. Al-Qaeda 
on praeguseks ajaks arenenud terroriorganisatsioonist liikumiseks, kes 
tegutseb enam kui 70 riigis ja ka küberruumis. Ta on üle elanud katsed teda 
sõjalisel teel hävitada, kohanenud uue olukorraga ning al-Qaeda mõju 
moslemitele Lääne-Euroopas on tugevnenud. Kas see tähendab, et me 
seisame Euroopas silmitsi järjest intensiivistuva terrorismiga? Millised 
võimalused on al-Qaeda võitmiseks? 
 Terrorismi ajaloos täheldatud seaduspärasuste alusel võiks oletada, et al-
Qaeda hääbub koos religioosse terrori lainega järgneva 20 aasta  
jooksul (seda muidugi eeldusel, et al-Qaeda ise on traditsiooniline terrori-
organisatsioon).53  
 Teisest küljest on terrorismi ajalugu täis näiteid sellest, kuidas religioos-
sed terrorigrupid on suutnud tegutseda väga pikka aega. Seesama ajalugu 
võimaldab lisaks väita, et Osama bin Ladeni füüsiline hävitamine ilmselt ei 
lõpetaks al-Qaeda tegevust –  seda eriti nüüd, kui al-Qaeda on muutunud 
liikumiseks, kes tugineb suurel määral kohalikule initsiatiivile ja areneb selle 
kaasabil. Al-Qaeda on edukalt läbinud põlvkondade vahetused ning liiku-
mises on aktiivsed teise, kolmanda ja isegi neljanda põlvkonna liikmed. 
Liikumise eesmärgid ning tegevusstrateegia on küllaltki selgelt sõnastatud, 
kusjuures eesmärgid on suures osas saavutamata ja poliitilistesse protses-
sidesse al-Qaeda lülituda ei püüa. Al-Qaeda tegevus on selgelt nähtav Iraagis 
ja Afganistanis ning viimases võib ta olla läbinud juba järgmise saamu oma 
evolutsioonis – ta võib olla muutunud täiemõõduliseks vastupanu-
liikumiseks, millel on selged territoriaalsed ja poliitilised nõudmised.54 
2006. a registreeriti al-Qaeda katse hankida tuumarelva valmistamiseks 
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piisava rikastusastmega uraani,55 mis suurendas üldist muret selle pärast, et 
al-Qaeda võib massihävitusrelva kasutades toime panna tõeliselt ohvriterikka 
terroriakti. 
 Võimalus pärssida al-Qaeda tegevust tema finantseerimise katkestamise 
teel tundub samuti olevat küllalt piiratud. Seda takistab kõigepealt tõsiasi, et 
ca 50% maailma finantsidest tsirkuleerib off-shore–finantssüsteemis, ning 
teiseks otsib al-Qaeda pidevalt uusi finantseerimisallikaid kuritegevuses 
osalemise abil (nt narkootikumide salakaubaveos).56 Viimast soodustab 
Afganistani rekordiline oopiumisaak, mis peaks 2007. a moodustama 8200 
tonni (2006. aastaga võrreldes 34% kasv).57 Seega pole al-Qaeda finantse 
mitte ainult raske leida, vaid liikumine otsib pidevalt oma tegevuse rahas-
tamiseks ka uusi allikaid. 
 Esitatud faktid näitavad, et olukord on väga tõsine. Al-Qaeda paistab 
olevat arenenud nii kaugele, et traditsioonilised terroriorganisatsioonide 
olemast lakkamise põhjused teda enam ei ohusta ning ta on omandanud 
pretsedenditu mõju ja vahendid. Võitlus selle liikumise vastu on muutunud 
konfliktist organisatsiooniga, kes taotles USA vägede lahkumist Lähis-Idast, 
konfliktiks ideede ja maailmavaadete vahel. On isegi arvatud, et praeguste 
arengusuundade kestmisel võib maailm halvimal juhul jõuda isegi uue 
maailmasõjani. 
 Millised vastutegevusvõimalused on niisuguses olukorras lääneriikidel? 
Kõige üldisemas plaanis peab terrorismivastane tegevus koosnema kolmest 
suurest tegevusvaldkonnast, milleks on (1) võimalike rünnakuobjektide 
kaitse tugevdamine ja riikide kriisiolukorras funktsioneerimise tagamine; (2) 
otsene tegevus terroriorganisatsioonide vastu; (3) terroriaktide tagajärgede 
likvideerimine.58 Nimetatud valdkondadest on käesoleva uurimuse kon-
tekstis ehk kõige huvipakkuvam teine tegevussuund, mis peaks näitama, 
kuidas ja milliseid meetmeid kasutades on võimalik rahvusvaheliseks 
liikumiseks kujunenud al-Qaeda tegevust piirata ja seejärel peatada. Kuna 
tegemist on nii suure valdkonnaga, et käesolevas kirjutises seda põhjalikult 
käsitleda pole võimalik, esitatakse alljärgnevalt mõned seisukohad, mis 
piiritlevad islamiradikalismi-vastase võitluse olemust.  
 Thomas Mockaitis on väljendanud arvamust, et kogu võitlust al-Qaedaga 
tuleks käsitada kui globaalset sissivastast sõda. Kuna sissivastase sõja 
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olemus taandub tegelikult valitsuse ja sisside vahelisele võitlusele elanik-
konna toetuse pärast,59 siis võitluses al-Qaeda vastu on küsimus selles, 
kummale poole kaldub maailma moslemite enamiku toetus. Niisuguse 
võitluse pidamiseks ja moslemite toetuse võitmiseks peab lääneriikide 
tegevus olema luurepõhine ja paindlik, austama seadusi ja kodanikuvabadusi 
ega tohi oma tegevuse põhiraskust asetada sõjalisele valdkonnale.60  
 Kui rääkida konkreetsetest vastutegevusvõimalustest, siis üks neist peitub 
al-Qaeda kui Interneti teel oma tegevust koordineeriva ja küllaltki 
heterogeense liikumise olemuses. Audrey Cronin on leidnud, et senini on al-
Qaeda vastu lubamatult vähe ära kasutatud tema valimatust ja halastamatust 
terroriaktide läbiviimisel. Suur osa al-Qaeda terroriaktide ohvritest on olnud 
moslemid ning selle tõsiasja teadvustamine lääneriikide moslemitest 
elanikkonnale võib oluliselt al-Qaedat diskrediteerida, sest tulevased terro-
ristid võivad ohvrites hakata nägema oma lähedasi. Niisugune kontsent-
reeritud infosõda võimaldaks tekitada ja süvendada lõhet mõõdukate ning 
radikaalsete moslemite vahel. Teine al-Qaeda nõrk koht on tema hetero-
geensus. Lääneriigid võivad liikumises eksisteerivaid etnilisi ja usulisi 
erinevusi ära kasutada selleks, et teda killustada ja võimendada erimeelsusi. 
Kolmandaks tuleb lääneriikidel tõsiselt ümber hinnata oma arusaamad, mis 
puudutavad küberterrorismist ja küberruumist lähtuvat ohtu. Senised käsit-
lused küberruumi ohtlikkusest on olnud ebatäpsed, sest al-Qaeda puhul 
seisneb Internetist lähtuv oht eelkõige selles, et küberruum avab terro-
ristidele suhtluskanali ja võimaluse oma finantse liigutada. Sellisena on 
Internet palju ohtlikum kui keskkond, milles võidakse rünnakuid tegelikult 
läbi viia. Seega tuleb palju enam keskenduda küberruumis toimuva 
jälgimisele ning vastavate võimete väljaarendamisele.61 
 Lõpetuseks võib öelda, et me elame unikaalses olukorras. Maailm pole 
kunagi varem olnud nii integreerunud ja üksikisikul pole ajaloos kunagi 
varem olnud nii palju võimalusi esitada julgeolekuväljakutseid tervele 
ühiskonnale. Kas ja kuidas me sellest olukorrast välja tuleme, sõltub sellest, 
kui ratsionaalselt ja selgelt suudame oma ressursse kasutada, kuivõrd 
suudame üle olla hirmudest, mida terroristid püüavad võimendada ja 
levitada, ning mil määral suudavad riigid terrorivastases võitluses koostööd 
teha. Kui midagi dramaatiliselt ei muutu, seisab inimkonnal ees väga pikk 
konflikt ning selles pealejäämine nõuab suurt pingutust. 
 
 

                                                 
59  Kilcullen, David 2006. Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-
Level Counterinsurgency. – Military Review, May-June. P. 103. 
60  Mockaitis 2007. Pp. 113–125.  
61  Cronin 2006. Pp. 41–45. 
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Tõde on lihtne: niipea kui religioon haarab endale ühiskonna 
juhtohjad, viib see türanniani… 

Salman Rushdie1 
 

Salman Rushdie on nimetanud religiooni “mürgiks” rahvale.  
Siiski vaid kümme aastat tagasi peeti avalikes aruteludes religiooni 
jõuks, mis soosib rahu, aitab kaasa demokraatia võidukäigule 
totalitaarse režiimi üle ning on uue ja ideaalse maailmakorra üheks 
tunnuseks. 

Vjekoslav Perica2 
 

Need, kes ütlevad, et religioonil pole poliitikaga midagi pistmist,  
ei tunne religiooni olemust. 

Mahatma Gandhi3 
 

Kas religioon edendab rahvusvahelises konfliktis sõda või rahu? Vastus 
sellele küsimusele näitab kõige selgemalt, kuidas üldse hinnatakse religiooni 
ja poliitika suhet. Kui religioon põhjustab ühemõtteliselt vaid konfliktide 
süvenemist, siis ei ole ju ka konfliktide lahendamiseks muud valikut kui 
kõrvaldada religioon poliitikast. Kui religioon aga aitab kaasa konfliktide 
rahumeelsele lahendamisele, siis võib religiooni poliitikast eraldamine 
hoopis konflikti süvendada. Rahvusvaheliste konfliktide ajaloost leiab 
näiteid mõlema kohta. Siinne artikkel ei eelista ei positiivset ega negatiivset 
suhtumist4 religiooni rolli rahvusvahelises konfliktis, vaid arvestab mõlemat.  
                                                 
1  Rushdie, S. 2005. Religioon lõhestab maailma. – Eesti Päevaleht, 28.03. 
2  Perica, V. 2002. Balkan Idols – Religion and Nationalism in Yugoslav States. 
Oxford: Oxford University Press. P. vi. 
3  Gandhi, M. K. 1948. Gandhi’s Autobiography: The Story of My Experiments 
with Truth. Washington: Public Affairs Press. P. 615. 
4  Sotsiaalteaduslikud uurimused võiksid ideaalis olla objektiivsed ja 
väärtustevabad, kuid praktikas pole see võimalik. Sotsiaalteadlasi piiravad nende 
enda subjektiivsed eelistused ja ka mingil ajahetkel teadusmaailmas domineerivad 
lähenemised. Sotsiaalteadustes on raskusi isegi parima võimaliku saavutamisega, 
ehk olukorraga, kus akadeemilised lähenemised ja suhtumised sobiksid võimalikult 
häesti empiirilise reaalsusega. Ühe teooria või lähenemise sobivust reaalsusega ei 
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 Artikli esimeses osas eristatakse läänemaailma religiooni ja rahvus-
vaheliste suhete mõtestamises kolme olulisemat perioodi.  
1. Keskaja perioodi, mis lõpeb Vestfaali rahuga (4. sajand kuni 1648) ja 

mida saab lihtsustatult iseloomustada kui aega, mil poliitika oli allutatud 
religioonile.  

2. Uusaega, ideoloogiate ajastut ja külma sõda (1648–1991), mis lõpeb 
Nõukogude Liidu lagunemisega, iseloomustab religiooni allutamine 
poliitikale. 

3. Külma sõja järgsel perioodil (alates 1991) on religioon poliitikasse tagasi 
tulnud. Rahvusvaheliste konfliktide muutumine ei anna enam alust 
konfliktide mõtestamiseks puhtalt usulises või usku välistavas raamis-
tikus.  

Neid kolme perioodi religiooni ja rahvusvaheliste suhete ajaloolises arengus 
võib mõista ka kui teesi (keskaeg), antiteesi (1648 kuni külma sõja lõpp) ja 
sünteesi (alates 1991).5 Viimasel perioodil ei ole religioon küll võitnud 
tagasi seda olulisust, mis tal oli keskajal, kuid samas pole religioon ka uusaja 
kombel enam välistatud ei riigisisesest poliitikast ega rahvusvahelistest 
suhetest.  
 Mainitud perioodide jooksul on toimunud ka suured ühiskondlik-
majanduslikud muutused: kui keskajaga seostus eelkõige feodalism ja 
agraarühiskond, siis uusajal6 arenes välja industriaalühiskond ning viimase 
poole sajandi vältel on toimunud üleminek postindustriaalsesse ühiskonda7. 
Alates 1960. aastatest on täheldatud ka religiooni taaselavnemist maa-
ilmapoliitikas.  

                                                                                                                   
ole ju võimalik vaieldamatult kontrollida, sest reaalsuse tajumine jääb alati seotuks 
vaatleja endaga. On paratamatu, et reaalsust seletatakse erinevate teooriate ja lähene-
miste abil, millest ükski pole absoluutse seletusjõuga ega kehti kõigis olukordades. 
Selle teema puhul domineeris sotsiaalteadustes veel umbes pool sajandit tagasi 
arusaamine, et ühiskonna areng toob kaasa sekulariseerumise ehk religiooni taandu-
mise ühiskonnast ja poliitikast. Seetõttu ei mängi religioon rahvusvahelistes suhetes 
enam olulist rolli, mispärast ei ole ka rahvusvaheliste suhete mõtestamisel vaja 
religiooniga arvestada. Pärast külma sõda, eriti aga pärast 11. septembri 2001 
terrorirünnakuid, on suhtumine religiooni rolli rahvusvahelistes konfliktides muutu-
nud. Vt alapeatükki “Religiooni rolli mõtestamine rahvusvahelistes suhetes”. 
5 Üleminekud ühelt perioodilt teisele kulmineerusid kindlates ajaloolistes sünd-
mustes, kuid kriis jõudis kätte oluliselt varem – paavstivõimu roll rahvusvahelistes 
suhetes vähenes juba alates 14. sajandist ja ka religiooni tagasitulek rahvusvahelisse 
poliitikasse algas hiljemalt 1960. aastatest.  
6 Uusajaks peetakse tavaliselt vahemikku reformatsioonist kuni Esimese maailma-
sõja lõpuni.  
7 Vt Bell, D. 1973. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social 
Forecasting. New York: Basic Books. 
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 Ühiskondlike muutustega ei ole kaasnenud mitte ainult muutused 
religiooni suhetes rahvusvahelise poliitikaga, vaid ka muutused religioonis 
endas. 19. sajandil, mil ühiskonda ja poliitikat mõisteti valgustusajale 
omaselt ratsionaalses ja sekulaarses võtmes, arenesid välja teadusliku 
maailmavaatega kohanduv liberaalne teoloogia ning 20. sajandi alguses ka 
ajastu vaimule vastanduv usuline fundamentalism8. Süüvimata küsimusse, 
kas religioon (kui idee) mõjutab ühiskonda (kui majandust ja mateeriat) või 
ühiskond religiooni,9 on siinse artikli lähtepunktiks, et muutused ühes 
kulgevad koos muutustega teises. Muutused majanduslikus tootmises, 
ühiskondliku elu korralduses, tehnoloogias, teaduses, kommunikatsioonis ja 
poliitikas ei väljendu mitte ainult samaaegsetes muutustes kristluses, vaid ka 
teistes maailmareligioonides10. 
 Artikli teine osa on pühendatud erinevatele teoreetilistele lähenemistele, 
kus vaadeldakse religiooni rolli tänapäeva rahvusvahelistes konfliktides. 
Teoreetilised käsitlused algavad religiooni iseseisva mõju täielikust välis-
tamisest ja lõpevad religiooni pidamisega üheks peamiseks konfliktide 
põhjuseks. Kui esimesel juhul nähakse religiooni kui vahendit, mida 
kasutatakse ära ning millega varjatakse konflikti tegelikke tagamaid ja 
põhjusi, ning viimasel juhul on religioon otseselt seotud konfliktiga kas 
eesmärgi, vägivalla õigustuse või põhjusena, siis seda, et tihti on religioon 
ühel või teisel moel konfliktiga seotud, tänapäeval üldjuhul enam ei 
vaidlustata. Nende kahe äärmuse vahepeale paigutub ka kõige enam kõne-
ainet pakkunud Samuel P. Huntingtoni käsitlus tsivilisatsioonide kokku-
põrkest, mis seostab konflikte religiooniga vaid kaudselt: religioon on küll 

                                                 
8  Usulise fundamentalismi teke nii kristluses, judaismis kui ka islamis leidis aset 
sarnaste ühiskondlik-majanduslike muudatuste ja sündmuste käigus. Vt Armstrong, 
K. 2000. The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam. 
London: Harper Collins Publishers. [Edaspidi Armstrong 2000] 
9  Kolm kõige kuulsamat näidet erinevatest seisukohtadest religiooni ja ühiskonna 
seoste mõtestamisel on: 1) Karl Marx, kes pidas religiooni majanduslike suhete taga-
järjeks või pealiskihiks, mille funktsiooniks on õigustada majanduslikku rõhumist ja 
luua rõhututes võltsteadvust; 2) Karl Marxi vastandiks oli Georg Wilhelm Hegel, 
kes pidas kogu maailma ajalugu ideede ajalooks ning nägi majanduse ja poliitika 
aluste ja lähtepõhjustena ideid; 3) Max Weber, kelle protestantliku eetika teesi 
kohaselt võib religioon (ja usulised ideed) mõjutada ka majanduse arengut, jääb 
nende kahe äärmuse vahele.  
10  5. sajandil eKr toimunud suurte majanduslike ja kaubanduslike muutuste käigus 
tekkisid ka kõik suuremad maailmareligioonid (hinduism, budism, konfutsianism ja 
judaism) peale kristluse ja islami, mis arenesid hiljem välja judaismist. Vt 
Armstrong, K. 1999. History of God: From Abraham to the Present: the 4000-year 
Quest for God. Vintage: London.  



34 ALAR KILP 
 
tsivilisatsioonide üks peamisi tunnuseid11, kuid Huntington keskendub just 
tsivilisatsioonide, mitte religioonide kokkupõrkele.  
 Siinse artikli eesmärk ei ole kritiseerida Samuel P. Huntingtoni käsitlust, 
vaid võrrelda seda teiste religiooni ja rahvusvaheliste suhete käsitlustega. 
Siiski peab tõdema, et tänini pole ükski teine käsitlus toonud kaasa samavõrd 
ulatuslikku arutelu ega ka vastust Huntingtoni küsimusele “Kas teil on mõni 
parem idee?”, mille ta püstitas oma kriitikutele aastal 1993.12 Nagu igal 
sotsiaalteaduslikul teoorial, on oma probleemid ka Huntingtoni käsitlusel 
ning on küsitav, kas sellest on saanud uus paradigma, mida tunnustataks 
globaalsete vastandumiste kirjeldusena samal määral nagu varasemal ajal 
(1947–1991) külma sõja paradigmat. Kui aga arvestada, et enamik rahvus-
vaheliste suhete käsitlusi peab vajalikuks võtta seisukohta just Huntingtoni 
teesi suhtes, võib anda Huntingtoni käsitlusele peaaegu paradigma staatuse.  
 Mõiste paradigma kasutamine on sotsiaalteadustes paraku proble-
maatiline13, mistõttu ei ole paradigma kõige parem mõistevalik oma teooria 
kirjeldamiseks ei Samuel Huntingtonil ega ka mõnel tema kriitikul14. 
Käesolevas artiklis kasutatakse mõistet paradigma neil juhtudel, mil viidatud 
autorid ise sellist mõistet on kasutanud. 
 Artikkel lõpeb aruteluga religiooni positiivse või negatiivse rolli üle 
rahvusvahelises konfliktis. Religioon võib olla võimas relv nii heaks kui ka 
halvaks. Religioon võib õigustada konflikti ja vägivalda, kuid samas 
edendada ka religioonidevahelist dialoogi ja rahu. Poliitilise konflikti puhul 
ei tohiks seetõttu ära unustada kumbagi religiooni rolli. Uurides religiooni 
konflikti edendajana, tuleb meeles pidada, et neidsamu usulisi traditsioone ja 

                                                 
11  “Iga kultuuri või tsivilisatsiooni keskseteks elementideks on keel ja religioon.” 
Huntington, S. P.  1999. Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümber-
kujunemine. Tallinn: OÜ Fontese Kirjastus. Lk 82. [Edaspidi Huntington 1999]  
12  Huntington, S. P. 1993. If Not Civilizations, What? Paradigms of the Post-Cold 
War World. —  Foreign Affairs, 5. P. 191. [Edaspidi Huntington 1993]  
13  Mattei Dogan soovitab sotsiaalteadustes kasutada paradigma asemel mõistet 
teooria, sest paradigma kujuneb välja ainult siis, kui üks kontrollitav teooria domi-
neerib kõigi teiste teooriate üle ning kogu teaduskogukond on seda tunnustanud, 
sotsiaalteadustes aga jõutakse parimal juhul vaid mitmete tõestamatute teooriate 
vastandumiseni. Dogan, M. 1998. Political Science and the Other Social Scien-
ces. — A New Handbook of Political Science. Eds. R. E. Goodin, H. Klingemann. 
Oxford: Oxford University Press. P. 104.  
14  Huntington soovis tsivilisatsioonide kokkupõrke teesiga visandada külma sõja 
järgseid rahvusvahelisi konflikte kõige paremini kirjeldavat paradigmat. Hunting-
ton 1999. P. 181. Üks Huntingtoni kriitikutest, Hans Küng, ei vaidlusta, et maailma 
mõistmiseks pärast kommunismi kokkuvarisemist on vaja lähtuda teatud paradig-
mast, kuid Huntingtoni paradigmale eelistab ta globaalse eetika paradigmat. Küng, 
H. 1998. A Global Ethic for Global Politics and Economics. New York: Oxford 
University Press. P. 120. [Edaspidi Küng 1998]  
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õpetusi saab kasutada ära ka rahu eesmärgil ning just religioon ise võib 
lahenduse pakkuda religiooniga seotud probleemidele. Samuti vastupidi, 
usulise diplomaatia ja tsivilisatsioonide- või religioonidevahelise dialoogi 
puhul ei tohi ära unustada religiooniga seotud ohtusid. 
 
 

Religioon ja rahvusvahelised suhted keskajast  
21. sajandini 

 
Keskaeg – poliitika allub religioonile 

 
Kui neljanda sajandi esimesel poolel hakkasid õhtumaal levima ideed 
kristlikust riigist ning kiriku ja Rooma impeeriumi koostööst, tõi see esialgu 
kaasa kiriku allutamise Rooma riigivõimule, kuid maise ja vaimse võimu 
vahekord muutus peagi vastupidiseks. Rooma impeeriumi lagunemisele 
järgnenud aastatuhande jooksul andis nendes suhetes valdavalt tooni kirik. 
Vaid üksikute valitsejate, nagu Frangi-Rooma keisri Karl Suure (valtse-
misaeg kuningana 768–814, keiser alates 800), Saksa-Rooma keisrite Otto 
Suure (936–973) või Heinrich III (1039–1056) puhul saab rääkida maise 
võimu teatud kontrollist kiriku üle. Üldiselt jäid keskaja võimukorralduses 
poliitilised valitsused nõrgaks ja killustunuks15, kirikul seevastu oli olemas 
ühtne ja tsentraliseeritud organisatsioon üle kogu Euroopa16. Kiriku ülem-
võim ja maise valitsemise kontroll jõudis haripunkti paavstide Gregorius VII 
(1073–1085), Innocentius III (1198–1216) ja Bonifatius VIII (1294–1303) 
valitsemisajal.17 
 Keskaegne rahvusvaheliste suhete teooria hakkas välja kujunema 
neljandal sajandil, kui Kaisarea Eusebiuse poolt sajandi alguses välja 
pakutud kristliku impeeriumi idee sai sajandi lõpus paavst Gelasius I (paavst 
aastatel 392–396) sõnastuses õpetuseks “kahest mõõgast”.18 Nii kiriku 
vaimne võim kui ka riigi maine võim tulenesid Jumalalt ning pidid seetõttu 
olema kooskõlas hoolimata sellest, et neil olid erinevad seadused, 
õigussüsteem, ametikandjad ja tegevusvaldkonnad. Mõlema võimusüsteemi 

                                                 
15  Kuni hiliskeskajani sõltusid kuningad aadlitest ja vajasid aadlite toetust. Sabine, 
G. H; Thorson, T. L. 1973. A History of Political Theory. Fort Worth: Holt 
Rinehart & Winston.  P. 197. [Edaspidi Sabine ja Thorson 1973]  
16  Eckhardt, C. C. 1937. The Papacy and World Affairs as Reflected in the Secu-
larization of Politics. Chicago: University of Chicago Press. P. 1. [Edaspidi 
Eckhardt 1937]  
17  Ibid. P. 2. 
18  Moyser. G. 2005. Religion and politics. — The Routledge Companion to the Stu-
dy of Religion. Ed. J. R. Hinnells. London and New York: Routledge. P. 426. 
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tipus oli üks ja sama Jumal ning mõlemale võimule allusid ühed ja samad 
inimesed. Selline võimude lahusus19 on üks peamistest tunnustest, mis 
eristas lääne tsivilisatsiooni teistest tsivilisatsioonidest20.  
 Kiriku tugev võim oli ühelt poolt toonase ajastu enesemõistmise loomulik 
osa, teiselt poolt aitas see vältida võimu kuritarvitamist ja hoida ära 
despotismi. Just kiriku poliitilise võimu vähenedes arenesid Euroopas välja 
absolutistlikud monarhiad ning sellele eelnenud perioodil oli ehk just kirik 
see, mis hoidis keskaegses võimukorralduses tasakaalu erinevate ühis-
kondlike jõudude vahel. Samadel põhjustel on Lord Acton (1834–1902) 
nimetanud keskaegset riigi ja kiriku lahutatust läänemaailma tsiviilvabaduste 
oluliseks allikaks, sest esimese aastatuhande lõpul, mil linnad ja aadelkond 
olid veel nõrgad, suutis just kirik ohjeldada maiste valitsejate võimu: “Kui 
kirik oleks tingimusteta toetanud neid kuningaid, keda ta troonile võidis, või 
kui kiriku ja riigi vaheline võitlus oleks lõppenud ühe poole kiire võiduga, 
oleks kogu Euroopa vajunud Bütsantsi või Moskva suurvürstiriigi laadsesse 
despotismi”.21 Actoni väide räägib ajast, mil normannid vallutasid Inglismaa, 
kuid Inglismaal ei olnud veel ei tugevaid linnu ega keskklassi, mistõttu 
ainult kirik suutis feodaalvõimule vastupanu avaldada.22  
 13. ja 14. sajandil, mil paavstide maine võim oli nõrgenemas, jõudsid nad 
oma võimupüüdlustes nii kaugele, et taotlesid endale ka maist võimu, väites, 
et kuningad ja vürstid on vaid paavsti sulased. Aluse sellisteks taotlusteks 
andis keskaegne arusaam maailmast, mida korraldab ja organiseerib jumalik 
tahe.23 
 Keskaegse maailmapoliitika mõistmise peamiseks alusepanijaks oli 
Aurelius Augustinus (354–430), kelle teose “De Civitate Dei” (426) kohaselt 
olid maine ja vaimne riik eraldatud, kuid tegelikult pidi maine riik ikkagi 
olema kiriku teenistuses, sest riigi huvid ja eesmärgid olid mõistetavad vaid 
osana kiriku suurematest eesmärkidest. Et maise võimu kandjaid ja 
teostajaid oli keskajal mitmeid (keiser, kuningad, vasallid, linnad) ning need 
olid vastastikuses sõltuvuses, saigi kõrgeima võimu kandjaks kirik.  

                                                 
19  Õiget maise (riigi) ja vaimse võimu (kiriku) suhete korraldust peeti keskajal ühe 
ja sama koosluse kaheks tahuks, täpselt samamoodi, nagu tänapäeva poliitikas 
eristatakse riigivõimu seadusandlikku, täidesaatvat ja juriidilist funktsiooni kui ühe 
ja sama valitseva riigi erinevaid tahke. Eckhardt 1937. P. 2. 
20  Sabine ja Thorson 1973. P. 187. Ka Samuel Huntington nimetab vaimuliku ja 
ilmaliku võimu lahutamist üheks peamiseks lääne tsivilisatsiooni tunnuseks, lisades, 
et “vaid hindu tsivilisatsioonis olid religioon ja poliitika sama selgelt eraldatud”. 
Huntington 1999. Lk 93. 
21  Dalberg-Acton, J. E. E. 1948. Essays on Freedom and Power. Boston: The Bea-
con Press. Pp. 62–63. [Edaspidi Dalberg-Acton 1948] 
22  Ibid. P. 62. 
23  Eckhardt 1937. Pp. 3, 5. 
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 Kirik jagas keskajal maistele valitsejatele valitsemisõigust, oli Euroopa 
kõrgeimaks kohtunikuks24, kel oli võim anda ja võtta impeeriume, kuning-
riike, vürstiriike, maakondi ja omandit25, heitis tema korraldusi mittejärgi-
vaid valitsejaid kirikust välja või vabastas nende alamaid kuuletumis-
kohustusest26. 
 Paavstid kogusid ka makse (tribuuti) maistelt valitsejatelt, kellele nad olid 
kas krooni andnud või kes olid paavstilt kaitset otsides oma valitsemisalad 
paavsti lääniks kuulutanud. 12. sajandil maksid sel moel paavstile tribuuti 
Portugali kuningriik, mille paavst Aleksander III (1159–1181) oli 1179. 
aastal hertsog Alfonsole andnud, ja Poola valitseja Leszek (1194–1227), kes 
otsis kaitset keisri eest.27 Paavstile tribuudi maksjate hulgas olid puhuti isegi 
Bulgaaria tsaar ja Inglise kuningas.28 
 Maised valitsejad vajasid paavsti volitust ka uute maade ja alade 
alistamisel. Kõige kuulsam näide on paavst Aleksander VI (1492–1503), kes 
andis 1493. aastal Portugali ja Hispaania valitsejatele vast-avastatud 
Ameerika alad. Juba Aleksander II (1061–1073) andis aastal 1066 oma 
õnnistuse William Vallutaja (1066–1087) Inglismaa vallutusretkele29, paavst 
Hadrianus IV (1154–1159) andis Inglise kuningale Henry II-le (1154–89) 
õiguse vallutada Iirimaa30 ning 15. sajandi paavstid volitasid Portugali 
valitsejaid alistama endale alasid Aafrikas ja Indias.31 Seejuures võis paavst 
õigustada isegi alistatud rahvaste orjastamist, vähemalt juhul, kui tegemist ei 
olnud kristlastega.32 
 Rahvusvahelistes suhetes korraldas paavst riikidevahelist diplomaatiat ja 
oli riikidevaheliste lepingute vahendajaks33. Seejuures ei jäänud paavstile 
üksnes formaalne roll, vaid talle oli jäetud ka õigus sõlmitud lepinguid 
kehtetuks kuulutada. Nii lubas paavst Julius II (1503–1513) Aragoni 
kuningal Fernando V-l (1479–1516) eirata kohustust, mis tal varasemate 
lepingute näol oli Prantsuse kuninga Louis XII (1498–1515) ees.34 Et paavst 
kippus üsna tihti riikidevahelisi lepinguid tühistama, hakkasid valitsejad 
                                                 
24  Paavsti kohtuvõim laienes kõigile kristlastele, s.t kõigile inimestele, kes olid 
kristlikult ristitud. Ibid. P. 4. 
25  Sabine ja Thorson 1973. P. 223. 
26  Eckhardt 1937. P. 3. 
27  Ibid. P. 6. 
28  Ibid. P. 7. 
29  Ibid. P. 11. 
30  Ibid. P. 12. 
31  Ibid. P. 13. 
32  1452. aastal andis paavst Nicolaus V (1447–1455) Portugali kuningale Alfonso 
V-le (1438–1481) õiguse alistada ja teha oma orjadeks paganatest saratseenid ja 
teised uskmatud Kristuse vaenlased. Ibid. 
33  Ibid. Pp. 7, 8. 
34  Ibid. P. 10. 
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hiljem vormistama lepinguid selliselt, et paavst ei saaks lepingupooli 
tõotusest vabastada.35 Just sel põhjusel lisati ka Vestfaali rahulepingusse 
1648. aastal klausel, et leping katoliiklike ja protestantlike vürstide vahel 
kehtib paavsti protestist sõltumata.36  
 Paavstivõimu langus leidis aset tingimustes, kus oma võimu tugevdavad 
riigid (sh paavstiriigid) omavahel võimu pärast tuliselt võitlesid ja pidasid 
poliitilist võimu religioonist olulisemaks.37 Nii juhtuski 16. sajandi alguses, 
et Saksamaal leviv luterlus ei koondanud enda vastu ülemaailmset katoliik-
laste leeri, vaid Saksa-Rooma keiser Karl V (1519–1556) tegeles hoopis 
Prantsuse kuningavõimu ohjeldamisega ning paavstid tugevdasid oma maist 
võimu Itaalias.38 Poliitilistel kaalutlustel sõlmisid 16. sajandil paavsti- või 
keisrivastaseid liite Türgi sultanitega isegi Prantsuse, Hispaania ja Austria 
katoliiklastest kuningad.39 
 16. sajandi teisel poolel ei hoolinud maised riigid enam ka paavsti seisu-
kohast uute maade vallutamisel. Koloniaalvalduste õigust, mille paavst oli 
andnud Portugalile ja Hispaaniale, ei eiranud mitte ainult protestantlikud 
riigid (Inglismaa, Holland, Rootsi ja Taani), vaid ka katoliiklik Prantsus-
maa.40  
 Kui varem kuulus ülim võim kirikule, siis nüüd soovisid seda maised 
valitsejad. Olles allutanud aadlite võimu, oli kuningate ja vürstide järgmiseks 
loogiliseks sammuks alistada ka kiriku võim.41 Inglise kuningas Henry VIII 
(1509–1547) allutas endale Inglismaa kiriku,42 kuid isegi katoliiklikul 
Prantsusmaal oli kuningate Louis XIII (1610–1643) ja Louis XIV (1643–
1715) valitsemisajaks pea kogu kiriku tegevus kuningavõimule allutatud, 
riigivõimust puutumata jäid vaid usulise õpetusega seotud küsimused43.  
 Maised riigid ei omandanud niimoodi mitte üksnes õigust korraldada ise 
omavahelisi suhteid, vaid nad allutasid enda võimule ka usuküsimused. 
Riigid võisid nüüd ilma kirikuga nõu pidamata teha nii maiseid kui ka 
vaimseid küsimusi puudutavaid otsuseid. Oluliseks verstapostiks sellises 
arengus oli Augsburgi usurahu (1555), millega tunnustati Saksamaa luterlike 
valitsejate seaduslikku õigust kiriku maadele ning iseenda ja oma alamate 
usulise kuuluvuse määramisele.44 Igati arusaadavatel põhjustel mõistis 

                                                 
35  Ibid. P.10. 
36  Ibid. Pp. 10–11. 
37  Ibid. P. 29. 
38  Ibid. 
39  Türgiga tegi hiljem liidu ka Hispaania kuningas Felipe II. Ibid. P. 31. 
40  Ibid. P. 32. 
41  Ibid. P. 20. 
42  Ibid. P. 25. 
43  Ibid. Pp. 26, 27. 
44 Ibid. P. 34. 
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paavst Paulus IV (1555–1559) Augsburgi usurahu küll hukka, kuid tema 
sõnal ei olnud enam kaalu. 
 Uus rahvusvaheliste suhete süsteem kinnistus lõplikult Vestfaali rahu 
sõlmimisega, kus maised valitsejad (Saksa-Rooma keiser, Saksa vürstid, 
Prantsusmaa ja Rootsi kuningad) lahendasid omavahel ka kirikut ja usku 
puudutavaid poliitilisi küsimusi.45  
 
 

Uusaeg ja ideoloogiate ajastu – religioon allub poliitikale 
 
Vestfaali rahuga kaotas paavst oma rahvusvahelise autoriteedi, kuid paavsti 
seisukohad jäid põhimõtteliselt muutumatuks kuni 20. sajandini. Kui näiteks 
Brandenburgi kuurvürst Frederick III lasi 1701. aastal enda määratud 
protestantlikel piiskoppidel end Preisimaa kuningaks õnnistada, protestis 
paavst ägedalt, sest ta leidis endiselt, et vaid tema kaudu võivad inimesed 
saada legitiimse õiguse kuningatroonile.46  
 Paavstivõimu nõrgendas veelgi Püha Rooma keisririigi lõplik lagunemine 
(1806) ja Viini kongress (1815), mille tulemusena paavst kaotas suure osa 
sajandeid tema valduses olnud maistest valdustest.47 19. sajandil ei kutsunud 
Euroopa riigid enam isegi paavsti esindajaid rahvusvaheliste lepete 
sõlmimise juurde ning keeldusid ka Esimese maailmasõja ajal paavst 
Benedictus XV (1914–22) rahuvahendamise ettepanekutest.48  
 17. sajandi keskpaigast alates riigivõim järjest tugevnes ning religiooni 
mõju ühiskonnas ja poliitikas vähenes. Religiooni hülgasid nii teaduslik kui 
ka poliitiline mõtlemine (sh rahvusvaheliste suhete teooria). Riikidevahelis-
tes suhetes arvati, et religiooni sekkumine poliitikasse toob kaasa vaid 
inkvisitsioonid, ristisõjad, pogrommid ja ususõjad.49 Et vältida 16. ja 17.  
sajandi ususõdade ajastu kordumist, otsustati Vestfaali rahust alates, et reli-
gioon ei tohi enam sekkuda riikidevahelistesse suhetesse.  
 18. ja 19. sajandil jõuti arusaamani, et religioon taandub ka teaduse ja 
ratsionaalse mõtlemise ees ning inimkond tervikuna hakkab jõudma 
ajastusse, kus nii inimsuhted kui ka riikidevahelised suhted põhinevad 

                                                 
45 Ibid. P. 33. 
46 Ibid. Pp. 213–214. 
47 Ibid. Pp. 225–226. 
48 Ibid. Pp. 237, 241. 
49  Appleby, R. S. 2000. The Ambivalence of the Sacred: religion, violence & 
reconciliation. Lanham, Boulder, New York, Oxford: Rowman & Littlefield. P. 2. 
[Edaspidi Appleby 2000]  
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mõistuspärastel reeglitel ja seadustel50, mitte usul ega ilmutusel. Religioonist 
vabanema hakkas ka haridus ja demokraatiale üleminev riigisisene poliitika. 
 Erinevate vaatenurkade kohaselt järeldas enamik 18. ja 19. sajandi 
suuremaid mõtlejaid – Auguste Comte, Emile Durkheim, Ferdinand Tönnies, 
Max Weber, Karl Marx, Friedrich Nietzsche ja mitmed teised –, et religiooni 
mõju maailmas väheneb, kuni lõpuks kaob sootuks.51 Üheks näiteks 
religiooni allajäämisest mõistusele oli sekulaarsete ideoloogiate võidukäik 
19. sajandil, need hakkasid peagi kujundama ja organiseerima ka riikide-
vahelisi suhteid.52 Veel kuni 20. sajandi keskpaigani püsis läänemaailmas 
valdavana arusaam, et ühiskonna areng eeldab sekulariseerumist53, religioon 
on minevikust pärit ja vaid takistab ühiskonna arengut54.  
 
 

Kas religioon põhjustas ususõjad? 
 
Rahvusvaheliste suhete teooria üheks alustalaks sai uskumus, et usu hülga-
mine aitab vältida vägivaldsete ususõdade kordumist.55 Selle uskumuse 
kohaselt põhjustab religioon poliitikasse sekkudes juba loomupäraselt sõda, 
sallimatust, mässe ja riikidevahelise korra kokkuvarisemist. Scott Thomas on 
nimetanud sellist uskumust poliitiliseks müüdiks.56 Uskudes, et religioon 
põhjustab loomupäraselt sõda, sallimatust ja mässe, kujutatakse ette, et 
vastanduvad pooled lähevad konflikti ainuüksi usuliste ideede pärast, ehk 
sõda leiab aset puhtalt usulistel põhjustel. Tegelikkuses ei toimunud aga 
puhtalt usulistel põhjustel ei ristisõjad ega ka 16. ja 17. sajandi ususõjad. 
Eriti viimaste puhul oli oluline osa poliitilistel põhjustel, sest see oli aeg, mil 
maised valitsejad olid muutunud sõltumatuks kiriku ülemvõimust ning 
asunud oma riigi territooriumil isegi usuküsimusi kontrollima. 
 Kui ka veel tänapäeval põhjendatakse vajadust hoida religiooni 
maailmapoliitikast eemal väitega, et nii hoitakse ära ususõdade kordumist, 

                                                 
50  Huntington, S. P. 2001. The Religious Factor in World Politics. — Religion und 
Politik. Ed. D. Ruloff. Zürich: Rüegger. P.147.  [Edaspidi Huntington 2001]  
51  Fox, J. 2001. Religion as an Overlooked Element of International Relations. — 
International Studies Review, 3. P. 54. [Edaspidi Fox 2001] Fox, J.; Sandler, S. 
2004. Bringing Religion into International Relations. New York: Palgrave Macmil-
lan. P. 10. [Edaspidi Fox ja Sandler 2004]  
52  Huntington 2001. P. 148. 
53  Fox ja Sandler 2004. P. 10. 
54  Huntington 2001. P. 147. 
55  Fox 2001. Pp. 54–55. 
56  Thomas, S. M. 2005. The Global Resurgence of Religion and the Transfor-
mation of International Relations: The Struggle for the Soul of the Twenty-First 
Century. New York: Palgrave. P. 22. [Edaspidi Thomas 2005]  
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peaks siiski arvestama, et nüüdisajal mõeldakse religioonist ja usust sootuks 
teistmoodi kui toona. Läänemaailmas tähendab religioon midagi, mida 
inimene oma vabast tahtest ise valib. Inimene ise otsustab, millist usulist 
õpetust ta järgib. On väga inimlik mõelda, et inimesed on kogu ajaloo vältel 
elanud ja uskunud täpselt samamoodi, nagu seda tänapäeval tehakse, kuid 
religiooni (nagu ka Jumala, ateismi jt religiooniga seotud mõistete) sisuline 
tähendus on ajas olnud muutuv.57  
 Keskajal ei seostunud religioon inimestele nende valikuvabadusega, 
tähendas kuulumist kristlikku kogukonda ja kirikusse.58. Enne reformat-
siooni oli kogu Euroopa suur kristlik kontinent ja Euroopa rahvad üks 
kristlaste kogukond. Seetõttu oli paavstil autoriteeti ka üle kogu Euroopa. 
 Reformatsiooni-aegsed ususõjad olid esimeseks sammuks üleminekul 
kogukondlikult religiooni mõistmiselt valikulisele, kus esimesteks valiku-
tegijateks olid maised valitsejad. Oma alamatele ei jätnud nad seejuures 
kuigi palju valikuid. Usulise valiku vabadus hakkas riikide kodanikele 
laienema alles järgnenud sajanditel. Tänapäeval on meie jaoks norm, et usk 
on inimese vaba valik, kuid see ei olnud läänemaailmas nii viis sajandit 
tagasi ega pruugi olla mitmel pool maailmas ka praegu.59 Küsimus ei ole 
seejuures mitte inimõiguste ja usuvabaduse olemasolus või eiramises, vaid 
selles, kuidas inimesed ise religiooni mõtestavad ning mida religioon nende 
jaoks tähendab: kas nad näevad selles oma vaba valikut või seostavad 
religiooni kogukondliku kuuluvuse enesestmõistetava osana? 
 Ka on ilmne, et Vestfaali rahu tulemusena maise valitsuse usuline sundus 
ja kontroll mitte ei vähenenud, vaid kasvas. Riigid leppisid üksnes kokku, et 
nad ei sekku teiste riikide usuasjadesse ning on sõltumatud Rooma paavs-
tist.60 Kui ususõdade ajastul toimis veel mingilgi kujul võimude lahusus ning 
vastastikune võimu piiramine kiriku ja riigi vahel, siis ususõdadejärgsel 
ajastul kuulus ainuvõim ilma igasuguse lahutamiseta absoluutsele monar-
hiale. Et vägivaldsed sõjad jätkusid ka hiljem, võis argument religiooni 
laastavast mõjust olla vaid kiriku võimu neutraliseerimise vahendiks.  
 Kui ususõdu seostatakse äärmusliku vägivallaga, siis tasub seda väidet 
kontrollida ning võrrelda sõdade vägivaldsuse taset enne ja pärast Vestfaali 
rahu. Pime keskaeg võib seostuda küll inkvisitsiooni ja ristisõdadega, kuid 
nii võib jääda kahe silma vahele, et kolmesaja-aastase inkvisitsiooni käigus 

                                                 
57 Ühe põlvkonna arusaam usust, sh väited nagu “mina usun Jumalat” või “mina 
olen ateist” võivad olla mõttetud või sootuks teistsuguse sisuga mõne teise põlv-
konna jaoks. Usul kui sellisel ei ole objektiivset tähendust ja mõtet, ta omandab 
tähenduse ühiskondlikus kontekstis. Armstrong 2000. P. 4.  
58 Thomas 2005. P. 24. 
59 Ibid. P. 35. 
60 Ibid. P. 26. 
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hukkus vähem inimesi kui “mõnel üksikul pärastlõunal Stalini terrori-
aastastel või Hitleri koonduslaagrites”61.  
 
 

Religiooni mõju kadumine 
 
Kuivõrd religioonist sõltumatud on olnud riikidevahelised suhted möödunud 
sajanditel? Religioon kaotas möödunud sajanditel küll oma võimu poliitika 
üle, ent poliitikale allutatud kujul jäi ta riikidevahelises poliitikas ja 
poliitilistes konfliktides endiselt oluliseks. Euroopa riikide koloniaalvalduste 
laienemist 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi esimesel poolel mõtestati ja 
õigustati kõige muu (nt vägevamate relvade, peenemate kommete, teist-
suguse nahavärvi või kolju kuju) kõrval  ka usuliselt.62 Usuline mõõde oli 
oluline nii Ameerika Ühendriikide kodusõjas kui ka Lõuna-Aafrika 
apartheidi režiimis, kus orjapidamise ja ka rassismi puhul otsisid usulist 
õigustust konfliktide mõlemad pooled. 
 Usulist mõõdet võib täheldada ka maailmasõdades. Tänapäeval ei pea me 
Esimest maailmasõda küll ususõjaks, kuid iseseisva Tšehhoslovakkia 
president aastatel 1920–1935 Thomas Masaryk (1850–1937) nimetas 1925. 
aastal Esimese maailmasõja vallandanud põhjuste hulgas ka ususõda 
“venelaste ja serblaste õigeusu, Austria katoliikluse, Saksamaa protestan-
tismi ja prantslaste katoliikluse vahel”63. Kui Masaryk nägi religioonis ühte 
Esimese maailmasõja üldistest põhjustest, siis Henry Atkinson on kirjelda-
nud religiooni olulisust Esimese Maailma lahingutegevuses aastal 1935 
moel, mida me tänapäeval seostaks pigem usulis-poliitiliste äärmusrühmi-
tustega: “Vastaspooltel olevad kristlased palusid Suures Sõjas64 igaüks 
samalt Jumalalt65 oma relvadele võitu ja oma rahvale edu. 1914–1918 

                                                 
61  Neuhaus, R. J. 1984. The Naked Public Square: Religion and Democracy in 
America. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company. P. 94. 
[Edaspidi Neuhaus 1984]  
62  Appleby 2000. P. 2; Dawson, C. 1935. Religion and the Modern State. London: 
Sheed & Ward. P. 103. [Edaspidi Dawson 1935]  
63  Masaryk, T. G. 1925. Reflections on the Question of War Guilt. — Foreign 
Affairs, 4. P. 530.  
64  Aastal 1935 polnud veel põhjust nimetada 1914–1918 toimunud sõda Esimeseks 
maailmasõjaks. 
65  Olukord muutub palju keerulisemaks (kui mitte lausa absurdseks), kui mõelda, et 
üksteisega sõdivad õigeusklikud, katoliiklased ja protestandid paluvad ja järgivad 
sama Jumalat. 
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kuulutasid kirikud igas riigis patriotismi ja pühendumist ühisele üritusele. 
/…/ surm lahinguväljal ülendas märtriks”.66 
 Kui mõista religiooni funktsionaalselt, siis ideoloogiate ülemvõimu 
ajastul religioon mitte ei kadunud ühiskonnast67, vaid ideoloogiad lihtsalt 
võtsid religiooni rolli üle. Ideoloogiate kõrgaja – 20. sajandi keskpaiga – 
maailma poliitikat domineerinud kommunismil ja natsionaalsotsialismil oli 
religioonide tunnuseid, kuid nad täitsid ka religiooni ühiskondlikke funkt-
sioone. Eric Voegelini väitel olid kommunism ja fašism kristlike traditsioo-
nide asemele tulnud poliitilised religioonid, mis tõid usuliste õpetuste kohale 
oma teaduslikud maailmavaated: teadusliku sotsialismi ja teadusliku 
rassiteooria.68 Traditsioonilist religiooni võib oma ühiskondliku funktsiooni 
poolest asendada isegi liberaalne sekulaarne maailmavaade, mis äärmuslikul 
kujul69 ei erine kuigi palju usulisest fundamentalismist.  
 Ideoloogiate ajastul ei kadunud maailmapoliitikast päriselt ka tradit-
siooniline religioon. Christopher Dawson kirjutas ideoloogiate kõrgajal – 
aastal 1935, mil ideoloogiate suurimad kuriteod olid tegemata ja osa neist 
veel avalikkuses teadmata –, et kommunism on usklike seas ülimalt popu-
laarne oma “ususarnase loomuse” tõttu, natsionaalsotsialistide kõige innuka-
mad toetajad Saksamaal pärinevad luterlaste hulgast ning nii Inglismaal kui 
ka Ameerika Ühendriikides pole ükski poliitiline suunamuutus võimalik 
ilma “usulise arvamuse toetuse või usulise idealismita”.70  
 Mainitud põhjustel oleks liialdus väita, justkui religioon oleks päris 
kadunud rahvusvahelistest suhetest, kuid vahepeal oli siiski pikk periood, 
mil rahvusvahelistel suhetel oli religiooniga vähem kokkupuuteid kui 
keskajal või viimastel aastakümnetel. Nii väitis ka Christopher Dawson 

                                                 
66  Atkinson, H. A. 1932. Religion as a Cause of War. — The Causes of War: 
Economic, Industrial, Racial, Religious, Scientific, and Political. Ed. A. Porritt. Ed. 
London: Macmillan. P. 115. [Edaspidi Atkinson 1932]  
67  Kui religiooni mõista tema ühiskondliku funktsiooni kaudu ja eeldada Emile 
Durkheimi kombel, et religioon on ühiskonna olemasolu eelduseks, ei tekigi 
küsimust, kas ja kuivõrd religioonil ühiskonnas mõju on. Religiooni olemasolu ja 
religiooni “kogus” ühiskonnas on juba eeldusena konstantne. Küsimus on vaid 
selles, millised uskumused sellel ajahetkel religiooni funktsiooni täidavad. Just 
selles vaimus väidab näiteks Dieter Ruloff, et maailmapoliitikas on kogu aeg olnud 
teatav religiooni kohalolek, mistõttu ei saa religiooni tagasitulekust üldse rääkidagi. 
Ruloff, D. 2001. Einleitung: Rückkehr der Religion in die Politik? — Religion und 
Politik. Ed. D. Ruloff. Zürich: Rüegger. P. 10. [Edaspidi Ruloff 2001]  
68  Voegelin, E. 2000. The Political Religions. — Modernity without Restraint. Ed. 
M. Henningsen. Columbia: University of Missouri Press. P. 60. 
69  Ernest Gellner on äärmuslikku liberaalset ja sekulaarset maailmavaadet 
nimetanud ratsionaalseks fundamentalismiks. Gellner, E. 1992. Postmodernism, 
Reason and Religion. New York: Routledge. Pp. 1–2. 
70  Dawson 1935. P. 102. 
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1935. aastal, et usklikud tegelesid toona poliitiliste ja sotsiaalsete 
probleemidega palju rohkem kui sajand varem just sellepärast, et 19. sajandi 
“inimesed uskusid, et nende tsivilisatsioon oli kõige laiemas mõttes 
kristlik”71, 1935. aastal see aga nii enesestmõistetav enam ei olnud. Tolleks 
ajahetkeks olid ühiskond, poliitika ja riikidevahelised suhted üsna olulisel 
määral sekulariseerunud. Religioon oli kadunud eelkõige rahvusvaheliste 
suhete mõtestamisest. 
 Ka tunnistasid religiooni teatud “äraolekut” maailmapoliitikast maailma-
sõdade tulemusel tekkinud kommunistlikud riigid (Nõukogude Liit, Hiina 
Rahvavabariik jt) või sekulaarsed riigid, näiteks Iisrael, India või Türgi. 20. 
sajandi teisel poolel on aga toimunud religiooni tagasitulek (või vähemalt 
varasema religioonita poliitika hülgamine) enamikus mainitud riikidest.  
 Protsesse, mille käigus on viimase poolesaja aasta jooksul kasvanud nii 
religiooni olulisus siseriiklikus poliitikas72 kui ka rahvusvahelistes konflik-
tides73, on nimetatud maailma desekulariseerumiseks74 ja religiooni peaaegu 
globaalseks tagasitulekuks75.  
 Religiooni tagasituleku peamiste verstapostidena on nimetatud sekulaarse 
arabismi lipu alla koondunud araabia maade lüüasaamist 1967. aasta Kuue-
päevasõjas Iisraeliga, mille järel ägenesid usulis-poliitilised liikumised araabia 
maades, Iraani 1979. aasta  islamirevolutsiooni, katoliikliku solidaarsus-
liikumise mõju kommunistlikus Poolas, Nõukogude Liidu kokkuvarisemist 
ja 11. septembri 2001 terrorirünnakuid.76  
 Sellised muutused toimusid juba 1980. aastatel. Huston Smith nimetas 
aastal 1987 religiooni tagasituleku tunnustena katoliiklikku vabastus-
teoloogiat77 Ladina-Ameerikas, kristlikke uusparempoolseid ning ägenenud 
usulis-poliitilisi debatte abordi, maailma loomise ja tuumasõjavastasuse üle 

                                                 
71  Ibid. P. 103. 
72  Thomas 2005. P. 26. 
73  Fox, J. 2004. The Rise of Religious Nationalism and Conflict: Ethnic Conflict 
and Revolutionary Wars, 1945–2001. — Journal of Peace Research, 6. Pp. 715–731. 
74  Hatzopoulos, P.; Petito, F. 2003. The Return from Exile: An Introduction – 
Religion in international relations: the return from exile. Eds. F. Petito, P. Hatzo-
poulos. New York: Palgrave Macmillan. P. 3. 
75  Thomas 2005. P. 27. Peaaegu globaalseks nimetab Samuel Huntington 
religiooni tagasitulekut Lääne-Euroopa pärast, kus sellist muutust pole täheldatud. 
(Huntington 2001. P. 148.)  
76  Thomas 2005. P. 1. 
77  Vabastusteoloogia kõrgaeg algas 1960. aastatel, mil katoliku kirikus üle kogu 
Ladina-Ameerika levisid inimõiguste ja sotsiaalmajandusliku õigluse usulised ja 
ideoloogilised ideed. Tulemuseks oli vastasseis kiriku ja autoritaarse valitsuse vahel 
mitmes Ladina-Ameerika riigis. 
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Ameerika Ühendriikides, samuti religiooni mõju autoritaarsete režiimide 
kukutamisele mitmel pool maailmas78.  
 

 
Pärast külma sõda – religiooni tagasitulek 

 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega ei lõppenud mitte ainult külm sõda. 
Mõni kümnend varem oli lõppenud ka Euroopa riikide koloniaalvalduste 
ajastu. Kui veel 1960. aastateni oli mitmetel Euroopa riikidel kolooniaid 
Aasias ja Aafrikas, siis tol ajal mõtestati ka maailma riike arengumaade ja 
arenenud riikidena, kus viimased olid esimestele eeskujuks, mida järgida. 
Just lääneriikide eeskuju innustas pärast Teist maailmasõda iseseisvunud 
riike esialgu looma sekulaarseid riike ja ühiskondi, kuid pärast külma sõda 
on lagunenud ka sellised ettekujutused. Tänapäeval räägitakse pigem 
mitmekultuurilisusest ja kultuurispetsiifilistest arenguvõimalustest79 ehk 
ühiskonna ja majanduse arengust kooskõlas kohaliku kultuuripärandi ja 
usulise traditsiooniga80.  
 Religioon on aegade jooksul toiminud ühena poliitilise legitiimsuse 
allikatest81 – võib-olla just sellepärast oli maistel valitsustel vaja Vestfaali 
lepinguga religiooni ohjeldada – ning võib ka tänapäeval valitsusi toetada 
või kukutada, õigustada sõda või rahu, dialoogi või konflikti82. Kui reli-
giooni aseained on suurest poliitikast taandumas, on mõistetav, et reli-
gioonist on taas saamas üks oluline legitiimsuse allikas.  
 Religiooni poolt tagatava poliitilise legitiimsuse puhul on aga nüüdisajal 
olukord keerulisem kui varem, sest religioon on tulnud tagasi maailma 
poliitikasse mitmepalgelisena paljude eestkõnelejate ja usulis-poliitiliste 
                                                 
78  Smith, H. 1987. Introduction: Does Spirit Matter? The Worldwide Impact of 
Religion on Contemporary Politics. — Spirit Matters: The Worldwide Impact of 
Religion on Contemporary Politics. Ed. R. L. Rubenstein. New York: Paragon 
House Publishers. P. x. 
79  Scott Thomas on nimetanud ühe põhjusena, miks religioon on tänapäeval polii-
tikas olulisem kui varem, erinevate maade ja rahvaste soovi arendada oma ühis-
konda, majandust ja riiki kooskõlas oma kultuuri ja traditsioonidega. Thomas 2005. 
P. 43. 
80  Ibid. P. 11. Ka Samuel Huntingtoni tsivilisatsioonide kokkupõrke teesi üks väide 
ütleb, et majandusliku, poliitilise ja militaarse võimsuse arenedes hakkavad mitte-
lääneriigid üha rohkem tunnustama oma kultuurilisi väärtusi ning kõrvale heitma 
väärtusi, mida Lääs neile peale surub. Huntington 1999. Lk 32. 
81  Religioon, uskumused ja usulised sümbolid on olnud legitiimsuse allikateks 
kogu inimajaloo vältel alates primitiivsetest ühiskondadest kuni tänapäeva liberaal-
demokraatlike ühiskondadeni. Vt Lewellen, T. C.  1992. Political Anthropology. An 
Introduction. London: Bergin & Garvey. Pp. 69–81. 
82  Fox ja Sandler 2004. P. 4. 
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liikumiste kaudu. Tänapäeval pole enam küsimus selles, milline on kristluse 
või islami, katoliikluse või luterluse poliitiline seisukoht, vaid milline 
seisukoht ja milline liikumine nende usutraditsioonide teatud piirkondades ja 
küsimustes domineerib. 
 Ajastu märgiks on seniolematu usuliste liikumiste ja organisatsioonide 
paljusus. Rohkem kui kunagi varem tuleb tänapäeval Richard Neuhausi 
kombel küsida: “Kui keegi ütleb, et religioon mõjutab avalikku poliitikat, 
siis kerkib küsimus, kelle religioon. Kui keegi arvab, et ühiskond on mingis 
mõttes kristlik ühiskond, kerkib küsimus, kelle kristlus”.83  
 Viimase 15 aasta rahvusvahelised sündmused, iseäranis 11. septembri 
2001 terrorirünnakud, pole toonud kaasa mitte suunamuutust üldistes 
tendentsides – kui võtta arvesse, et sekulaarsete identiteetide, ideoloogiate ja 
liikumiste osakaal on vähem või rohkem taandunud juba umbes pool 
sajandit84 –, küll aga on läänemaailmas viimastel aastatel oluliselt muutunud 
suhtumine religiooni ja rahvusvahelistesse suhetesse.  
 Seejuures tõsiselt järele mõtlema ei pannud 11. september 2001 mitte 
niivõrd seniolematult suure ohvrite arvu, vaid rünnaku sihtmärgi poolest. 
Noam Chomsky väitel šokeeris toonane rünnak eelkõige sellepärast, et 
esimest korda pärast 1812. aastat rünnati Ameerika Ühendriikide territoo-
riumi.85 Ka eurooplaste jaoks tekitas Chomsky hinnangul meelehärmi just 
rünnaku sihtmärk: “Kuigi Euroopa riigid on oma varasemas ajaloos 
vallutanud suure osa maailmast ja seda vägagi julmalt, pole neid peaaegu 
kunagi rünnanud välisvaenlane. India ei ole rünnanud kunagi Inglismaad, 
Kongo Belgiat, Etioopia Itaaliat ega Alžeeria Prantsusmaad”.86  
 Pärast terrorirünnakuid Ameerika Ühendriikidele 11. septembril 200187, 
Hispaaniale 11. märtsil 200488 ja Suurbritanniale 7. juulil 200589 on seega 
põhjust tõsiselt järele mõelda, kuidas ja kuivõrd on religioon seotud 
rahvusvahelise terrorismi ja rahvusvaheliste suhetega. Nagu mitmeid kordi 

                                                 
83  Neuhaus 1984. P. 21. 
84  Samuel Huntington on väitnud, et maailma poliitikas on vähenenud sekulaarsete 
identiteetide ning kasvanud usuliste identiteetide mõju. Huntington 2001. P. 149. 
85  Chomsky, N. 2001. September 11. Crows Nest: Allen & Unwin. Pp. 11–12. 
[Edaspidi Chomsky 2001]  Rünnakud Pearl Harborile 1941. aastal ei lähe Chomsky 
hinnangul arvesse, sest toonase USA jaoks oli tegemist kaugete koloniaalterritooriu-
mitega. 
86  Ibid. P.12. 
87  Terrorirünnakus Ameerika Ühendriikide vastu hukkus umbes 3000 inimest.  
88  Suurimas Teise maailmasõja järgse Hispaania vastu korraldatud rünnakus 
hukkus 192 inimest ja sai haavata üle 2000 inimest. 
89  Kolmes pommirünnakus Londoni metroodele ja ühes pommirünnakus ühis-
bussile hukkus 52 inimest ja sai vigastada üle 700 inimest. 
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varem ja samas nagu ei kunagi enne, on põhjust küsida: kas religioonist 
poliitikas võib olla üldse midagi head? 
 
 

Religiooni rolli mõtestamine rahvusvahelistes suhetes 
 
Lähenemised religiooni seostele rahvusvahelise konfliktiga jagunevad 
tänapäeval üldjoontes neljaks.  
 
1. Religioon ei mõjuta rahvusvahelist poliitikat. Sellise suhtumise kohaselt ei 
ole religioon ei konfliktide põhjus ega ka lahendus, samuti ei ole religioon 
oluline konfliktipoolte tegevuse mõistmiseks. Nii nähakse 11. septembri 
2001 terrorirünnakute90, usulise fundamentalismi või usulise terrorismi 
põhjusi majanduses ja poliitikas, mitte kultuuris või religioonis91. 
 Kindlasti on maailmapoliitikas sündmusi, liikumisi ja konflikte, mille 
puhul ei ole vajadust otsida usulisi põhjusi või arvestada usulise mõõtmega. 
Päris ilma religioonita ei saa mõista siiski 1979. aasta islamirevolutsiooni 
Iraanis, 1980. aastate Hezbollahi enesetapurünnakuid Liibanonis, islamistide 
ja Al-Qaeda pöördumist USA vastu 1990. aastate alguses ning ka 11. sep-
tembri 2001 terrorirünnakuid. Religiooni välistav lähenemine mitte ainult ei 
ennustanud ühtegi mainitud sündmust, vaid selle kohaselt selliseid sündmusi 
ei oleks pidanud üldse juhtumagi. Selliste sündmuste üle on enamasti 
hakatud põhjalikumalt mõtlema alles tagantjärele. Küsimus ei ole vaid 
konfliktide õiges mõistmises, vaid ka poliitilistes ebaõnnestumistes, mida 
usulise mõõtme eiramine kaasa võib tuua. Näiteks USAle on usulise mõõtme 
mittemõistmine põhjustanud ebaõnnestumisi külma sõja aegses Iraanis ja 
Liibanonis92 ning viimastel aastatel ka Iraagis ja Afganistanis93.  
 Õpikunäiteks kujunenud Iraani islamirevolutsiooni ei pidanud ju üldse 
sündima, sest USA poolt toetatud Iraani šahh moderniseeris riiki ning 
moderniseerumisteooria kohaselt pidi sellega kaasnema sekulariseerumine94, 
mitte usuline opositsioon, mis võidab rahva enamuse toetuse ja võtab üle 
võimu Iraanis95. Iraani puhul ei sobinud ratsionaalsust ja majanduslikku 

                                                 
90 Thomas 2005. P. 8. 
91 Ibid. P. 62. 
92 Johnston, D. 2003. Introduction: Realpolitik Expanded. — Faith-Based Diplo-
macy: Trumping Realpolitik. Ed. D. Johnston. Oxford: Oxford University Press. 
P. 4. [Edaspidi Johnston 2003]  
93 Wellman, D. J. 2004. Sustainable Diplomacy: Ecology, Religion, and Ethics in 
Muslim-Christian Relations. New York: Palgrave. P. 19. [Edaspidi Wellman 2004]  
94 Thomas 2005. Pp. 1, 2. 
95 Wellman 2004. P. 20. 
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omahuvi eeldavate lähenemistega96 kuidagi kokku ka “sõja jätkamine 
Iraagiga ajal, kui sellest enam mingit kasu ei olnud”97 ning surmaotsus 
Salman Rushdie’le98 “ajal, mil Iraan vajas hädasti investeeringuid 
lääneriikidelt”99.  
 Vahepeal on mitu aastakümmet möödunud ja mitmed protsessid 
paistavad tagantjärele selgemalt, kuid Scott Thomas on väitnud, et ka 
vahetult pärast Iraani islamirevolutsiooni algust “ei mõeldud Läänes sellest 
kui usulisest reaktsioonist ühiskonna ja valitsemise läänestumisele ja 
moderniseerumisele. Ikka arvati, et revolutsiooni peamised põhjused olid 
poliitilised ja majanduslikud või et tegemist oli sotsiaalse opositsiooniga 
šahhi autoritaarsele valitsemisele”.100 
 Nõukogude Liidu lagunemine pole ehk niivõrd mustvalge näide, kuid ka 
sel juhul oleks liialdus arvata, et Moskva ei reageerinud rahutustele 1980. 
aasta Poolas samamoodi nagu 1968. aastal Tšehhoslovakkias või 1956. 
aastal Ungaris ainuüksi sellepärast, et “võidurelvastumine oli viinud 
Nõukogude Liidu pankrotti”.101 Majanduslikud põhjused üksi ei seleta ka 11. 
septembri 2001 terrorirünnakut, sest selle teostajad ei olnud ei vaestest 
riikidest ega ka ise vaesed.102 Nii Nõukogude Liidu lagunemise kui ka 
11. septembri rünnakute puhul oli kindlasti olemas usuline mõõde.  
 Liialdusi tuleks aga vältida ka usulise mõõtme toonitamisel. Just sellisena 
kõlab Timothy Garton Ashi väide, et ilma paavst Johannes Paulus II visiidita 
oma kodumaale aastal 1979 poleks ka Nõukogude Liit kokku varisenud.103 
 
2. Religioon on küll konfliktiga seotud, kuid seda moonutatud kujul. 
Religioonid on olemuslikult head, konfliktid on seotud usulise fundamen-
talismi ja äärmuslusega. Usutakse, et ükski usu nimel tehtud või usuliselt 
õigustatud vägivallategu pole tegelikult kooskõlas vastava usutraditsiooni 
                                                 
96 Thomas 2005. P. 74. 
97 Aastatel 1980–1988 toimus Iraani ja Iraagi vahel sõda, mis nõudis kokku umbes 
miljon inimelu, hukkunutest umbes 750 000 olid iraanlased. 
98 1989. aastal pani Iraani usujuht ajatolla Khomeini välja 3 miljoni dollari suuruse 
preemia raamatu “Saatanlikud värsid” autori Salman Rushdie’ tapmise eest. 
99 Wellman 2004. P. 20. 
100 Thomas 2005. P. 2. 
101 Ibid. P. 4. 
102 Ibid. P. 9. 
103 Inglise ajaloolane Timothy Garton Ash väidab, et paavsti visiit Poola aastal 1979 
oli murdepunktiks, millest alates hakkas külma sõja aegne vastandumine Euroopas 
kaduma. Ash kirjutas pärast paavst Johannes Paulus II surma: “Ilma paavstita poleks 
olnud Solidaarsusrevolutsiooni 1980. aasta Poolas, ilma solidaarsusliikumiseta 
poleks toimunud Gorbatšovi ajal Nõukogude Liidu poliitika muutust Ida-Euroopas, 
ilma milleta poleks 1989. aasta revolutsioonid olnud võimalikud.” Ash, T. G. 2005. 
The First World Leader. — Guardian, 4,4.  
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olemusega. Osama bin Ladenist ei saa teha mingeid järeldusi tõelise 
moslemi kohta, samamoodi nagu Hitler polnud õige kristlane, ehkki ta suri 
katoliku kiriku liikmena. Kõik maailmareligioonid kuulutavad rahu ning 
terroristid ja äärmuslased vaid moonutavad usulist traditsiooni ja õpetust 
selleks, et varjata oma tegelikke, mitteusulisi eesmärke. Probleemid on 
vägagi maised ja pole usuga seotud (globaalne ebavõrdsus, vaesus, 
autoritaarsed valitsused, korruptsioon jms).104 
 Šveitsi teoloog Hans Küng on sellest vaimust kantuna kutsunud üles 
edendama religioonidevahelist dialoogi ning on pakkunud Huntingtoni 
tsivilisatsioonide kokkupõrke paradigma asemele globaalse eetika para-
digmat. Maailmareligioonide esindajad võiksid tema arvates leppida kokku 
globaalse eetika miinimumnormides105, mis on kooskõlas maailmareligioo-
nide olemusega. Neid norme edendades saab võtta usuliselt äärmusluselt 
igasuguse legitiimse aluse ja õigustuse. Konfliktidel ei ole Küngi arvates 
religiooniga mingit pistmist, konfliktid toimuvad territooriumite, loodus-
varade, kaubanduse ja raha pärast.106 Religiooni vaid kasutatakse ära.  
 Michael Ignatieff väidab, et igas religioonis on nii vägivalda õigustavaid 
kui ka hukkamõistvaid tekste ning usulised terrorirühmitused kasutavad ära 
esimesi ja ignoreerivaid viimaseid. Tulemuseks on usulise traditsiooni 
eesmärgipärane kokkusobitamine terroristide eesmärkidega.107 Ignatieff toob 
näiteks Osama bin Ladeni, kelle üleskutsed ameeriklaste ja juutide pühale 
sõjale on moonutanud džihaadi traditsiooni islamiusus.108 
 Kui Ignatieffi lähenemise kohaselt teatud usugrupid moonutavad 
religiooni ratsionaalselt ja eesmärgipäraselt, on “halva” usutraditsiooni (või 
usulise fundamentalismi) tekkepõhjusi nähtud ka kultuurilises globali-
seerumises.109 Ehkki kultuurikonflikt võib olla globaalsete konfliktide 
taustaks, võib selline lähenemine vabastada konfliktipooli igasugusest 
vastutusest, sest konflikti põhjus on objektiivne.  

                                                 
104  Thomas 2005. P. 8. 
105  Küng on sõnastanud globaalse eetika neli peamist normi: 1) pühendumine vägi-
vallatuse kultuurile; 2) solidaarsus ja õiglane majanduslik kord; 3) sallivus; 4) 
meeste ja naiste võrdsed õigused ja partnerlus. Küng 1998. P. 111; Küng, H. 2001. 
Globale Religion oder Globales Weltethos? Überlegungen zur Globalisierungs-
problematik aus Theologischer Sicht. — Religion und Politik. Ed. D. Ruloff. Zürich: 
Rüegger. S. 144–145. [Edaspidi Küng 2001]  
106 Küng 2001. S. 134. 
107  Ignatieff, M. 2004. The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror. 
Princeton and Oxford: Princeton University Press. P. 123. [Edaspidi Ignatieff 2004]  
108  Ibid. P. 124. 
109  Globaalsete majanduslike protsesside ja usulise fundamentalismi seoste kohta vt 
Barber, B. 2006. Džihaad McMaailma vastu. Tallinn: Tänapäev. 
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 Noam Chomsky sõnul vabastavad viited globaliseerumisele lääne-
maailma justkui vastutusest nende tegude eest, mille pärast tegelikult Maa-
ilma Kaubanduskeskust rünnati. Kas selle rünnaku põhjustas 1993. aastal 
globaliseerumisest ja kultuurilisest hegemooniast tulenev mure? Kas Egip-
tuse president Anwar Sadat mõrvati 20 aastat tagasi globaliseerumise pärast? 
Kas Ameerika toetatud afgaanid võitlesid Venemaaga Afganistanis või 
aastal 2001 Tšetšeenias globaliseerumise pärast?110 Igas konfliktis tuleb 
Chomsky hinnangul võtta arvesse mõlema poole head ja vead, mitte niivõrd 
otsida põhjusi objektiivsetest protsessidest:  “Miski ei saa õigustada 11. 
septembri kuritegusid, kuid me saame mõelda USAst kui “süütust ohvrist” 
ainult siis, kui me läheme kergema vastupanu teed ja ignoreerime USA ja 
tema liitlaste endi tegusid /…/.111  
 Kolmas usulise äärmusluse versioon ei näe sellel olulisi erinevusi 
võrreldes teiste liberaalse ühiskonna vastaste äärmuslike ja totalitaarsete 
ideoloogiatega. Usulised äärmuslased lihtsalt vihkavad liberaalset ja mood-
sat ühiskonda samamoodi nagu seda tegid “Tsaari-Venemaa kommunistid, 
Itaalia fašistid või Saksamaa natsid”112. Fundamentalism on halb religioon, 
kuna pole kohanenud liberaalse ühiskonnaga.  
 Ent usuline fundamentalism ja usuline äärmuslus ei pruugi olla kõrvale-
kalle nüüdisajast ja vastureaktsioon tänapäeva ühiskonnale, vaid võib olla 
üheks viisiks, kuidas inimesed just praeguses ühiskonnas oma identiteedi 
leiavad.113 Usu taaselustumine tänapäeva maailmas ei väljendu ju mitte 
ainult usulises terrorismis ja fundamentalismis, vaid ka paljudes teistes 
uususundites ja uutes usuliikumistes (nelipühi kirik, new age jt).114 
Ühiskonna areng on seega vähemalt teatud määral põhjustanud uute 
usuliikumiste teket ning religiooni rolli suurenemist ühiskonnas ja polii-
tikas,115 mida võib võtta ka kui loomulikku arengut tõeliselt multikultuurse 
rahvusvahelise ühiskonna suunas116.  
 Mõiste fundamentalism kasutamine on üldse problemaatiline.117 Usu-
liseks fundamentalismiks on nimetatud nii Iraani revolutsiooni, kristlikke 

                                                 
110  Chomsky 2001. P. 30. Viidates bin Ladenit intervjueerinud Robert Fiskile, kes 
on imestanud bin Ladeni nappide teadmiste üle maailmas toimuva kohta, ütleb 
Chomsky, et tõenäoliselt pole bin Laden globaliseerumisest midagi kuulnudki. Ibid. 
P. 32. 
111  Ibid. P. 35. 
112  Thomas 2005. P.  9. 
113  Fox ja Sandler 2004. P. 13. 
114  Thomas 2005. Pp. 10–11. 
115  Fox ja Sandler 2004. P. 12. 
116  Thomas 2005. P. 46. 
117  Sarnane probleem seostub ka mõistega terrorism. Kuna puuduvad objektiivsed ja 
üheselt mõistetavad kriteeriumid, mille kohaselt saaks seda mõistet vaieldamatult 
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uusparempoolseid USAs kui ka hindu natsionalismi. Tegelikkuses on nendel 
kolmel vähem ühist kui ühine nimetaja usuline fundamentalism seda arvata 
lubab118. Laialt levinud oletus, et usulisel fundamentalismil on sama tähen-
dus kristluses, islamis ja judaismis, ei aita usulis-poliitiliste konfliktide 
põhjusi mitte alati mõista.119 
 
3. Tsivilisatsioonide kokkupõrge. Samuel Huntingtoni tsivilisatsioonide 
kokkupõrke kohaselt leiavad külma sõja järgsed globaalsed vastasseisud aset 
tsivilisatsioonide vahel.120 Huntingtoni väitel on tänapäeval just tsivilisat-
sioonid muutumas järjest olulisemaks, sest inimesed näevad ja kogevad 
reaalsust järjest enam, samastudes tsivilisatsiooniga, kuhu nad kuuluvad: 
“Lõpuks ei ole inimestele oluline mitte poliitiline ideoloogia või majandus-
likud huvid. Usk ja perekond, veri ja uskumus on need, millega inimesed end 
samastavad, mille eest nad surevad ja võitlevad”.121 
 Religioon on tema sõnul küll mitmetes konfliktides üsna oluline, kuid 
üldisemalt on religioon oluline vaid ühena tsivilisatsiooni tunnustest. 
Kommenteerides 1990. aastate poliitilisi konflikte, ütles Huntington aastal 
2001 järgmist: “Kas religioon on ise konflikti tuum? Mõnel puhul kahtle-
mata on. Kuid üldiselt tundub mulle, et religioon on lisatud dimensioon. /…/ 
Mitmed sõjad on alanud poliitiliste või territoriaalsete küsimuste pärast ning 
on aja jooksul omandanud usulise mõõtme”.122 
 Religioonist räägib Huntington seetõttu kaudselt ja vägagi üldises tähen-
duses123, mistõttu tema mõtteviisi kohaselt pole eespool mainitud liigitused 
heaks ja halvaks religiooniks kuigivõrd olulised. Kultuuride ja tsivilisatsioo-
nide vahelised erinevused on fundamentaalsed ning need erinevused on ka 
globaalsete konfliktide taustaks. 

                                                                                                                   
teatud rühmituse, riigi või isiku puhul kasutada, on oht, et mõiste ise muutub 
omaette ideoloogiliseks relvaks.  
118  Thomas 2005. P. 62.   
119  Burqat, F. 2003. Veils and Obscuring Lenses. — Modernizing Islam: Religion 
in the Public Sphere in the Middle East and Europe. Eds. J. L. Esposito, F. Burqat. 
London: Hurst & Company, 2003. P. 24. 
120 Samuel P. Huntington avaldas oma artikli “The Clash of Civilizations?” 1993. 
aastal ajakirjas Foreign Affairs. Eesti keeles on see artikkel paradoksaalsel kombel 
ilmunud ilma küsimärgita pealkirjas. Huntington, S. P. 1995. Tsivilisatsioonide 
kokkupõrge. — Akadeemia, 6. Lk 1205–1233. 
121  Huntington 1993. P. 194. 
122  Cromartie, M. 2005. Religion, Culture, and International Conflict: A Conver-
sation. Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Rowman & Litllefield Pub-
lishers. P. 4. [Edaspidi Cromartie 2005]  
123  Jonathan Fox ja Shmuel Sandler on isegi öelnud, et Huntington püüdis vältida re-
ligiooni mõistet oma tsivilisatsioonide kokkupõrke teoorias. Fox ja Sandler 2004. P. 6. 
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 Kuigi Huntington on väitnud, et konfliktid puudutavad eelkõige mosle-
meid124, ei pea ta seejuures põhjuseks otseselt islami loomust, koraani või 
traditsioonilisi islamiõpetusi, vaid reaktsiooni ebaõnnestunud modernisee-
rumisele, pluralismi, vabaduse ja avatud poliitika puudumist enamikus 
islami ühiskondades125. Probleem on seega islami tsivilisatsioonis üldiselt126. 
 Kõige levinum kriitika Huntingtoni aadressil ütleb, et tema negatiivne 
ettekujutus maailmapoliitikast juba iseenesest soodustab konflikte ja 
mõtlema peaks “positiivselt”. Kui Huntingtoni tsivilisatsioonide kokkupõrke 
käsitlus on ainus, mida me maailma kultuuridest ja religioonidest teame, on 
loomulikult oht jätta tähele panemata miljardid rahumeelsed kristlased, 
moslemid ja hindud. Kuid Huntington ise väidab, et just tsivilisatsioonide 
kokkupõrke teesiga arvestamine aitab adekvaatselt maailmapoliitikat mõista 
ja halvimat vältida. Ta viitab külma sõja 1950. ja 1960. aastate paradigmale, 
mille kohaselt tuumasõda USA ja NSVLi vahel pidi olema peaaegu välti-
matu, kuid tuumasõda ei toimunud just sellepärast, et inimesed võtsid seda 
ennustust tõsiselt.127 Konfliktid ei teki seega mitte tulevikuennustustest, vaid 
sellest, kuidas nendesse suhtutakse. Sarnasusi külma sõja alguse  ja uue 
maailmakorra alguse vahel 1990. aastatel on veel teisigi. 
 Kaks aastat pärast külma sõja lõppu kirjutas Samuel Huntington tsivilisat-
sioonide kokkupõrke teesi, mis hoiatas inimkonda peamiselt lääne ja islami 
konflikti eest. Kaks aastat pärast Teise maailmasõja lõppu, aastal 1947, 
kirjutas Arnold Toynbee peaaegu samamoodi eesseisvast külmast sõjast 
lääne ja kommunismi vahel: “Mitu sajandit enne seda, kui kommunismist 
üldse midagi kuuldi, leidsid meie esivanemad endale kolli islamis. Veel 
kuueteistkümnendal sajandil inspireeris islam samal määral hüsteeriat lääne 
inimeste südametes, nagu kommunism seda kahekümnendal sajandil teeb, 
ning seda olemuslikult samadel põhjustel. Nagu kommunism, nii oli ka islam 
läänevastane liikumine, mis oli samas ka hereetiline versioon lääne enda 
usust; ja nagu kommunism, tarvitas ka islam just vaimu mõõka, mille vastu 
materiaalsed relvad ei pakkunud kaitset”.128 
 Huntingtoni teesi paikapidavust ja kriitikute väiteid põhjalikult uurinud 
Jonathan Fox ja Shmuel Sandler on leidnud, et Huntingtoni ei kritiseerita 
valdavalt mitte sellepärast, et ta räägib religioonist poliitilistes konflikti-

                                                 
124  Aastal 2000 olid maailma 32 relvastatud konfliktist 23s vähemalt üheks pooleks 
moslemid. Cromartie 2005. P. 5. 
125 Ibid. 
126  Senghaas, D. 2002. The Clash within Civilizations: Coming to Terms with 
Cultural Conflicts. London: Routledge. P. 72. [Edaspidi Senghaas 2002]  
127  Cromartie 2005. Pp. 10–11. 
128  Toynbee, A. J. 1947. The Present Point in History, 1. P. 191. 
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des.129 Kui lähtepunktiks oleks otseselt usuline konflikt, mitte tsivilisat-
sioonide vastasseis, oleks kriitikaks põhjust isegi vähem.130  
 
4. Sekulaarse riigi ja religiooni kokkupõrge. Selle lähenemise kohaselt ei 
seisne probleem mitte “heas” või “halvas” religioonis, vaid konfliktis riigi ja 
religiooni vahel. Leitakse, et kõige sagedamini ei teki usulis-poliitilised 
konfliktid mitte erinevate usukogukondade vahel, vaid just sekulaarse riigi ja 
usukogukonna vahel.131 See võib välja paista küll riigi ja religiooni eraldatust 
ignoreeriva “halva religiooni”132 konfliktina nüüdisaegse riigiga, kuid 
tegelikkuses on sel konfliktil kaks poolt ning ühtmoodi fundamentalistlikud 
võivad olla mõlemad. Läänemaailmas pannakse sekulaarset fundamentalismi 
tähele märksa vähem kui usulist fundamentalismi, kuid mõnel sekularistil 
võib olla samavõrd irratsionaalne viha religiooni suhtes kui mõnel usklikul 
on sekulaarse riigi suhtes.133 
 Mark Juergensmeyer näeb peamise pingeväljana vastandumist usulise ja 
sekulaarse ühiskonna ja riigi mõtestamise vahel. Tema külma sõja järgsete 
konfliktide paradigma kohaselt on peamine konfliktide põhjus usulise 
natsionalismi vastasseis sekulaarse riigiga.134 

                                                 
129  Näiteks seletaks usulise konflikti teooria ka tsivilisatsioonisiseseid usulisi konf-
likte. Fox ja Sandler 2004. P. 120. Hans Küng on kritiseerinud Huntingtoni teooriat 
just sellepärast, et enamik konflikte leiab aset islami tsivilisatsiooni sees, mitte 
moslemite ja mittemoslemite vahel. Küng 2001. S. 133. 
130  Fox ja Sandler parafraseerivad Huntingtoni teesi, öeldes, et “külma sõja aegse 
ideoloogilise vastandumise asemele on tulnud usulised vastandumised”. Fox ja 
Sandler 2004. P. 1. 
131  Laustsen, C. B; Wæver, O. 2003. In Defense of Religion: Sacred Referent 
Objects for Securitization. — Religion in international relations: the return from 
exile. Eds. F. Petito, P. Hatzopoulos. New York: Palgrave Macmillan. Pp. 160, 162. 
[Edaspidi Laustsen ja Wæver 2003]  
132  Ibid. P. 160. 
133  Ibid.  
134  Juergensmeyer, M. 1994. The New Cold War? Religious Nationalism Con-
fronts the Secular State. Los Angeles & London: University of California Press. 
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Religiooni kahepalgeline roll rahvusvahelises konfliktis 
 

Iga piisavalt kaua aega kestnud sõda on muutunud “pühaks sõjaks”. 
Henry Atkinson135 

 
Religiooni negatiivne roll 

 
Religiooni negatiivset potentsiaali maailma poliitikas ei tohi alahinnata. 
Ehkki religioonis endas pole midagi sellist, mis peaks põhjustama konflikte, 
on konflikti ja vägivalla lätteid nähtud juba religiooni olemuses.136 Tegeleb 
ju religioon hea ja kurjaga137, absoluutse tõega138, mida usklikud peavad 
järgima rohkem kui kõiki teisi ühiselu reegleid139. Kuigi vägivald pole 
religioonide ülimaks eesmärgiks, on näiteid usuliselt õigustatud vägivallast 
millegipärast kõigi maailmareligioonide pühakirjades.140 
 Mõnedes religioonides saab vägivalda õigustada ka vaimulike poolt 
vahendatava pattude andeksandmisega. Näiteks Serbia õigeusu preestrid 
õnnistasid aastatel 1992–1995 Bosnias toimunud lahingute eel väeosade 
lippe ja kuulutasid serblastele pattude andeksandmist.141 Ilmselt on 
vägivallategusid sooritada kergem, kui inimene usub, et Jumal on talle 
andeks andnud. Võib-olla tegi lahingusse tormanud ristisõdijate hüüdlause 
“Deus volt” (“Jumal tahab seda”) neid ka edukamateks tapjateks? 
 Näiteid religiooni seostest konflikti ja vägivallaga on niivõrd palju, et 
James Wellman ja Kyoko Tokuno peavad vägivalda üheks religiooni kõige 
olulisematest tunnustest.142 Vägivallast saab religiooni paratamatu kaas-
nähtus, sest inimese usuline identiteet kujuneb konflikti ja pingete kaudu 
grupiväliste kultuuridega.143  

                                                 
135  Atkinson 1932. P. 116. 
136  Goldstein, J. S. 1999. International Relations. New York: Longman. [Edaspidi 
Goldstein 1999] P. 219. 
137  Ibid. P. 219. 
138  Wellman, J. K; Tokuno, K. 2004. Is Religious Violence Inevitable? — Journal 
for the Scientific Study of Religion, 3. P. 293. [Edaspidi Wellman ja Tokuno 2004]  
139  Selengut, C. 2003. Sacred Fury: Understanding Religious Violence. Walnut 
Creek: Rowman & Littlefield. P. 6. [Edaspidi Selengut 2003]  
140  Ibid. P. 11. 
141  Ramet, S. P. 1998. Nihil Obstat: Religion, Politics, and Social Change in East-
Central Europe and Russia. Durham: Duke University Press. P. 335. 
142  Religioonil on loomuomane kalduvus konflikti ja vägivalla suunas. Wellman ja 
Tokuno 2004. P. 291. 
143 Wellman ja Tokuno 2004. Pp. 292, 293. 
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Religioon on õigustanud diskrimineerimist, piinamisi, genotsiidi, sallimatust, 
etnilist konflikti ja rassismi.144 Terrorism ja religioon on niivõrd tihedalt 
seotud, et Bruce Hoffmani hinnangul on neil lausa ühine ajalugu.145 Dieter 
Ruloffi146 ja Henry Atkinsoni väitel on religioon vähem või rohkem, ühel või 
teisel moel olnud seotud kõikide sõdadega.147 Religioon ei pruugi seejuures 
mitte ainult vägivalda õigustada, vaid võib ka ise vägivallale üles kutsuda. 
Ristisõjad algatas ju usuline üleskutse, mille järel sai võimalikuks kõik 
ülejäänu148. 
 Olukorda leevendab natuke asjaolu, et religioon üksi seda kõike ei 
põhjusta.  Religioon pole usulis-poliitilistes konfliktides lahus poliitilistest ja 
majanduslikest põhjustest ja eesmärkidest.149 Isegi kui ristisõdade peamise 
algpõhjusena näha usulist motiivi, võib sama oluliseks või isegi sügavamaks 
motiiviks pidada lääneriikide valitsejate ahnust ja majandusliku kasu 
soovi.150 

 
Religiooni positiivne roll 

 
Samamoodi ei tohi alahinnata ka religiooni positiivset rolli. Kõik maailma-
religioonid räägivad rahumeelsest maailmakorrast ning nende pühakirjades 
jagub ka vägivalda hukkamõistvaid lõike.151. Igas maailmareligioonis – 
kristluses, islamis, judaismis, hinduismis, budismis – on seetõttu olnud 
vägivalla hukkamõistjaid, rahu eest võitlejaid või vägivallatu vastupanu 
pooldajaid.152  

                                                 
144  Fox, J. 2001. Religious Causes of International Intervention in Ethnic 
Conflicts. –  International Politics, 4. P. 518; Thomas 2005. P. xii. Appleby, R. S. 
2003. Retrieving the Missing Dimension of Statecraft: Religious Faith in the Service 
of Peacebuilding. — Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitik. Ed. D. 
Johnston. Oxford: Oxford University Press. P. 233. 
145  Eriti on religiooniga seotud enesetaputerrorism. Hoffman, B. 1995. “Holy 
Terror”: The Implications of Terrorism Motivated by a Religious Imperative. — 
Studies in Conflict and Terrorism, 4. Pp. 271, 272. 
146  Dieter Ruloff leiab, et pea kõigis kodusõdades ja nüüdisaegsetes vägivaldsetes 
konfliktides mängivad olulist osa usulised motiivid. Ruloff 2001. P. 24. 
147  Henry Atkinsoni väitel on religioonil olnud oma osa igas sõjas, mida on peetud. 
Kuningad ja keisrid on käskinud prohvetitel sõda kuulutada ja preestritel seda 
õnnistada. Lipud on läinud lahingusse pärast kiriku õnnistust. Atkinson 1932. P. 
115. 
148  Ibid. P. 115. 
149  Ibid. Pp. 116–117. 
150  Ibid. P. 117. 
151  Selengut 2003. P. 1. 
152  Appleby 2000. P. 5. 
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 Isegi kui tegemist pole Mahatma Gandhi või Martin Luther Kingiga, 
võivad usukogukondade juhid olla olulisteks usulisteks diplomaatideks, kelle 
osalus konfliktide lahendamisel võib olla asendamatu juhul, kui konfliktid 
puudutavad pühapaiku või usulisi kogukondi.153 Douglas Johnstoni 
hinnangul on sedalaadi usuline diplomaatia asendamatu ka terrorismivastase 
sõja lõpetamiseks: “Üksnes militaarne vastus 11. septembri sündmustele 
vaid toetaks terroristide ettevõtmist ning teeks Ameerika Ühendriikidest 
lõpuks politseiriigi, mis peab tagama oma julgeolekut järjest ebaturvalise-
maks muutuvas maailmas /…/  Usuline diplomaatia võib lepitada ja teha 
lõpu identiteedipõhiseid konflikte iseloomustavatele lõpututele kättemaksu-
dele”.154 
 Ehkki näiteid religiooni seostest vägivallaga on palju ja valdavalt 
kuuleme religiooniga seoses negatiivseid uudiseid155, puudutavad need vaid 
väga väikest osa usutraditsioonide järgijatest. Ka maailmaajaloos üldisemalt 
ei tohiks negatiivsete näidete kõrval unustada usukogukondade ja nende 
juhtide positiivseid võitlusi orjapidamise ja rassismi, vaesuse ja ülekohtu 
vastu156 ning inimväärikuse, kodanikuõiguste ja demokraatia eest.  
 
 

Religiooni kahepalgeline roll 
 

Religioon on muutumas globaalses poliitikas  
järjest võimsamaks jõuks nii heas kui halvas mõttes.  

Samuel Huntington157 
 

Siinne artikkel on analüüsinud religiooni rolli rahvusvahelistes konfliktides 
ning jõudnud järeldusele, et religioonil on suur potentsiaal nii heaks kui ka 
halvaks158. Igas usutraditsioonis on oma tegevusele õigustust leidnud nii 
vägivallale õhutajad kui ka rahu kuulutajad.159 Religioon võib seetõttu 
edendada nii ülekohut kui õiglust, sõda kui rahu.160 

                                                 
153  Thomas 2005. P. 36; Johnston 2003. P. 4. 
154  Johnston 2003. P. 9. 
155  Küng 2001. S. 135. 
156  Weithman, P. J. 2002. Religion and the Obligations of Citizenship. Cambridge: 
Cambridge University Press. P. 4. 
157  Huntington 2001. P. 147. 
158  Atkinson 1932. P. 116; Appleby 2000. P. 11; Falk, R. 2002. Religion and 
Global Governance: Harmony or Clash? – International Journal on World Peace 1. 
P. 6. [Edaspidi Falk 2002]  
159  Appleby 2000. P. 7. 
160  Fox ja Sandler 2004. P. 4. 
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 Äärmuslikke ja üldistavaid seisukohti, mille kohaselt religioon on juba 
olemuslikult kas ainult vägivallaga seotud või ei ole tal vägivallaga mingit 
seost161, tuleks seetõttu vältida. Regioonist võib leida mõlemat ning mõle-
maga tuleb ka arvestada162. 
 Hinnanguid tuleb alati anda võimalikult täpselt vastavalt sellele, millist 
osa religiooni kahepalgelisest loomusest mingi isik või rühmitus, riik või 
liikumine esindab ja edendab. 
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Demokraatlikus maailmas on inimestele tagatud sellised endastmõistetavaks 
peetavad põhiõigused nagu õigus elule, vabadusele, isikupuutumatusele ja 
sõnavabadusele1. Oma igapäevaelus kasutame me just kõnet selleks, et 
inimestega suhelda ja neile oma vaatekohti selgitada. Isegi kui meie 
seisukohtadega ei nõustuta, ei apelleeri vastaspool üldjuhul seaduserikku-
misele (õigusele oma vaatekohta avaldada), vaid pigem näiteks moraali-
reeglite rikkumisele või mõistusevastasusele (avaldatud vaatekohtade 
väärusele). Küsimus sõnavabaduse piiride ületamisest tekib seejuures alles 
neil juhtudel, kui meie arvamusavaldused kutsuvad meiega mittenõustujates 
esile suhtumise, justkui meil poleks üldse olnud õigust oma vaatekohti 
avaldada, mille tulemusena nad hakkavad nõudma meie karistamist. Ehk 
teisiti öeldes, sõnavabadusega seotud konflikt algab tavaliselt siis, kui meie 
väljaütlemised on ebapopulaarsed. Simon Lee väidab isegi, et “õigus 
sõnavabadusele on arvamuse avaldajale kõige kasulikum just olukordades, 
kus arvamuse esitamine iseenesest on vale või ebapopulaarne”2.  
 Siinses artiklis antakse lühiülevaade sõnavabaduse ühiskondlikest 
piiridest ning analüüsitakse Salman Rushdie, David Irvingi ja Natalie 
Mainesi arvamusavalduste ja loomingu põhjal tekkinud sõnavabaduse 
diskussioone lääne ühiskondades. Mainitud kolme näite põhjal saab eristada 
nii sõnavabaduse konflikti erinevaid – usulisi, legaalseid ja poliitisi – põhjusi 
kui ka sarnasusi sõnavabaduse konflikti tekkimisel ja arengus. Artiklis 
jõutakse järeldusele, et sõnavabaduse piiride kompamine ning mäng 
lubatavuse viimasel piiril võib küll põhjustada ühiskondlikke konflikte, kuid 
ka maailma edasi viia, lasta märgata probleemseid valdkondi ning jõuda 
nende parandamisel uute lahendusteni. 
 

                                                 
1  Mõistet sõnavabadus peab autor kohaseks vasteks ingliskeelsele väljendile 
freedom of expression, mis tähendab, et selle all mõeldakse ka muid enese-
väljendusviise peale kõne. Ehkki täpne vaste oleks väljendusvabadus, on sõna-
vabadus ajalooliselt kujunenud mõiste, mida kasutab ka Euroopa inimõiguste 
konventsiooni eestikeelne tekst. Maruste, R. 2001. Sõnavabadus ja selle piirid: 
Euroopa inimõiguste konventsioon, selle järelevalveorganite praktika ning Eesti 
õigus. – Juridica, nr 1. Lk 15–16. [Edaspidi Maruste 2001] 
2  Lee, S. 1990. The cost of free speech. London & Boston: Faber and Faber, 1990. 
[Edaspidi Lee 1990] P. 7. 
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Sõnavabaduse olemus ja piirid  
 
Esmapilgul võib tunduda, et sõnavabadusel piire polegi. Eesti Vabariigi 
põhiseaduse § 45 lõige 1 ütleb, et “igaühel on õigus vabalt levitada ideid, 
arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul 
viisil”. Sama mõtet väljendab ka Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 
10 lõige 1, mille kohaselt on igaühel õigus sõnavabadusele. “See õigus 
kätkeb vabadust oma arvamusele ja vabadust saada ja levitada teavet ja 
mõtteid ilma võimude sekkumiseta ja sõltumata riigipiiridest /…/.” Mainitud 
seaduste järgi on meil õigus avaldada oma arvamust ja rääkida, mida me 
heaks arvame, kuid mingid sõnavabaduse piirid peavad reaalses elus siiski 
eksisteerima, sest me ei ütle välja kõike seda, mida mõtleme.  
 Igas ühiskonnas valitsevad omad tavad, traditsioonid ja moraalireeglid, 
mis seavad sõnavabadusele piirid. Näiteks eestlastel on tavaks järgida ütlust 
“Enne mõtle, siis ütle!” Nii võime me jätta oma arvamuse enda teada juhul, 
kui on risk solvata kellegi teise tundeid või kui me ei soovi endale tõmmata 
teiste inimeste pahameelt. Õhtumaal hinnatakse teaduslikku tõde väga 
kõrgelt, kuid samavõrd peetakse lugu ka jõulude ja jõuluvana traditsioonist. 
Nii lubame me väikestel lastel tunda rõõmu arvamusest, et jõuluvana on 
olemas. Kui keegi räägiks lastele seda, et jõuluvana polegi tegelikult olemas, 
siis vaadataks tema peale halvasti, ehkki tal on seaduslik õigus nii väita.3 Nii 
ei ole üksnes sõnavabadusest juhindumine ja ühiskondlike tavade eiramine 
alati õige, vaid teinekord isegi suisa vale. 
 Lisaks tavadele ja moraalinormidele võivad sõnavabadust piirata ka 
indiviidi õigus privaatsusele, ühiskonna üldise heaolu taotlus, riiklik 
julgeolek või muud Euroopa inimõiguste konventsioonis avalikule võimule 
antud väljendusvabaduse piiramise õigused4. Ehk teisisõnu, teatud juhtudel 
võivad sõnavabadusest olulisemaks saada nii indiviidi, ühiskonna kui ka riigi 
omahuvid. 
 Stanley Fishi järgi on “sõnavabadus lihtsalt mõiste”, millega me tähista-
me sellist verbaalset käitumist, mille abil me viime ellu oma eesmärke.5 Tihti 

                                                 
3  Lee 1990. P. 7. 
4  Ibid. P. 25. R. Maruste artiklist selgub, et Euroopa inimõiguste konventsiooni 
artikli 10 lõige 2 annab avalikule võimule õiguse seostada väljendusvabadus „nii-
suguste formaalsuste, tingimuste, piirangute või karistusega, mis on fikseeritud 
seaduses ning on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud riigi julgeoleku, territoriaalse 
terviklikkuse või ühiskondliku turvalisuse huvides korratuse või kuritegude ära-
hoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste reputatsiooni või õiguste kaitseks, 
konfidentsiaalse teabe avalikustamise või õigusemõistmise autoriteedi ja erapoole-
tuse säilitamiseks”. Maruste 2001. Lk 19. 
5  Fish, S. 1994. There’s no such thing as free speech: and it’s a good thing too. 
Oxford: Oxford University Press. P. 102. [Edaspidi Fish 1994] 
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on nii, et sõnavabadusele toetub konfliktiolukorras just see osapool, kes on 
oma avaldustega pahameelt tekitanud ning kipub seejärel unustama või 
eitama, et ka vastaspoolel on õigus oma arvamust väljendada ja kellegi teise 
arvamusega mitte nõustuda. 
 Kõigepealt peabki mõistma, et sõnavabadus ei ole piiratud õiguse või 
keeluga midagi öelda või ütlemata jätta – kõigil on õigus avaldada oma 
arvamust, olgu see siis ühiskonna üldise arvamusega vastuolus või koos-
kõlas –, vaid sõnavabadusele seab piirid hoopis see, kus, mil viisil ja mis 
sõnadega oma arvamust teistele selgeks püütakse teha. 
 

 
Salman Rushdie ja “Saatanlikud salmid”6 

 
Arvamuste paljusus ja sõnavabadus on inimkonna ajaloos kõige enam 
konflikte tekitanud seoses religiooniga. Meenutagem kas või Sokratest, 
Naatsareti Jeesust, Mikołaj Kopernikut, Galileo Galileid, Martin Lutherit või 
Baruch Spinozat, keda kõiki süüdistati omal ajal jumalateotamises.7 
Viimaste kümnendite kõige tuntumaks näiteks on Inglismaal 1988. aastal 
avaldatud Salman Rushdie teos „Saatanlikud salmid” (The Satanic Verses). 
Varsti pärast ilmumist keelustati raamat aga näiteks Lõuna-Aafrikas, Indias 
ja Iraanis.8 Et raamatus kujutatakse Muhamedi ja koraani ebatraditsioonilisel 
moel, kuulutas Iraani usujuht ajatolla Ruhollah Khomeini raamatu jumala-
teotuseks ning pani välja autasu sellele, kes Rushdie tapab.9 
 Salman Rushdie juhtum tõi kaasa ka diskussiooni Inglismaal kehtinud, 
kuid traditsiooniliselt kristliku religiooni jaoks mõeldud jumalateotamis-
vastase seaduse üle. Puudus üksmeel, kas laiendada seda seadust ka teistele 
religioonidele või muuta seadus üldse kehtetuks.10 Muutusi aga ellu ei 
viidud, kuigi need oleksid võinud vähendada Briti moslemikogukondade 
meelepaha. Kogukonnad leidsid, et mainitud seadus diskrimineerib neid, 
kuna kaitseb jumalateotuse eest küll kristlasi, aga mitte moslemeid.11 Kui 
Salman Rushdie väitis, et “teos oli fiktsioon”, vastati seepeale: “Ei pea 
                                                 
6  „Paljud inimesed said surma meeleavaldustel Bombays ja Kashmiris, pommitati 
raamatupoode Ühendkuningriikides ja töötajatele suunatud ähvarduste tõttu lõpeta-
sid paljud raamatupoed, eriti USAs, raamatumüügi.” Lee 1990. P. 73. 
7  Parekh, B. 1990. The Rushdie Affair: Research Agenda for Political Philo-
sophy. – Political Studies, No. 4. P. 695. 
8  Lee 1990. P. 73. 
9  Encyclopædia Britannica. <http://search.eb.com/eb/article_9064456>, 
(08.11.2006) 
10  Hannabuss, S.; Allard, M. 1994. Issues of Religious Cencorship. – Library 
Review, No. 8. P. 27. [Edaspidi Hannabuss, Allard 1994] 
11  Lee 1990. P. 76. 
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olema just kõige kogenenum kirjanduskriitik, saamaks aru, et seda fiktsiooni 
võib tõlgendada ka faktide moonutatud esitamisena.”12    
 Kuigi Rushdiel oli õigus oma teos avaldada, ei olnud tal selleks 
kohustust, mistõttu pidi ta enne teose avaldamist langetama moraalse otsuse, 
kas mainitud õigust kasutada on üldse kohane.13 Iga inimene peab oma 
arvamusi väljendades mõtlema ka tagajärgedele, mille need arvamused kaasa 
toovad, samuti sellele, kas ta on valmis nende tagajärgedega koos edasi 
elama. Kõiki võimalikke tagajärgi ei saa kahjuks ette näha ning tagasilööke 
võib põhjustada ka see, kui demokraatliku ühiskonna kodanik avaldab oma 
arvamust selle poolt, mida peab õigeks, ning selle vastu, mida peab 
ebaõiglaseks või õigustamata ebavõrdsuseks.  
 Simon Lee on öelnud järgmist: “Sõnavabadus ei ole vaba. See on kulu-
kas. Hooletu kõne, nagu öeldakse, maksab elusid.”14 Salman Rushdie 
sõnavabaduse hinnaks oli tõepoolest paljude inimeste elu. 1991. aastal 
pussitasid islami fundamentalistid Tokyo lähistel surnuks Rushdie raamatu 
jaapani keelde tõlkija Hitoshi Igarashi ja Milanos raamatu itaalia keelde 
tõlkija Ettore Capriolo. Raamatu avaldamise vastastel meeleavaldustel 
Indias, Pakistanis ja Bangladeshis hukkus üle kahekümne inimese ja 
vigastada sai sadu.15 
 Rushdie ei saanud oma teose avaldamise tagajärgi täielikult ette näha. 
Oletades aga, et see oleks olnud võimalik, võib küsida: “Kui on oht nuga 
saada, kas siis tasub parem olla vait?”16 Loobuda oma seisukohtade 
avaldamisest üksnes hirmus, et need võivad pahandada kedagi teist, on 
kindlasti vastuolus demokraatlike sõnavabaduse ideedega. 
 

 
David Irving ja holokausti eitamine 

 
Teine näide sõnavabaduse piiridest ei puuduta religiooni ega jumalateotust, 
vaid olukorda, kus sõnavabadust piirab riigis kehtiv seadus. Austrias kehtib 
näiteks seadus, mis karistab inimest, “kes eitab, kiidab heaks või püüab õigus-
tada natsionaalsotsialistlikku genotsiidi või teisi natsionaalsotsialistlikke 

                                                 
12  Ibid. P. 74. 
13  Ibid. P. 8. 
14  Ibid. Pp. 24–25. Selle tsitaadi mõte hajub tõlkimisega. Inglise keeles kõlab Lee 
tsitaat järgmiselt: „Speech is not free. It is costly. Careless talk, as the saying goes, 
costs lives.” Selliselt tekib sõnamäng free speech – speech is not free, kus free 
tähendab nii vabadust kui ka hinda. Seega ei ole sõnavabadus vaba või tasuta. 
15  Hannabuss, Allard 1994. P. 26. 
16  Sellise retoorilise küsimuse esitas lektor Alar Kilp 28.11.2006 Tartu Ülikoolis 
ainekursuse „Teadustöö alused” raames peetud seminaril, kus arutleti sõnavabaduse 
üle. 
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inimsusevastaseid kuritegusid ajakirjanduses, televisioonis või mujal 
meedias”17. Mainitud seaduse alusel mõisteti Inglise professor David Irving 
Austrias holokausti eitamise18 eest kolmeks aastaks vangi. Kuigi kohtus 
tunnistas Irving, et ta oli vahepeal oma seisukohta muutnud, mõisteti ta siiski 
süüdi põhjendusega, et pelgalt “kuriteo kahetsemine ei saa kuritegu olematuks 
muuta”19. 
 Ehkki Irvingi juhtum on Rushdie omast erinev, võib mõlema puhul 
täheldada, et nende arvamused tegid kellelegi teisele haiget: Rushdie 
„fiktsioon” riivas mõningaid moslemeid ja holokausti eitamine (või ka 
rassilised märkused üldse) võis taaselustada paljude inimeste valusaid 
mälestusi ajaloost. Üksnes selliste valu põhjustavate sõnade lausumine võib 
seetõttu nende lausujatele tekitada ebameeldivusi. 
 Ka võib näha sarnasust selles, et konflikt tekkis vaid teatud kogukonnas. 
Samamoodi nagu Salman Rushdie raamat ei põhjustanud suurt diskussiooni 
sõnavabaduse üle kristlaste või ateistide seas, ei oleks ka David Irving 
näiteks Eestis holokausti eitamise eest vangi sattunud. Holokausti eitamine 
pole Eestis seadusega keelatud, küll aga on seda Austrias, Belgias, Tšehhis, 
Prantsusmaal, Saksamaal, Iisraelis, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja 
Šveitsis.20 
 Tiit Madisson, kes oma 2006. aastal Eestis ilmunud raamatus eitab holo-
kausti ja refereerib ning kordab holokaustieitajate uurimusi ja tuntumaid 
argumente, on seejuures seisukohal, et üheski demokraatlikus riigis ei tohiks 
olla “teatud teemal uurimuste publitseerimine” ühelgi põhjusel kas „kitsen-
datud või koguni keelatud”.21 Arvestada tuleb ka seda, et Austria on Adolf 

                                                 
17  Buckley, W. F. 2006. Austrian Justice. – National Review, No. 5. P. 58. [Edas-
pidi Buckley 2006] 
18  “Vangistuskäsk anti välja juba 1989. aastal, pärast seda, kui Irving oli pidanud 
kaks kõnet, korrates oma vaatekohti Hitleri genotsiidi suhtes.” (Buckley 2006). 
Irving vahistati viimaks 11. novembril 2005 ja pärast seda, kui ta oli end süüdi tun-
nistanud 1989. aastal Austrias peetud kõnedes väljendatud seisukohtades (eitas 
gaasikambrite olemasolu Auschwitzi surmalaagris ja natside seotust 1938. aastal 
juutide vastu suunatud Kristallöö pogrommidega ning väitis, et Hitler hoopis kaitses 
juute), määrati talle kolmeaastane vanglakaristus natsionaalsotsialistide inimsuse-
vastaste kuritegude eitamise eest. Irving vabanes katseajaga pärast 13 kuud väldanud 
vangistust 20. detsembril 2006 ja saadeti järgmisel päeval Austriast välja. Vrd Ba-
hovski, E. 2006. Briti holokaustieitaja kannatused. – Postimees, 28.02.2006; vt ka: 
Holokaustieitaja Irving lahkus Austriast sõimeldes. – Postimees. Välisuudised, 
21.12.2006. 
19  Ibid. 
20  Kuimet, P. 2006. Eesti ei kriminaliseeri holokausti eitamist. – Postimees, 
22.02.2006. 
21  Madisson, T. 2006. Holokaust – XX sajandi masendavaim sionistlik vale. 
Lihula: Ohvrikivi. Lk 13. 
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Hitleri sünnimaa ning seal suhtutakse holokaustiteemalistesse sõnavõttu-
desse veelgi kriitilisemalt kui mujal maailmas. Kui Eestis kehtiksid samad 
seadused nagu Austrias, oleks Tiit Madisson nende alusel arvatavasti juba 
vangis. 
 Ehkki Eestis pole sellise raamatu ilmumine seadusevastane, ei tähenda 
see siiski, et mainitud arvamus ei põhjustaks asjaga lähedalt seotud 
inimestele samasugust valu nagu David Irvingi mõtteavaldused Austrias. 
 

 
Natalie Maines, George Bush ja Iraagi sõda 

 
Kolmas näide ei puuduta mitte usku ega ka riigis kehtivaid seadusi, vaid 
sõda. Sõja ajal on inimestel olnud alati vähem õigusi kui rahu ajal, mistõttu 
on igati loogiline, et sõda piirab nii arvamuste paljusust, vabadust mõelda 
teisiti kui ka sõnavabadust laiemalt.22 Demokraatlikus maailmas ollakse 
harjunud poliitikuid kritiseerima. Teinekord kodanikelt lausa oodatakse 
sellist kriitilist suhtumist, sest see aitab võimulolijaid kontrollida ning tagada 
ka rahva osalust riigi valitsemises. Võimalus vabalt kriitikat teha on 
demokraatia üks alustalasid. Kui aga inimesed kritiseerivad riigi presidenti 
ajal, mil riik on alustamas sõjategevust, võivad ka selle tagajärjed olla 
ettearvamatud. 
 Just nii juhtus Natalie Mainesiga, kes Iraagi sõja eel 2003. aastal tegi 
Londonis ansambli Dixie Chicks23 kontserdil spontaanse märkuse, öeldes: 
“Lihtsalt, et te teaksite, meil on häbi, et USA president on pärit Texasest” 
(Mainesi koduosariik).24 Mainesi sõnadele järgnenud poleemikas ei pandud 
enam tähele, et sellele kommentaarile lisas ta: “Me ei taha seda sõda, seda 
vägivalda /…/, aga teadke, et me toetame vägesid sada protsenti.”25 
 Vaid kuus nädalat enne mainitud kontserti Londonis olid Dixie Chicksi 
liikmed Natalie Maines, Martie Maguire ja Emily Robinson esitanud Amee-
rika Ühendriikide Super Bowli finaalis USA hümni „The Star-Spangled 
Banner”, mis tõi tookord patriootlikud pisarad staadionitäie spordifännide 
silmadesse. Pärast kontserti olid aga paljud inimesed nad riigireeturiteks ja 
                                                 
22  Selle kohta, kuidas Ameerika kodusõja, Esimese ja Teise maailmasõja, külma 
sõja ja Vietnami sõja ajal sõnavabadus Ameerika Ühendriikide ühiskonnas järjest 
laienes, vt lähemalt Stone, G. R. 2004. Perilous Times: Free Speech in Wartime. 
New York: W.W. Norton. 
23  Dixie Chicks oli selleks hetkeks maailma edukaim naisansambel, mis oli 
müünud üle 27 miljoni albumi. Jackson, A. 2006. The dixie three. – The Times 
(United Kingdom), 27.05.2006. P. 18. [Edaspidi Jackson 2006] 
24  Ibid. 
25  Kopple, B.; Peck, C. 2006. Shut up and sing. Weinstein Company: Cabin Creek 
Films. [Edaspidi Kopple, Peck 2006] 
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Saddam Husseini käsilasteks ristinud, nende looming oli hävitatud ja 
raadiojaamades keelustatud.26 Olukord jõudis isegi niikaugele, et Natalie 
Maines sai surmaähvardusi, mis nõudsid FBI sekkumist ning talle ja tema 
perele 24-tunnise kaitse korraldamist.27 
 Need, kes olid Mainesi peale pahased, väitsid, et sõja eel ei ole lubatud 
USA presidendi otsustes kahelda. Samuti leidsid nad, et Maines ei julgeks 
oma välismaal avaldatud arvamust korrata ilmselt USAs.28 Konflikt tõusis 
aga hiljem uuesti päevakorda seoses ansambli uue albumi ning Barbara 
Kopple’i ja Cecilia Pecki skandaalse dokumentaalfilmi “Shut up and sing” 
ilmumisega.29 
 Kui võimulolijate otsustes ei tohi kahelda, kas siis saab üldse rääkida 
demokraatlikust riigist? Taas tuleb hinnangute andmisel lähtuda konflikti 
otsestest põhjustest. Pärast 2001. aasta 11. septembril kogetud terrori-
rünnakuid valdas USA-d uute sarnaste rünnakute hirm.30 Iraagi sõja 
alustamise eel oli riigi valitsus esitanud inimestele konkreetseid sõja põh-
juseid, mis tol ajahetkel tundusid enamikule ameeriklastest olevat piisavalt 
põhjendatud. Sõjategevust Iraagis näitas USA valitsus kui osa suuremast 
sõjast terrorismi vastu, ehkki mitmed kriitikud on väitnud, et tegelikult sõda 
Iraagis pigem pärsib terrorismivastast võitlust, kui aitab sellele kaasa.31 
 USA poliitikuid, sealhulgas ka president George W. Bushi, on terava-
maltki kritiseeritud, kui Maines seda tegi. Ent olukorras, kus riik on alusta-
mas sellist sõjategevust, mida suurem osa riigi kodanikest patriootlikult 
pooldab, on ka sõnavabadusel teistsugused piirid kui tavaolukorras. 
 
 

Sõnavabaduse konfliktide võrdlus 
 
Igas eespool esitatud näites oli sõnavabaduse konflikti põhjus erinev. 
 Rushdie juhtumi puhul oli tegemist religioosse konfliktiga, kus tema 
teosele taheti rakendada religioosset tsensuuri. Rushdie teos riivas mõnede 
moslemite usulisi tundeid, mille tulemusel tekkis diskussioon jumalateotust 
keelava seaduse üle, mis ei hõlmanud Inglismaa moslemeid. 
 Irvingi juhtum oli olemuselt legaalne, sest Irving eksis otseselt riigis 
kehtiva seaduse vastu. Inimene ei saa juhinduda karistamatult üksnes 
                                                 
26  Jackson 2006.  
27  Ibid. 
28  Kopple, Peck 2006. 
29  Jackson 2006. 
30  Atran, S. 2004. Mishandling Suicide Terrorism. – The Washington Quaterly, 
No. 3. P. 70. 
31  Rivkin, D. B. Jr. 2006. No Substitute For Victory. – National Review, No. 21. 
Pp. 35–36. 
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sõnavabadust kaitsvatest seadustest neil juhtudel, kus mõni teine kehtiv 
seadus sõnavabadust piirab. 
 Mainesi konflikt oli oma olemuselt poliitiline. Maines kritiseeris USA 
presidendi otsuseid riigile eelkõige poliitiliselt keerulisel ajal. 
 Kuigi käsitletud konfliktid olid sisult ja põhjustelt erinevad, võib neist 
leida ka teatud ühisjooni. Esiteks, konflikti mõlemal osapoolel oli õigus 
vastavas küsimuses oma arvamust avaldada, kuigi vähemalt üks osapooltest 
seda ei tunnistanud. Irvingi juhtum oli erandiks, kuivõrd Irvingil polnud 
seaduslikku õigust oma arvamust avaldada, kuid ka tema juhtumile võib 
läheneda teisest küljest: kui ta oleks esinenud sama avaldusega kusagil 
mujal, kus pole holokausti eitamise vastaseid seadusi, poleks ta otseselt 
seadust rikkunud. Sellisel juhul võinuks konflikt kulgeda samamoodi nagu 
Rushdie ja Mainesi juhtum, kus nende avalduste vastased läksid oma 
pahameele väljendamisel ning Rushdie ja Mainesi „õiguse” vastu võitlemisel 
liiga kaugele.  
 Teiseks on tegemist ühiskondlikult ülitundlike teemade või niivõrd 
juurdunud tavadega, et nende vaidlustamine põhjustab juba iseenesest 
konflikti. Iga mainitud juhtumi puhul on tegemist ühiskonnas tabuks oleva 
või ülitundliku teemaga. Islami usutraditsioon paistab olevat teistest religioo-
nidest tundlikum religioonikriitika suhtes, USA ühiskond on lõhenenud 
sõjapooldajateks ja -vastasteks ning holokausti teema käsitlemine põhjustab 
pingeid üle kogu maailma, eriti aga juudikogukondades. Samasuguse 
ülitundliku reaktsiooni võib põhjustada ka lihtsalt mõne ühiskonnas 
juurdunud traditsiooni, näiteks jõuluvana traditsiooni vaidlustamine. 
 Kui seada kahtluse alla seisukoht, mille õigsuses on mingi inimrühm väga 
kindel ning millesse suhtutakse kirglikult, siis on raske ette näha selle rühma 
reaktsioone. Võib siiski eeldada, et reaktsioon on vähemalt sama kirglik ja 
fanaatiline kui usk kaitstavasse väitesse. 
 Neid konflikte oleks ehk saanud ära hoida või nad oleksid olnud 
väiksemad, kui oma arvamuse avaldamiseks oleks valitud teine koht, viis või 
sõnastus. Teiselt poolt on sellised juhtumid vajalikud selleks, et tekitada 
ühiskonnas arutelu demokraatia ja sõnavabaduse piiride üle ja neid seeläbi 
ka pidevalt taasluua. 
 
 

Kokkuvõtteks: sõnavabaduse muutuvad piirid 
 
Sõnavabaduse piire ei saa täpselt määratleda, sest nad muutuvad ja nihkuvad 
ajas. Kõik sõltub ühiskonnas parasjagu valitsevatest meeleoludest, olu-
kordadest ja kehtivatest moraalireeglitest. Esitatud näidetest selgub, et 
sõnavabaduse konflikti põhjused on paljuski igale ühiskonnale ainuomased, 
kuid samas alati ka mingil määral sarnased. Pahameelt põhjustab tavaliselt 
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konfliktsete avalduste tegemise koha, aja, vormi ja sisu valik. Samu asju 
teises situatsioonis öeldes või end teistmoodi väljendades ei pruugi konflikt 
nii suureks paisuda.  
 Teiselt poolt ei tohi unustada, et kõigil on õigus oma arvamusele, ja kui 
sellega just seadust ei rikuta, on kõigil õigus ka oma seisukohti avaldada. 
Kindlasti tuleb ka tulevikus ette eespool esitatud näidetega sarnaseid 
juhtumeid, sest kõik inimesed näevad maailma erinevalt ega suuda alati 
vaidlusalusele küsimusele teiste vaatenurgast läheneda.  
 Sõnavabadusega seotud konfliktid muutuvad ka oma olemuselt seda 
positiivsemaks, mida kõrgemalt tasandilt neid vaadeldakse. Indiviidile, 
ühiskonnale või riigile võib tihti olla kasulik ja vajalik sõnavabadust piirata, 
kuid inimkonda tervikuna sõnavabadus vaid arendab.  
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1. Sissejuhatus 
 
Käesolevas artiklis kirjeldatakse troposfääris sisalduva veeauru ruumilise 
jaotuse jälgimise matemaatilist mudelit ja selle võimalikku matkimist arvutil. 
Modelleeritakse olukorda, kus vajalik informatsioon atmosfääri alumistes 
kihtides sisalduva veeauru seireks saadakse GPS-vastuvõtjatelt, samuti 
erinevailt meteoandureilt ja meteojaamadelt. Modelleerimine seisneb selles, 
et kogu seirehinnanguks vajalik lähteinformatsioon genereeritakse arvutis, 
mis seejärel töödeldakse ning tõlgendatakse veeauru sisalduse ruumilise 
jaotusena vaadeldavas atmosfääri osas. Töö teises etapis kasutatakse lähte-
andmetena ka tugipunktide tegelikke vaatlustulemusi ning mudeleksperi-
mendi käivitamiseks vajalik lisainfo interpoleeritakse ja/või ekstrapolee-
ritakse. Töös kirjeldatakse integraalse sadestatava (precipitable) veehulga 
muutumist Tartus detsembris 2006. Vaatlustulemusi on vaja mudeli 
kalibreerimiseks, et seda tulevikus kasutada. 
 Artikli sissejuhatuses kirjeldatakse põgusalt globaalset navigatsioonisüsteemi 
GPS. Järgnevalt peatutakse põgusalt raadiolainete levi alustel, käsitletakse 
ionosfääri ja troposfääri mõju raadiosignaali kulgemisele, samuti signaali 
hilistumise määramise meetodeid. Seejärel kirjeldatakse modelleerimis-
eksperimenti. Tuuakse ära vastuvõtjate võrgustiku konstrueerimise ja 
atmosfääri diskretiseerimise põhimõtted, antakse ülevaade veeauru sisaldu-
vuse hindamise mudeleist troposfääris ja troposfääri praktilise seire 
korraldamisest.  
 GPS (globaalse positsioneerimise süsteem, Global Positioning System) 
on Ameerika Ühendriikide satelliitidel baseeruv raadiopositsioneerimis-
süsteem, mida kasutatakse alates  1978. aastast.1 GPS-satelliitide konstellat-
siooni kuulub vähemalt 24 pidevalt raadiosignaale (L-sagedusalas) 
väljastavat tehiskaaslast. Nende keskmine kõrgus maapinnast on 20 200 
kilomeetrit, need tiirlevad ümber Maa kuuel orbitaaltasandil. Igal neist on 
vähemalt neli satelliiti ja kõikide orbitaaltasandite kalle ekvatoriaaltasandi 
suhtes on 55 kraadi. Vastuvõtjate geograafilise asendi määramise aluseks on 

                                                 
1 Parkinson, B. W; Spilker, J. J. 1996. Global Positioning System: Theory and 
Applications, Vol. 1. American Institute of Aeronautics and Astronautics. P. 9. 
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satelliidilt vastuvõtjani jõudnud signaali kulgemisaja, geodeetilise täpsuse 
saavutamiseks ka kandesageduse faasinihke võimalikult täpne mõõtmine.  
 Atmosfäär mõjutab signaali levikut mitme mehhanismi kaudu, mille 
tulemusena signaal jõuab saatjast vastuvõtjani hilinemisega. Olulisemad on 
troposfääri ja ionosfääri refraktsioon (kiire murdumine, levimistee kõver-
dumine keskkonnas), mille tõttu signaali tegelik teekond saatjast vastu-
võtjani läbi atmosfäärikihtide osutub pikemaks kui saatja-vastuvõtja vaheline 
lühim geomeetriline vahemaa. Lisaks võib signaali amplituud oluliselt 
väheneda sumbuvuse tõttu (tolm ja sademed atmosfääris). Käesolevas 
artiklis ei vaadelda signaali sumbuvust, vaid keskendutakse signaali hilistu-
misele nii troposfääris (atmosfääriosa, mis ulatub merepinnast 9–17 
kilomeetri kõrguseni kas poolustel või ekvatoriaalaladel) kui ka ionosfääris 
(atmosfääriosa troposfääri kohal, mis ulatub merepinnast kuni tuhande 
kilomeetri kõrguseni). Hilistumist troposfääris nimetatakse GPS-alases 
kirjanduses sageli troposfääriliseks hilistumiseks2. Päikesekiirgusest tingitud 
ionisatsioon ionosfääris tingib nn ionosfäärilise refraktsiooni, millega 
kaasneb ka signaali hilistumine. 
 Troposfääris avaldavad signaali levikule mõju peamiselt temperatuur, 
õhurõhk ja suhteline niiskus (tulemuseks on nii signaali refraktsioon kui ka 
sumbumine), ionosfääris aga elektrontihedus (TEC, Total Electron Content). 
 Ionosfäärist tingitud häirete täielikuks kõrvaldamiseks on teada meetodid, 
mis tuginevad kahesageduslike vastuvõtjate kasutamisele, põgusalt vaadel-
dakse seda punktis 3. Troposfääriline hilistumine põhjustab seniidis asuvalt 
satelliidilt vastuvõtjani kulgeva signaali näiva tee pikenemise merepinna 
tasemel umbes 2,5 meetri võrra.3 See omakorda jaguneb nn märjast niis-
kusest põhjustatud hilistumiseks (ca 10%) ja nn kuiva niiskuse ehk hüdro-
staatilise osa poolt põhjustatud hilistumiseks (ca 90%). 
 Maailmas on hakatud laialdaselt uurima maapinnal asuva fikseeritud 
GPS-vastuvõtjate võrgustiku kasutamise võimalusi meteoseireks (vt viiteid 4, 

5, 6, 7, 8). Peaasjalikult keskendutakse troposfääri veeaurusisalduse (niiskuse) 

                                                 
2  Hofmann-Wellenhof, B; Lichtenegger, H. & Collins, J. 2001. GPS: Theory 
and Practice. Wien, New York, Springer. P. 106. [Edaspidi Hofmann-Wellenhof  
2001] 
3  Eresmaa, R.; Järvinen, H. 2006. An Observation operator for ground based 
GPS slant delays. Tellus A, Vol. 58, No. 1. January. Pp. 131–140. [Edaspidi Eres-
maa 2005] 
4  Hirahara, K. 2000. Local GPS tropospheric tomografy. Earth Planets Space, 52. 
Pp. 935–939. [Edaspidi Hirahara 2000] 
5  Rocken, C.; Ware, R.; Hove, T. van; Solheim, F. S.; Alber,  C. & Johnson, J. 
M. 1993. Sensing atmospheric water vapor with the Global Positioning System. 
Geophys. Res. Lett., 20. Pp. 2631–2634. 
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määramisele. Vastuvõtjate võrgustiku riistvara paigaldamine ja hooldus on 
suhteliselt odavad ning süsteem võimaldab ajas pidevalt ja piisava täpsusega 
määrata niiskusesisaldust (senini peaasjalikult sadestatava vee hulka 
vaatluspunkti kohal) aastaajast sõltumata. Metoodika puuduseks on asjaolu, 
et meteoandmete tuvastamine GPS-vastuvõtjatest väljastatava informatsiooni 
põhjal nõuab mõõtmistulemuste keerukat töötlemist. Vigade allikaks on 
vastuvõtjate sisemise kella ebastabiilsusest tingitud ajalised ja ruumilised 
nihked, mida on raske otseselt arvesse võtta. Välja on arendatud teoreetilised 
meetodid, et hinnata atmosfääri aprioorse oleku alusel selle seisundit 
tulevikus. Sellised ennustused võivad osutuda kasulikuks numbriliste 
ilmaennustuse meetodite jaoks, mis on peaasjalikult deterministlikud, 
atmosfääri olemus aga kaootiline. Seetõttu on kasuliku ennustuse saamiseks 
vaja täpset analüüsi. 
 
 

2. Raadiolainete levi atmosfääris 
 

Raadiolaine dispersiooniks nimetatakse laine faasikiiruse sõltuvust laine-
pikkusest või sagedusest. GPS-sagedustel on märgatava kaaluga dispersioon 
ionosfääris (dispersiivne keskkond). Lainepaketis, mis võib sisaldada 
mitmeid erineva sagedusega laineid, levivad erineva sagedusega kompo-
nendid erinevate kiirustega. Troposfäär seevastu on mittedispersiivne – siin 
signaali faasikiirus keskkonnast ei sõltu. Sellest tuleneb, et erinevate sage-
duste (nt L1 ja L2)9 mõõtmistulemusi kombineerides pole võimalik määrata 
troposfääri veesisaldust, ionosfääriparameetrit TEC seevastu aga küll.   
 Kuna edaspidises kasutatakse sageli termineid faasikiirus ja grupikiirus, 
siis avaldame nad alljärgnevas ning selgitame, kuidas neid mõjutavad 
keskkonna murdumisnäitajad10.  

                                                                                                                   
6  Nilsson, T. 2005. Assessment of Tomographic Methods for Estimation of 
Atmospheric Water Vapor Using Ground-Based GPS. Thesis for the degree of 
Licentiate of Engineering. Chalmers University of Technology. [Edaspidi Nilson 
2005] 
7  Shrestha, S. M. 2003. Investigations into the Estimation of Tropospheric Delay 
and Wet Refractivity Using GPS Measurements. A Thesis in partial fulfilment of the 
requirements for the degree of master of science. Calgary, Alberta. [Edaspidi 
Shrestha 2003] 
8  MacDonald, A. E.; Xie, Y.; Ware, R. H. 2002. Diagnosis of Three – Dimen-
sional Water Vapor Using a GPS Network. Monthly Weather Review, Vol. 130.  
Pp. 386–397. 
9  GPS-süsteemis kasutatavad sagedused:  L1 = 1575,42 MHz; L2 = 1227,60 MHz 
10  Hofmann-Wellenhof 2001. P. 97. 
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 Elektromagnetilise laine (sagedusega f  ja lainepikkusega λ ) faas levib 
faasikiirusega, mis avaldub kujul 
 
  fv ph ⋅= λ .  (1) 
 
GPS-rakendustes mõistame selle all kandesignaalide L1 ja L2 levimiskiirust. 
Lainegrupi ehk -paketi puhul, kuhu kuuluvad lained erinevad üksteisest õige 
pisut oma sageduse poolest (kandesagedusele moduleeritud informatsiooni-
pakett), levib paketi energia kiirusel11 
 

  2λ
λ

ν
d
df

gr −= ,  (2) 

 
mida nimetatakse grupikiiruseks ja kasutatakse nn koodipõhisel positsio-
neerimisel (vastupidiselt faasimõõtmistele, kus teepikkus vastuvõtjast 
satelliidini on täisarvuline lainepikkuse kordne + faasinihe). Teisendusi 
esitamata võib avaldada grupikiiruse sõltuvuse faasikiirusest järgmiselt: 
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Vaakumis oleks laine grupi- ja faasikiirused võrdsed. Laine levimiskiirus 
keskkonnas sõltub selle keskkonna murdumisäitajast järgmisel viisil: 
 
  ncv /= . (4) 
 
c  on siin valguse kiirus vaakumis ja n  murdumisnäitaja. Kasutades seoseid 
faasi- ja grupikiiruste kohta, võime kirjutada: 
 
  phph ncv /=    ja  grgr ncv /= . (5) 
 
Diferentseerides kujul (5) esitatud faasikiirust lainepikkuse λ  järgi ning 
asendades koos võrranditega (5) valemisse (3), saame: 
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11  Bauer, M. 1994. Vermessung und Ortung mit Satelliten, 3. Aufl., Wichmann, 
Karlsruhe. S. 96. 
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Kasutades ligikaudset seost kujul aa −≈+ − 1)1( 1 , kus a  on väike 
parameeter, saame valemi (6) esitada kujul 
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nn ph

ph
ph

ph
phgr −=−= )11( . (7) 

 
Viimast avaldist kutsutakse sageli modifitseeritud Releigh’ võrrandiks. 
Valemis (7) tähistab λ  lainepikkust ning grn  ja phn  refraktsiooniindekseid 
signaalile, mille levimiskiiruseks on vastavalt kas grupi- või faasikiirus. 
Seost fc ⋅= λ  kasutades ning diferentseerides seda lainepikkuse λ  ja 
sageduse f  järgi, saab võrrandi (7) esitada kujul 
 

  
df

dn
fnn ph

phgr += . (8) 

 
Avaldatud seos on vajalik ionosfääriefektide selgitamiseks. Järgmises 
punktis vaadatakse lähemalt, kuidas laine grupi- ja faasikiirused sõltuvad 
keskkonna murdumisnäitajast ning millist mõju see avaldab GPS-signaalile. 
 
 

3. Ionosfääri mõju 
 
Ionosfäär on GPS-signaalile dispersiivne keskkond, s.t erinevate sagedustega 
kiired läbivad selle erinevate kiirustega. Murdumisnäitaja ionosfääris võib 
avaldada mitmel erineval viisil (vt nt viiteid 12, 13, 14). Üheks lihtsamaks on 
murdumisnäitaja phn  aproksiomeerimine järgmise reana15: 

                                                 
12  Budden, K. G. 1995. The propagation of radio waves. Cambridge University 
Press, 1st ed. 
13 Komjathy, A. 1997. Global Ionospheric Total Electron Content Mapping Using 
the Global Positioning System. Ph. D. dissertation, Department of Geodesy and 
Geomatics Engineering Technical Report No. 188. University of New Brunswick, 
Fredericton, New Brunswick, Canada. P. 34. 
14  Klobuchar, J. 1996. Ionospheric effects in GPS. Eds. B. Parkinson, J. Spilker. 
Global Positioning System: Theory and applications, Vol. I, Chapter 12, Pp. 485–
516. [Edaspidi  Klobuchar 1996] 
15 Seeber, G. 1993. Satellite Geodesy: Foundations, Methods, and Applications, 
Walter de Gruyter. P. 44. [Edaspidi Seeber 1993] 
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  ...1 4
4

3
3

2
2 ++++=

f
c

f
c

f
c

n ph . (9) 

Koefitsiendid 2c , 3c , 4c ,… ei sõltu sagedusest f , vaid suurusest eN , mis 
tähistab elektronide arvu kuupmeetris (nn elektrontihedust) kiire teele jäävas 
keskkonnas. Piirdudes vaid teist järku liikmega, saame 

  2
21

f
cn ph += . (10) 

 Leiame diferentsiaali df
f
cdn ph 3

22
−=  ning asendame selle koos 

seosega (10) valemisse (8). Saame 
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cngr −+=         ehk (11) 

  2
21

f
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Valemitest (10) ja (12) näeme, et grupi- ja faasikiirustele vastavad 
murdumisnäitajad jäävad arvust üks, s.t murdumisnäitaja väärtusest 
vaakumis, erinevatesse suundadesse – üks on väiksem, teine suurem. Et 
hinnanguliselt16 
 
  2 40,3 ec N= − ⋅  [Hz2] , (13) 
 
siis  phgr nn >  ja phgr vv < , kuna elektrontihedus eN  on alati positiivne. 
  Eespool toodust järeldub, et ionosfääris lainepaketi kiirus (grupikiirus) 
väheneb, signaal hilistub ja faas nihkub ettepoole, teiste sõnadega – 
koodipõhiselt (C/A-koodi17 põhjal arvutatud pseudokaugused) mõõdetud 
kaugused saadakse tegelikkusest suuremad, kusjuures sama kaugus 
mõõdetuna kandesageduse faasinihke detekteerimise abil annab 
tegelikkusest väiksema tulemuse. Vea absoluutväärtus on mõlemal juhul 
sama, nagu nähtub valemeist (10) ja (12). Mõõdetava kauguse vastuvõtjast 
satelliidini võib Fermat’ printsiibi18 põhjal avaldada kujul: 
                                                 
16  Seeber 1993. P. 44. 
17 C/A kood – Coarse/Acquisition-code. L1-sagedusel tsiviilkasutuseks loodud 
meetod vastuvõtja ja satelliidi vahelise kauguse määramiseks (vt nt Hofmann-
Wellenhof 2001. P. 15). 
18 Fermat’ printsiibi kohaselt läbib raadiosignaal kahe punkti vahelise distantsi piki 
teed, mille läbimiseks kulub lühim aeg. 
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  ∫ ⋅= dsns . (14) 
 
See on sisuliselt määratud integraal, mis on arvutatav piki kiire teed rajades 
vastuvõtjast satelliidini; n = n(s) on keskkonna murdumiskoefitsient sellel 
teel. Geomeetrilise kauguse 0s  satelliidi ja vastuvõtja vahel saame siit juhul 
kui 1=n , s.t kui nende vahel oleks vaakum: 
 
  0s ds= ∫ . (15) 

 
Vahet iono∆  mõõdetud ja geomeetrilise kauguse vahel nimetatakse ionosfääri 
refraktsiooniks, mis avaldub kujul19 
 

  iono n ds ds∆ = ⋅ −∫ ∫ , (16) 

 
kus integraalid on määratud ionosfääri osas. 
 Kui kasutada murdumisnäitajat phn  (valem 10), siis 

  ∫ ∫∫ =−+=∆ ds
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f
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ja kui murdumisnäitajat grn  (valem 12) , siis 
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Teades kordaja 2c  väärtust (13), saame: 
 
 

  2

40,3iono
ph eN ds

f
∆ = − ∫  ja   2

40,3iono
gr eN ds

f
∆ = ∫ . (19) 

 
GPS-tomograafia alases kirjanduses kasutatava tähise ja mõiste TEC korral 
kehtib20 

                                                 
19 Hofmann-Wellenhof 2001. P. 100. 
20 Klobuchar 1996. P. 489. 
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  ∫= dsNTEC e . (20) 
 
Siin integreeritakse jällegi üle kiire tee vastuvõtjast satelliidini, elektron-
tihedus on aga asukohast sõltuv: Ne = Ne(s). Asendades selle valemisse (19), 
saame 
 

  2

40,3iono
ph TEC

f
∆ = −      ja      2

40,3iono
gr TEC

f
∆ = , (21) 

 
mida mõõdetakse pikkusühikutes. Need on suurused, mis on aluseks 
ionosfääris tekkiva hilistumise kõrvaldamiseks.  
 Valem (20) kujutab elektronide koguarvu atmosfäärisambas ristlõike-
pindalaga 1 m2 kogu teepikkuse ulatuses vastuvõtjast kuni satelliidini. 
Erinevatel hinnangutel21 võib C/A kood (s.t kandesagedusele L1 modu-
leeritud signaal) hilistuda 1 kuni 100 meetrit. TECi väärtus võib varieeruda 
1016 kuni 1019 elektroni ruutmeetrile (vastavalt mõõdetud maksimumidele).22 
Elektrontihedus on proportsionaalne ionisatsioonikiirusega ionosfääris, mis 
sõltub päikesekiirgusest. Päevasel ajal, mil radiatsioon on tugev, tekib 
hulganisti vabu elektrone, mis taas rekombineeruvad ioonidega öisel ajal. 
Ekvatoriaalaladel on suurim TEC harilikult umbes kell 14.00 pärastlõunal ja 
teine maksimum 22.00 paiku. TEC sõltub veel ka aastaajast ja geograa-
filisest asukohast, on kõrgeim kevaditi ja tal on kaks maksimumi asukohaga 
+/–20 laiuskraadi magnetpooluste suhtes. Keskmistel laiuskraadidel 
varieerub TEC umbes 25% kuu keskmise suhtes tänu temperatuuri-
muutustele ja rekombinatsiooniprotsessile.  
 TECi jaotuse kohta koostatakse ja avaldatakse regulaarselt kaarte23, mis 
kajastavad situatsiooni kindlal ajahetkel. Paraku neist ei piisa täpsemate 
lokaalsete mõõtmiste tegemiseks. Sellisel juhul võetakse kasutusele kahe-
sageduslikul signaalitöötlusel põhinev tehnoloogia, mida tarvitatakse kas 
TECi määramiseks või hilistumise kõrvaldamiseks mõõtmistulemustest. 24 
 Valemid (21) kehtivad üldjuhul vaid seniidist saabuva signaali suhtes. 
Kui signaal saabub mingi teise nurga all, siis jagatakse valemid (21) sageli 
suurusega 'cos z  või kasutatakse mõnda keerukamat avaldist. Seejuures 'z  
ei ole mitte maapealse vaatleja poolt nähtav nurk seniidi suhtes, vaid 

                                                 
21  Lachapelle, G. 2001. Advanced GPS theory and applications, ENGO 625 
Course Lecture Notes, University of Calgary. Calgary, Canada.  
22  Klobuchar 1996. P. 492. 
23  Global Ionosphere Maps Produced by CODE. 
<http://www.cx.unibe.ch/aiub/ionosphere.html> , (07.06.2006). 
24  Hofmann-Wellenhof  2001. P. 104. 
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ionosfäärikihi alumiselt kõrguselt nähtav nurk satelliidi ja selles punktis 
kujutatava horisontaaltasapinna vahel. Satelliidi liikudes seniidist horisondile 
võib hilistumine suureneda kuni kolm korda. 
 Selleks et täpsemalt hinnata hilistumise troposfäärile jäävat osa, 
kasutatakse kahesageduslikku tehnikat, mis tarvitab sageduste L1 ja L2 
lineaarkombinatsioone (vt nt viiteid25, 26). Sageduste lineaarkombinatsioonide 
kohta võib öelda, et igal neist on nii puudusi kui ka eeliseid. Puuduste ja 
eeliste vahel tuleb leida kompromiss, lähtudes tegelikust vajadusest. Näiteks 
kui L1 ja L2 põhjal saadud mõõtmistulemused on tundlikud nii troposfäärist 
kui ka ionosfäärist tingitud häirete, samuti satelliitide trajektoorihälvete ja 
vaatluspunkti valiku suhtes, siis nende oluliseks eeliseks sageduste 
lineaarkombinatsioonide ees on väike müratase (eriti L1 puhul).  
 
 

4. Troposfäärist tingitud hilistumise määramine 
  
Põhimõtteliselt on GPS-vastuvõtja andmed alati teatava veaga. See on 
tingitud nii süstemaatilistest vigadest kui ka juhuslikest häiretest (või 
teisisõnu juhuslikust mürast). Ebatäpsuste allikad jaotuvad kolme rühma27: 
satelliitide, keskkonna ja vastuvõtja(te) genereeritud vead. Esimesse rühma 
kuuluvad aja- ja orbiidihälbed, teise rühma ionosfääri ja troposfääri 
refraktsioonist tingitud vead ning kolmandasse antenni faasikeskme 
muutlikkus, vastuvõtja kella ebastabiilsus ja vastuvõetava signaali peegel-
dustest (multipath) põhjustatud vead. Esimesse ja kolmandasse rühma 
kuuluvad peaasjalikult nn süstemaatilised vead. Selline on ka ionosfäärist 
tingitud refraktsioon. Süstemaatilisi vigu saab kõrvaldada erinevate 
vaatlusandmete sobiva kombineerimise ja võrdlemisega. Näiteks saab 
erinevate vastuvõtjate vastuvõtuandmete diferentseerimisega kõrvaldada 
satelliidi tekitatud vigu ning erinevatelt satelliitidelt saadud navigatsiooni-
andmete diferentseerimisega omakorda vastuvõtjate omi. Sellistel mitu 
korda töödeldud andmetel ei esine üldjuhul süstemaatilisi vigu, mida 
tekitavad  satelliidid ja vastuvõtjad. Lisaks saab kahesageduslike signaalide 
kombineerimisega oluliselt vähendada või kõrvaldada ionosfääri refraktsioo-
nist tulenevat mõju. Atmosfääri veeauru sisalduse määramisel on kõige 
olulisem informatsioon see, mis puudutab signaali hilistumist (refraktsiooni) 
troposfääris. 

                                                 
25  Xu, G. 2003. GPS. Theory, Algorithms and Applications. Springer, Verlag, Ber-
lin, Heidelberg. 
26  Hofmann-Wellenhof  2001. P. 93. 
27  Ibid. P. 91. 
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 Reaalajas laekuvatest vaatlus- ja mõõtmisandmetest tuleb kõrvaldada 
juhuslikud häired. Selleks on välja töötatud mitmeid arvutusvõtteid, mida 
üldiselt nimetatakse filtriteks, mõnikord ka andmefiltriteks. Võimalik on 
rakendada nn Kalmani filtrit ja/või selle modifikatsioone (vt viiteid 28,  29, 30). 
Kalmani filter on teatud matemaatiliste võrrandite kogum, ennustaja-
parandaja tüüpi meetod, mis on parim selles mõttes, et ta minimeerib 
hinnatud vea kovariatsiooni, kui mõningad üsna loomulikud tingimused on 
rahuldatud. Kalmani filtri arvutuseeskirja lihtsaimal juhul saab sõnastada 
järgmiselt. 
 Olgu vaatluse all mingi dünaamiline süsteem (praegusel juhul näiteks 
kogu vaadeldavate satelliitide ja vastuvõtjate süsteem), mille olekuvektor x 
allub ühelt ajamomendilt järgmisele üleminekul seaduspärasusele xk = A·xk-1 
(nn dünaamilise süsteemi olekuvõrrand). Sel juhul ennustatakse esmaste 
mõõtmiste põhjal süsteemi olek: 
 
  1ˆˆ −

− = kk xAx ,  (22) 

  QAAPP T
kk += −

−
1 .  (23) 

 
Seejärel korrigeeritakse olekut nn parandusvõrranditega, mis arvestavad juba 
ka järgnevaid mõõtmisi ja nende mõõtmiste ebatäpsusi: 
   
  )ˆ(ˆˆ −− −+= kkkkk xHzKxx ,   (24) 

 
   −−= kkk PHKIP )( .  (25) 
 
Siin −

kx̂  on algse oleku hinnang sammul k ja kx̂  parandatud olekuhinnang 
sammul k; kz on mõõtmistulemus vaadeldaval sammul. Võrrandi (24) 
maatriksi kK  nimetatakse juurdekasvumaatriksiks (gain matrix). See 

minimeerib parandushinnangu kx̂  vea ke  kovariatsiooni [ ]T
kkk eeEP = , kus 

E on matemaatiline ootus. Üks viis maatriksi kK  leidmiseks on  

                                                 
28 Welch, G. & Bishop, G. 2003. An Indroduction to the Kalman Filter. University 
of North Carolina, Shapel Hill, TR 95–41, May 23. 
29 Kalman, R. E. 1960. A new Approach to Linear Filtering and Prediction Prob-
lems. Transaction of the ASME – J. of Basic Engineering. March. Pp. 35–45.  
30 Lange, A. A. 2001. Simultaneous Statistical Calibration of the GPS signal delay 
measurements with related meteorological data. Physics and Chemistry of the Earth, 
Part A: Solid Earth and Geodesy, Vol. 26, No. 6–8. Pp. 471–473. 
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kus R  on mõõtmisvea kz  kovariatsioon.  
 
Kirjanduses31 kohtame sageli mõisteid ZTD (Zenith Total Delay) ja STD 
(Slant Total Delay). Esimene neist on vaatluspunktis seniiti projitseeritud 
summaarne hilistumine, teine on signaali hilistumine tõelisel (kald)teel 
vastuvõtja antennist kindla GPS-satelliidini (vt joonist 1). Ilmaennustuse ja 
seire seisukohalt on seni rohkem kasutatud (ka E-GVAP32 projektis) esimest 
varianti, mis võimaldab avaldada integraalse karakteristiku – sadestatava vee 
hulga vaatluspunkti kohal, eeldades seejuures homogeenset atmosfääri. 
Selline eeldus ei anna vähimatki pilti veeauru sisalduse ruumilise jaotuse 
kohta, kuid sellel on suur tähtsus lühiajalise prognoosi koostamisel. 
Nimetatud puudustest on vaba nn kaldkiirte ehk SWD (Slant Wet Delay) 
kasutamise tehnoloogia, mis annab vajaliku veeauru ruumilise jaotuse. 
Kahtlemata kaasneb sellise ülesande püstitusega mitmeid spetsiifilisi 
probleeme, kuid tehniline väljakutse ja oodatav praktiline tulemus väärib 
tõsist uuringut. 
 

 
 
Joonis 1. Raadiosignaali tee läbi atmosfääri 
Valem troposfäärilise hilistumise arvutamiseks on üldkujul järgmine33 
(analoogselt ionosfääri jaoks avaldatud valemiga 16): 

                                                 
31 Bevis, M.; Businger, S.; Chiswell, S.; Herring, T. A.; Anthes, R. A.; Rocken, 
C. & Ware, H. W. 1992. GPS Meteorology: Remote sensing of atmospheric water 
vapor using the Global Positioning System. J. Geophys. Res., 97, 15. Pp. 787–801. 
[Edaspidi Bevis 1992] 
32 E-GVAP projekt – Euroopa meteoroloogide uurimis- ja arendusprojekt GPS-
süsteemi kasutamiseks.  <http://egvap.dmi.dk/ >, (10.01.2007). 
33 Hofmann-Wellenhof 2001. P. 106. 
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  ∫ ∫∫ −=−⋅=∆ dsndsdsntrop )1( .  (26) 

 
n(s) tähistab siin atmosfääri refraktsiooniindeksit kiire teel. Integreeritakse 
üle teepikkuse troposfääris ning murdumisnäitaja n asemel kasutatakse siin 
suurust34 )1(106 −= nN trop , mida sageli nimetatakse lihtsalt refraktsioo-
niks. Valem (26) avaldub nüüd kujul 
 
       ∫−=∆ dsN troptrop 610 .  (27)  

 
Jaotades refraktsioonist tingitud hilistumise kaheks komponendiks, kuivaks 
(hüdrostaatiliseks, dry) ja märjaks (wet), avaldub troposfäärist tingitud 
hilistumine kujul 
 
  6 610 10trop trop trop

d wN ds N ds∆ − −= +∫ ∫ .  (28) 

 
Taoline jagamine kuivaks ja märjaks hilistumiseks tuleneb peamiselt sellest, 
et troposfäärilise hilistumise kuiva osa saab võrdlemisi täpselt kirjeldada 
mitmesuguste matemaatiliste mudelitega (Hopfieldi, Saastamoineni, Nielli jt 
mudelid)35 ja see moodustab kogu troposfäärilisest hilistumisest ligikaudu 
90%. Märja komponendi ennustamine mudeli abil on aga keeruline. 
Probleemiks on mõõteandmete puudus ja troposfääri ebastabiilsus (tropo-
sfääri turbulents, millega kaasneb erineva niiskuse ja temperatuuriga õhu-
masside kiire segunemine). 
 Refraktsioon avaldatakse sageli empiiriliste valemitega, mille tõesus 
johtub praktilistest kaalutlustest või siis matemaatilises mõttes mitterangetest 
teoreetilistest aruteludest. Näiteks võib refraktsiooni avaldamiseks maa-
pinnal kasutada järgmisi empiirilisi valemeid36: 

T
pcN tropo

d 10, = ,  2320, T
ec

T
ecN tropo

w += . 

Siin 1 77,64c =  1−⋅ mbK , 2 12,96c = −  1−⋅ mbK  ja 5
3 3,718 10c = ⋅  

12 −⋅ mbK , p  on atmosfääri rõhk millibaarides, T  on temperatuur Kelvi-
nites ja e  veeauru osarõhk (partial pressure). Konstandid 1 2 3, ,c c c  on 

                                                 
34 Kuna atmosfääris (n–1) on arvväärtus ligikaudu 10-6, siis on see otstarbekas 106-ga 
korrutada. N varieerub vahemikus 0–300. 
35 Shrestha 2003. P. 39. 
36 Hofmann-Wellenhof 2001. P. 107. 
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empiiriliselt valitud ning tulemus paraneb, kui meteoroloogilisi mõõtmisi 
teha kindlates vaatluspunktides (Hopfieldi jt mudelid). Kuivast atmosfäärist 
tingitud hilistumisele võib leida hinnangu täpsusega < 1 mm, kui rõhk 
maapinnal on mõõdetud täpsusega 0,3 mb (vt viidet 37). Märjast kompo-
nendist tingitud hilistumine varieerub tugevalt, ulatudes mõnest millimeetrist 
polaaraladel kuni 40 sentimeetrini troopikas.  
 Niisiis, selleks et modelleerida (hinnata) atmosfääri kuiva osa mõju 
troposfäärilisele hilistumisele, tuleb mõõta maapinnal rõhk ja temperatuur. 
Üldjuhul annab soovitud tulemuse õhurõhu mõõtmine vaatluspunktis, sest 
temperatuuri oleks vaja hinnata/mõõta piki signaali teed satelliidist vastu-
võtjani. Märja komponendi leidmiseks on lisaks temperatuurile ja õhurõhule 
vaja mõõta suhtelist õhuniiskust vaatluspunktis. 
 Signaali hilistumine sõltub tugevalt vaatenurgast ja kasvab märkimis-
väärselt, liikudes seniidist horisondile. Navigatsiooni ja geodeetiliste 
mõõtmiste seisukohalt on see ebamugav, sest horisondile madalamate 
satelliitide signaali häirib atmosfäär oluliselt tugevamini. GPS-meteoro-
loogia seisukohast on efekt aga vastupidine: horisondi suhtes madalamate 
satelliitide signaal läbib oma teel märkimisväärselt suuremat osa 
atmosfäärist, sisaldades ühtlasi rohkem detekteeritavat meteoinfot. 
Soovituslikult ei kasutata GPS-navigeerimisel vaatluste tegemiseks vähem 
kui 15 nurgakraadi võrra horisondi suhtes madalamal paistvaid satelliite. 
Praktilised piirangud tekivad samuti GPS-meteoroloogias. Esineb aga ka 
uurimusi vaatlusnurkade kohta alates kahest tõusukraadist horisondi suhtes38. 
Hilistumine troposfääris kasvab sõltuvalt nurgast z  seniidi suhtes võrdeliselt 
funktsiooniga 1/cos(z). Seda situatsiooni illustreerib ka joonisel 2  kujutatud 
müra.   
 Jooniselt 2 on näha, kuidas mõõtmishäired muutuvad sõltuvalt satelliidi 
vaatlusnurgast horisondi suhtes. Joonisel 3 on esitatud satelliitide näiva tee 
fluktuatsioonid sama informatsiooni põhjal. Navigatsiooniülesande 
korrektsuse huvides on kasutatud lõiget alates 10 nurgakraadist, kusjuures 
enamlevinud lõikeks on soovitatud 15 kraadi. Nende arvutuste aluseks on 1. 
detsembril 2006. aastal Tartus tehtud ööpäevane mõõtmine, kus andmeid 
salvestati kümnesekundilise intervalliga.  
  

                                                 
37 Duan J. P. et al. 1996. GPS Meteorology: Direct Estimation of the Absolute 
Value of Precipitable Water. Journal of Applied Meteorology, Vol. 35, No. 6. Pp. 
830–838. 
38 Guo, J; Langley, R. B. 2003. A new Tropospheric Propagation Delay Mapping 
Function for Elev. Angles Down to 2 deg, Proceedings of ION GPS/GNSS 2003, 
16th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of 
Navigation, Portland, OR, 9–12 September 2003. Pp. 386–396. 
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Joonis 2. Troposfääri põhjustatud mõõtmishäirete muutus sõltuvalt nurgast hori-
sondi suhtes 
 
 
Troposfääri seireks kasutasid autorid GPS-vastuvõtjat Trimble NetRS, 
asukohaga 58°23'30" põhjalaiust ning 26°41'41" idapikkust, antenn paiknes 
75,80 meetri kõrgusel ellipsoidi pinnast. Mõõtmisi sooritati ning andmeid 
koguti novembris ja detsembris 2006. Lähteandmete töötlemiseks ning 
raadiosignaalide hilistumise määramiseks kasutati arvutitarkvara GAMIT/ 
GLOBK39. See võimaldab GPS-vastuvõtja mõõtmistulemuste põhjal leida 
igalt satelliidilt vastuvõtjani jõudva signaali tegeliku teepikkuse ja geomeet-
rilise otsetee ning neid võrrelda. Vaatluste illustreerimiseks kasutatakse 
sageli satelliitide tegelike ja näivate trajektooride kaarte (vt joonist 3). 
Nendel  nn taevakaartidel on kujutatud  GPS-satelliitide nii arvutuslikud kui 
ka mõõtmistulemustest saadud trajektoorid.  Lühike jäme tulp igal kaardil 
tähistab mõõtkava pikkusega 19 mm. Esitatud näite korral (1. detsember 
2006) arvutati erinevuste ruutkeskmiseks 4,2 mm.  
 Mainitud piltide illustratiivsus seisneb selles, et nn mürakomponendi 
olemasolu on meteoroloogilises mõttes huvipakkuv: mida lähemal horison-
dile satelliit paikneb, seda suuremad häired. Joonised 2 ja 3 annavad veel 
kasulikku lisainformatsiooni võimalike parasiitnähtuste (nt peegelduste) ja 
nähtavate satelliitide geomeetrilise paigutuse kohta, millest omakorda sõltub 
mõõtmistulemuste kvaliteet.    
                                                 
39 GAMIT-GLOBK, Massachusettsi Tehnoloogiainstituudis GPS-andmete analüü-
siks koostatud tarkvarapakett, vt ka <http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/>, (11. 
01.2007). 
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 Vaatleja (GPS-vastuvõtja antenn) asub joonisel 3 olevate ringide keskel. 
Igas ringis on kujutatud nähtavate GPS-satelliitide tegelikud ja näivad 
trajektoorid neljatunniste ajavahemike kaupa. Põhjasuund asub paremal ja 
ida üleval. Ka siin näeme (samuti nagu joonisel 2), et mida lähemal horison-
dile, seda suurem mürakomponent on satelliitide arvutuslikel trajektooridel. 
Viimane on joonisel kujutatud sileda joonena. 
 

 
 
Joonis 3. Näide 1. detsembril 2006 (päev 335) Tartus nähtavate GPS-satelliitide 
tegelikest ning faasihinnangul saadud trajektooridest 
 
 
Tegeliku ja geomeetrilise otsetee võrdluse alusel on arvutatud sadestatava 
vee hulk kümnepäevase tsüklina ajavahemikus 1.–10. detsembrini 2006. 
Arvutused on tehtud Tartus eespool mainitud koordinaatidel ja neid on 
kujutatud joonisel 4. Samal graafikul on kujutatud sadestatava vee hulga 
arvutamiseks kasutatud temperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja õhurõhku.  
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Joonis 4. Õhurõhk, suhteline õhuniiskus, sadestatav vesi ja temperatuur 1.–10. 
detsembrini 2006. Horisontaaltelje ühikuks on üks tund 
 
 

5. Vastuvõtjate võrk ja troposfääri  
diskretiseerimine 

 
Selle kohta, kuidas kasutada GPS-positsioneerimissüsteemi atmosfääris 
sisalduva veeauru määramiseks, on ilmunud hulk uurimusi, vt nt viiteid 40, 41, 

42, 43 ja kasutatud allikate loetelusid nendes, samuti eeltoodud viiteid. 
Kokkuvõtvalt nimetatakse kogu lähenemisviisi troposfääri GPS-tomograa-
fiaks, mille põhimõte seisneb selles, et veeauru detekteerimiseks kasutatakse 
raadiokiirte üldist omadust painduda erinevalt, läbides erineva niiskussisal-
dusega õhukihte.  
 Nagu eespool kirjeldatud, läbib raadiokiir teel satelliidist GPS-vastu-
võtjani pikema teekonna kui otsetee. Eelnev kirjeldus kehtib ühe vastuvõtja 
ja ühe satelliidi korral. GPS-positsioneerimise seisukohalt on tarvilik, et 

                                                 
40 Bevis 1992. 
41 Hirahara 2000. 
42 Kleijer, F. 2004. Troposphere Modeling and Filtering for Precise GPS Leveling. 
Netherlands Geodetic Commission.  
43  Miidla, P.; Rannat, K.; Uba, P. 2005. Simulation of the Tropospheric Water 
Vapor Distribution Monitoring. In Proceedings of the I3M International Mediter-
ranean Modelling Multiconference, EMSS 2005, Marseilles, France, October 20–22. 
Pp. 223–228. 
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vastuvõtja asukohast oleksid vaadeldavad vähemalt neli satelliiti ning selle 
ülesande lahendamiseks on satelliidisignaali hilistumine pigem segav. 
Meteoseire toetamisel GPS-tomograafiaga on just hilistumisega seotud 
informatsioon kõige olulisem. Mitme vastuvõtja ja mitme satelliidi signaa-
lide teepikkuste erinevuste ja signaalide hilistumiste koosarvestamise 
tulemusena on võimalik saada ettekujutus sellest, kuidas sadestatav niiskus 
vaadeldavas troposfäärilises piirkonnas ruumiliselt jaotub. 
 Meteoseireks paigutatakse teatud arv GPS-vastuvõtjaid piirkonda, mille 
kohal oleva niiskuse jaotusest ollakse huvitatud, ja leitakse nende täpsed 
koordinaadid. Piirkonna kohal olev atmosfäär jaotatakse virtuaalseteks rist-
tahukateks ehk vokseliteks (vt joonist 5), s.t diskretiseeritakse. 
 
   

 
 
Joonis 5. Kiirte skemaatiline kulgemine satelliitidelt vastuvõtjani ja atmosfääri 
jaotus vokseliteks 
 
 
Kirjanduse põhjal on teada (vt eespool toodud viiteid), et sellise võrgustiku 
puhul on vastuvõtjate omavaheliseks kauguseks soovitatav võtta 10–40 km 
ja et oluline osa troposfääri sadestatavast niiskusest paikneb maapinnast 7–
10 km kõrgusel. Veeauru detekteerimiseks võetakse vaatluse alla kõik 
signaalikiired (need kiired, mis kindlal ajahetkel on vaatlusteks/navigatsioo-
niks piisava kvaliteediga), mis kulgevad igast võrgustikus nähtavast satel-
liidist igasse vastuvõtjasse. Nende kiirte koguarvuks on n · m , kus n tähistab 
nõutud ajahetkel nähtavate satelliitide arvu ja m vastuvõtjate arvu. 
 Iga raadiokiir läbib oma teel satelliidist vastuvõtjani teatud hulga vok-
seleid ja igas vokselis sisalduv niiskus põhjustab raadiokiire teekonna 
pikenemist (vt valemit 28). Nõnda tekkinud teekonna osalõikudest moo-
dustub raadiokiire summaarne teekond. Raadiokiirte otsetee ja niiskusest 
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tingitud pikemate teekondade erinevustest kujuneb järgmises punktis 
kirjeldatud võrrandisüsteemi vabaliige. See iseloomustab raadiokiirte teel 
olevat niiskuse koguhulka ja on suurus, mis tuleb jagada vokselite vahel 
vastavalt vaadeldava hetke looduslikele tingimustele (nt temperatuur, 
õhurõhk ja niiskus maapinnal, laiuskraad jms). Põhimõtteliselt tekib mate-
maatiline ülesanne, mis on oma olemuselt lineaarne võrrandisüsteem ja mille 
lahendit tõlgendatakse kui sadestatava niiskuse hulka vokselites. 
 Koostatud modelleerimistarkvara üheks oluliseks osaks on programmid, 
mis konstrueerivad vokselid vastavalt etteantud parameetritele ja haldavad 
vokselite kohta käivaid andmeid. Kuna modelleerimise käesolevas etapis 
kasutatakse ühtlast kolmemõõtmelist risttahukakujulist võrku (vokselite 
süsteemi), milles vokselite alumine tahk on ruudukujuline, antakse diskreti-
satsiooni konstrueerimise parameetritena ette ruudu küljepikkus, risttahuka 
kõrgus ning vokselite arv kõigis kolmes mõõtmes. Kogu diskretisatsiooni 
alumiseks tasapinnaks on Maa kui ellipsoidi puutujatasand etteantud 
geograafilises punktis. Selleks etteantud punktiks praegustes eksperimen-
tides on GPS-vastuvõtjate virtuaalse võrgustiku keskpunkt. 
 Modelleerimistarkvara teine oluline osa on programmide komplekt, mis 
jälgib GPS-kiirte kulgemist läbi vokselite. Vastavalt satelliitide konstellat-
sioonile vaadeldaval ajahetkel konstrueeritakse geomeetrilised otseteed (vt 
joonist 1) kõikidelt nähtavatelt satelliitidelt kõikide vastuvõtjateni. Leitakse 
vokselid, mida iga kiir läbib, seejuures leitakse ja fikseeritakse raadiokiire 
sisenemis- ja väljumispunktid ning nendevahelised kaugused (kiire lühimad 
võimalikud teepikkused vokselites). Saadud kaugusi kasutataksegi järgmises 
punktis esitatud põhimudeli võrrandisüsteemi kordajatena. Iga kiir eraldi 
võetuna läbib muidugi vaid väikest osa vokseleist ning satelliitide liiku-
misega orbiidil kaasnevad muutused nii kiire poolt läbitavate vokselite 
loetelus kui ka sisend- ning väljumispunktide vahelistes kaugustes. 
 Joonisel 6 on näide ühest arvutieksperimendis esinenud vastuvõtjate, 
satelliitide ja vokselite omavahelisest paigutusest ning tekkinud võrrandi-
süsteemi graafilisest lahendist. Mudeliks on valitud ülesanne, kus vokseleid 
on kuuel horisontaaltasandil kokku 144, igal tasandil 24. Kuna vastuvõtjaid 
on paigutatud igasse maapinnal asuvasse vokselisse, on neid samuti 24. 
Nähtavaid satelliite oli vaadeldaval ajahetkel 11, millest tuleneb 264 
võrrandit 144 tundmatu leidmiseks. 
 Joonisel 6 on kujutatud ristvaated satelliitide ja vastuvõtjate asukohtadele 
selles võimalikus mudelis. Ülemise rea ristkülikutes ja alumise rea 
vasakpoolses ristkülikus tähistavad ristiga ringid vastuvõtjate ja ringiga 
ruudud satelliitide asukohti, nelinurksed täpid märgivad vokselite tippe. 
Alumise rea parempoolne graafik kujutab mudeli lahendiks saadud 
raadiokiirte hilistumist vokselites. Leitud lahendi ühe vaate tõlgendus 
niiskusena on esitatud joonisel 7.     
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Joonis 6. Näide vastuvõtjate ja satelliitide asukohtadest üksteise suhtes ning 
võimalik signaali teekonna pikenemine vokselites 
 
 

6. Troposfääri veeaurusisalduse hindamise mudel 
 
Troposfääri veeaurusisalduse jälgimise matkimine seisneb eeskätt alg-
andmete genereerimises teatava matemaatilise mudeli jaoks ning sellele 
järgnevas andmetöötluses valitud mudelile vastava stsenaariumi kohaselt. 
Genereeritavateks suurusteks on GPS-vastuvõtjate väljundid, mis  jaotuvad 
üldjoontes kaheks: satelliitide genereeritud ja edastatud suurused ning 
vastuvõtjate endi vastuvõetud, genereeritud ja mõõdetud suurused. Esi-
mesteks on peamiselt satelliitide asukohta ning nendel asuvate aatomkellade 
näitusid puudutavate parameetrite väärtused. Satelliitide kohta käivad 
andmed võib võtta ka veebi andmebaasidest. Need on kooskõlastatud kogu 
süsteemi maapealsete juhtimisjaamadega (GPS Ground Control Stations) 
ning neid hoitakse võimalikult täpsena. Tegelikkuses erinevad satelliitidel 
asuvate kellade näidud siiski nii süsteemi absoluutsest ajast kui ka teiste 
satelliitide kellade näitudest. Seepärast sisaldavad satelliitide poolt välja-
saadetavad andmed mitmeid kella parandusparameetrite väärtusi. Olulisimad 
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suurused, mida kõik satelliidid väljastavad, on järgmised: orbiidiparameetrite 
kirjeldamise hetk (satelliidi aeg), satelliidi elliptilise orbiidi peapooltelje 
pikkus, orbiidi ekstsentrilisus, kesknurk vaatlushetkel, perigee nurk, orbiidi 
kalle, orbiidisõlme pikkuskraad vaatlusnädala alguses, nurkkiiruse hälve, 
kalde muutumise kiirus, orbiidisõlme nurkkiirus, perigee nurga parandus-
koefitsiendid, geotsentrilise kauguse paranduskoefitsiendid, kalde parandus-
koefitsiendid. Lisaks neile on veel kellade paranduskoefitsiendid, mida 
regulaarselt uuendatakse. Andmed moduleeritakse satelliitidel asuvate 
raadiosaatjate kandesagedusele fikseeritud pikkusega infopakettide ehk info-
kirjetena ja seejärel edastatakse.  
 Olulisimad parameetrid, mida vastuvõtja mõõdab ja arvutab, on signaali 
saabumise aeg (vastuvõtja kellaaeg), signaali faas ning satelliidi näiv 
asukoht vastuvõtja geograafiliselt positsioonilt vaadatuna. Kõik nimetatud 
andmed sisestatakse hilistumise määramise matemaatilisse mudelisse. 
Punktides 2–4 esitatut kasutades leitakse iga signaali näiva kauguse ja otse-
tee erinevused satelliidist vastuvõtjani, mis on allpool tähistatud if -ga.  
Arvestades seda, et niiskuse hulk vokselis kui tundmatu suurus on vokseli 
kaalukordaja signaali hilistumisse, ning võttes kordajateks signaali 
kulgemise teoreetilise teepikkuse vastavas vokselis, saame võrrandisüsteemi 
kujul:  

  jji

v

i
i fsx =⋅∑

=
,

1
.   (29)    

 
Siin j = 1, …, K, kus K on vastuvõtjate võrgustikus nähtavatest satelliitidest 
vastuvõtjaisse suunduvate raadiokiirte koguarv fikseeritud ajahetkel, v on 
vokselite koguarv ja ,i js  j-nda kiire pikkus vokselis i. Selle võrrandisüsteemi 
lahendi tõlgendamisel kasutatakse punktis 4 esitatule vastupidiseid teisen-
dusi ja tulemusena saadakse veeauru jaotus vokselite kaupa. 
 Võrrandisüsteemis (29) on võrrandeid üldjuhul vähem kui tundmatuid, s.t 
kiiri on vähem kui vokseleid. Tegu on alamääratud süsteemiga, mida saab 
lahendada näiteks vähimruutude meetodiga. Huvitav on märkida, et seda 
süsteemi saab lahendada ka Kalmani filtriga ennustamis-korrektsiooni-
sammude vaheldumisel. Sõltuvalt satelliitide ja GPS-vastuvõtjate vastas-
tikusest asendist, nende hulgast ja vokselite arvust ei pruugi süsteem siiski 
olla lahenduv või saadud lahend piisavalt tõepärane. Siinjuures on otsustava 
tähtsusega vastuvõtjate paigutus üksteise suhtes, nende arv ning loodus-
piirkonna asukoht satelliitide konstellatsiooni arvestades. Matemaatilise 
mudeli baasil koostatud arvutiprogrammi (matkeprogrammi) ülesandeks on 
genereerida võimalikult tõepärane olukord, kus arvestatakse nii geograafilist 
asukohta kui ka tegelikku GPS-satelliitide konstellatsiooni, ja analüüsida 
selle baasil sobivat vastuvõtjate paigutust loodusesse, et tekkiva võrrandi-
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süsteemi (29) lahend oleks meteoinfo mõistes tõepärane. Matkeprogrammi 
abil on võimalik analüüsida, missuguste lähtetingimuste korral on saadud 
ülesannet võimalik lahendada ja millal on selle lahend piisavalt usaldatav. 
 Võrrandisüsteemi (29) vabaliikmed saadakse punktis 4 esitatud mõtte-
käike kasutades. Vastavalt sealkirjeldatud metoodikale leitakse genereeritud 
info põhjal süsteemi (29) vabaliikmed igal ajahetkel. Satelliitide täpsete 
trajektooride järgi leitakse raadiosignaali teepikkused vokselites ja sellega on 
võrrandisüsteem (29) koostatud. Erinevaid lähtetingimusi ja lahendeid 
analüüsides võib öelda, et mida ühtlasema võrgustiku vastuvõtjad moodus-
tavad, seda paremini mudel toimib. Paraku nõuavad vastuvõtjad nn avatud 
taevast, mis pole aga ühtlase võrgu korral alati võimalik (nt mets või 
kõrghoonestik varjavad osa nähtavusest). 
 Võrrandisüsteemi numbrilist lahendit tõlgendades saab leida niiskuse 
hulga vokselis. Meetodeid selleks on erinevaid (vt nt viiteid44, 45, 46) ning 
erinevates mudelites kasutatakse erinevaid seoseid ja konstante sadestatava 
niiskuse ja hüdrostaatilise niiskuse vahekordade kirjeldamiseks. Konstandid 
võivad näiteks sõltuda nii geograafilisest laiuskraadist kui ka kella- ja 
aastaajast.  
 Lahendi põhjal on võimalik konstrueerida hilistumiste ruumiline jaotus 
vokselites ja selle järgi sadestatava niiskuse jaotus vastavalt kasutatavale 
mudelile. Joonisel 7 on näitena esitatud lahendi võimalik tõlgendus 
niiskusena vaadeldava ruumiosa vertikaallõigetes. Helehallina on kujutatud 
taevasina ehk kuiva niiskust, valged piirkonnad näitavad sadestatava 
niiskuse väikese koguse olemasolu ning tumedad piirkonnad suurema 
veekoguse olemasolu. 
 Eesmärgiks on taolise matkemudeli abil jõuda lõpptulemusena troposfääri 
praktilise seireni. Selleks on kavas välja arendada GPS-vastuvõtjate võr-
gustik, mille sõlmed (vastuvõtjad) on ühendatud reaalajas toimivate  
kommunikatsioonikanalitega. Üks eesmärke on määrata kindlaks sõlmede-
vaheline kaugus, et saada adekvaatseid seiretulemusi. Omaette keeruline 
infotehnoloogiline probleem on kommunikatsioonikanalite seadistamine ja 
kogu võrgustikust laekuva informatsiooni tsentraalne töötlemine reaalajas.  
 

                                                 
44  Shrestha 2003. 
45  Bevis 1992. 
46  Gradinarsky, L. G. 2002. Sensing Atmospheric Water Vapor Using Radio Wa-
ves. Ph. D thesis, Chalmers University of Technology, Technical report, No. 436. 
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Joonis 7.  Näide sadestatava niiskuse jaotusest kuues vertikaalkihis 
 
 

 
7. Kokkuvõte 

 
Troposfääri niiskust kirjeldav matemaatiline mudel ja selle baasil koostatud 
arvutiprogramm, mis matkib kindlat meteoroloogilist situatsiooni, ei saa olla 
eesmärgiks omaette. Eesmärk on teha selle programmi põhjal ettepanekuid, 
kuidas mingis geograafilises piirkonnas sobivaimalt paigutada vastuvõtjaid 
ja kuidas kasutada meteomudeleid. Taolise soovituse koostamine eeldab 
suurema hulga andmete sihipärast kogumist ja läbitöötamist ning tulemuste 
analüüsi, millega autorid oma tegevust jätkavad. Eespool esitatu on vaid üks 
osa praktilisest tööst, mis illustreerib nii tehnoloogia võimalusi kui ka 
kasutatavat matemaatilist aparatuuri.   
 
Autorid avaldavad tänu Eesti Maaülikooli geomaatika osakonnale võimaluse 
eest kasutada kahesageduslikku GPS-vastuvõtjat ning koostöö eest satel-
liitide andmete ja meteoandmete hankimisel.  
 Samuti tänavad autorid kaitseministeeriumi uurimistööks vajaliku raha-
lise toetuse eest. Osaliselt on uurimistööd toetanud ka ETFi teadusgrant nr 
7097. 
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21. sajandi kirjaoskamatud pole mitte need, kes ei 
oska lugeda või kirjutada, vaid need, kes ei võta 

õppust ega tee järeldusi. 
(Alvin Toffler)2 

 
 

1. Kirjaoskus kui ajalooline mõiste 
 
Tavakasutuses ning ajalooliselt on kirjaoskuse all mõistetud kõige lihtsamat 
lugemis- ja kirjutamisoskust, s.o oskust emakeeles lugeda ja kirjutada. Are-
nenud lääneriikides oskasid peaaegu kõik täiskasvanud lugeda ja kirjutada 
juba 20. sajandi alguses (Venezky 1996)3. Sama võib öelda ka Eesti kohta 
(tabel 1). Selles mõttes on tänapäeval saavutatud üleüldine kirjaoskus pea 
kõigis riikides. 

 
Tabel 1. Kirjaoskus Eestis rahvaloenduste andmeil aastatel 1881, 1922, 1934 (%) 
 
Rahvaloendus Ei loe ega kirjuta Loeb, aga ei kirjuta Loeb ja kirjutab 
1881* 5,7 51,6 42,7 
1922* 3,2 6,2 90,6 
1922** 5,9 5,8 88,3 
1934** 4,1 2,3 93,6 
 

* Võrreldavad territooriumid, 14 aastat ja vanem rahvastik 
** Võrreldavad territooriumid (Eesti Vabariik), 15 aastat ja vanem rahvastik 
Allikas: Rahva demograafiline koosseis ja korteriolud Eestis 1924; Rahvastiku 
koostis ja korteriolud 1934. 
 
 
Läinud sajandi algusega võrreldes on kirjaoskuse (literacy) mõiste saanud 
tänapäeval uue tähenduse. Selgub, et lugemisoskus traditsioonilises 

                                                 
1  Käesolev artikkel on valminud Eesti Teadusfondi grandi nr 5856 “Eesti kooli-
laste vaimse võimekuse ja sotsiaalse keskkonna muutuste seos” toel. 
2  Teada, mõtelda, unistada. Tsitaatide kuldraamat 2005. Tartu: Fantaasia. Lk 185. 
3  Autorite soovil on artiklis kasutatud tekstisisest viitamissüsteemi. 
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tähenduses ei taga veel elementaarset toimetulekut ühiskonnas. Erinevate 
kirjalike tekstide esinemise rohkus ning nende kasutamise vajadus esitab 
väljakutse ka traditsioonilisele haridussüsteemile, mille efektiivsust on üha 
enam hakatud seostama inimeste tegevuse, saavutuste ja toimetulekuga 
pärast kooli. 20. sajandi lõpus on tehtud mitmeid uurimusi, mis näitavad, et 
suur osa arenenud lääneriikide täiskasvanud elanikkonnast on kirjaoskamatu, 
sest ei saa loetu mõttest aru, ei oska loetut rakendada ega teha elementaar-
semaidki järeldusi. Sageli ei saa ka täiskasvanud inimesed ise aru, et nad 
oskavad küll lugeda, ent tegelikult ei mõista loetut (Murray, Kirsch & Jen-
kins 1998). Võib arvata, et taoline kirjaoskamatus (s.o suutmatus adekvaat-
selt mõista sõnumit) tänapäeval ei kahane, vaid isegi kasvab. 
 Märksõnaga kirjaoskus tähistatakse tänapäeval suurt valdkonda moodsas 
maailmas toimetulekuks vajalikke intellektuaalseid põhioskusi, millest kõige 
enam on uuritud ja käsitletud vanimat, lugemiskirjaoskust (reading literacy) 
ehk lühemalt öeldes lugemisoskust. Järgnevas tekstis tuleb lähemalt juttu 
lugemisoskusest, seejuures ei peeta silmas mitte ainult tähtede tundmist, 
sõna või lause kokkulugemist, vaid eelkõige loetu mõistmist ja rakendamist. 
 

Tänapäevases tähenduses on lugemisoskus inimese oskus kasutada 
kõige erinevamaid kirjalikke tekste oma teadmiste arendamiseks, 
oma eesmärkide saavutamiseks ja täisväärtuslikuks osalemiseks 
ühiskonnaelus. Kirjalike tekstide all ei mõelda mitte ainult terviklik-
ke proosapalu, vaid ka kõiki erinevaid silte, tabeleid, plakateid jms, 
mille üheks osaks on sõna, lause, lausete kogum. Siia valdkonda 
kuuluvad kindlasti ka pildid koos selgitustega, kaardid, diagrammid, 
skeemid, joonised, viidad, reklaamlaused, kuulutused jm. Lugemis-
oskuse üks nooremaid vendi on visuaalne kirjaoskus – oskus mõista 
ja kasutada sümboleid, pilte, kujundeid. Sellisele kirjaoskusele on 
hakanud tõsist tähelepanu pöörama nii uurijad kui ka pedagoogid 
(Considine, Haley 1999; Handbook of Visual Analysis 2003 jt). 

 
Elektrooniliste kanalite kasutuselevõtt on toonud kaasa tekstide ja visuaal-
sete kujundite struktuuri ja vormi muutusi, mis nõuavad kasutajailt olulist 
ettevalmistust, et neid mõista ja tarvitada. Sellega seoses on hakatud rääkima 
tehnilisest kirjaoskusest kui neljandast4 kirjaoskusest ning selle arendamise 
ja õpetamise vajadusest (ITC Literacy Assessment; Noeth, Volkov 2004). 
 Kirjaoskuse tasemest sõltub inimese toimetulek nii koolis kui ka pärast 
kooli lõpetamist, tema võime elukestvalt õppida ja kohaneda muutuvate 
tingimustega. Kirjaoskuse mõiste pole seotud mingi kindla lapsepõlve-
perioodiga lapsepõlvest ega koolikohustusea alguse või lõpuga. See on 

                                                 
4  Lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisoskuse järel 
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teadmiste, oskuste ja strateegiate võrk, mida inimesed ehitavad kogu elu üles 
erinevates kontekstides, erinevate kaaslastega suheldes, erinevaid probleeme 
lahendades. 
 
 

2. Kirjaoskus kui teadusliku uurimise objekt 
 
1980. aastate keskel võtsid Irwin Kirsch ja Peter Mosenthal kasutusele 
mõiste reading literacy. Sel ajal tehti ka esimene uurimus, mis püüdis 
selgitada, kui hästi Ameerika noored täiskasvanud pärast kooli lõpetamist 
erinevaid kirjalikke sõnumeid/tekste mõistavad ja neid kasutada oskavad 
(Murray et al. 1998). Esimesi uuringuid rahastas USA haridusministeerium, 
seejärel lisandus toetajateringi tööministeerium ja veelgi hiljem rahvus-
vahelise toetajana Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OECD). Sellesse projekti koondusid uuringud, mis püüdsid mõõta, 
kuivõrd inimesed tegelikult valdavad eluks vajalikke oskusi pärast kooli 
lõpetamist. Siit ka haridusväliste institutsioonide huvi projekti vastu ja toetus 
sellele. 
 Otseseid viiteid selle kohta küll pole, kuid ilmselt, mõjutatuna I. Kirschi 
ja P. Mosenthali reading literacy mõiste pragmaatilisest rõhuasetusest ja 
saavutatud sotsiaalsest kandepinnast, otsustas rahvusvaheline haridusalaseid 
mõõtmisi korraldav organisatsioon The International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA) 1980. aastate teisel poolel 
teha samuti lugemisoskuse uurimuse (Plomp 1992). Projekti juht Warwick 
B. Elley pidas üritust väljakutseks lahendada küsimus, miks ikka veel tervelt 
viiendikule maailma rahvastikust kirjasõna midagi ei ütle (Elley 1992). Ent 
IEA kavandatav uuring polnud päris uus. Selle eelkäijaks oli ligi 20 aastat 
varem toiminud analoog, mis kandis teistsugust nimetust – loetu mõistmine 
(reading comprehension) (Thorndike 1973). Peamine muutus seisnes selles, 
et traditsiooniline nimetus loetu mõistmine asendati uuega – lugemiskirja-
oskus (reading literacy). Uus oli ka põhimõiste sisuline määratlus: lugemis-
kirjaoskuseks nimetati inimese võimet mõista ja kasutada neid kirjaliku 
keele väljendusvorme, mis on inimesele vajalikud edukaks toimimiseks 
ühiskonnas. Täpsemalt eristati kolme tüüpi kirjalikke materjale: jutustav 
proosa ehk pikem seostatud tekst, mille põhieesmärk on kirjeldadada 
sündmusi, mõtestada neid ning mõjuda emotsioonidele; ekspositoorne 
proosa ehk tekstid, mille eesmärgiks on anda mingit faktiteavet, seletada 
seaduspärasusi; dokumendid ehk jooniste, tabelite, kaartide jms kujul, mitte 
pidevtekstina esitatud informatsioon (Elley 1992). Samamoodi nagu 
erinevaid tekstitüüpe, eristati kolme lugemisoskuse alltüüpi. 
 Ka haridusuurijad hakkasid sõnaga kirjaoskus osutama sellele, et oluline 
pole lihtsalt koolitus ja haridusprotsess, koolihinded, ainetestide tulemused 
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vms, vaid eluks vajalike baasoskuste valdamine. 1990. aastate algul piirdus 
IEA-poolne eluks vajalike baasoskuste käsitlus kirjalike tekstide mõistmise 
ja kasutamisega. Samal kümnendil sama organisatsiooni käivitatud ülemaa-
ilmne matemaatika- ning füüsikaalaste teadmiste ja oskuste võrdlusuuring, 
mida tuntakse lühendi TIMSS5 (TIMSS 2000) kaudu, veel kirjaoskuse 
(literacy) mõistet ei kasutanud. Ent vähem kui kümmekond aastat hiljem 
alustasid osalt needsamad inimesed, kes 1990. aastate algul IEA egiidi all 
korraldasid lugemisoskuse ja matemaatika-füüsikaoskuse uuringu, PISA-
projekti, mida võib nimetada ka suureks kirjaoskusuuringuks. PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) tähendab suurimat täna-
päevast rahvusvahelist haridusuuringute projekti (PISA 2000), milles osaleb 
enam kui 30 riiki, põhiliselt OECD liikmesriigid, kuid on ka teisi maid, 
sealhulgas Läti ja Venemaa. Eesti ei ole varem selles programmis osalenud, 
ent alates 2006. aastast on Eesti samuti osalejate nimekirjas. Projekt tegeleb 
kooliõpilaste teadmiste ja oskuste hindamisega, kuid ei keskendu nendele 
oskustele ja teadmistele, mida on koolis õpetatud mingi õppekava järgi, vaid 
hoopis nendele, mis on olulised inimese toimetulekul ja kohanemisel 
pidevalt muutuvas maailmas. 
 Määratletud on kolm strateegilist teadmiste ja oskuste valdkonda, mida 
ühendab kirjaoskuse (literacy) mõiste: lugemine (reading literacy), mate-
maatika (mathematical literacy) ja teadus (scientific literacy). 
 PISA-projekt määratleb lugemisoskust kui: 
• kirjalike tekstide mõistmist, kasutamist ning üldistamist selleks, et ini-

mene saavutaks oma eesmärke, arendaks oma teadmisi ja oskusi, osaleks 
teadlikult ühiskonnas; 

• hierarhiliste oskuste süsteemi alates mingi lihtsa teate lugemisest ja 
lõpetades suutlikkusega anda tervikhinnang ka keerukale tekstile. 

Projektis osalevate maade suur arv ja mõjuvõimsa rahvusvahelise majandus-
organisatsiooni (OECD) toetus näitab, et kirjaoskusest on kujunemas uus 
haridusparadigma. Uus just selles mõttes, et senine hariduse ja kirjaoskuse 
mõistmine ning uurimine on põhjalikult muutumas. Uudsus seisneb ka 
selles, et haridussaavutuste hindamisel ei piirduta enam riigipiiridega, vaid 
ollakse suutelised keerukaks, paljusid keeli ning õppekavu ületavaks 
rahvusvaheliseks võrdluseks tegelike soorituste alusel. 
 Kirjaoskuse mõiste selles projektis ulatub lugemisoskusest kaugemale, 
käsitledes nii matemaatilist kui ka teaduslikku mõtlemist tervikuna. Just 
taoline laienemine osutab selgelt uue haridusparadigma sünnile. 
 
 
 

                                                 
5  The Third International Mathematics and Science Study 
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3. Eesti koolilaste lugemisoskus 
 

IEA rahvusvahelise lugemisoskuse võrdlusuuringu ettevalmistus algas 1986. 
aastal. Õpilasi testiti aastail 1990–1991, esimesed uurimistulemused avaldati 
1992. aastal (Elley 1992). Eesti selles originaaluurimisprojektis ei osalenud. 
Üheksakümnendate aastate esimesel poolel oli aga võimalik neid teste 
kohandada eesti keelega ning originaaluurimuse nõudeid rahuldav võrdlus-
mõõtmine korraldati 1994. aastal ka Eestis (Must 1998). IEA uurimisprojekt 
nägi ette kahe õpilasgrupi – 9- ja 14-aastaste õpilaste – võrdluse. Eesti 
tingimustes vastasid sellele 3. ja 8. klassi õpilased. 
 Esindusliku üleriigilise valimiga (vastavalt vanuserühmale 1409 ja 1492 
eestikeelsetest koolidest pärit õpilast) fikseeriti 3. ja 8. klassi õpilaste 
lugemisoskus (Must, O.; Must, A.; Raudik 2001). Tänu sellele uurimusele on 
ka Eestis oma andmestik, mille põhjal saab arutleda kirjaoskuse teemadel 
tänapäevases mõttes. Uurimus näitas, et Eesti koolilapsed olid teiste riikide 
õpilastega võrreldes keskmistel positsioonidel ning Eesti edestas oma laste 
lugemisoskuse tasemelt nii mõndagi kõrgelt arenenud Euroopa riiki (Must, 
O.; Must, A.; Raudik 2001: 1437, 1438). Testiülesanded olid Eesti lastele 
suhteliselt kerged: noorema vanuserühma testis oli 66 ülesannet, Eesti lapsed 
(3. klass) lahendasid õigesti keskmiselt 42 ülesannet (64% maksimum-
väärtusest). Vanema rühma lastel (8. klass) tuli lahendada 89 ülesannet ja 
nende keskmiseks tulemuseks oli 63 õigesti lahendatud ülesannet (71%). 
 Ilmnes, et kõige paremini said Eesti lapsed hakkama dokumendilaadsete 
tekstide mõistmisega. Keskmised moodustasid skaala suurimast võimalikust 
pallist 3. klassis vastavalt 69% ja 8. klassis 75%. Võib öelda, et seda tüüpi 
ülesanded olid Eesti lastele lihtsad. Nende jaoks oleksid ülesanded võinud 
olla oluliselt raskemad. 
 Peale suhteliselt positiivse üldhinnangu Eesti laste võimele mõista ja 
kasutada erinevaid tekste ilmnesid ka mitmed soolised ja regionaalsed 
erinevused: nii nooremas kui ka vanemas rühmas oli näha tüdrukute olulist 
edumaad poiste ees ning linnakoolide õpilaste paremust võrreldes maa-
koolide õpilastega. Joonisel 1 on kujutatud tollaste 8. klassi õpilaste lugemis-
oskuse erinevused, arvestades õpilaste sugu ja kooli asukohta.  
 Tehtud uuring avas ukse ka mitmetele uutele küsimustele. Mis saab 
edasi? Kas oskus mõista ja kasutada tekste aja jooksul paraneb või halveneb? 
Kas erinevused suurenevad või vähenevad? Mida kasulikku ja informatiivset 
edaspidise jaoks annab lugemisoskuse testi tulemus? Kui stabiilne on 
lugemisoskus ja kas 3. klassis saavutatud tulemus prognoosib midagi 
edaspidiseks? Küsida võib sedagi, kas 1994. aastal ilmnenud suhteliselt hea 
tulemus jääb püsima, sest hilisematel aastatel on toimunud mitmeid prot-
sesse, mis võivad laste lugemisoskust vähendada: televisiooni, arvuti-
mängude ja video pealetung, (ilu)kirjanduse lugemise üldine vähenemine 
(Järve 1998) jms. 
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Õpilase soo ja kooli asukoha koostoime

keskmiste 95% usalduspiirid

maakoolid 

linnakoolid 

Tallinna koolid 

Toorpunktide summal 

6664626058565452 50 

poisid 

tüdrukud 

 
Joonis 1. Kaheksanda klassi lugemisoskuse testi keskmised tulemused õpilaste soo 
ja regionaalse paiknemise põhjal (1994) 
 
 
Kui 1994. aastal testiti Eesti lapsi 3. ja 8. klassis, siis viis aastat hiljem 
(1999) olid tollased 3. klassi õpilased valdavalt jõudnud 8. klassi ning 
andnud seega unikaalse võimaluse näha, millised on nende saavutused 
võrreldes iseenda ja oma eakaaslastega 1994. aastal. 
 Kordusuurimuse tegemisel seati eesmärgiks leida üles vähemalt üks 
kolmandik esimeses uurimuses osalenuid, s.o ca 500 õpilast. Selle arvu 
saavutamiseks otsiti õpilasi pooltest 1994. aasta uurimuses osalenud 
koolidest. Ent ilmnes, et õpilased, keda otsiti koolide ja klasside kaupa, ei 
olnud juhuslik valim esimesel korral uurimuses osalenutest. Taastestitud 
õpilasrühm oli kõigi lugemisoskuse põhinäitajate poolest veidi parem 1994. 
aasta keskmisest. Ilmselt on nõrgemad õpilased sagedamini kooli vahetanud, 
nad ka puuduvad koolist sagedamini ja võimalik, et neid polnud testimis-
päeval lihtsalt koolis. Küllap oli osa nõrgemaist jäänud klassikursust 
kordama ja neid ei olnud võimalik aastaid hiljem enam klassikaupa üles 
leida. Taastestitud tütarlaste valimi parameetrid erinesid vähe lähtevalimi 
omadest – ei saa öelda, et võrdlusuurimuses osalesid vaid parema 
õppeedukusega tüdrukud. Poiste suhtes on aga erinevus suurem ning 
tõenäolisem – taastestitud on neid, kes viie aasta eest olid testi täitmisel 
üldiselt edukamad. Ilmselt pole tegemist uurimisveaga, vaid seaduspärase 
tulemusega, sest poiste väljalangevus koolist on pea kaks korda suurem kui 
tüdrukutel (Haridus 1999/2000, 2000) ning välja ei lange mitte võimekamad, 
vaid keskmisest nõrgemad. 
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 Võrreldes 1999. aastal 8. klassi õpilaste hulgas testitute tulemusi 1994. 
aasta 8. klassi õpilaste tulemustega ilmneb esimeste selge ja statistiliselt 
oluline paremus kõigi võrreldavate näitajate osas. Kuid keskmiste võrdlust 
tuleb korrigeerida, sest kordusuurimuse valim on nihestatud paremate 
tulemuste suunas, s.t tegemist on õpilastega, kelle tulemused olid juba varem 
paremad.6 
 
 

4. Olulisemad järeldused Eesti laste  
lugemisoskuse arengu kohta 

 
1. Erinevate lugemisoskuse testi skaalade kaupa on muutused erinevad. 
Jutustavatest ehk proosalaadsetest tekstidest arusaamise ja nende kasutamise 
kohta olulisi erinevusi ei ilmnenud. Märkimisväärselt paremini saadi aga 
1999. aastal hakkama dokumendilaadsete tekstidega. Dokumentide 
mõistmisel olid Eesti lapsed edukad juba 1994. aastal, kuid seda taset oli 
võimalik veelgi ületada. Piltlikult võiks erinevuse suurust ette kujutada nii: 
sellel tasemel, kus 1994. aastal oli 50% õpilastest, oli 1999. aastal juba 75% 
õpilastest. Dokumentide allskaala oli lastele lihtne. Kui 1994. aasta skaala 
keskmine moodustas 75% maksimaalsest pallide arvust, siis 1999. aastal oli 
see juba 83%. Testitulemused võinuks paraneda ehk veelgi rohkem, sest 
10% testitutest saavutas maksimaalse palli ning täpselt polegi võimalik 
öelda, millisteks saavutusteks õpilased üldse võimelised oleksid olnud. 
2. Sooliste erinevuste kohta ilmneb, et tüdrukud sooritasid keskmiselt pare-
mini kõigi kolme allskaala (jutustavad, ekspositoorsed tekstid ja doku-
mendid) teste ja nende testitulemused olid paranenud rohkem kui poistel. 
3. Erinevused maapiirkondade ja linnade vahel, mis ilmnesid 1994. aastal 
(joonis 1), ei olnud 1999. aastal kadunud, kuid need erinevused olid 
mõnevõrra vähenenud. Kui kõrvutada maakoolide ja Tallinna õpilaste 
testitulemusi, siis ilmneb, et maakoolide õpilaste testitulemused on parane-
nud rohkem. Siiski saab rääkida vaid kasvu kiirusest, sest absoluutnäitajate 
tasandil on mahajäämus endine. Linnaõpilaste hulgas oli testi maksimum-
tulemuse saavutajaid rohkem kui maaõpilaste seas. 
4. Selle uurimuse eripäraks on asjaolu, et kogutud andmestik võimaldab 
analüüsida, kas ja kuivõrd 3. klassis saavutatud lugemisoskuse tase ennustab 
järgnevaid akadeemilisi saavutusi (sarnase testi sooritust ning koolihindeid 
viis aastat hiljem). Järgnevalt tuleks neid prognoose veidi lähemalt vaadelda. 

4.1. Kolmandas klassis mõõdetud lugemisoskuse tase ennustab küllaltki 
hästi oskuste taset 8. klassis, kusjuures tüdrukute tulemuste prognoos on 

                                                 
6  1999. aastal pole testitud kõiki, vaid ainult neid, keda testiti 3. klassis ka 1994. 
aastal.  
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veidi parem kui poistel (korrelatsioonikordajad vastavalt 0,66 ja 0,58). 
Võib järeldada, et lugemisoskus on suhteliselt püsiv omadus, vähemalt 
perioodil 3.–8. klassini (tabel 2). 
4.2. Lugemisoskuse seos koolihinnetega7 on tugev nii 3. kui ka 8. klassis. 
Tüdrukutel on see seos veidi tugevam kui poistel. Kui vaadata, kas 8. klassi 
keskmist hinnet ennustavad paremini varasemad testisooritused, varasemad 
koolihinded või viimane testisooritus, siis ilmnevad järgmised erinevused. 
Poistel ennustab hinnet kõige paremini viimatimõõdetud lugemisoskuse 
tase (r = 0,54), seejärel varasem (3. klassi) hinne (r = 0,51) ja varasem testi-
tulemus (r = 0,47). Tüdrukutel on esimesed kaks tegurit vahetanud oma 
kohad: parima ennustuse annab varasem hinne (r = 0,66), seejärel viimane 
testisooritus (r = 0,55) ja varasem testisooritus (r = 0,50). Võib arvata, et 
tüdrukute hindamine on ilmselt rohkem kui poistel mõjutatud väljakuju-
nenud imagost. Ent ei ole siiski alust väita, et oskuste tase mõjutab 
tüdrukute hindamist koolis vähem kui poiste hindamist – vastava 
korrelatsioonikordaja absoluutväärtus on tüdrukutel isegi suurem. 
4.3. Kui analüüsida lugemisoskuse eri aspektide (mida mõõdavad testi 
erinevad allskaalad) seost koolihinnetega, selgub, et tüdrukutel on kõik 
oskuste ja hinnete vahelised seosed tugevamad kui poistel. Nii poistel kui 
ka tüdrukutel on koolihindega kõige nõrgemini seotud jutustavate tekstide 
mõistmine. Üldise tendentsina on allskaaladest kõige tugevamalt hinnetega 
seotud dokumentide skaala ja seda juba 3. klassis. Kui keskmise koolihinde 
prognoosimiseks rakendada regressioonianalüüsi, siis ilmneb, et parim 
hinde ennustaja on dokumentide mõistmine, teiste argumenttunnuste 
lisamine mudelisse parandab tema prognoosivõimet väga vähe. 

 
 

 
Tabel 2. Testitulemuste ja hinnete korrelatsioonid*: 1994 ja 1999 
 
Aasta  1999 (8. klass) 

Testi tulemus 
poisid/tüdrukud 

Hinne 
poisid/tüdrukud 

 
1994 (3. klass) 

Testi tulemus 0,58/0,66 0,47/0,50 
Hinne 0,44/0,62 0,51/0,66 

 

*Kõik korrelatsioonid on statistiliselt olulised: p < 0,001 

                                                 
7  Mõeldud on keskmiste hinnet. Kolmanda klassi keskmine hinne on klassi-
päevikust võetud lugemis-, keele- ja matemaatikahinde aritmeetiline keskmine. 
Kaheksanda klassi hinne on õpilaste endi esitatud kirjanduse, eesti keele, võõrkeele 
ning matemaatikahinde keskmine. 
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5. Kokkuvõtteks 
 
Käsitletud uurimuse kõige olulisem tulemus on see, et perioodil 1994–1999 
uuritud õpilaste lugemisoskus on paranenud. Kui palju see on paranenud 
Eesti ulatuses tervikuna, on keeruline öelda, sest uuesti õnnestus testida neid 
õpilasi, kelle 1994. aasta tulemused olid juba veidi paremad. Kui üritada 
maha arvata taastestitute edumaa juba lähtepositsioonil, siis võib tuletada 
järgmise analoogia: sellel tasemel, kus 1994. aastal oli 8. klassi õpilastest 
50% , oli 1999. aastal 57%. 
 Tulemuste paranemises võib täheldada teatud seaduspära. Jutustavate 
proosatekstide mõistmise ja kasutamise tulemused ei olnud peaaegu üldse 
paranenud. Vähim keskmise paranemine (4–5%) on õpikulaadsete, infor-
matsiooni edastavate (nn ekspositoorsete) tekstide mõistmisel. Kõige roh-
kem on aga paranenud jooniste, tabelite ja graafikute mõistmise ja kasuta-
mise oskus. Tulemus, mis oleks 1994. aastal olnud jõukohane pooltele 
õpilastest, oli seda 1999. aastal juba kahele kolmandikule. 
 Seega ei ole alust rääkida lugemisoskuse üleüldisest, vaid spetsiifilisest 
paranemisest. 
 Millest siis tuleneb taoline ebaühtlus, miks teatud oskused on arenenud 
kiiremini kui teised? Selle põhjusi võiks otsida nii koolist kui ka väljastpoolt 
kooli. 
 Aastail 1994–1999 ei toimunud õpetamise metoodikas sellist suurt nihet, 
mis oleks andud tulemuseks just tabelite, jooniste, graafikute ja teiste 
mitteterviklike tekstide soosimist muude tekstide mõistmise ees. Juba 3. 
klassist alates saavad dokumentide lugemisega paremini hakkama need 
õpilased, kellel on paremad hinded. Näib, et tabelite, jooniste, skeemide jms 
mõistmine on hinde seisukohalt olulisem kui jutustava teksti mõistmine. 
Juba 1994. aastal olid dokumentide skaala ülesanded Eesti koolilastele 
lihtsamad jutustavatest või ekspositoorsetest tekstidest. Selle erinevuse taga 
võib peituda midagi meie koolikorraldusele eriomast. Võimalik, et ka 
töövihikute süsteemi rakendamine soodustab niisugust fragmentaarset 
lähenemist. 
 Seletusi tuleb otsida ka koolivälistes muutustes, mis on vaadeldaval 
perioodil olnud kindlasti suured. Siinkohal võib esile tuua eelkõige kahte 
muutust. 
1. Infoühiskonna võimalikud mõjutused. Arvutite kasutamine, eriti Win-
dowsi keskkonna lai levik, soodustab hakitud, fragmentaarse, skemaatilise 
teabe kasutamist. Vaatlusalusesse perioodi jääb ka intensiivne reklaami 
pealetung – nendes mõjutustes ei ole kesksel kohal pikad jutustavad ning 
seotud tekstid ja mõttearendused. Selle asemel toimib skeem, pilt, paigutus, 
emotsionaalne taust, tavatu seos. Infoühiskond ei toimi romaani- või 
õpikuloogika põhjal, pigem on selleks mudeliks sõiduplaan või arvuti-
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ekraanil olevad ikoonid. Seda sõiduplaani/ikooni keelt on toimunud 
muutuste tõttu hakatud lihtsalt paremini valdama ja võimalik, et seda polegi 
koolis rohkem õpetatud. Kirjanduseelistuste uurimine näitab sama tendentsi 
– ilukirjandus on loovutanud koha teatmikele, käsiraamatutele, erialakirjan-
dusele (Järve 1999). Küllap on elu esitanud just selliseid väljakutseid 
tänapäeva õpilastele ja kirjaoskuse paradigma muutus ongi täiesti õigustatud. 
2. Kirjaoskuse kasvu seletamisel ei ole kõik tõlgendamisvõimalused seotud 
vaid kooliga või koolivälisega. Sotsiaalteadustes on kasutusel mõiste 
Matteuse efekt (Merton 1995; Shaywitz, Holford 1995) – sellele, kellel on, 
antakse juurde ning sellelt, kellel ei ole, võetakse seegi ära (Matteuse evan-
geelium 25:29). Matteuse efekti on seostatud ka lugemisoskusega: laste 
suhteliselt väikesed algsed erinevused lugemisoskuses hakkavad aja jooksul 
lumepallina suurenema. See tähendab, et lugemise arengu kiirus ei ole kõigil 
lastel ühesugune: need lapsed, kelle lähtetase on parem, arenevad vaimselt 
kiiremini kui need, kelle lähtetase on madalam. Tõsi küll, Bennett A. 
Shaywitz ja Theodore R. Holford (1995), kes üritasid seda oletust andmetega 
kinnitada, olid sunnitud järeldama, et vähemalt nende poolt uuritud 
algklassiõpilaste lugemisoskuse arengus taolist efekti ei ilmnenud (küll aga 
ilmnes nimetatud efekt õpilaste IQ skooris). Ent hüpotees on iseenesest 
huvitav. See, et hüpotees ei leidnud kinnitust ühes uurimuses, ei tähenda 
veel, et ta üldse paika ei peaks. Näib, et käesolevas uurimuses kinnitust 
leidnud lugemisoskuse paranemist võib vähemalt osaliselt seletada Matteuse 
efekti abil. 
 Uurimused, mis enamikul juhtudel on toeks sotsiaalteaduslikele, seal-
hulgas pedagoogilistele üldistustele, on läbilõikelised, see tähendab, et teatud 
inimesi uuritakse teatud ajahetkel ning suhteliselt tagaplaanile jääb seejuures 
nähtuse areng ajas. Ülalkirjeldatud uurimus on pikilõikeline, see tähendab, et 
samu inimesi on uuritud erinevatel ajahetketel tuvastamaks nende muutu-
mist. Lugemisoskuse paradigmast lähtuvalt pole taolisi pikilõikelisi uurimusi 
varem teadaolevalt tehtud. Käesolev analüüs näitas, et lugemisoskus on 
suhteliselt stabiilne omadus. Kolmandas klassis saavutatud lugemise tase on 
seega väga hea indikaator järgnevaks akadeemiliseks arenguks. (Korrelat-
sioonikordaja r = 0,6 on selliste, õpilaste akadeemilist edukust prognoosivate 
näitajate hulgas suurepärane tulemus.) 
 Koolihinded on omavahel tugevalt seotud. Samuti on tugev seos testi-
tulemuste ja hinnete vahel. Selle põhjal võib arvata, et paremaid hindeid 
saavad ikkagi need õpilased, kes mõistavad ja oskavad kasutada erinevaid 
tekste. Loetust arusaamine on järelikult hea õppeedukuse eelduseks. 
 Ülalkirjeldatud uuringu kõige selgemaks tulemuseks on leid Eesti 
õpilaste heast tasemest ja edasiminekust tükeldatud informatsiooni kasuta-
misel. See tulemus on kooskõlas uurimust teinud isikute teise leiuga Eesti 
õpilaste vaimse arengu kohta (Must, O.; Must A. & Raudik 2000). Nimelt, 
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uurides Flynni efekti ilmnemist Eesti koolilastel 60-aastase perioodi järel, 
selgus, et üheksakümnendate aastate lõpul said õpilased nende 
kolmekümnendate aastate eakaaslastest oluliselt paremini hakkama tehnilist 
laadi sisutute infotöötlusülesannetega. Ülesannetes, mis olid seotud suurema 
mõtestamisega, oli edasiminek tagasihoidlikum. Teatud tüüpi ülesannete 
korral on alust rääkida ka tagasiminekust (nt peastarvutamine). 
 Ilmselt ei saa rääkida õpilaste intellektuaalsete saavutuste terviklikust ja 
kvalitatiivsest paranemisest aja jooksul. Progress näib olevat peamiselt 
killustatud, sisult mittetervikliku info edukamas töötlemises. Näib, et taolist 
arengut toetab nii kooli hindamissüsteem kui ka meid üha enam mõjutav 
infoühiskond. Mõtestamist vajavate pikemate terviktekstide mõistmine on 
jäänud aga samale tasemele võrreldes infoühiskonna-eelse ajastuga või 
teinud läbi isegi vähikäigu. Nii on alust arvata, et tegemist on küllaltki 
globaalse protsessiga, mille tunnetamiseni ja tasakaalustamise vajaduseni 
maailm alles tasapisi jõuab. 
 Tänapäevases tähenduses pole kirjaoskus mitte niivõrd oskus töödelda 
tohututes hulkades informatsiooni, vaid oskus leida esitatud infos kiiresti ja 
täpselt sõnumit ja mõtet, et edukalt lahendada tekkivaid probleeme, tulla 
toime üha uute väljakutsetega. Kirjaoskus on osa meie kultuurilisest 
kapitalist ja seega sotsiaalse mobiilsuse peamine tegur. (Burdieu 1987, 1998) 
Teisisõnu, inimese kirjaoskus paneb aluse tema edule ühiskonnaliikmena. 
 Lõpetuseks võib öelda, et tänapäeva inimese kirjaoskus on tunduvalt 
keerukam kui lihtsalt lugemise, kirjutamise ja arvutamise oskus ning selles 
tähenduses ei suuda ükski haridusprogramm sajaprotsendilist kirjaoskust 
tagada. 
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Sissejuhatus 
 
Kiiresti muutuvas modernses tehnokraatlikus ühiskonnas ei saa küsimust 
õppe-efektiivsusest pidada retooriliseks. Õppe-efektiivsusest räägitakse 
niikaua, kui eksisteerib õppimine. Õppeprobleeme käsitledes mainitakse 
tavaliselt järgmisi mõisteid: õppe-eesmärgid, õppeülesanded ja -meetodid, 
õppeprotsess ja õpetamisvõtted, õppeobjekt ja -subjekt, õppe-efektiivsus jne. 
Loogiline tundub ka see, et õppemeetodi või -vahendi abil püütakse tõsta 
õppe-efektiivsust. 
 Käesoleva artikli eesmärk on selgitada välja, mis mõjutab füüsikaõppe 
efektiivsust ning kas ja kuidas seda on võimalik hinnata või mõõta. 
Teadaolevatel andmetel pole seda teemat Eestis varem uuritud ja mujalgi 
tehtud uurimused on pealiskaudsed. Seega oli eesmärgiks täpsustada 
efektiivsuse mõistet, leida selle hindamiseks sobiv matemaatiline mudel ja 
teha vastav statistiline uuring. 
 Uuring tehti kolmes etapis: kõigepealt vastasid küsimustikule õpilased, 
seejärel õpetajad ja lõpuks sooritasid õpilased füüsikatestid. Uurimuse 
tulemusena töötasid artikli autorid välja valemi, mille abil saavad õpetajad ja 
õppejõud mõõta õppe-efektiivsust. 
 Käesolev artikkel koosneb kolmest osast: esimeses osas defineeritakse 
õppe-efektiivsus ja pakutakse välja meetod selle hindamiseks; teises osas 
antakse ülevaade uuringust, milles osales ca 1200 õpilast üle Eesti; 
kolmandas osas käsitletakse füüsikaõppe efektiivsust KVÜÕAs. 
 

 
1. Õppetöö efektiivsus ja selle mõõtmine 

 
Efektiivsus on mõiste, mida kasutatakse laialdaselt erinevatel elualadel, 
näiteks nii majanduses, meditsiinis kui ka hariduses. Seda kinnitab fakt, et 
kui AltaVista otsingumootorisse sisestada sõna effectiveness, saab 
123 miljonit vastust. Kuigi mõistet efektiivsus kasutatakse palju, on seda 
raske täpselt defineerida. 
 Hariduse vallas tegutsevatele inimestele pole võõrad sellised mõisted 
nagu õppimise efektiivsus või õpetamise efektiivsus. Nende all peetakse 



 FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUS JA SELLE TÕSTMISE VÕIMALUSED 107 
 

silmas õppimise ja õpetamise tõhusust ja tulemuslikkust, sest niisugune on 
selle sõna eestikeelne tähendus.  
 Hariduse efektiivsust on püüdnud lahti mõtestada Vabariigi Presidendi 
akadeemiline nõukogu oma 19. novembri 1997. aasta ühisavalduses1, kus 
öeldakse, et „hariduse efektiivsus tähendab haridussüsteemi korraldust, mis 
tagab kokkulepitud kvaliteedis hariduse minimaalsete majanduslike ning 
sotsiaalsete kuludega”. Siin on mõeldud hea hariduse saamist võimalikult 
madala hinna eest. 
 Kuidas aga hinnata või mõõta tulemuslikkust? Tootmises on seda lihtne 
teha, sest seal on tulemuseks toodang ja majandusteooriagi ütleb, et „efek-
tiivsus tähendab maksimaalselt võimaliku toodangukoguse saamist olemas-
olevate ressurssidega”2. Õppetöös kasutatavat üldtunnustatud efektiivsuse 
mõõtmisviisi pole aga õnnestunud leida, sellepärast on siinse artikli autorid 
püüdnud ise sobiva meetodi välja töötada. 
 Uurimust alustades määratleti kõigepealt õppetöö “toodang”. Selleks on 
uued teadmised ja oskused. Seega, analoogiat kasutades võib öelda, et 
õppetöö efektiivsus tähendab maksimaalse uute teadmiste ja oskuste hulga 
saamist olemasolevate ressurssidega.  
 Õppetöös kasutatavateks ressurssideks on õpilased oma algteadmiste ja  
-oskuste ning huvidega, õpetajad oma erialaste ja metoodiliste teadmiste ja 
oskustega ning õpetamiseks vajalikud vahendid (õppematerjalid, katse-
vahendid, arvutid, ruumid jms). 
 Siit järeldub, kuidas hinnata õppetöö efektiivsust. Selleks tuleb definit-
siooni kohaselt kindlaks teha olemasolevate ressursside korral saavutatav 
maksimaalne uute teadmiste ja oskuste hulk. Kuna maksimaalseid uusi 
teadmisi ja oskusi on keeruline kindlaks teha, siis piirdutakse üksnes uute 
teadmiste ja oskuste hulga kindlakstegemisega. 
 Alates 2003. aastast on artikli autorid otsinud matemaatilist mudelit või 
valemit, millega õppe-efektiivsust oleks kõige lihtsam mõõta, proovi-
uuringus on katsetatud erinevaid variante ja leitud optimaalne, mida 
alljärgnevalt kirjeldatakse. 
 Selleks et kindlaks määrata õpilaste eelteadmiste tase, tuleb enne uue 
teema õppimist teha eeltest. Seda taset iseloomustab suhe  
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1  Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu ettekanne Riigikogule. 19. 
veebruar 1998.  <http://www.ise.ee/dokumendid/oppiveesti.htm>, (29.08.2007). 
2  Randvere, M.; Kerem, K. 1998. Mikro- ja makromajandus. Tallinn: Eesti 
Haldusjuhtimise Instituut. 
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kus N on vastanud õpilaste arv, n küsimuste arv testis ja ni ühe õpilase antud 
õigete vastuste arv.  
 
Uue materjali õppimise järel korratakse sama testi, mida artiklis nimetatakse 
järeltestiks. Selle tulemust kirjeldab suhe Tj , mis on leitud samamoodi kui 
Te: 
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Õppetöö efektiivsuskoefitsient E näitab nende kahe suhte vahet: E = Tj – Te. 
Selliselt leitud efektiivsuskoefitsiendi E väärtused jäävad –1 ja 1 vahele: 
kui Te = 0 ja Tj = 0, siis E = 0; 
kui Te = 0 ja Tj =1, siis E = 1; 
kui Te = 0,5 ja Tj = 1, siis E = 0,5;  
kui Te = 1  ja Tj = 0, siis E = –1 jne. 
Sarnast valemit kasutavad õppe-efektiivsuse hindamisel ka USA teadlased3:  
 

pre
prepostg

%100
%%

−
−=〉〈 . 

 
Siin <g> on rühma keskmine efektiivsus; 
  %post on järeltesti õigete vastuste protsent; 
  %pre on eeltesti õigete vastuste protsent. 
 
Niisuguse valemi puuduseks võib tuua selle, et efektiivsuse väärtustel 
puudub kindel proportsionaalne skaala. Näiteks, kui eeltesti tulemus oleks 
maksimaalne ehk %pre = 100%, siis valemi nimetaja peaks olema võrdne 
nulliga. See tähendab, et efektiivsus läheneks lõpmatusele, mis oleks 
ebaloogiline. 
 Füüsikaõppe efektiivsust saab parandada, kui muuta kasutatavat ressurssi. 
Kõige lihtsam ja odavam on täiustada õpetamise metoodikat. Selle tegevuse 
tulemuslikkust saab hinnata efektiivsuskoefitsiendi abil. Kui järeltesti 
korratakse erinevate ajavahemike järel, on võimalik hinnata nii uute 
teadmiste ja oskuste hulga kasvu kui ka püsivust. 
 

                                                 
3  Hake, R. R. Assessment of Student Learning in Introductory Science Course, 
Physics Department (Emeritus), Indiana University. 
<http://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss2/art28/>, (29.08.2007). 
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2. Füüsikaõppe efektiivsuse uurimine 
 
Efektiivsuse uurimiseks koostati kaks küsimustikku: üks nendest oli 
õpetajatele4 (osales 73 füüsikaõpetajat) ja teine õpilastele5 (osales 1418 õpi-
last 53 gümnaasiumist ja 4 kutsekoolist üle Eesti). Uuringu põhiosas sooritati 
testid (1125 õpilast), kus olid esindatud erinevad füüsika valdkonnad.  
 Õpetajad vastasid küsimustele, mille eesmärk oli välja selgitada problee-
mid, mida nad peavad füüsika õpetamisel kõige olulisemaks. Uurimis-
tulemustega saab tutvuda Õpetajate Lehes ilmunud artiklis6. 
 Õpilastele koostatud küsimustiku eesmärk oli välja selgitada, mida 
õpilased peavad oluliseks füüsika õppimisel, kui suur on õpilaste motivat-
sioon füüsikat õppida ja milliseid õppemeetodeid nad eelistavad. 
 Ette rutates võib öelda, et õpilastele meeldib teha laboritöid ja katseid 
ning käia ekskursioonidel. Selline tulemus ei tundu üllatav, aga sellega 
tuleks arvestada, kui soovitakse tõsta füüsika õppimise motivatsiooni.  
 

 
Õppe efektiivsust mõjutavad tegurid 

 
Katsed ja laboritööd 
Koit Timpmann7 toob oma töökogemuse põhjal välja probleemi, et isegi 
juhul, kui suur osa õpilasi (valdavalt tüdrukud) on elektriõpetuse materjali 
edukalt omandanud, ei pruugi see tähendada, et nad oma teadmisi ka mitme-
sugustes olukordades kasutada oskavad. Lahenduseks pakub Timpmann teha 
näiteks juba põhikoolis elektriõpetuse teemal katsed “Elekter kodus”. Autor 
väidab, et need katsed ongi otstarbekam teha põhikooli kursusel, sest osa 
õpilaste haridustee piirdub tänapäeval vaid põhikooliga. Lisaks sellele on 
füüsika eksperimentaalne teadus ja õpilastele meeldivad katsed. Seda tõestab 
ka siinne uuring. Katsete abil on võimalik õpilasi motiveerida paremini 
õppima.  

                                                 
4  Ganina, S. 2006. Küsimustik õpetajatele. 
<http://www.eformular.com/ganinasvetlana/meetod.html>, (31.12.2006). 
5  Ganina, S. 2006. Küsimustik õpilastele. 
<http://www.eformular.com/sganina/kysimustik/opilastele.html>, (31.12.2006). 
6  Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaõppe motivatsioon ja efektiivsus. – 
Õpetajate Leht, nr 8, 25. veebruar. 
7  Timpmann, K. 2005. Katsed põhikooli elektriõpetuse teemal “Elekter kodus”. 
Loodusainete õpetamisest koolis, II osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikat-
sioonikeskus. 
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 H.-A. Villako ja K. Adojan8 väidavad, et projekti “Põhikooli loodusainete 
uurimusliku õppe mudelid” käigus loodud virtuaalsed mudelid bioloogias, 
keemias ja füüsikas9 aitavad tõsta õpimotivatsiooni. Veebipõhiste mudelite 
ja eesmärgipäraselt koostatud töölehtede abil on võimalik ainetunde 
mitmekesistada ning looduslike protsesside mõistmist lihtsustada. Sellest 
räägivad ka uuringus osalenud õpetajad, õpilastegi küsimustikest selgus, et 
neile meeldib uurimis- ja laboritööde tegemisel kasutada arvutiimitatsioone. 
 
Õppemeetodid ja õppetegevused 
McLaughlin10 toob näite, kus üks füüsikaõpetaja ei kasutanud ühtki 
õppeteksti, vaid pani õpilased õppima laboritööde kaudu. Õpitulemused olid 
tunduvalt kõrgemad ja – mis eriti oluline – püsivamad. Õpilased tegid 
laboritöid ja katseid väikestes rühmades või paarides, nii et õpetaja abi oli 
samal ajal kättesaadav. Mõnede katsete puhul puudus isegi täpne tööjuhend, 
tulemused arutati läbi rühmades ning seejärel tehti järeldused ja kokku-
võtted. Uurija arvates lubab selline õppemeetod õpilastel rohkem areneda 
ning valmistab neid paremini ette tulevasteks probleemideks ja neile 
lahenduse leidmiseks. 
 Mõned uurijad panid tähele järgmist: õige testivastus ei tähenda veel 
seda, et õpilasel on põhjalikud teadmised. Pellegrino ja Chudowsky11 toovad 
näite ajalootunnist: õpilane, kes oskas täpselt vastata küsimusele, mis aastal 
toimus Hispaania Armada lahing, ei osanud selle kohta midagi lisada. Teine 
õpilane, kes ei mäletanud täpselt aastaarvu (eksis vastuse täpsusega kaks 
aastat), oskas sellest lahingust põhjalikult rääkida ja seostas seda isegi teiste 
sarnaste sündmustega. Missugune vastus on sel juhul õigem? Kas esimese 
õpilase, kes mäletab täpset aastaarvu, või teise, kes mõistab hästi ajaloolist 
tausta, oskab tuua seoseid, analüüsida sündmusi, aga täpsemat arvu ei mäleta 
või ei tea. Kui koostatakse tavapärane küsitlus või valikvastustega test, saab 
esimene õpilane positiivse hinde ja teine mitte. Kui aga anda õpilasele 
võimalus teemast natuke rohkem rääkida, siis selgub, et teisel õpilasel on 

                                                 
8  Villako, H.-A.; Adojan, K. 2005. Arvutimudelite kasutamine põhikooli loodus-
ainete õppes. Loodusainete õpetamisest koolis, I osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskus. 
9  Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile. Tiigrihüpe. 
<http://mudelid.5dvision.ee/>, (29.08.2007). 
10  McLaughlin, M.; Tambet, J. 2001. Professional communities and the work of 
high school teaching. Chicago: University of Chikago Press. 
11  Knowing what Students Know. 2001. The Science and Design of Educational 
Assessment. Committee on the Foundations of Assessment. Eds. James W. Pel-
legrino, Naomi Chudowsky, and Robert Glaser. Washington, DC: National Aca-
demy Press. 
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tunduvalt põhjalikumad teadmised ja suure tõenäosusega need püsivad 
kauem. 
 Tuginedes oma füüsika õpetamise kogemusele koolis ja ülikoolis, 
püüdsid siinse artikli autorid12 anda õpetajatele nõu, kuidas ülesannete 
lahendamise kaudu tõsta füüsika õpetamise tulemuslikkust. Õige vastus ei 
taga veel teadmiste kvaliteeti ega püsivust. Füüsikaülesannete lahendamise 
õpetamine sõltub ka sellest, milline on sealjuures õpetaja eesmärk: kas 
õppekava täitmine, riigieksamiks ettevalmistamine, füüsikalise mõtlemise 
arendamine või miski muu. 
 Hammer ja Schifter13 on uurinud, kuidas õpilased saavad aru füüsika 
õpetamisest. Ka nemad teevad oma uurimuste põhjal järelduse, et õpetada 
praktika kaudu on palju tulemuslikum. 
 Nii põhikooli kui ka gümnaasiumi füüsika ainekavas14 on nimetatud 
infotehnoloogia kasutamist ühe õppetegevusena. Arvuti kasutamine füüsika-
tunnis on õigustatud vaid siis, kui võrreldes traditsiooniliste meetoditega 
midagi võidetakse. Näiteks võib katsevahendite puudumisel kasutada veebi-
põhiseid laboritöid, mis on kättesaadavad lisaks inglise keelele ka eesti keeles 
(vt nt http://www.koolielu.ee/pages.php/01; http://mudelid.5dvision.ee/). 
Eestikeelses veebis on siiski vähe materjale, mida sobib koolis kasutada. 
Seevastu inglis-, saksa- või venekeelses Internetis leidub tohutul hulgal 
erinevaid õppematerjale (vt nt http://www.zum.de; http://www.college.ru jne). 
Need tekstid ei sobi eelnevalt tõlkimata abimaterjaliks, kuid mitmesuguseid 
visuaalseid materjale saab tunnis edukalt kasutada. 
 
 

Õpetaja roll 
 
Paljud autorid väidavad, et õpetamise efektiivsus sõltub oluliselt ka 
õpetajast, mitte ainult meetoditest või õpilase õpistiilist. Darling-Hommond15 
leiab näiteks, et õpetajatel peab olema ühine ja selge visioon sellest, milline 
on efektiivne õpetamine, ja seda peab olema võimalik õppimisel järgida. 
Lisaks sellele peab teooria ja praktika vahekord õpetamisel olema 
otstarbekas. 

                                                 
12  Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaülesannete lahendamine. Loodusainete 
õpetamisest koolis, II osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
13  Hammer, D.; Schifter, D. 2001.  Practices of inquiry in teaching and research. – 
Cognition and Instruction, 19 (4). Pp. 441–478. 
14  Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus, kodulehekülg. Riiklik õppekava. 
<http://www.ekk.edu.ee/oppekavad/index.html>, (29.08.2007). 
15  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. 
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 Fullani16 uurimustest selgus, et õpilaste õpimotivatsioon langeb, kui nad 
näevad, et õpetaja ei tunnegi huvi nende eelteadmiste vastu, vaid õpetab 
seda, mis programmis ette nähtud. Fullan rõhutab, et vähem kui ühe 
viiendiku uurimuses osalenud õpilaste väitel küsivad õpetajad nende mõtteid 
ja võtavad kuulda nende arvamust, enne kui otsustavad, mida ja kuidas 
õpetada.  
 Sarason17 uuris, kuidas kujunevad tunnitöö reeglid ja millised on 
õpetajate ootused õpilaste suhtes. Ta märkas, et õpetaja kehtestas alati ise 
reeglid ega küsinud, mida õpilased neist arvavad. Sarason pani vaatluse 
käigus tähele mitmeid õpetajate ootusi õpilaste käitumise suhtes: õpetaja 
teab kõige paremini; õpilased ei saa reeglite väljatöötamisel kaasa rääkida; 
õpilased ei olegi arutelust huvitatud; reeglid on õpilaste, mitte õpetaja jaoks. 
 Seega võib kokkuvõtteks öelda, et peamised füüsika (ja mitte ainult 
füüsika) õpetamise efektiivsust mõjutavad tegurid on järgmised: 
 õpilaste õpistiili tundmine ja sellega arvestamine; 
 õpilaste teadmiste tasemega (eelteadmistega) arvestamine; 
 õpetaja pädevus (nii aines kui ka pedagoogikas); 
 õpetamismeetodi valik (oluline osa on ka laboritöödel ja ülesannete 

lahendamisel); 
 õppetöö tulemuste kontrollmeetodi valik. 

 
 

Uuring ja selle tulemused 
 
Käsitletavas uuringus osalesid 1125 inimest 26 Eesti gümnaasiumist, 4 
kutsekoolist18 ning teise kursuse tudengid Tartu Ülikooli matemaatika ja 
geograafia osakonnast. Proovuuring tehti 2005/2006. õppeaastal. Selle 
põhjal koostati korrigeeritud test ja põhiuuring viidi läbi 2006/2007. 
õppeaastal. 

                                                 
16  Fullan, M. 2006. Uudne arusaam haridusmuutustest. Tartu: Atlex. 
17  Sarason, I. 1982. The culture of the school and the problem of change. Boston: 
Allyn & Baco. 
18  Ahtme Gümnaasium, Antsla Gümnaasium, Audru Keskkool, C. R. Jakobsoni 
nimeline Gümnaasium, Elva Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Haapsalu 
Vene Gümnaasium, Jõgeva Ühisgümnaasium, Kadrina Keskkool, Kiili Gümnaa-
sium, Koeru Keskkool, Kohila Gümnaasium, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaa-
sium, Kunda Ühisgümnaasium, Märjamaa Gümnaasium, Põltsamaa Ühisgümnaa-
sium, Rakvere Gümnaasium, Rakvere Reaalgümnaasium, Tallinna Lilleküla Güm-
naasium, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Üldgümnaasium, Tamsalu Gümnaa-
sium, Tartu Slaavi Gümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium, Võru Kesklinna 
Gümnaasium, Väike-Maarja Gümnaasium, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Tartu 
Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus. 



 FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUS JA SELLE TÕSTMISE VÕIMALUSED 113 
 

 Uuringu põhiosas tehti erinevate ajavahemike järel testid (eeltest – enne 
teema läbimist; järeltestid – kohe pärast teema läbimist, kuu aja pärast, aasta 
pärast ja kahe aasta pärast), kus olid esindatud erinevad füüsika valdkonnad. 
Testide tase teemade kaupa oli peaaegu sama ja testid vastasid üldtunnus-
tatud reeglitele19, 20. Testi alguses oli vaja märkida, milliseid õppemeetodeid 
selle kursuse jooksul kasutati. Selle märke tegi kas füüsikaõpetaja ise või 
uuringu läbiviija, kes vestles testi täitmise ajal füüsikaõpetajaga. Testi-
küsimused olid esitatud teemade kaupa: ühed neist kontrollisid füüsikaliste 
suuruste, nende mõõtühikute ja mõistete tundmist ja nendest arusaamist – nn 
teadmiste osa; teised kontrollisid ülesannete lahendamist ja järelduse 
tegemist – nn oskuste osa; visuaalse õpistiili toetamiseks oli ka üks joonisega 
küsimus ja üks graafikuga ülesanne. Test oli valikvastustega, lisaks sellele 
oli palve lisada põhjendus, miks just selline vastusevariant oli valitud. Siin 
tuleb mainida, et üha rohkem kasutatakse koolis valikvastustega teste. Need 
võivad olla otstarbekad põhjusel, et selliste küsimuste puhul ei saa tekkida 
olukorda nagu vabavastuseliste küsimuste puhul, kus õppija sisestab ette 
teada vale vastuse, kui ta ei oska õiget pakkuda. Seega on kontrollmeetodid 
mingil määral ka õppemeetodid. 
 Testid olid kuuest füüsika valdkonnast: mehaanika, soojusõpetus, elektro-
magnetism, optika, aine ja väli, astronoomia. Testide esitus (definitsioonid, 
tähised, joonised jne) tuginesid järgmistele füüsikaõpikutele ja materjalidele: 
„Teel füüsikastandardile” (mehaanika21, molekulaarfüüsika22, elekter ja 
magnetism23, elektrodünaamika24, aine ehitus25); S. Ganina. H. Voolaid 
„Põhikooli füüsika ülesannete kogu lahendustega”26; „Füüsika riigieksami 
ülesanded”27.  
 On loomulik, et akadeemiliselt edukatel õpilastel olid paremad nii eel- 
kui ka järeltestide tulemused. Poisid andsid rohkem õigeid vastuseid, kui 
küsimuse tekstile oli lisatud pilt või graafik. Huvitava tulemusena ilmnes, et 
poiste arvates olid pildi, skeemi või graafikuga küsimused liiga lihtsad ning 
tekitasid tunde, et need on nipiga küsimused. Nende kommentaarid olid 

                                                 
19  Mikk, J. 1980. Teksti mõistmine. Tallinn: Valgus. 
20  Mikk, J. 2002. Ainetestid. Loengukonspekt TÜ üliõpilastele. Tartu.  
21  Teel füüsikastandardile. Mehaanika. Ülesandeid 10. klassile. 1998. Tallinn: 
Koolibri. 
22  Teel füüsikastandardile. Molekulaarfüüsika. 2000. Tallinn: Koolibri. 
23  Teel füüsikastandardile. Elekter ja magnetism. 2002. Tallinn: Koolibri. 
24  Teel füüsikastandardile. Elektrodünaamika. 2003. Tallinn: Koolibri. 
25  Teel füüsikastandardile. Aine ja väli. 2004. Tallinn: Koolibri. 
26  Ganina, S.; Voolaid, H. 2004. Põhikooli füüsika ülesannete kogu lahendustega. 
Tartu: Atlex. 
27  Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kodulehekülg. Riigieksamid.  
<http://www.ekk.edu.ee/riigieksamid/>, (29.08.2007). 
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järgmised: „Kas on nipiga küsimus?”, „Kas siin on mingi tera sees?”, „Nalja 
teete – on ju graafikust näha!” jne. 
 McClain28 on väitnud, et poistel on parem ruumiline kujutlusvõime kui 
tüdrukutel. Ka Quaiser-Pohl ja Lehmann29 väidavad oma uurimistulemustele 
toetudes, et tüdrukutel on kehvemad ruumilised võimed kui poistel. Nad 
leidsid, et parema arvutioskusega tüdrukutel on ka paremad ruumilised 
võimed. P. Luik30 kirjutab oma doktoritöös, et tüdrukute puhul tasuks vältida 
ruumilisi, keerulisi ja liiga detailseid illustratsioone. Siinse artikli autorid ka 
arvestasid seda testide koostamisel.  
 Tüdrukute puhul polnud testide keskmised tulemused seotud kindla 
füüsikavaldkonnaga. Poistel olid aga oluliselt kõrgemad eeltestide kesk-
mised tulemused mehaanika ja elektri vallas. 
 Seega võib märkida, et on võimalik koostada sellised õppematerjalid ja 
teadmiste kontrollimiseks ettenähtud tööd (testid, tunnikontrollid, 
kontrolltööd jne), mille korral häid õppetulemusi saavad nii poisid kui ka 
tüdrukud. Kui räägitakse efektiivsusest, peetakse ühelt poolt silmas õpetaja 
töö tulemuslikkust. Teiselt poolt saab tulemuslikkust hinnata ainult õpilaste 
tööde põhjal, ehk teisisõnu, iga suvaline kontrollmeetod ei pruugi anda 
objektiivset ja adekvaatset pilti õpetamisest ja õppimisest. Kontrollmeetodi 
valikul peab õpetaja arvestama klassi või grupiga. 
 Huvitav oli see, et eeltesti korral jäeti üldjuhul põhjendamata oma 
vastusevariandi valik. Järeltesti puhul oli vastuste olemasolul ja füüsika 
õppeedukusel tugev korrelatsioon: 0,87. Õpilased, kellel on kõrgem 
füüsikahinne, julgesid oma valikut selgitada, kuigi selgitus ei pruukinud olla 
õige. Õigeks seletuseks loeti need, kus õpilane kasutas õiget lahenduskäiku, 
õiget seaduspärasust, teisendas ühikuid või tuletas valemist õigesti. Õigete ja 
valede seletuste suhe oli kõikide teemade puhul peaaegu sama. Erandiks oli 
mehaanikakursus, kus õigeid seletusi oli ¾.  
 
Testide tulemused 
Uuringu käigus tehti eeltest ja pärast teema läbimist järeltest. Uurijaid ei 
huvitanud ainult testide tulemused, vaid ka nende püsivus. Järeltestid tehti 
pärast seda, kui aine õppimisest oli möödunud nädal, kuu, aasta ja kaks 
aastat. Kuna testitulemused sõltusid oluliselt teemast, on keskmised 

                                                 
28 Mc Clain, E. J. 1983. Do Women Resist Computers? – In. The Computer 
Academy: Home User´Guid to Microcomputers. TV Ontario. Pp. 44–50. 
29 Quaiser-Pohl, C.; Lehmann, W. 2002. Girls´ spatial abilities: Charting the 
contributions of experiences and attitudes in different academic groups. –  British 
Journal of Educational Psychology, No. 72. Pp. 245–260. 
30 Luik, P. 2004. Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja 
drillprogrammide korral. Doktoriväitekiri. Tartu Ülikooli haridusteaduskond.  
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tulemused esitatud teemade kaupa (tabel 1). Maksimaalselt oli testi eest 
võimalik saada 10 punkti.  

 
 

Tabel 1 
 

 Eeltest Järeltest
mehaanika 4,09 4,74 
soojus 2,68 5,90 
elekter 2,04 5,04 
optika 2,35 6,00 
aine ja väli 1,88 5,17 
astronoomia 2,41 7,14 

 
 
Samad tulemused on esitatud ka diagrammina (joonis 1): 
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Joonis 1 
 
 
Nagu näha, on järeltesti tulemused kõigis füüsika valdkondades, v.a 
mehaanika, oluliselt paremad kui eeltesti tulemused. 
 Eeltesti heast tulemusest mehaanikas võib järeldada, et gümnaasiumis ei 
käsitleta seda valdkonda eriti põhjalikult, kuna põhikoolis on teema juba 
läbitud. Tulemust võib põhjendada ka sellega, et küsimustik ei olnud 
ühtlaselt koostatud ja mehaanika valdkonna küsimused olid teistest tunduvalt 
lihtsamad. Selle argumendi vastu räägib aga asjaolu, et järeltesti tulemused 
olid  kehvemad kui teistes füüsika valdkondades.  
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 Artikli autorite valemi järgi arvutatud efektiivsuse väärtused on esitatud 
tabeli ja graafikuna (ära on toodud esimese järeltesti tulemused). 
 
 
Tabel 2 
 
 TE TJ E 
mehaanika 0,40 0,59 0,19 
soojus 0,30 0,61 0,31 
elekter 0,20 0,50 0,30 
optika 0,30 0,59 0,29 
aine ja väli 0,16 0,51 0,35 
astronoomia 0,20 0,72 0,52 
 

 
Joonis 2 
 
 
Nagu teiselt jooniselt näha, on mehaanikakursuse õpetamine gümnaasiumis 
kõige ebaefektiivsem (E = 0,19) ja astronoomia õpetamine kõige efektiivsem 
(E = 0,52).  
 Tehtud uuringust ei selgunud, miks see nii on, võib aga eeldada (tugine-
des oma kogemusele ja teiste õpetajate arvamusele), et mehaanika eeltead-
mised on õpilastel paremad, mistõttu tekib nii õpilastel kui ka õpetajal 
illusioon, et ei olegi vaja midagi juurde õppida. Samal ajal astronoomia 
valdkonna suurt efektiivsust võib seletada sellega, et õpilased on sellest 
teemast huvitatud, neil on kõrge motivatsioon.  
 Nagu eespool mainitud, ei huvita artikli autoreid mitte ainult teadmiste 
olemasolu, vaid ka nende püsivus. Eeltesti ja järeltestide tulemused on 
esitatud kolmandas tabelis. 
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Tabel 3 
 
  Eeltest Järeltest 
  TE TJ0 TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 
mehaanika 0,40 0,59 0,47 0,45 0,44 0,43 
soojus 0,30 0,61 0,58 0,53 0,41 0,40 
elekter 0,20 0,50 0,50 0,45 0,40 0,38 
optika 0,30 0,59 0,60 0,55 0,30 0,28 
aine ja väli 0,16 0,51 0,48 0,40 0,31 0,22 
astronoomia 0,20 0,72 0,69 0,60 0,55 0,54 

 
TJ0 – testi tulemus kohe pärast teema läbimist, TJ1 – nädala pärast, TJ2 – kuu pärast, 
TJ3 – aasta pärast, TJ4 – kahe aasta pärast 

 
 

Siinse uurimistöö autoreid huvitas ka füüsikaõppe ajaline efektiivsus 
erinevates füüsika valdkondades. Neljandas tabelis on esitatud füüsikaõppe 
efektiivsus, kus efektiivsus on arvutatud artikli autorite pakutud valemi abil. 
Kolmas graafik näitab, kui kiiresti unustatakse. 
 
 
Tabel 4 
 
 Efektiivsus 
 E0 E1 E2 E3 E4 
mehaanika 0,19 0,07 0,05 0,04 0,03 
soojus 0,31 0,28 0,23 0,11 0,10 
elekter 0,30 0,30 0,25 0,20 0,18 
optika 0,29 0,30 0,25 0,00 –0,02 
aine ja väli 0,35 0,32 0,24 0,15 0,06 
astronoomia 0,52 0,49 0,40 0,35 0,34 

 
E0 – õppe efektiivsus kohe pärast teema läbimist, E1 – nädala pärast, E2 – kuu pärast, 
E3 – aasta pärast, E4 – kahe aasta pärast 
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Joonis 3 

 
 

Kolmandalt jooniselt on näha, et kõige püsivamad teadmised on õpilastel 
astronoomia ja mehaanika vallas. Kõige kiiremini unustatakse õpitut esimese 
aasta jooksul. See, mida pärast aastat mäletatakse, säilib tõenäoliselt ka 
hiljem.  
 Kuna kõik relaksatsiooniprotsessid kulgevad looduses eksponent-
funktsiooni kohaselt, siis on ka siin efektiivsuse vähenemist kirjeldavad 
eksponentfunktsioonid arvutatud kujul E = E0 e-kt, kus E0 on algefektiivsus 
ehk efektiivsus vahetult pärast õppimise lõppu ja k on unustamiskoefitsient, 
mis  näitab selle ajavahemiku pöördväärtust, mille korral E väheneb e korda 
(2,7 x). 
 
Tulemused on järgmised 
astronoomia: y = 0,46e-0,004x   
elekter: y = 0,28e-0,005x 
soojus: y = 0,26e-0,012x 
aine ja väli: y = 0,31e-0,017x 
mehaanika: y = 0,09e-0,012x 
optika: y = 0,22e-0,067x 

 
Neljandal joonisel on esitatud eksponendid astronoomia, soojuse ja me-
haanika kohta: 
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Joonis 4 

 
 

Selleks et teha kindlaks need tegurid, mis võiksid oluliselt mõjutada õppe-
efektiivsust, töödeldi kõiki andmeid korrelatsioonianalüüsi meetodiga. 
Analüüsi tulemustest võib teha järgmised järeldused. Esines tugev 
korrelatsioon õppeasutuse ja efektiivsuse vahel, vastav korrelatsiooninäitaja 
oli r = 0,86. See näitab, et gümnaasiumiõpilased  õppisid tunduvalt 
efektiivsemalt kui kutsekoolide õppurid. Esmapilgul võib see tulemus 
tunduda triviaalne, kuid seda on põhjust siiski eraldi rõhutada. Kutseharidus 
on võrdsustud gümnaasiumiharidusega, pärast kutsekooli lõpetamist on 
õppuril õigus sooritada füüsika riigieksam ja minna edasi õppima. 
Gümnaasiumi ja kutsekooli õppekavad on üldjuhul samad ja ka aega 
teemade läbimiseks samapalju.  
 Mis siis ikkagi põhjustab väikse õpetamise efektiivsuse? Eeldatavasti on 
üheks põhjuseks see, et üldjuhul tulevad kutsekoolidesse need õpilased, kes 
ei ole pääsenud gümnaasiumi, s.t õpilased, kelle õppeedukus on tunduvalt 
madalam. Teiseks põhjuseks on ehk see, et kutseõppeasutustes toimub 
õppetöö perioodide kaupa, s.t kogu teema või kursus läbitakse lühikese aja 
jooksul (üldjuhul üks füüsika valdkond viie nädalaga, gümnaasiumis on 
selleks ette nähtud neli-viis kuud) ja õppetöö on väga intensiivne. Seda 
argumenti toetab siinne uuring – füüsika õpetamise efektiivsus kohe pärast 
teema läbimist oli ainult 10% väiksem kui gümnaasiumiõpilastel, aga 
järgmistel etappidel langeb efektiivsus järsult, sõltumata õpetatavast 
valdkonnast. See tähendab, et probleem on teadmiste püsivuses. Arvatavasti 
õpivad õpilased järgmise skeemi järgi: õpin – vastan – unustan. Kolmandaks 
põhjuseks on see, et kutseõppeasutustel on tavaliselt prioriteediks 
erialaained, nn üldained jäävad tagaplaanile ja motivatsioon nende 
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õppimiseks on madalam. Artikli autorite arvates peab kutseõppeasutustes 
olema üldainete õpetamine efektiivsem just sellepärast, et seal on õpetatav 
aine võimalik seostada tulevase erialaga. Selle eesmärgi saavutamiseks peab 
õpetaja tegema palju tööd, mida toetavad rakenduslikud ülesanded, labori- ja 
uurimistööd.  
 Tugev positiivne korrelatsioon oli järgmiste tunnuste vahel. Poisid 
vastasid õigemini küsimustele, kus oli joonis või graafik: r = 0,73. Güm-
naasiumis õppivate tüdrukute tulemused olid parimad mehaanika ning aine 
ja välja teemavaldkonnas: vastavad korrelatsiooninäitajad on 0,7 ja 0,55. 
Tasub mainida, et võrreldes kutsekooli neidudega oli gümnaasiumis õppivate 
tüdrukute efektiivsus optika teemavaldkonnas 38% suurem. 
 Rühmades, kus õpetaja teeb palju laboritöid, on teadmised püsivamad:  
r = 0,6. See number ei ole küll väga suur, aga näitab positiivset tendentsi. 
 Huvitava tulemusena ilmnes, et poistel, sõltumata sellest, kas nad õpivad 
gümnaasiumis või kutsekoolis, on õppe-efektiivsus suurem, kui õppetöö 
käigus tehti arvutialaseid uurimis- või laboritöid: r = 0,71.  
 Rühmades, kus õppetöö käigus rohkem kui 50% ajast kulutatakse 
ülesannete lahendamisele, ei olnud efektiivsus suurem kui teistes rühmades: 
r = 0,26. Tulemus oli huvitav just sellepärast, et artikli autorite hüpoteesi 
kohaselt peaks ülesannete lahendamine suurendama füüsika õpetamise 
efektiivsust. Arvatavasti oli siin tegu nn ülesannete formaalse lahenda-
misega, kuid seda tuleb veel põhjalikult kontrollida, kas ülesannete lahen-
damine kasutatud metoodika31 järgi suurendab efektiivsust.  
 Tugev negatiivne korrelatsioon  (r = – 0,8)  oli soo ja nn teadmisi kont-
rollivate küsimuste vahel. Tüdrukud vastasid paremini küsimustele, kus oli 
vaja leida kas õige valem, mõõtühik või mõiste. See, et tüdrukud vastavad 
õigemini teadmisi kontrollivatele küsimustele, tõestab seda, et kasutatud 
metoodika toimis.  
 
 
 

3. Füüsika õpetamise efektiivsusest KVÜÕAs 
 
KVÜÕAs õpivad füüsikat valikainena teise kursuse kadetid. Siinne analüüs 
on tehtud  6.–9. põhikursuse (PK) kadettide õpitulemuste põhjal. Viiendas 
tabelis on esitatud kadettide füüsikaeksami hinded õppeaastate kaupa.  
 

                                                 
31 Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaülesannete lahendamine. Loodusainete 
õpetamisest koolis, II osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
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Tabel 5 
 

Õppeaasta Kursus 
Õpitulemus 

Hinne 5 
(%) 

Hinne 4 
(%) 

Hinne 3 
(%) 

Hinne 2 
(%) 

Hinne 
1 (%) 

2003/2004 6. PK 20 35 45 0 0 
2004/2005 7. PK 10 35 30 20 5 
2005/2006 8. PK 15 25 30 25 5 
2006/2007 9. PK 5 30 35 25 5 

 
 
Esmapilgul tundub, et kõige tulemuslikum oli füüsika õpetamine 2003/2004. 
õppeaastal. Tegelikult ei ole nende tulemuste põhjal võimalik nii julget 
otsust teha. Üheks põhjuseks võib siin olla see, et 2003/2004. õppeaastal 
alles alustas õppejõud KVÜÕAs tööd ja hindamissüsteem ei olnud veel välja 
kujunenud. Teiseks põhjuseks võib pidada seda, et eksamiküsimustega 
kontrolliti sel ajal pigem teadmisi kui oskusi. Samuti polnud sel õppeaastal 
alustanud rühm enne füüsikakursust teinud veel eeltesti. See tähendab, et ka 
õpetamise efektiivsust ei ole võimalik hinnata. 
 7., 8. ja 9. põhikursus tegi enne õppetöö algust eeltestid (neid on igal 
aastal korrigeeritud), mille alusel on võimalik arvutada õpetamise efektiiv-
sust. Erinevalt uurimistööst, kus olid ainult valikvastustega küsimused, 
kasutati siin erineva raskustasemega küsimusi, kus oli vaja teha järeldusi, 
arvutusi ja analüüsida tulemusi. Küsimusi oli kokku 30 ja lisaks oli vaja 
lahendada 5 ülesannet. Küsimused olid erineva raskustasemega ning 
kontrollisid nii teadmisi kui ka oskusi mehaanika, soojuse ja elektro-
magnetismi valdkonnast. 
 Võrreldes 6. põhikursusega lisandub igal aastal eksamitöösse üha rohkem 
küsimusi erinevatest valdkondadest, kus on vaja rakendada nii teadmisi kui 
ka oskusi, valikvastustega küsimuse puhul on tarvis põhjendada oma valikut. 
Eeltesti tegemisel paluti märkida ka seda, mida õppurid ise peavad oluliseks 
füüsika õppimisel ja mis motiveerib füüsikat õppima. Selgus, et väga 
oluliseks peetakse teooria ja praktika seost: nii arvas 92% vastanutest. 77% 
leidis, et toeks võiksid olla rakenduslikud ülesanded; 56% arvas, et kasuks 
tuleksid füüsikateemaga seotud ekskursioonid. Kadettide tagasiside näitas, et 
füüsika õppimise motivatsiooni mõjutasid kõige rohkem ekskursioonid TÜ 
füüsikalaborisse – 89%, elektroonilise õppematerjali kasutamine õppetöös – 
75%, teooria ja praktika seostamine loengutes ja seminarides – 77% ning 
jooksvad enesekontrollid pärast teema läbimist – 67%. Alates 2005. aastast 
on elektromagnetismi õpetamisel tehtud laboritöid arvutiprogrammi 
Electronic Workbench abil. Seetõttu on 8. ja 9. põhikursuse tulemused 
elektromagnetismi ja elektroonika vallas oluliselt kõrgemad kui 7. põhi-
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kursuse omad. Mehaanika ja soojusõpetuse vallas on õpitulemused enam-
vähem samad. 
 Järgnevalt on esitatud mõned spetsiifilised küsimused elektri teema-
valdkonnast, millele võrreldes 7. põhikursusega oli antud korrektseid 
vastuseid. Tuleb mainida, et neid küsimusi ei olnud teooria- ega harjutus-
tundides arutatud, kadetid tegid järeldused laboritööde põhjal. 
• Vooluringi on ühendatud jadamisi kolm erineva takistusega juhti. Millise 

juhi otstel on pinge kõige suurem? Põhjendage. 
• Pooljuhtdiood juhib voolu vaid ühes suunas: kas päri- või vastusuunas? 

Miks? 
• Kuidas muutub juhtme takistus, kui venitada juhet pikemaks? Põhjen-

dage. 
 
Soojusõpetuse vallas tuli suurem osa teooriast iseseisvalt õppida ja 
näidiskatsed olid tellitud TÜ füüsikalaborist. Huvitav oli tulemus, et umbes 
90%  8. ja 9. põhikursuse kadettidest vastasid õigesti küsimustele, mis olid 
seotud vedelike seaduste ja ideaalse gaasi olekuvõrranditega. 6. ja 7. 
põhikursusel, kes sel teemal laboritöid ei teinud, olid vastavad õpitulemused 
50% ja 52%. Järgnevalt on välja toodud esitatud küsimused. 
• Kuidas vedeliku rõhk oleneb toru ristlõikest? 
• Märkige, millist järgmistest nähtustest saab kirjeldada Charlesi seadusega 

(V = const)?  
a. Šampanjapudel avaneb kergemini, kui seda soojendada või raputada. 
b. Kui kokkusurutud kummiballoon (klistiiriprits) lahti lasta, siis imeb 

see endasse õhku. 
c. Heeliumiga täidetud õhupall paisub õhku tõusmisel. 
d. Kiirkeetjas (õhukindlalt suletud keedunõu) valmib toit kiiremini. 
e. Toas täispuhutud õhupall läheb pakase käes väiksemaks. 
f. Kõrgmägedes on vee keemistemperatuur alla 100 °C. 
g. Õhupall läheb puhudes suuremaks. 

 
Kuuendas tabelis on esitatud füüsikaõppe efektiivsuse tulemused kogu 
kursuse kohta ja erinevate füüsikavaldkondade kaupa.  
 
Tabel 6 
 
Õppeaasta Kursus E EM ES EE 
2004/2005 7. PK 0,34 0,11 0,43 0,50 
2005/2006 8. PK 0,52 0,28 0,62 0,67 
2006/2007 9. PK 0,56 0,30 0,66 0,72 

 
E on kogu kursuse efektiivsus, EM – mehaanika efektiivsus, ES – soojusõpetuse 
efektiivsus, EE – elektromagnetismi efektiivsus 



 FÜÜSIKAÕPPE EFEKTIIVSUS JA SELLE TÕSTMISE VÕIMALUSED 123 
 

Et tulemus oleks näitlikum, on esitatud ka füüsikaõppe efektiivsuse 
diagramm (joonis 5). 
 

 
Joonis 5 
 
 
Tehtud uurimuse põhjal selgus, et füüsikaõppe efektiivsus KVÜÕAs on 
kõrgem, kui ilmnes põhiuuringust. Seejuures tuleb mainida, et põhiuuring ei 
hõlmanud kõrgkoole.  
 Nagu kuuendast tabelist näha, oli füüsika õpetamine kõige efektiivsem 
elektriõpetuses ja kõige madalam mehaanikas. See tulemus toetab põhi-
uurimuse tulemusi (vt 2. punkti). Olgu veel kord mainitud, et soojus- ja 
elektriõpetuse puhul kasutati õppemeetoditena ekskursiooni TÜ füüsika-
laborisse ja arvutialaseid laboritöid. Artikli autorite arvates on mehaanika 
õpetamise väike efektiivsus peamiselt põhjustatud sellest, et algteadmised 
selles vallas olid juba enne kursuse algust tunduvalt paremad kui teistes 
valdkondades. Seega võiks järgmisel õppeaastal täiendada mehaanika 
õppeprogrammi ja lisada rohkem spetsiifilisi, militaartehnoloogiaga seotud 
teemasid, samuti võiks rohkem kasutada teisi aktiivõppemeetodeid, näiteks 
probleemõpet, laboritöid jne. 
 
 

Ettepanekud füüsikaõpetajatele 
 
Uurimuse tulemuste põhjal võib anda õpetajatele mitmeid soovitusi. Koos-
töös õppeasutuse tugisüsteemiga (sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad, 
psühholoogid jne) peaksid füüsikaõpetajad välja selgitama, missugused on 
õpilaste õpistiilid. Aineõpetaja peaks enne kursuse algust tegema eeltesti, 
mille abil selgitab välja rühma taseme ja õpilaste eelteadmised, samuti selle, 
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millistele küsimustele ja teemadele on vaja pöörata rohkem tähelepanu. 
Soovitatavalt võiks õpetaja ise teha sellise testi ja test ei tohiks olla 
anonüümne, s.t tulemuseks peaks olema info kogu klassi ja iga õpilase kohta 
eraldi. Selle testi tulemuste põhjal saab õpetaja koostada parandatud aine-
kava ja vajadusel individuaalainekavad nii edukatele kui ka vähem edukatele 
õppuritele. 
 Siinjuures on ka palju ohte. Esiteks võib õpetaja püstitada endale 
ülesande saavutada 100%-line efektiivsus ja suunata õpilasi õppima või pähe 
tuupima ainult testiküsimusi. Teiseks, kui õpetaja kasutab teadmiste 
kontrollimiseks ainult valikvastustega teste, siis õpetataksegi vaid fakte. 
Seetõttu ei ole vaja kombineerida mitte ainult õpetamismeetodeid, vaid ka 
kontrollmeetodeid. 
 Pärast uurimistööd andsid üksikud õpetajad ka tagasisidet, kus nad 
tunnistasid, et hakkasidki kasutama artikli autorite pakutud võtteid. Enne 
teema juurde asumist teevad nad kas testi või kontrolltöö, mis oli planeeritud 
kursuse lõpuks, ning arvestavad tulemusi õpetamisel. Kursuse lõpus saavad 
nad pärast sama testi või kontrolltöö tegemist välja arvutada õppe-efektiivsuse. 
 
 

Кokkuvõte 
 
Siinse uurimistöö eesmärgiks oli täpsustada efektiivsuse mõistet, leida sobiv 
valem selle mõõtmiseks, katsetada seda ja leida, mis võimaldab füüsika 
õpetamise efektiivsust suurendada. 
 Uurimistulemuste põhjal leiti õppe-efektiivsuse arvutamiseks sobiv 
valem, mida artikli autorid soovitavad kasutada nii füüsika- kui ka teiste 
ainete õpetajatele. 
 Kõige paremini sobib efektiivsuse arvutamiseks valem 

 
E = Tj – Te, 

 

kus E on õppe efektiivsus; 

nN

n
T

i

N

i
e ⋅

=
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=1  on eeltesti tulemus; 
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=
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=1  on järeltesti tulemus; 

 N  on vastanud õpilaste arv; 
     n on küsimuste arv testis; 
     ni on ühe õpilase õigete vastuste arv.  
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Oma kogemuse ja füüsikaõpetajate arvamuste põhjal võib välja tuua tegurid, 
mis võimaldavad tõsta füüsikaõppe efektiivsust: 
 õpilaste õpistiili tundmine ja sellega arvestamine; 
 õpilaste teadmiste tasemega (eelteadmistega) arvestamine; 
 õpetaja pädevus (nii aine kui ka pedagoogika vallas); 
 õpetamismeetodi valik (oluline osa on ka laboritöödel ja ülesannete 

lahendamisel); 
 õppetöö tulemuste kontrollmeetodi valik. 

 

 
Kirjandus 

 
Adojan, K.; Villako H.-A. 2005. Arvutimudelite kasutamine põhikooli loodus-

ainete õppes. Loodusainete õpetamisest koolis, I osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja 
Kvalifikatsioonikeskus. 

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. 

Fullan, M. 2006. Uudne arusaam haridusmuutustest. Tartu: Atlex. 
Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaõppe motivatsioon ja efektiivsus. – Õpetajate 

Leht, nr 8, 25. veebruar. 
Ganina, S.; Voolaid, H. 2005. Füüsikaülesannete lahendamine. Loodusainete 

õpetamisest koolis, II osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. 
Ganina, S.; Voolaid, H. 2004. Põhikooli füüsika ülesannete kogu lahendustega. 

Tartu: Atlex. 
Ganina, S. Küsimustik õpetajatele. 
 <http://www.eformular.com/ganinasvetlana/meetod.html>, (31.12.2006). 
Ganina, S. Küsimustik õpilastele. 
 <http://www.eformular.com/sganina/kysimustik/opilastele.html>, (31.12.2006). 
Hake, R. R. Assessment of Student Learning in Introductory Science Course, 

Physics Department (Emeritus), Indiana University. 
 <http://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss2/art28/>, (29.08.2007). 
Hammer, D.; Schifter, D. 2001. Practices of inquiry in teaching and research. 

Cognition and Instruction, 19 (4). Pp. 441–478. 
Kerem, K.; Randvere, M. 1998. Mikro- ja makromajandus. Tallinn: Eesti Haldus-

juhtimise Instituut. 
Knowing what Students Know. 2001. The Science and Design of Educational As-

sessment. Committee on the Foundations of Assessment. Eds. James W. Pelleg-
rino, Naomi Chudowsky, and Robert Glaser Washington, DC: National Aca-
demy Press. 

Loodusteaduslikud mudelid põhikoolile. Tiigrihüpe. 
 <http://mudelid.5dvision.ee/>, (29.08.2007). 
Luik, P. 2004. Õpitarkvara efektiivsed karakteristikud elektrooniliste õpikute ja 

drillprogrammide korral. Doktoriväitekiri. Tartu Ülikooli haridusteaduskond. 



126 SVETLANA GANINA, HENN VOOLAID 
 
Mc Clain, E. J. 1983. Do Women Resist Computers? In. The Computer Academy: 

Home User´Guid to Microcomputers. Ontario. Pp. 44–50. 
McLaughlin, M.; Tambet, J. 2001. Professional communities and the work of high 

school teaching. Chicago: University of Chicago Press. 
Mikk, J. 1980. Teksti mõistmine. Tallinn: Valgus. 
Mikk, J. 2002. Ainetestid. Loengukonspekt TÜ üliõpilastele. Tartu. 
Quaiser-Pohl, C.; Lehmann, W. 2002. Girls´ spatial abilities: Charting the contri-

butions of experiences and attitudes in different academic groups. – British 
Journal of Educational Psychology, No. 72. Pp. 245–260. 

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kodulehekülg. Riigieksamid. 
 <http://www.ekk.edu.ee/riigieksamid/>, (29.08.2007). 
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kodulehekülg. Riiklik õppekava. 

<http://www.ekk.edu.ee/oppekavad/index.html>, (29.08.2007). 
Sarason, I. 1982. The culture of the school and the problem of change. Boston: 

Allyn & Bacon. 
Teel füüsikastandardile. Mehaanika. 1998. Ülesandeid 10. klassile. Tallinn: Koolibri. 
Teel füüsikastandardile. Molekulaarfüüsika. 2000. Tallinn: Koolibri. 
Teel füüsikastandardile. Elekter ja magnetism. 2002. Tallinn: Koolibri. 
Teel füüsikastandardile. Elektrodünaamika. 2003. Tallinn: Koolibri. 
Teel füüsikastandardile. Aine ja väli. 2004. Tallinn: Koolibri. 
Timpmann, K. 2005. Katsed põhikooli elektriõpetuse teemal “Elekter kodus”. 

Loodusainete õpetamisest koolis, II osa. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikat-
sioonikeskus. 

Vabariigi Presidendi Akadeemilise Nõukogu ettekanne Riigikogule. 19. veeb-
ruar 1998. <http://www.ise.ee/dokumendid/oppiveesti.htm>, (29.08.2007). 

 
 
Svetlana Ganina, MSc 
KVÜÕA loodus- ja täppisteaduste õppetooli matemaatika-füüsika lektor 
 

Dotsent Henn Voolaid, knd (füüsika-matemaatika) 
TÜ füüsika-keemiateaduskonna koolifüüsikakeskuse juhataja 



JÜRGEN FARENSBACH (1551/52–1602) 
ÜHE EESTIMAA PÄRITOLU VÄEPEALIKU 

SÕJATEEST 
 

ANDRES PARVE 
 

  ■   
 

 
Rootsi-Poola sõja (1600–1629) esimesel etapil saavutasid Rootsi väed 
Södermalandi hertsogi Karli1 juhtimisel mitmeid võite Liivimaal paiknenud 
Poola-Leedu vägede üle ja kui rootslased vallutasid 3. novembril 1600. 
aastal Viljandi linnuse, pidi poolakate madala võitlusmoraaliga välivägi 
hoopis Riiga taganema. Liivimaa aadelkonna liikmed hakkasid tasapisi üle 
minema Rootsi poolele. See omakorda sundis veel kiiremini alistuma neid 
poolakate käes olevaid linnuseid, mille ülemad olid kohalikud aadlikud.2 
Rootsi vägede ees liikusid kohalikest sakslastest agendid, kes kutsusid 
liivimaalasi alistuma – hertsog Karl kinnitas kõigi Liivimaa aadlikest 
ületulnute  ajutisi privileege.3 Rootslaste leeri meelitati üle tulema ka Poola 
Liivimaa välivägede ülemat Jürgen Farensbachi, kuid tema kirjalik vastus 
hertsog Karlile oli resoluutne: “Jumal hoidku mind ja teisi ausaid inimesi 
sellise vandemurdmise eest. Ennemini varanduseta ja eluta kui vandeta ja 
auta”.4 
 Jürgen Farensbachi nimi on laiemale eesti lugejaskonnale arvatavasti 
tundmatu. Võiks küsida, miks peaks tänapäeva lugejale huvi pakkuma üks 
sõjamees teiste 16. sajandi sõjameeste hulgast. Küsimusele pole võimalik 
üheselt vastata, kuid kindlasti väärib tähelepanu tõik, et Farensbachi elukäik 
oli tihedalt seotud Eestiga ning temas voolas arvatavasti eesti verd. See 
Läänemaa aadlik, kellest sai arvestatav sõjamees ja väepealik 16. sajandi II 
poole Kirde-Euroopa sõdades, õppis noorukina sõjakunsti rootslaste teenis-
tuses, sõdis hiljem Prantsusmaal admiral Coligny5 poolel ja türklaste vastu 
Saksa Rahva Püha Rooma Keisririigi eest ning võttis osa ka Madalmaade 
vabadussõjast. 1570. aastal pöördus ta tagasi Eestisse, oli seejärel segatud 

                                                 
1  Hilisem Rootsi kuningas Karl IX (1550–1611, kuningas 1604–1611). 
2  Kruus, H. 1940. Eesti ajalugu III. Rootsi ja Poola aeg. Tartu: Eesti Kirjanduse 
Selts. Lk 45. [Edaspidi Kruus 1940] 
3  Libe, J. et al. 1997. Eesti rahva ajalugu 3. Vana Liivimaa Eesti riikkondliku 
lahustumise ajastul. Tallinn: Ilo Print. Lk 832. [Edaspidi Libe et al. 1997] 
4  Libe et al. 1997. Lk 832. 
5  Gaspard de Coligny (1519–1572), Prantsuse admiral, hugenottide (reformat-
siooni pooldajate) juht ja kuningas Charles IX mõjukas nõunik, Hispaania-vastase 
poliitika üks initsiaatoreid. 
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Tallinnas rootslaste vastu suunatud mässu, mida juhtis tema onu Klaus 
Kursell, Rootsi vägede Liivimaa väliooberst, kuid pääses selle nurjumisel 
repressioonide eest põgenema. Farensbach oli venelaste vang ja hiljem 
nende väejuht võitluses tatarlaste vastu, seejärel ka Taani ja Poola teenis-
tuses. Aastail 1579–1584 oli ta Taani kuninglik asehaldur Saaremaal, samas 
aga ka kuningas Sigismund III Vasa andunud poolehoidja, kes võitles 
Sigismundi konkurendi hertsog Karli vastu, sai 1602. aastal Viljandi linnuse 
piiramisel haavata ja suri saadud haavadesse.6 Farensbachi 1590. aastate 
lõpus valmistatud gravüüri (vt joonis2, lk 162) ümbritseb ladinakeelne tiitel 
“In Karkus haeres, palatinus vendensis, militiae nobilitatis Livonicae, 
Tervenensis, Ruginensisque etc praefectus”7, mida  võib eesti keelde tõlkida 
järgmiselt: „Karksi pärija, Võnnu8 vojevood, Liivimaa rüütelkonna, Tar-
vastu, Ruhja etc valitseja.”  
  
 

Sissejuhatus 
 
16. sajand oli murranguline ja tähenduslik mitmes valdkonnas. Meie 
kultuurikontekstis kasutusel oleva ajaloolise periodiseerimise kohaselt on see 
üleminek keskajast uusaega. Sõjanduses tulid sel ajal laiemalt kasutusele 
tulirelvad ning senisele usuliselt ühtsena püsinud roomakatoliiklikule 
Euroopale andis otsustava löögi reformatsioon. Murrangutest ei jäänud 
kõrvale ka Liivimaa, see tähendab Saksa ordu Liivimaa haru (edaspidi 
Liivimaa ordu), Riia peapiiskopkond, Saare-Lääne, Tartu ja Kuramaa 
piiskopkond. Need olid pidevalt vaenujalal olevad suveräänsed valitsus-
piirkonnad, kes vaatamata mitmetele pingutustele ei suutnudki rajada ühtset 
riiki.9 Kui Vana-Liivimaa konföderatsioonil oli 14.–15. sajandil õnnestunud 
edukalt tõrjuda välisvaenlaste sissetunge ning tegeleda aktiivselt 
vallutuspoliitika ja sõjategevusega naaberkonnas, siis 16. sajandil olid 
märgatavalt tugevnenud naabruses asuvad Moskva, Rootsi ning Poola-Leedu 
riigid. Hoobiks oli ka Saksa ordu sekulariseerimine 1525. aastal, mistõttu 
siinne tugevaim sõjaline jõud – Liivimaa ordu – ei saanud loota enam 

                                                 
6  Cederberg, A. R. 1926–1929. Eesti biograafiline leksikon. Tartu: Loodus. Lk 
88–89. [Edaspidi Cederberg 1926–1929] 
7  Hilchen, D. 1609. Vita illustris et magnifici herois Georgii Farensbach, Palatini 
olim Vendensis etc. quam David Hilchen, secretarius S. k. M. notarius terrestris 
Vendensis descripsit: eidemque stemma, litteras extremas atque epitaphia adjecit. 
Zamoscii. [Edaspidi Hilchen 1609] 
8  Tänapäeva Läti ja Venemaa kohanimesid on artiklis võimaluse korral nimetatud 
eestipäraselt. 
9  Vt Kreem, J. 2002. The Town and its Lord. Reval and the Teutonic Order (in 
the fifteenth century). Tallinna Linnaarhiivi toimetised 6. Tallinn: Ilo.  
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sõjalisele välisabile. Ka Saksa Rahva Püha Rooma Keisririigi sõjaliste 
ressursside koondamine türklaste Ottomani impeeriumi vastu tähendas 
Liivimaale halba.  
 Liivimaa nõrkus ei jäänud naabritele märkamata. Kiiresti tugevnev ja 
tatarlaste arvel kasvav Moskva rüüstevägi tungis 1558. aasta jaanuaris nn 
Tartu maksu ettekäändel Liivimaale.10 Ajaloolane Margus Laidre on 
nimetanud 1558–1583 peetud Liivi sõda 16.–17. sajandil toimunud nn Saja-
aastase sõja üheks etapiks, mille tulemusel jaotati ümber võimupiirid kogu 
Kirde-Euroopas.11 Pärast Liivimaa ordu hävingut langesid Vana-Liivimaa 
osad erinevate isandate võimu alla: Liivimaa ordu alistus Poola-Leedule, 
Tallinn ja Harju-Viru rüütelkond Rootsile, Saare-Lääne piiskopkond Taanile, 
samas enamik Mandri-Eestist oli venelaste valduses. Selline oli olukord 
1561. aasta lõpuks. Käeoleva artikli peategelane Jürgen Farensbach oli sel 
ajal kümneaastane. Tema sõjaajalooline roll kerkib esile alles Liivi sõja 
lõppedes, kui Liivimaal hakkas kindlustuma uute isandate võim. 
 
 

Allikad 
 
Jürgen Farensbachi kohta käiv historiograafia ei ole kuigi ulatuslik. Teda 
mainitakse näiteks Russowi kroonikas12, samuti on temast pikemalt kirjutatud 
Kelchi kroonikas13. Farensbachi kaasaegne ja humanistist sõber, Riia linna 
sündik ja Võnnu (Cesis, Wenden) maakohtu notar David Hilchen on 
avaldanud tema kohta ladinakeelse biograafia ”Vita illustris et magnifici 
herois Georgii…”14, mida on oma töödes põhiallikana kasutanud eelkõige 
baltisaksa ajaloolased. Ajastule iseloomulik on Jürgen Farensbachi abikaasa 
Sophie surma puhul Riias välja antud saksakeelne trööstikiri (Trosst Schrifft) 
ehk lohutusraamat, kus lisaks žanritüüpilistele piiblitsitaatidele on mainitud ka 
perekonnaliikmeid.15 Tallinna Linnarhiivis on säilinud Farensbachi 

                                                 
10  Kruus, H. 1924. Vene-Liivi sõda: (1558–1561). Tartu: Loodus. Lk 43 [Edaspidi 
Kruus 1924] 
11  Laidre, M. 2000. Saja-aastane sõda (1558–1660/61) Eestis ja rahvastiku suurus 
16.–18. sajandil. – Akadeemia, nr 5. Lk 931–956. 
12  Russow, B. 1993. Liivimaa kroonika. Tallinn: Hotger. Lk 190–211. [Edaspidi 
Russow 1993] 
13  Kelch, C. 2004. Liivimaa ajalugu. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv. Lk 218.227.267. 
273.293.297-298.309-310.339-342.346-347.352. [Edaspidi Kelch 2004] 
14  Vt Hilchen 1609. 
15  Lemchen, Laurentio M. 1599. Trosst Schrifft Dem Erleuchte Wollgeboren 
Gestrengen vnd Edlen herrn Goergen Farensbach, Erbherren auss Karkus, Obristen 
Woywoden in Liefflandt zu Wenden/ Köningl. Mayest. Kriegsobersten vber die 
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kirjavahetus Tallinna linnaga.16 Peamiselt on Farensbachi vastu huvi tundnud 
baltisaksa ajaloolased Theodor Schiemann17, Martin Körber18 ning Johannes 
Lossius19. Viimati nimetatud autori käsitluse kohaselt on Jürgen Farensbach 
kolmas olulisem Liivimaa palgasõdurite pealik Caspar von Oldenbockumi ja 
Klaus Kurselli kõrval. Farensbachist on juttu ka Ernst Seraphimi biograafias 
Rootsi vägede ülemjuhatajast Klaus Kursellist, kelle õepojana on Farensbachi 
roll Liivi sõja Eesti sündmustes siiski teisejärguline.20 
 Siiani täpseim, kuid siiski veel liiga üldine ja lünklik eestikeelne käsitlus 
Farensbachist on juba eespool viidatud artikkel „Eesti biograafilises leksiko-
nis”. Viimastel aastatel on Farensbachi tegevust käsitletud Andres Adamsoni 
monograafias hertsog Magnusest21 ning artiklis Liivimaa mõisameestest Liivi 
sõja perioodil22. Farensbachi on maininud ka Vello Helk oma Tartu jesuiitide 
uurimuses.23 Farensbachide suguvõsa on lähemalt uurinud Tallinna Tehnika-
ülikooli humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituudi dotsent Jaanus Kiili.24  
 Seega seisab tervikpildi loomine Jürgen Farensbachi elust ja tegevusest 
ning tema rollist tollasel poliitiliselt põneval ja keerulisel ajal veel ees. 
 
                                                                                                                   
Liefflandische Ritterschaft/ zu Taruest vnd Rügen Starosten. Riga. [Edaspidi 
Lemchen 1599] 
16  Tallinna Linnaarhiiv. Fond 230. Nimistu 1. BG (Polonica). Kirjad aastatest 
1595–1599. 
17  Schiemann, Th. 1877. Characterköpfe und Sittenbilder aus der baltischen 
Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts. Mitau: E. Behre's Verlag. [Edaspidi 
Schiemann 1877] 
18  Körber, M. 1885. Bausteine zu einer Geschichte Oesels, fünf Jahrhunderte, von 
der heidnischen Vorzeit bis zum Frieden von Nystädt. Arensburg: Typographie des 
Arensburger Wochenblattes. [Edaspidi Körber 1885] 
19  Lossius, J. 1878. Jürgen und Johan Uexküll im Getriebe der livländischen 
Hofleute. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot. [Edaspidi Lossius 1878] 
20  Seraphim, E. 1897. Der Feldoberst Klaus Kursell und seine Zeit: ein Bild 
Ehstlands in der ersten Zeit schwedischer Herrschaft. Reval: Franz Kluge. [Edaspidi 
Seraphim 1897] 
21  Adamson, A. 2005. Hertsog Magnus 1540–1583. Tema elu ja aeg. Tallinn: 
Argo. Lk 9.35.65.133–134.136.170.177.179. [Edaspidi Adamson 2005] 
22  Adamson, A. 2006. Liivimaa mõisamehed Liivi sõja perioodil. – Acta Historica 
Tallinnensia 10. Tallinn. Lk 20–47. [Edaspidi Adamson 2006] 
23  Helk, V. 2003. Jesuiidid Tartus 1583–1625: vastureformatsiooni eelpost Põhja-
Euroopas. Tartu: Ilmamaa. Lk 39–40.129. [Edaspidi Helk 2003] 
24  Kiili, J. 2006. Vaimõisa mõisa ajaloost. – Läänemaa Muuseumi Toimetised X. 
Haapsalu: Läänemaa Muuseum. [Edaspidi Kiili 2006] Vrd ka Kiili, J. 2005. 
Farensbachid Vana-Liivimaa ajaloos. Ettekanne Läänemaa Muuseumi XII ajaloo-
konverentsil, 2. juuli. Haapsalu. [Edaspidi Kiili 2005] Vrd ka Kiili, J. 2007. Jürgen 
Farensbach – mees Haimrest, kellest kirjutatakse kogu Euroopas. – Nädaline, 10. 
veebruar. Lk 8, 13. [Edaspidi Kiili 2007] 
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Päritolu 
 
Jürgen Farensbach (alamsaksa Varenssbecke ´parasoja´) pärines Saare-Lääne 
piiskopkonna aadliperekonnast, kellel olid mõisad peamiselt Läänemaal ning 
kodukirik Märjamaal. Farensbachide aadlisuguvõsa oli piiskopkonnas 
Uexküllide järel mõjukuselt teisel kohal ja sellest võrsus erinevatel aegadel 
nii rüütelkonna peamehi kui ka piiskopliku toomkapiitli liikmeid. 
Suguvõsale kuulus Läänemaal kümme mõisa (Suur-Uugla, Vaimõisa-
Kõrvetaguse-Haimre-Valgu kompleks ja veel väiksemaid alasid, sealhulgas 
Põhja-Tartumaal). Farensbachide suguvõsa uurija Jaanus Kiili väitel on 
suguvõsa nimena aegade jooksul kasutusel olnud mitmeid erinevaid variante, 
näiteks Varnsbeke, Varensbeke, Varnsbach, Varnspech, Farenbeck, Farens-
beke, Parembeke jne. Parenbeke (Parasmägi) perekond on Eestis registree-
ritud hiljemalt 13. sajandi lõpus. Nad olid sugulased Wacke perekonnaga, 
kellest hiljem said Uexküllid. Suguvõsa Reinimaa päritolu, millele viida-
takse Schiemanni ja teiste baltisaksa ajaloolaste kasutatud allikates, ei saa 
Jaanus Kiili väitel siiski usaldusväärselt tõestada.25 
 1241. aastast on teada sissekanne „Conradus iuvenis, de Massow”, kelle 
nimeline isik on  mõningatel andmetel esimene Varensbeke.26 Jaanus Kiili 
on esitanud hüpoteesi, et Conrad abiellus Parenbychi27 (Parasmäggi, 
Parasmaa) külavanema tütrega ja nii võis tekkida uus suguvõsa liin28. 
Hilisemast ajast on teada dominus Bertramus de Parenbeke, kelle kohta on 
säilinud kirjalikke materjale aastatest 1298–1310.29 

                                                 
25  Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005. J. Kiili toetab seisukohta, et Parembeked-
Farensbachid olid Eestimaa põlisaadlikud, kes algselt olid Taani kuninga vasallid 
Põhja-Eestis ning 14. sajandil paiknesid ümber Läänemaale. Suguvõsa on J. Kiili 
arvates Eesti päritolu. 
26  Johansen, P. 1933. Die Estlandliste des Liber Census Daniae. Reval: F. Wasser-
mann. S. 890–893. [Edaspidi Johansen 1933] 
27  P. Johanseni arvates olevat üks ristiv preester andnud tänapäevasele Parasmaa 
külale (ca 24 km Tallinnast ida pool) nimeks Parenbychi. Hilisematel aegadel on 
alamsaksakeelsetes ürikutes selle küla nimeks Parenbeke, aastal 1519 Paremeck ning 
aastal 1765 Parrasmäggi. (Sarnase nimemuutuse olevat läbi teinud ka näiteks kohanimi 
Kullamaa (saksa Goldenbeck), mille varasem nimekuju olnud Kullda(n)megky). Vt 
Johansen, P. 2005. Kaugete aegade sära. Tartu: Ilmamaa. Lk 73–74. [Edaspidi 
Johansen 2005] 
28  Samamoodi tekkisid mitmed hilisemad tuntud aadlisuguvõsad, näiteks Uex-
küllid. 
29  Tema kolm poega – Bertramus (1298–1343), Jacobus (1298–1322) ja Willekinus 
(1298–1318) – olid rüütlid. Bertramus oli 1343. aastal Taani kuninga asehalduri 
(hauptmann, capitaneus) asetäitja Tallinnas. Vt Johansen 1933. S. 892. 
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 Aja jooksul muutus suguvõsa nimekuju Varenbeckest Farensbachiks 
(Fahrenbachiks). Selle muutuse kohta30 on selgituse andud Paul Johansen31. 
Biki olevat vanasaksi vorm sõnast beke, tänapäeva saksa keeles tähendab 
Bach jõge või oja. 
 Olgu suguvõsa juured ja korrektne nimekuju ning selle etümoloogia 
millised tahes, fakt on see, et Wolmar Farensbachi32 ja Jürgen Kurselli tütre 
abielust sündis kas 1551. või 1552. aastal poisslaps, kellele pandi vanaisa 
järgi nimeks Jürgen33. Kirjanduses esineb Jürgen (Jörgen) Farensbachi 
eesnimena ka kujul Georg (ladina Georgius Farensbecius), Vene allikates 
vastavalt Юрий Францбек ning Poola ajaloos on ta jäädvustunud kui Jerzy. 
 Juba varajases nooruses kaotas Jürgen Farensbach oma isa ning teda 
kasvatas arvatavasti onu Dietrich Farensbach.34 
 Liivi sõjas võitlesid kohalikud aadlisuguvõsad erinevate isandate eest, 
samuti ei olnud selles midagi iseäralikku, kui ühe perekonna liikmed 
võitlesid erinevatel pooltel. Teisiti polnud ka Jürgen Farensbachi suguvõsa 
puhul. 1561. aastal oli enamik tema emapoolsetest sugulastest Kursellidest 
asunud Rootsi kuninga teenistusse35, seevastu isapoolsed sugulased 

                                                 
30  Ehk teisisõnu selle kohta, kuidas muutub tüvi beke (berg ´mägi´) bach’iks ehk 
ojaks. 
31  Johansen 2005. Lk 73. 
32  Ühe allika kohaselt oli Wolmar Farensbach Liivimaa ordumeistri saadik keisri ja 
paavsti juures (vt Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften. 1929. 
Teil 1. Livland: Görlitz. – Digitale Bibliothek – Münchener Digitalizierungszentrum 
(MDZ), kodulk., 14.09.2006). [Edaspidi Genealogisches Handbuch..., kodulehe-
külg.] 
33  Tollal oli traditsiooniks anda poisslastele vanaisa nimi. Jürgen Kursell Sõmer-
palust (surnud 1558) oli 1544–1550 Tartu piiskopkonna stiftifoogt. Ta oli abielus 
Ebbe Uexkülliga Veliselt, kellega tal oli kaheksa last. Nende esimene tütar abiellus 
Wolmar Farensbachiga, kellele kuulusid Haimre, Nõlva ja Nurme. Jürgen Farens-
bach pani hiljem oma isa järgi pojale nimeks Wolmar, jätkates sel moel vanaisa 
nime andmise tava. 
34  Dietrich Farensbach vanem Haimrest (?) oli 1562. aastal Kuressaare Statthalter, 
pärast naasmist Rootsi vangistusest 1573. aastal aga hertsog Magnuse õuenõunik, 
1576. aastal Kuressaare viitsekuberner. Pärast seda viibis ta kuni 1586. aastani 
Poolas. (Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
35  Klaus Kursell (surnud 1570) oli Rootsi väliooberst aastail 1567–1570. Henrik 
(Heinrich) Kursell (surnud 1606) oli mõisameeste ja hiljem rüütelkonna leitnant. 
1570. aastal viidi ta Rootsi vangi, 1603. aastal oli ta Haapsalu Statthalter. Jost 
Kursell (surnud 1606) oli aastail 1588–1606 Rootsis Örebrö asehaldur. Wolter 
Kursell (surnud 1608) oli 1579. aastal Poola teenistuses ning 1602. aastal Haapsalu 
Statthalter. Christoffer Kursell (langenud 1577. aastal Võnnus) oli 1567. aastal 
Saaremaa toomhärra, hiljem hertsog Magnuse õuejunkur. Vt Seraphim 1897. 
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Farensbachid olid selgelt taanimeelsed ja astusid hertsog Magnuse 
teenistusse36. 
 
 

Sõjatee algus 
 
Kui Tallinnas baseeruvad rootslased37 valisid 1563. aastal uueks vallutus-
piirkonnaks hertsog Magnusele kuuluvad Läänemaa alad, oli see pöörde-
punktiks noore Jürgen Farensbachi elus. Taani ja Rootsi vahel algas Põhja-
maade Seitsmeaastane sõda (1563–1570)38, kuid enne veel, kui sõjategevus 
sai ametlikult alata, ründasid rootslased 28. juulil 1563. aastal hertsog 
Magnusele39 kuulunud Haapsalu linnust. Hertsog Magnuse alamad, seal-
hulgas Läänemaa aadelkond, kogunesid Haapsalut kaitsma.40 7. augustil 
1563. aastal linn siiski alistus ning rootslased rüüstasid armutult Lääne-
maad.41 Vangistati mitmed olulised aadlimehed, kelle seast hiljem viidi 
                                                 
36  Kui hertsog Magnus 1559. aasta aprillis Kuressaares maabus, valis ta enda 
juurde kogunenud aadlike hulgast nõukogu, kuhu kuulus toomhärrana ka Diderich 
von Parenbeke Haimrest. 1563. aastal on hertsog Magnuse nõukogusse kuulunud 
Johann Farensbach vanem Uuglast, Heinrich Farensbach Päädevast ja Diderick 
(Dirich, Dietrich) Farensbach vanem. (Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
37  1561. aastal andis Rootsi kuningas Erik XIV nn Eriku privileegi, mis kehtis 
Tallinnale ja Harju-Viru rüütelkonnale, see laienes Läänemaa rüütelkonnale alles 
1584. aastal. Samas enamik Läänemaa aadlist pooldas venelaste väljaajamiseks 
Saare-Lääne alade koostööd Poolaga (viimane Liivi ordumeister G. Kettler oli 
sõlminud Poola-Leeduga ametliku kaitselepingu, mida järgiti).  
38  Liivimaal oli tekkinud Euroopa poliitilises tüliküsimuses kõrvaline roll, kus või-
deldi väiksemate vägedega ning oodati mujalt suuremaid ja otsustavamaid tagajärgi. 
Järgnenud 20 aastal oli esimene n-ö vabadussõda, kus kohalik aadel (elanikkond) 
püüdis Poola-Rootsi-Venemaa vahel laveerides endist iseseisvust kas säilitada või 
siis võimalikult soodsatel tingimustel Liivi ordumeistri asemele uut formaalset suve-
rääni saada. Hiljem püüdis kohalik aadel enese ellujäämiseks pakkuda oma teeneid 
palgasõduritena enamikule siinsetele suurvõimudele.  
39  Hertsog Magnuse kohta vt Adamson 2005. 
40  24. juulil 1563. aastal oli Läänemaa rüütelkonnal Haapsalus 78 hobust. Seal oli 
ka Dietrich Farenssbeck koos voori ja kolme hobusega, Winrich Farenssbeck kolme 
hobusega ja Heinrich Farensbeck kuue hobusega, lisaks teised Läänemaa aadlikud. 
Helk, V. 1988. Zwei Musterrollen von Hapsal und der Wieck aus dem Jahre 1563. 
Ostdeutsche Familienkunde 3. Neustadt a.d. Aisch. Lk 354–359. [Edaspidi Helk 
1988] 
41  Läänemaa aadli jaoks oli nn väikesõda võrreldav venelaste rüüsteretkedega. 
1561. aastast kuni 1568. aastani „vabastasid” Tallinnas maabunud rootslased tule ja 
mõõgaga Läänemaa. Mõisad rüüstati ja põlvkondade kogutud varandused tassiti 
sõjategevuse käigus laiali. Kohalik aadelkond võitles nii rootslaste kui taanlaste-
poolakate poolel, kuid proovis selles võitluses ka iseseisvalt figureerida. Põhiliselt 
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Lihulast Rootsi järgmised isikud: Dietrich Farensbach Haimrest, Klaus 
Aderkas, Otto Gilsen, Reinhold Herkel, Johan Farensbach Uudekülast, 
Jürgen Uexküll Konuverest, Heinrich Live ja Jacob Tifter.42 Need oli 
Läänemaa aadelkonna juhtfiguurid, kes olid ka hõimlased.43 
 See, kus tollal oli Jürgen Farensbach, on teadmata. Arvestades rootslaste-
poolset ohtu, võis ta olla Haapsalus või Lihulas, mis olid Läänemaa ainsad 
linnused. David Hilchen on kirjutanud, et juba kümneaastase poisina jättis 
Jürgen Farensbach maha oma kodupaiga ning siirdus Rootsi. Kuna roots-
lased viisid vangidena Rootsi ka tema onu Dietrich Farensbachi, kelle juures 
noormees elas, võib oletada, et tema sattumine Rootsi on seotud onu ja teiste 
sugulaste vangistamisega. See ei ole kahjuks teada, milline oli Rootsi viidud 
Läänemaa aadli põhifiguuride vangistusrežiim.44 
 Rootsis õppis Jürgen Farensbach sõjakunsti aluseid ning värbas väide-
tavalt oma esimese palgasõdurite salga (Commando).45 Ei ole siiski teada, 
missugune roll sai palgasõdurite värbamisel olla nii noorel poisil. Mitmed 
ajaloolased on Jürgen Farensbachi nooruseseiklused Euroopas seadnud 
kahtluse alla, kuna ei peeta usutavaks tema osalemist sõjategevuses 14–18-
aastaselt.46 Siiski pole ka põhjust väita, et Jürgen pidi koos onuga Rootsis 
vangis istuma. Ei ole võimatu, et ta liikus tõesti mööda Euroopat ringi palga-
sõdurite jõugus, kas siis koos sugulastega või omapäi, sõdides Prantsusmaal, 
Ungaris ja lõpuks Madalmaades. Tol ajal oli rüütlikasvatuse juurde kuuluv 
sõjameheks sirgumise teekond erinevates riikides ja õukondades küllaltki 
levinud. Seda kutsuti kavaljeertuuriks. Kahjuks puuduvad andmed 
Farensbachi üldhariduse kohta, kuid ilmselt juba varakult alustatud 
sõjamehekarjäär ei võimaldanudki korralikku haridust saada ning teadmised 
ja oskused tulid eelkõige elupraktika kaudu. Hiljem erinevates (eriti Taani) 
õukondades viibides võis ta oma nooruse vajakajäämisi hariduse vallas ka 

                                                                                                                   
palgasõduritest koosnevate vägedega peetud Läänemaa väikesõda oli Läänemaa 
aadli ja talupoegade jaoks ränk koorem. Enamiku palgatud ratsaväelastest moo-
dustasid Hofleute’d-mõisamehed.   
42  Russow 1993. Lk 150. 
43  Heinrich Li(e)ve oli Winrich Farensbachi väimees, Teenuse ja Sooniste mõisa 
omanik; Reinhold Herkel oli pärit Härglast. Christoph Treyden Riisiperest oli 
Haimre Dietrich Farensbachi väimees.  (Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
44  Rootsist vangistusest pääses Heinrich Farensbach alles 1568. aastal. Arvatavasti 
olid Farensbachid Rootsis vangis kuni Eerik XIV surmani, kindlasti vabastati vange 
Põhjamaade Seitsmeaastase sõja lõppedes 1570. aastal, kui sõlmiti Stettini rahu-
leping Taani ja Rootsi vahel (info pärineb Jaanus Kiililt). 
45  Schiemann 1877. S. 57. 
46  Vt Adamson 2005. Lk 133–134. 
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tasa teha. (On teada, et osa Farensbachi sugulastest oli 1500. aastate alguses 
õppinud Saksa ülikoolides usuteadust jm.47) 
 Kui Jürgen Farensbachi minek 1563. aastal Rootsi on oletus, siis tema 
naasmine Eestisse 1569. või 1570. aastal on kindel fakt. 18-aastasena asus 
Farensbach oma onu Klaus Kurselli ülemjuhatuse all mõisameeste48 juhina 
Rootsi kuninga teenistusse49. Pärast pöördumist kodumaale (arvatavasti 
1570. aasta veebruaris) osales Jürgen Farensbach Tallinnas Klaus Kurselli 
juhitud Rootsi-vastases mässus, mille põhjuseks oli pikka aega maksmata 
jäänud palk Kursellile ja kolmele mõisameeste lipkonnale.50 7. jaanuaril 
1570. aastal vallutas Klaus Kursell koos oma alluvate rittmeistritega palga 
saamise eesmärgil Toompea endise ordulossi. Mõisamehed said lossi 
kaitsemeeskonnast jagu ning võtsid kuberneri koos naise ja lapsega vangi.51 
Lossius lisab, et mässus osales ka Jürgen Farensbach kui Kurselli ritt-
meister.52 18. jaanuaril 1570. aastal sõlmiti kuberneriga kokkulepe, mille 
kohaselt lasti kuberner koos lähedastega vabadusse ning lepiti kokku, et 
Toompea loss jääb mõisameeste kätte kuni järgmiste suvistepühadeni, seniks 
kui rootslased oma võla ära maksavad. 
 Samal ajal pakkus Moskva suurvürst, ennast Vene tsaariks nimetav Ivan 
IV53, hertsog Magnusele Liivimaa kuninga tiitlit. Seni Magnusele lootnud 
Läänemaa aadel hoidus nüüd kas Poola või Rootsi poolele. Hertsog Magnus 

                                                 
47  Tema vanaisa Jürgen Kurselli vend Reinhold Kursell oli 1549. aastal üliõpilane 
Wittenbergis.  
48  Mõisameeste üksused koosnesid kohalikest aadlilipkondadest, kuid võitlesid 
Rootsi kuninga eest. Mõisameeste tegevust kajastavates eestikeelsetes töödes on 
tähelepanuta jäetud aspekt, mida on rõhutanud baltisaksa ajaloolased. Nimelt on 
mõisameeste juhid enamasti kohalikud rüütelkonna esindajad (Kursell, Maydell, 
Dücker, Uexküll, Rosen jne), välismaalasi on rittmeistrite seas suhteliselt vähe. 
Kohalike aadlike tegevuses ei tohiks alahinnata nende soovi leida oma kodumaale 
parim võimalik maaisand. Kahtlemata oli mõisameeste juhtide hulgas ka avantüriste. 
Samas ei tohiks unustada, et nende tegevust, eriti 1560. aastatel, oli kindlasti mõju-
tanud ka rüütelkonna juhtfiguuride tegevus ja tahe, sest suurmaaomanikena oli 
aadelkonna huvi säilitada rahu ja oma privileegid määrav. Mõisameeste tegevus 
näitab ilmekalt, kuidas üks relvakandmisõigusega elanikkonnakiht korporatiivselt 
organiseerus ja segastes oludes paremat lahendust üritas otsida. See on tähtis hetk 
Liivi sõja sotsiaalajaloos. Mõisameeste kohta vt lähemalt Adamson 2006. Lk 20–
47. 
49  Cederberg et al. 1926–29. Lk 88. 
50  Adamson 2005. Lk 105.  
51  Kelch 2004. Lk 216. 
52  Lossius 1878. S. 65. 
53  Ivan IV (Иван IV Васильевич, 1530–1584), Moskva suurvürst 1533–1547, 
Vene tsaar 1547–1584. 
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leppis Klaus Kurselliga kokku Toompea üleandmise taanlastele.54 Enne 
Moskvasse minekut saatis Magnus Kurselli vägede tugevdamiseks 200 
musketäri Saaremaalt. Nende kaitseks lähetas Kursell vastu kaks lipkonda 
ratsameestest mõisamehi, mille arvelt Tallinna garnison oluliselt nõrgenes. 
24. märtsil 1570. aastal tungisid rootslased, kelle käsilased olid eelnevalt 
valvurid purju jootnud, 300 mehega läbi müüriaugu Toompea linnusesse 
ning võtsid Klaus Kurselli koos tema pealikega vangi.55 Jürgen Farensbachil 
õnnestus läbi kloaagiaugu linnusest alla ronida ja Läänemaale põgeneda.56 
 

 
Teenistus venelaste juures 

 
Farensbachi edasise tegevuse kohta andmed erinevad. Ühe allika kohaselt 
vangistasid ta Läänemaal venelased ja viisid Moskvasse.57 Teise allika 
kohaselt olevat Läänemaa rüütelkond määranud ta Moskvasse lähetatud 
saatkonda58, kuid ilmselt sattus ta venelaste kätte vangi59. Ivan IV käskis 
Venemaale jõudnud saatkonna ahelates Moskvasse tuua.60 Kuna Ivan IV 
hullumeelsushood oli avalik saladus, ootasid vangid hirmuga iga päev tsaari 
tujudest lähtuvat surmaotsust. 
 Schiemann väidab, et üksnes Jürgen Farensbach ei lasknud tujul langeda 
ning pälvis julge käitumisega Ivan IV tähelepanu, kes tavaliselt oli harjunud 
oma alluvate ja vangide silmis hirmu nägema. Ivan IV oli lasknud hukata 
mitmed oma andekamad väejuhtid ning oli nüüd tatarlaste ohu tõttu sunnitud 

                                                 
54  Kelch 2004. Lk 217. 
55  Klaus Kursell toodi 31. mail (3. juunil) 1570. aastal Tallinna lossis kohtu ette. 
Süüdistatuna reetmises, löödi Klaus Kursellil ja tema lähimatel abilistel pea maha.  
56  Kelch 2004. Lk 218. 
57  Cederberg et al. 1926–1929. Lk 89. 
58 Ehk on Schiemann Läänemaa saatkonna all silmas pidanud hertsog Magnuse 
saatkonda. 1569. aasta septembris saatis hertsog Magnus oma saadikud Tönnies 
Anton Wrangeli Roelast, Conrad Bourmeisteri ja Claus Aderkase Moskvasse. Saat-
kond kohtus tsaariga ja sai 1569. aasta novembris lubaduse, et Magnusele ja tema 
järeltulijatele antakse terve Liivimaa lääniks, elanikele tagatakse nende usk ja vaba 
kauplemine ning kõik õigused säilitatakse. 1570. aasta jaanuari lõpus tulid saadikud 
Moskvast tagasi. Kroonik Russow kirjutab selle kohta järgmiselt: “Siis läks Magnus, 
haaratuna oma võimuihast ja venna Taani kuninga Frederichi õhutusel, Moskvasse; 
Ivan IV kuulutas ta juunis 1570 Liivimaa kuningaks. Seda olid korraldanud ja 
soovitanud Magnuse nõunikud, lootuses, /.../ et nad saavad niisuguste abinõude ja 
teede kaudu oma vana Liivimaa vabaduse ja heakorra uuesti kätte.”  (Russow 1993. 
Lk 189.) 
59  Schiemann 1877. S. 58. 
60  Ibid. 
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leidma uusi sõjapealikke. Ivan IV märkas Farensbachi ja pakkus talle elu 
ning vabadust, kui Farensbach oleks nõus juhtima tsaari saksa soost 
palgasõdureid tatarlaste vastu.61 
 See, mis Moskvas juhtus, jääb ilmselt saladuseks, kuid igatahes võitis 
Farensbach Ivan IV poolehoiu ning asus tsaari teenistusse. Tähelepanu 
väärib asjaolu, et tsaar eelistas teiste kaasvangide seast just teda (tol ajal 
viibis Moskvas palju sõjakogemustega liivimaalasi) ja määras ta Saksa 
ratsaväe ülemaks. Moskva teenistuses oli mitmeid palgasõdurite üksusi juba 
suurvürst Vassili III aegadest. Sel segadusteajal ei usaldanud Ivan IV 
venelastest sõdureid ning lootis üle Euroopa värvatud palgasõdurite peale.62 
Võib oletada, et Jürgen Farensbachile ei jäetud otsustamisel erilist valikut, 
teisalt oli määramine tsaari ratsaväe ülemaks karjääriredelil suur samm 
edasi. (Farensbachi biograafias rõhutatakse siiski peamise motiivina tema 
soovi asuda võitlusesse tatarlaste kui uskmatute vastu.63) 
 Tundub, et baltisaksa ajaloolased pole hertsog Magnuse isikut Farens-
bachi Vene teenistuses olevate Saksa palgasõdurite pealikuks määramise 
juures eriti arvestanud. Samas on kinnitust leidnud järgmine tõsiasi: kui 
hertsog Magnus kuulutati Moskvas Liivimaa kuningaks, lasti vabaks ka 
sakslastest vangid.64 Arvestades tolleaegset praktikat ning Russowi väidet 
hertsog Magnuse nõunike rollist tema poliitika kujundamisel, võib oletada, 
et Farensbach sattus Moskvasse juba 1569. aasta saatkonnaga või siis 1570. 
aasta kevadel (see oleks samas välistanud tema osalemise Tallinnas Kurselli 
juhitud mässus65) enne venelaste suvepealetungi Tallinna alla, kus ka hertsog 
Magnus ja mõisamehed66 osalesid. Jaanus Kiili on oletanud, et 1570. aasta 
kevadel sõlmiti mingi kokkulepe Ivan IV ja hertsog Magnuse vahel ning osa 
liivimaalasi võis pantvangi jääda. Ei tohi unustada, et Jürgeni onu, Dietrich 
Farensbach Haimrest, oli hertsog Magnuse õuenõunik, seega sobis Jürgen 
Farensbach igati pantvangiks. Tatarlaste ohtu arvestades ning ehk ka hertsog 
Magnuse soovitusel tegi Ivan IV Jürgen Farensbachile pakkumise asuda 
välismaalastest palgasõdurite juhiks. Lisaks tasub meelde tuletada, et Taani-
Venemaa suhted olid tol ajal väga head ning Ivan IV püüdis ka Liivimaa 

                                                 
61  Ibid. 
62  Venelaste ratsavägi oli suhteliselt heal tasemel, jalaväe probleemiks oli eelkõige 
tehniliselt nõrk varustatus. On arvatud, et Ivan IV jalaväes oli ca 4300 välismaalast 
ja 12 000 venelast, kuid välismaalaste arv tundub olevat liialdatud. Vt Kruus 1924. 
Lk 16. 
63  Vt Schiemann 1877. S. 60; Hilchen 1609. 
64  Russow 1993. Lk 189.  
65  Teoreetiliselt on olemas võimalus, et ta jõudis saatkonnast Tallinna tagasi 1570. 
aasta jaanuaris ning liitus alles pärast Toompea vallutamist Klaus Kurselli 
üksustega. 
66  Vt Koit, J. 1951. Mõisamehed. Tulimuld, nr 4. Lk 293–296. 
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vasallkuninga Magnuse poolehoidu võita. Oli ju Magnus kokkuleppel oma 
venna Taani kuningaga müünud Läänemaa (tulevikuplaanides kogu 
Liivimaa) venelastele, millega Ivan IV avanesid parimad võimalused hõivata 
Läänemere-äärsed alad.67 
 Jürgen Farensbachi Moskva loos tekitab omajagu segadust ühe teise 
baltisaksa ajaloolase Leonid Arbusowi väide, et 1570. aastal läks hertsog 
Magnus Moskvasse koos palgasõdurite jõuguga, kelle Wilhelm Farensbach 
oli Venemaa tarbeks värvanud.68 Kas selle Wilhelm Farensbachi all on 
silmas peetud ikka Jürgen Farensbachi? Rootsi poolt 1586. aastal Eestimaal 
korraldatud mõisate revisjoni aruandes on Märjamaal asunud Nõlva mõisa 
kohta öeldud, et see kuulus pärimisõiguse järgi Wilhelm Farensbachi 
abikaasale, kes oli olnud kuus aastat Moskvas vangistuses.69 Samuti seisab 
revisjoniaruandes, et Wilhelm Farensbach olevat olnud Jürgen Farensbachi 
vend. Nõlva mõis oli igatahes Jürgen Farensbachi kodumõis. Kiili väidab, et 
hertsog Magnuse saadikud olid Jürgeni venna ja Nõlva mõisa omaniku 
Wilhelm Farensbachiga Moskvas olnud juba 1570. aasta jaanuaris.70    
 Farensbachi elukäiku lisab veelgi segadust Andres Adamsoni väide, et 
Jürgen osales 1570.–1571. aastal hoopis hertsog Magnuse juhitud Tallinna 
piiramisel Reinhold Roseni mõisameeste lipkonna leitnandina.71 Adamson 
oletab, et Farensbach põgenes pärast Klaus Kurselli vangistamist venelaste 
võimualale, kus ta algul vangistati, ning asus siis kas venelaste või hertsog 
Magnuse teenistusse. Kiili väidab samuti, et Jürgen Farensbach osales 1570. 
aasta augustis Tallinna piiramisel Roseni lipkonna leitnandina ning piiramise 
ebaõnnestumise järel läks oma kaaslastega Moskvasse, kus ta vangistati kui 
ebausaldusväärne välismaalane.72 
 Igatahes, kui uskuda baltisaksa ajaloolaste väiteid tema määramise kohta 
Vene teenistuses olevate välismaalastest palgasõdurite juhiks, asus Farens-
bach värbama ja koolitama uusi palgasõdureid Moskva teenistusse. 1572. 
aastal tuli ta Moskvast Liivimaale ja kogus talve jooksul kohalikest mõisa-
meestest venelaste jaoks mitu lipkonda ratsanikke73, teatades, et neid 

                                                 
67  Vt ka Adamson 2005. Lk 111–115. 
68  Arbusow, L. 1890. Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Mitau: 
Verlag von Jonck und Poliewsky. S. 140. 
69  Ungern-Sternberg, P. von. 1915. Beiträge zur Kunde Est-, Liv- und Kurlands. 
Bd. 8, Heft 1, 2. Reval: Franz Kluge. S. 58–59. 
70  Kiili 2007. Lk 8. 
71  Adamson 2006. Lk 30–34. 
72  Kiili 2007. Lk 8. 
73  Liivimaal oli levinud aadli ratsateenistuse kohustus. Ka hiljem, Rootsi-Poola 
sõdade ajal (1600–1629) oli liivimaalaste osatähtsus Rootsi ratsaväes märkimis-
väärne. Rootslased moodustasid 1620. aastatel Liivimaal mitmeid palgasõduritest 
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kasutatakse üksnes tatarlaste vastu74. Farensbachi kogutud üksus sõdis Vene 
vägede koosseisus edukalt tatarlaste, aga ka kaasmaalaste vastu. Vene 
tsaaride jaoks oli oluline kasutada sõjateenistuses välismaalasi. Välismaised 
palgasõdurid Ivan IV armees pidid olema õppeväeosaks – eeskujuks Vene 
vägedele, eriti taktikas. Oma uues ametis oli Farensbachil ka tähtis roll 
Venemaa ajaloo jaoks olulises Okaa ehk Molodi lahingus. 
 1571. aastal põletasid tatarlased Moskva maha ning Ivan IV oli sunnitud 
maksma neile tribuuti. Krimmi khaan Devlet-Giray75 otsustas uuesti 
Moskvat rünnata ning asus 1572. aasta juulis oma 120 000-mehelise hordiga 
uuele sõjaretkele. Venelastel oli neile vastu panna umbes 60 000-meheline 
vägi vürst Mihhail Vorotõnski76 juhtimisel.77 Kuigi uuemad Vene allikad ei 
maini Farensbachi rolli 30. juulist kuni 3. augustini 1572. aastal toimunud 
lahingus Molodi küla lähistel, juhtis ta Schiemanni järgi 7000-mehelist Vene 
eliitväge, millest enamiku moodustasid Saksa palgasõdurid.78 Lisaks Saksa 
ratsaväele, millest osa oli kogutud Liivimaalt, juhtis ta ka Saksa jalaväge. A. 
Adamson seevastu väidab Vene allikatele tuginedes, et Farensbachil oli 
Okaa jõe joonel ja Moskva all vaid 100 meest, lisaks 200 sakslast Narvast ja 
Tartust.79 Kuigi tema alluvuses olevate meeste täpne arv jääb teadmata, on 
tema osalemine Molodi lahingus siiski kindel fakt. 
 Verine lahing kestis mitu päeva ja tipnes raevuka lähivõitlusega, kus 
tatarlased kaotasid oma vibude eelise. Venelased kasutasid suurtükiväge 
ning murdsid mobiilse vankerkindlustusega80 tatari hordid. Tulemuseks oli 
tatarlaste katastroof, kus Krimmi jõudis tagasi ainult 20 000 meest.81 See, 
millist osa mängis Jürgen Farensbach Okaa lahingu planeerimisel, on 

                                                                                                                   
kürassiiride üksusi. Gustav Adolfi esimeses ihukürassiiride kompaniis oli palju liivi-
maalasi ning seda juhtis liivimaalasest rittmeister Jörgen Aderkas. 
74  Russow 1993. Lk 211. A. Adamson ei pea eriti usutavaks suurema üksuse kui 
ühe lipkonna värbamist. Hiljem moodustas see ilmselt hertsog Magnuse mõisa-
meeste tuumiku. Vt Adamson 2006. Lk 34. 
75  Devlet I Giray (1512–1577), Krimmi khaan 1551–1577. 
76  Vürst Mihhail Ivanovitš Vorotõnski võttis osa Kaasani vallutamisest 1552. 
aastal, juhtis Moskva valduste lõunapiiride kaitset tatarlaste vastu ja oli Okaa 
lahingu võitja 1572. aastal. Sellele vaatamata piinati vürst Vorotõnski aasta hiljem 
Ivan IV käsul surnuks. 
77  Wikipedia, kodulehekülg. Battle of Molodi. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Molodi>, (12.10.2006).  
78  Schiemann 1877. S. 59. 
79  Adamson 2006. Lk 34. 
80 Saksa Wagenburg, vene гуляй-город – mobiilne vankerkants vaenlase rünnaku 
tõrjumisel, mida kasutati efektiivselt ka rünnakul. 
81  Xenophon Military History, kodulehekülg. Battle of Molodi. 
<http://www.xenophon-mil.org/rushistory/battles/ivanbook.htm#armylist>, 
(18.10.2006). 
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teadmata. Mis puutub tema isiklikku vaprusesse, siis olevat ta kartmatult 
lahingusse ratsutanud, kutsudes tatarlasi kahevõitlusele, ning võitnud neid 
kõiki. Tema tegevus lahingus on pälvinud üldist kiitust ning sellest olevat 
loodud isegi laul.82 
 Okaa lahinguga likvideeriti tatarlaste oht ning Ivan IV tähelepanu 
pöördus taas Liivimaa poole. Tsaar soovis oma väepealikut teenistuses edasi 
hoida, kuid Jürgen Farensbachi auks peab ütlema, et ta polnud nõus oma 
kodumaa vastu võitlema, mistõttu oli sunnitud tsaari teenistusest lahkuma. 
A. Adamsoni väitel osales Farensbach siiski 1572/1573. aastal Ivan IV ja 
hertsog Magnuse korraldatud sõjakäigul Paide alla ning alles pärast seda 
naasis Liivimaale, kus 1575. aastal astus ooberstina Taani teenistusse.83 
 
 

Teenistus taanlaste juures 
 
1572. aasta sügisel põgenes Jürgen Farensbach mõnedel andmetel tatarlaste 
alade kaudu Viini keisri Maximiliani84 juurde ja varsti pärast seda edasi 
Taani kuninga Frederik II85 teenistusse86. Aastatel 1572–1579 oli Jürgen 
Farensbach Taani kuninga õuemarssaliks (Hofmarschall) Kopenhaagenis. 
Hertsog Magnuse roll Farensbachi uude ametisse kinnitamisel on arvatavasti 
olnud tagasihoidlik, pigem on määravaks saanud Farensbachi enda sõjalised 
oskused ning kuulumine Taani huviorbiidis oleva Läänemaa (Saaremaa) 
põlisaadlike hulka. 
 Jürgen Farensbach oli kuninga lähedane usaldusalune ja teeninud ära 
tema austuse. Ühes kirjas Farensbachile märgib Frederik II muuhulgas 
järgmist: “Ma joon koos sinuga suure klaasi veini ja jään sinu armulikuks 
kuningaks, kuni ma elan, kui sa jääd selliseks, nagu sa oled”.87 Ühe allika 
kohaselt olevat Farensbach saanud 1575. aastal Taani kuningalt oobersti 
aukraadi (Kriegsoberst) ja vastava patendi ehk ametliku tunnistuse.88 Võib 
oletada, et oobersti patenti ei antud niisama, vaid selleks pidi Farensbach 
kuninga teenistusse palgasõdureid värbama. Aastad Kopenhaagenis ja 

                                                 
82  Schiemann 1877. S. 59. 
83  Adamson 2006. Lk 34. 
84  Maximilian II (1527–1576), Böömi ja Ungari kuningas, Püha Saksa-Rooma riigi 
keiser aastatel 1564–1576. 
85  Frederik II (1534–1588), Taani ja Norra kuningas 1559–1588. 
86  Vt Cederberg et al. 1926–1929. Lk 89. Teistel andmetel olevat Farensbach 
juhatanud Moskva teenistuses Saksa ratsanikke edasi ning naasnud Liivimaale, kus 
1575. aastal astunud ooberstina Taani kuninga teenistusse. Vt ka Adamson 2005. 
Lk 133. 
87  Schiemann 1877. S. 60.  
88  Adamson 2005. Lk 133. 
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praeguse Schleswig-Holsteini liidumaa aladel asunud Haderslebeni (taani  
Haderslev) lossis (seal oli sündinud Frederik II) kuninga nõuandjana 
möödusid Jürgen Farensbachi jaoks suuremate vahejuhtumiteta. Ta osales 
vaid sõjategevuses Danzigi all. 
 Danzigi piiramine oli üks osa nn Poola kuningakriisist.89 Danzigi linn, 
mis oli tollal saksakeelne ja -meelne ning samas suurim Poola kuningriigi 
linn, toetas kuningavalimistel Habsburgide kandidaadi Maximilian II 
asumist Poola troonile. Just Maximilian valitigi kuningaks (1527–1576, 
Saksa-Rooma riigi keiser aastail 1564–1576), keda toetasid roomakatoliku 
kirik ja paavst isiklikult. Kolme päeva pärast ähvardas šlahta ehk väikeaadel 
Poola seimi kodusõjaga ning nõudis Piastide soost kuninga valimist.90 Samal 
päeval valis seim Transilvaania vürsti Stefan Báthory91 Poola kuningaks. 
Báthoryt toetasid ülekaalukalt protestandid, kes kartsid, et kuningaks 
valitakse Habsburgide soost äärmuskatoliiklik monarh. Báthory oli tuntust 
kogunud Transilvaania valitsejana. Seal oli ulatuslik usuvabadus kehtestatud 
juba 1568. aastal. Kuigi Danzig oli protestantlik linn, kalduti seal toetama 
katoliiklasest, kuid saksa päritolu kuningakandidaati. 
 Juba 1570. aastal oli Danzigis moodustatud komisjon, mis reguleeris 
suhteid Poola ja tema suurima linna vahel. Kui kuningaks valiti Stefan 
Báthory, algas Danzigis ülestõus. Danzig oli ümbritsetud tugeva keskaegse 
linnamüüriga, mida oli 16. sajandil tugevdatud muldvallidega. Linna oli 
ehitatud kaks uut vallibastioni ning välikindlustus koosnes tammidest ja 
lüüsidest, mis tegi linna vallutamise äärmiselt raskeks. Lisaks sai Danzig abi 
Habsburgidelt ning Taani laevastikult.92 
 17. aprillil 1577. aastal toimunud Lubieszowi lahingus lõid poolakad 
rängalt Danzigi vägesid, kuid sõjategevus jätkus.93 Üheks Danzigi relva-
jõudude uueks juhiks määrati Jürgen Farensbach, kes kaitses linna edukalt 

                                                 
89  Pärast kuningas Sigismund II Augusti surma 1572. aastal valiti uueks kuningaks 
Henryk II Walezy (Henri Valois), kes aga 1573. aastal pages Prantsusmaale, kus sai 
kuningaks Henri III nime all. Seejärel oli Poolas kolmeaastane interreegnumi 
periood. 
90  Alates 1505. aastast vastu võetud konstitutsioonidest sattusid Poola kuningad 
sõltuvusse seimist ehk parlamendist, 1573. aastast valiti kuningaid kogu šlahta osa-
võtul (electio viritim). 
91  István (Stefan) Báthory (1533–1586), Transilvaania vürstide dünastiast pärit 
Poola kuningas aastail 1576–1586.  
92  Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. War with the Gdansk Rebels 1576–
1578. <http://www.jasinski.co.uk/wojna/battles/1577-Gdansk/1577-Gdansk1.htm>, 
(15.09.2006). 
93  Danzig kaotas 4420 meest ja umbes 5000 võeti vangi. Poolakad kaotasid 188 
meest, neist 58 sai surma. Vt ibid.  
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poolakate vastu.94 Taani laevastik, mis kaitses linna merelt, saatis maale 
mõned värvatud üksused, lisaks palkas linn umbes 10 000 uut palgasõdurit. 
 Farensbachi Danzigi linna teenistusse asumise täpne aeg on teadmata, 
kuid selleks oli tal kuningas Frederik II luba. Ühe allika kohaselt pakkusid 
danziglased Farensbachile vägede ülemjuhataja ametikohta pärast eelmise 
ülemjuhataja langemist.95 
 Kuna sõjategevus ei andud tulemusi ja mõlemad pooled soovisid rahu, 
hakkas Stefan Báthory oma vägesid alates 1577. aasta septembrist Danzigi 
alt ära viima, et alustada sõjategevust Moskva vastu. Rahuläbirääkimiste 
juures viibis ka Farensbach, kes aitas linnale häid tingimusi välja kaubelda.96 
1577. aastal sõlmitud Marienburgeni lepinguga kinnitas Báthory Danzigi 
privileege ning linn maksis vastutasuks 200 000 Poola zlotti (või kuldnat), 
mida Báthory kasutas sõjapidamiseks Ivan IV vastu. Linna eduka kaitsmise 
ja heade läbirääkimistulemust eest kinkis Danzigi linn Jürgen Farensbachile 
375 kuldnat väärt kuldketi.97 
 Danzigi kaitsel oma sõjalisi oskusi näidanud Farensbachile oli see 
esimeseks kohtumiseks Poola kuninga Stefan Báthoryga, kes üritas sellest 
ajast Farensbachi enda teenistusse värvata.98 
 
 

Saaremaa asehaldur 1579–1584  
 
Saaremaa oli läinud 1560. aastal Taani ülemvõimu alla ning kuningas oli 
läänistanud selle oma vennale hertsog Magnusele, kes saabus Kuressaarde 
1561. aasta aprillis. 1570. aastal sõlmitud Stettini rahulepinguga anti 
vahepeal rootslaste vallutatud Saaremaa Taanile tagasi, kuid piirkonna 
tegelik üleandmine viibis kuni 1574. aastani. Stettini rahulepingu kohaselt 
pidi hertsog Magnuse valdusi Saaremaal tunnustatama ainult juhul, kui ta 
loobub koostööst venelastega. Kuna hertsog Magnusest sai peatselt Venemaa 
vasallist Liivimaa kuningas, jäi Saaremaa otseselt Taani kuninga alluvusse. 
 Pärast Danzigi kaitsmist oli Jürgen Farensbachi väärtus sõjamehena 
tõusnud ka Taanis ning kuningas Frederik II otsustas teda kasutada tema 
kodumaal. Taani kuninga eesmärgiks Saaremaal oli kohalikku rüütelkonda ja 
kodanikke enda poole võita, mistõttu oli tavaks määrata asehalduriteks 

                                                 
94  Schiemann 1877. S. 61. 
95  Körber 1885. S. 248. 
96  Schiemann 1877. S. 61.  
97  Körber 1885. S. 248. 
98  Schiemann 1877. S. 61. 
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kohalikke aadlikke (nt Claus von Ungern jt).99 Frederik II läänistas 
Farensbachile Saaremaa tema eluajaks (teenistuslääniks) ja andis talle 
kinnituse Läänemaal Farensbachide suguvõsale kuulunud mõisate 
omandamise kohta.100 Aastatel 1579–1584 oli Jürgen Farensbach Taani 
kuninglik asehaldur Saaremaal. Ta tegutses seal peaaegu iseseisvalt, sest tal 
oli kuninga täielik usaldus. Asehaldurina oli tal õigus koguda endale aasta-
palgaks 30 000 kuldnat (10 000–12 000 taalrit). See oli kogu Saaremaalt 
saadav tulu, millest ei läinud midagi kuningale ega riigikassale.101 Lisaks 
Saaremaa valitsemisele ja muude privileegide nautimisele oli Farensbachi 
kohustuseks ühtlasi kaitsta Taani valdusi.102  
 
 

Sõjategevus Moskva vastu 1579–1582 
 
Danzigi piiramise järel sai Poola Moskvaga võitlemiseks vabad käed. 11.–
30. augustini 1579 piirati Polotskit ning linn vallutati. 1579. aasta lõpus 
sõlmisid rootslased ja poolakad venelaste vastu liidu. Stefan Báthory 
otsustas kutsuda oma Saksa palgasõdureid juhtima just Jürgen Farensbachi, 
kellega ta oli Danzigi müüride all koos võidelnud. Pakkumine tundus 
Farensbachile ahvatlev ning Taani kuninga Frederik II loaga võttiski ta 
aastail 1580–1581 osa Stefan Báthory venelaste vastu korraldatud sõja-
käikudest Velikije Luki ja Pihkva alla.103  
 12. juulil 1580. aastal liitus Jürgen Farensbach koos 100 Saksa ratsaniku 
ja 50 laskuriga Bielonos poolakate sõjaväega.104 Farensbach määrati Poola 
vägede juhtkonda. 1580. aasta sõjakäigust võttis poolakatel osa 48 399 
meest, nende hulgas oli 34 475 ratsaväelast.105 
 Poola väed liikusid esialgu Polotskisse ja sealt edasi Velikije Luki alla. 
Farensbach ise viibis poolakate eesliinil reduutides ning tegi ettepaneku 

                                                 
99  Lode-Uexküll-Parembeke olid vanimad Läänemaa ja Saaremaa kohalikud sugu-
võsad ning nende abil püüti säilitada nii juriidilist kui ka personaalset järjepidevust. 
(Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
100 Farensbachide suguvõsa mõisad asusid Läänemaal, mille olid tollal hõivanud 
rootslased. Seega kinnitas Frederik II Farensbachi n-ö moraalse õiguse suguvõsa 
mõisatele. Samas pole kindlaid andmeid, mille põhjal saaks väita, et Saaremaal ei 
antud Farensbachidele sõja käigus juurde teisi mõisaid. Schiemann 1877. S. 61. 
101 Adamson 2005. Lk 35. 
102 Saaremaa rüütelkond pidi kandma ratsateenistuse kohustust ja andma 12 adramaa 
kohta ühe sõduri. Talurahva hulgast peeti ülal kuus jala- ja kaks ratsaväekompaniid 
kokku 800 mehega. Vt Libe et al. 1997. Lk 750. 
103 Cederberg et al. 1926–1929. Lk 89. 
104 Schiemann 1877. S. 61. 
105 Frost 2005. Lk 90. 
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kindlus tormijooksuga vallutada. Ta pakkus ennast tormijooksu ajal koos 
oma palgasõduritega koguni esimesse ritta, et vähemate kogemustega Poola 
sõjamehed võiksid nende järel rünnata. Ent Poola sõjanõukogu liikmed ja 
isegi Stefan Báthory laitsid mõtte tormi joosta maha, sest kartsid oma 
sõdureid kaotada.106  
 5. septembril 1580. aastal vallutasid poolakad viimaks Velikije Luki. 
Venelaste kantsi vastupanu murdmiseks ei mallanud Farensbach end siiski 
tagasi hoida ja ratsutas ise lahingusse. Kindluse kaitsjate ägedast vastupanust 
hullunud Poola, Ungari ja Saksa palgasõdurid (Landsknecht’id) tapsid kõik 
venelased, kelle kätte said. Kaitsjate hulgas olnud vene bojaar Vassili Varka 
olevat tormanud Jürgen Farensbachi jaluste juurde, paludes oma elu säästa. 
Farensbach ei saanud talle aga kaitset pakkuda, sest raevunud 
Landsknecht’id tapsid ta Jürgeni käte vahel. Selles kähmluses sai Farensbach 
ise haavata.107 
 Pärast Velikije Luki vallutamist viis Jürgen Farensbach oma palgasõdurid 
tagasi Saaremaale. Teel Kuramaa kaudu oma Saaremaa valdustesse kohtas 
Farensbach Turaidas Sophie (Sofia) von der Recket (sündinud Fircks). 
Endine Dobele komtuur Thiess von der Recke oli äsja, 60. eluaastal surnud 
ning Sophie leseks jäänud. Jürgen Farensbach, kes oli tollal 27-aastane, 
armus varakasse, kuid endast kümme aastat vanemasse Sophie’sse ja palus 
tolle kätt. Sophie ei lükanud Farensbachi abieluettepanekut tagasi ning nad 
abiellusid.108 Arvatavasti said abiellumise puhul oluliseks ka Sophie’le 
kuuluvad sõjast puutumata ja rikkad Kuramaa mõisad. 
 Peatselt kutsus Stefan Báthory Farensbachi tagasi sõjateenistusse. 
Zavolotšejes viibinud Poola sõjanõukogu otsustas pärast Novgorodi operat-
siooni tagasilükkamist asuda Pihkvat vallutama.109 Pihkva oli Moskva, 
                                                 
106 Schiemann 1877. S. 62. 
107 Ibid. 
108 Sophie’ga oli Jürgenil kokku neli poega ning mõningates allikates on mainitud ka 
tema (kasu)tütart Magdalenat. Ühest pojast, Wolmarist (Thomas Wilhelm, 1586–
1633), sai 1611. aastal Liivimaa kuberner. Süüdistatuna riigireetmises, hukati ta pea 
maharaiumise teel 1633. aastal Regensburgis. Wolmari esimene abikaasa oli Agnes 
von Everstein Naugardist (surnud 1611), teine abikaasa oli Krystyna Maria 
Chodkiewiczowna. Teine poeg Jan (Johann, Hauptmann von Lemsal) oli Poola 
kuninga rittmeister (rotmeister korolewski), kes suri 17. sajandi teisel poolel Lõuna-
Poolas. Jani esimene abikaasa oli Katarzyna Czemianska ja teine abikaasa Elzbieta 
Tyskiewiczowna. Magdalena Farensbach, kes oli seotud Poola kuninganna Jadviga 
Eleonoraga (Anna Wazovna), oli ilmselt Wolmar Farensbachi tütar esimesest 
abielust, sest ta on sündinud 1608. aastal Naugardis ning surnud 1642. aastal. 
Sünniaasta järgi ei saa nimetatud Magdalena olla Jürgen Farensbachi tütar. (Autori 
kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
109 Sepp, H. 1937. Stephan Bathory ja Gustav Adolfi Pihkva-vastased operatsioonid. 
Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv. Lk 7. [Edaspidi Sepp 1937] 
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Smolenski ja Novgorodi järel üks tähtsamaid Vene kindlustusi. Jürgen 
Farensbach osales Pihkva vastu suunatud sõjakäigu ettevalmistamisel. Siin 
kohtus ta samuti suurkantsler ja suurhetman Jan Zamoyskiga (1542–1605), 
kes aitas Poola troonile Stefan Báthory ja hiljem ka Sigismund III (Zyg-
munt). Sellest Poola ajaloo ühest mõjuvõimsamast mehest sai Farensbachi 
eeskostja nii kuningas Stefan Báthory kui Sigismund III juures.  
 Poola eelväed jõudsid Pihkva alla 24. augustil 1581. aastal, asudes laag-
risse Tšejehha jõe taha. Poolakate 30 000-meheline peavägi asus laagrisse 
Pihkva eendil, kus ratsavägi oli võimalik paigutada Pihkva jõe käärudesse. 
Poolakate laagri asumine laiaulatuslikul maa-alal tegi venelastele raskeks 
moona ja abivägede kohaletoimetamise. Lisaks arvestatavale Ungari 
väekontingendile oli Báthoryl Pihkva all umbes 500 Saksa ja 250 Liivimaa 
ratsanikku ning võõrjalaväerügement, kus oli üle pooleteise tuhande sakslase 
ja veerand tuhat šotlast.110 Stefan Báthory maksis Farensbachi 1500 palga-
sõdurile (seekord valdavalt valloonid ja šotlased) kuutasuks 10 000 Ungari 
kuldnat.111 R. Frost lisab, et paljudel Pihkva all võidelnud Poola ohvitseridel 
oli sõjakogemusi Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Itaaliast, teiste seas ka liivi-
maalasel Georg (Jürgen) Farensbachil.112 
 Vaatamata venelaste saadetud abivägede ning Pihkvast korraldatud välja-
tungide tagasitõrjumisele halvenes linna piiravate Poola vägede olukord. 
Pidevat muret valmistas sõjaväe moonaga varustamine. Kuningas Báthory 
soovis vallutada Petseri kloostri, mis asus Pihkvast Riiga kulgeva tee sõlm-
punktis ning ohustas seetõttu moonavooride liikumist. Tugevasti kindlusta-
tud kloostris oli 200 streletsi, kes sooritasid pidevalt kallaletunge Poola 
varustusliinidele. 28. oktoobril 1581. aastal saadeti varustusliinide kaitseks ja 
kloostri sõjalise tugevuse selgitamiseks välja Jürgen Farensbach koos Saksa 
ning Poola ratsaväelastega.113 Teel Petserisse kohtas Farensbach Vene 
ratsaväelasi, kes varitsesid parasjagu poolakate moonavoori. Farensbach 
ründas neid ja tuli sellest kokkupõrkest välja võitjana. Petseri alla jõudes 
ning kloostri vananenud kaitsemüüre nähes otsustas Farensbach kloostri 
vallutada. Báthory saatis selleks Farensbachile appi Saksa jalaväelased ja 
mõned suurtükid. 
 Suurtükitule tagajärjel varises osa Petseri kloostrit ümbritsenud müürist 
kokku ning Farensbach saatis rünnakule oma väed, mis löödi siiski tagasi. 

                                                 
110 Frost 2005. Lk 76. 
111 Schiemann 1877. S. 63. Rajtars-tüüpi ratsavägi oli nn lääne-tüüpi ratsavägi, mis 
oli relvastatud rapiiride ja püstolitega. Poola väejuhtide seas olid rajtar’id isegi 
hinnatumad kui raskehusaarid. Näitena maksti rajtars-ratsaväelasele 1652. aastal 64 
zlotti kuus, seevastu husaarid said 41 zlotti.  (Brzezinski, R. 2002. Polish Armies 
1569–1696. Vol. 2. Cardiff Bay: Osprey Publishing. P. 8.) 
112 Frost 2005. Lk 76. 
113 Sepp 1937. Lk 15. 
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Farensbachile saadeti abiks 500 Ungari jalaväelast (haidukki) koos mõne 
suurema kahuriga. Ungarlased asusid Farensbachi Saksa jalaväelaste kõrvale 
ning alustasid müüride tulistamist. Pärast järjekordse müüriosa kokku-
varisemist võeti ette uus tormijooks, mis löödi samuti tagasi. Venelased 
tõrjusid korduvalt Farensbachi sakslaste ja ungarlaste rünnakuid, tappes ja ka 
vangistades paljusid.114 Kloostrit ei suudetudki vallutada ning venelased 
jätkasid sealt poolakate varustusliinide ründamist, tungides isegi Pihkvani. 
Farensbach pöördus pärast Petseris kogetud ebaedu tagasi Pihkvasse. 
Detsembris tabasid poolakaid taudid ja külm ilm. Eriti rasked olid kuus 
viimast piiramisnädalat.115 Poola vägede õnneks sõlmiti 15. jaanuaril 1582. 
aastal Jam Zapolski vaherahu. Pärast rahulepingu sõlmimist pöördus Jürgen 
Farensbach tagasi Saaremaale. 
 
 

Konflikt Taani kuningaga 
 
Pärast Pihkva sõjakäiku lõppes Jürgen Farensbachi ja Stefan Báthory 
vaheline leping. Jürgen Farensbach oli pidanud tegema sõjategevuse õnnes-
tumiseks omalt poolt suure rahalise väljamineku, kuna Poola kuningal oli 
palgasõduritele tasumiseks raha lõppenud. Abikaasal Sophie’l olid jõukad 
mõisad Kuramaal, mille tuludest Jürgen ise oma sõduritele maksis.116 Samas 
soovis Stefan Báthory Farensbachi jätkuvalt enda teenistuses hoida. 
 Sõjaliste teenete eest läänistas Báthory pärast rahu sõlmimist 1582. aastal 
Farensbachile Karksi lossi koos tuhatkonna talupojaga, lisaks lubas kuningas 
talle 1000 riigitaalrit aastapensioni Riia tollikojast.117 Teisest allikast võib 
välja lugeda, et Stefan Báthory oli sunnitud palgasõdurite võla kuidagi 
Jürgen Farensbachile hüvitama ning ta pakkus asenduseks rikkaid mõisaid 
Liivi- ja Kuramaal.118 Arvatavasti ei olnud Taani kuningal Frederik II küll 
midagi selle vastu, et Farensbach oma higi ja verega saadud teenete eest 
väärilise tasu saab, kuid edasine asjade käik ei olnud talle enam meele-
pärane. 
 Nimelt tegi Stefan Báthory Farensbachile ahvatleva ettepaneku püsivalt 
Poola teenistusse asuda ning pakkus talle Võnnu vojevoodi119 kohta. 
Meenutagem siinkohal, et mõned aastad enne seda oli Taani kuningas 
läänistanud Farensbachile kogu Saaremaa, lubades seal koguda aastas 
                                                 
114 Kelch 2004. Lk 273. 
115 Sepp 1937. Lk 16. 
116 Schiemann 1877. S. 63. 
117 Kelch 2004. Lk 298. 
118 Körber 1885. S. 250. 
119 Vojevood oli Poolas ja Leedus algselt rahu ajal kuninga asemik kohapeal ja sõja 
ajal väepealik, hiljem vojevoodkonna ehk territoriaalse haldusüksuse valitseja. 
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12 000 kuldna ulatuses makse tingimusel, et Farensbach on kuningale ustav 
ega asu ilma kuninga loata kellegi teise teenistusse. Farensbach teavitas 
Báthory pakkumisest Frederik II, kuid ei saanud sellele Taani kuninga 
heakskiitu.120 Näib, et ka Farensbach ise kahtles esialgu, ent ei näinud kahe 
isanda teenimises siiski huvide konflikti.121 Tol ajal olid Taani ja Poola 
suhted üsna sõbralikud. 
 Pärast hertsog Magnuse surma 1583. aastal muutusid Taani ja Poola 
suhted teravaks Piltene maakonna omandiküsimuse tõttu.122 Pärast Saaremaa 
loovutamist oli hertsog Magnus pidanud piirduma Piltene maakonnaga 
Kuramaal. Kuni hertsog Magnuse surmani olid Taani ja Poola suhted jäänud 
sõbralikuks, kuid pärast Magnuse surma tahtis Poola kuninga vasalliks olev 
Kuramaa hertsog liita Piltene oma hertsogkonnaga. Piltene rüütelkond 
seevastu soovis jääda edasi Taani alluvusse, et kaitsta ühtlasi ka luteri usku. 
Nii algaski võimuvõitluse pinnal sõjategevus.  
 Jürgen Farensbach üritas sobitada vaenupoolte vahel rahu, pakkudes 
välja, et tuleks ära oodata tüliküsimuse lahendus kõrgemal tasandil. Taani 
kuningas Frederik II hakkas sellises vahendajarollis Farensbachi põhjen-
datult liigses Poola-sõbralikkuses kahtlustama.123 Stefan Báthory prooviski 
Jürgen Farensbachi enda poole võita ja pakkus talle koguni Piltene 
asehalduri kohta.124 See oli hästi läbimõeldud poliitiline samm, millega 
Piltene oleks tulevikus saadud Poola valdusse.  
 Arvatavasti kuulis sellest pakkumisest ka Frederik II, kes 1583. aasta 
augustis saatis Farensbachile teravasisulise kirja.125 Kirjas tegi kuningas 
kibestunult etteheiteid, et Farensbach oli Poola kuningalt vastu võtnud 
Karksi lääni, Võnnu staarosti (asehalduri) ja Liivimaa aadelkonna rittmeistri 
(sõjalise juhi) ametikoha. Kuigi Farensbach oli neid valdusi ja ametikohti 
vastu võttes seadnud oma tingimuseks, et teda ei tohi kasutada Taani 
kuninga vastu, ei olnud see Frederik II jaoks piisav. Ilmselt soovis Frederik 
II tulevikus kasutada Farensbachi sõjategevuses poolakate vastu Kuramaal, 
kuid kahe isanda teenimise tõttu ei olnud see enam võimalik. 
 Kuna Frederik II kahtlustas Farensbachi Poola kuninga poole hoidmises, 
pidi ta paratamatult mõtlema ka oma Saaremaa valduste kaitsmisele.126 

                                                 
120 Kelch 2004. Lk 298. 
121 Ibid. 
122 Vt Adamson 2005. Lk 179. 
123 Cederberg et al. 1926–1929. Lk 89. 
124 Schiemann 1877. S. 64. 
125 Körber 1885. S. 250. 
126 Rootsimeelse Kelchi kroonika kohaselt sai Farensbachi ahnus kainest mõistusest 
võitu ja tal tekkis soov teenida kahte sel ajal vaenujalal olevat isandat. Farensbach 
võttis Võnnu vojevoodi koha vastu, saades veel Liivimaa rüütelkonna peameheks, 
ning andis poolakatele truudusevande, olemata siiski Taani-vaenulik. Samas olevat 
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Frederik II saatis Saaremaale enda esindajatena kaks komissari: õuejunkrud 
Georg Schwabe ja Konrad Wrede. Komissarid võtsid kuninga käsul 
Saaremaa juhtimise üle ning Jürgen Farensbach pidi toimima nende korral-
duste kohaselt. Peatselt mõistis Farensbach, et kuninga volinike tegevus on 
suunatud tema kõrvaletõrjumisele.127 Seepeale asus ta Saaremaal oma võimu 
kindlustama.128 
 Mõningatel andmetel olevat Schwabe teatanud Farensbachile, et tema 
teenistuskoht ja lään võetakse Taani kuninga soovil temalt ära. Farensbach ei 
olnud lääni tagastamisega nõus ning teatas, et läheb asja ise Taani kuninga 
juurde arutama.129 Tema äraolekul määrati Kuressaare linnuse juhtimine 
nelja kohaliku aadliku ülesandeks.130 Saaremaa rüütelkonna esindajad 
astusid Farensbachi kaitseks välja, teatades, et nad ei taha niisugust kuninga 
soovi täita. Rüütelkonna esindajad väitsid, et komissaride korraldus oli 
nonde omavoli, mitte Taani kuninga tahe. Arvatavasti sundis Farensbach ise 
rüütelkonna esindajaid enda kaitseks välja astuma.131 Georg Scwabe ähvar-
das asjaosalisi riigireetmise eest võllaga, kuid aadli esindajad jäid endale 
kindlaks ning valmistusid Saaremaad vajadusel jõuga kaitsma. Samal ajal 
mehitas Farensbach Kuressaare linnuse Saaremaa aadlike (Saaremaa 
aadlilipkonna) ja uue kaitsemeeskonnaga ning laskis neil endale truudust 
vanduda.132 Ärevate aegade tõttu oli Jürgen saatnud oma abikaasa Sophie 
Kuressaarest Gotlandile.133 
 Tekkinud olukorras mõistis Farensbach, et tehtud sammudele võib 
järgneda Taani-poolne karistusretk, ning sõitis Preisimaale, et otsida hertsog 
Georg Friedrichilt (1539–1603) vahetalitust tekkinud tülis. Nii viibis 
Farensbach 1583. aasta detsembris Köningsbergis.134 Hertsogi nõunik Levin 
von Bulaw proovis isiklikult kuningas Frederik II Farensbachiga lepitada, 
kuid kuningas suhtus eitavalt igasugusesse vahetalitusse. Frederik II 
põhjendas oma viha Farensbachi asumisega Poola kuninga teenistusse ning 
näitas oma rahulolematust ka hertsog Magnuse päranduse jagamise pärast 
Piltenes. Taani kuningas teatas, et teda ei huvita Farensbachi veelkordne 

                                                                                                                   
ta hakanud Võnnust välja ajama kõiki, kel oli seal maavaldusi, ja nende maid 
konfiskeerima, siirdudes seejärel tagasi Saaremaale. Vt Kelch 2004. Lk 298. 
127 Konflikt sai alguse 1583. aastal pärast hertsog Magnuse surma. Frederik II olevat 
nõudnud 1. märtsil 1584. aastal Jürgen Farensbachilt tagasi Taani väeülemaks 
(Schiemann 1877) või Kriegsoberst´iks määramise patenti (Körber 1885).  
128 Schiemann 1877. S. 66. 
129 Kelch 2004. Lk 298. 
130 Körber 1885. S. 251. 
131 Ibid. 
132 Kelch 2004. Lk 298. 
133 Körber 1885. S. 251. 
134 Helk 2003. Lk 40. 
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tõotus taanlastele mitte vastu astuda. Tüliküsimuseks sai ka Farensbachi 
abikaasa emigreerumine Gotlandile.135 Kuigi Gotland kuulus tol ajal Taanile, 
pidas Taani kuningas seda arvatavasti võitlustandrilt lahkumise sooviks.  
 Preisi hertsogi Georg Friedrichi vahetalitusest ei saanud asja. Uued 
komissarid koos Taani laevastikuga riigiadmiral Hak Holgersohni juhtimisel 
asusid teele, et Saaremaad tagasi vallutada. Lahingut siiski ei toimunud, 
kuna Kuressaare kaitsemeeskond andis linna kuue päeva pärast taanlastele 
üle. Kuna Saaremaa aadel oli hoidnud tülis Farensbachi poole, pidi 
aadelkond kuningalt andeks paluma ning pärast ennast uuesti vandetõotuse 
kaudu siduma Taani kuninga ja krooniga. Samas vallandati Taani teenistuses 
olnud liivimaalased, ka need, kes olid kõrgetel ametikohtadel.136 
 Preisi hertsogi vahendusel jõudsid Poola ja Taani aga üksmeelele Piltene 
tüliküsimuses ning 15. aprillil 1585. aastal sõlmiti Taani ja Poola vahel 
Kronenbergi leping.137 Selle lepingu põhjal loobus Frederik II kõigist 
õigustest Piltenele ning sai loobumise eest kahjutasuna 30 000 riigitaalrit. 
Kahe riigi vahel sõlmiti ilmselt ka Saaremaad puudutav kokkulepe, milles 
aga Farensbachi ei mainitud.138 Kokkuvõtvalt võib öelda, et konflikt Taani 
kuningaga oli Farensbachi jaoks ebasoodsalt lahenenud. 
 Taani kuningas oli oma vihas leppimatu, kuid Stefan Báthory võis olla 
rahul, et oli saanud Farensbachi täielikult enda teenistusse. Selleks et 
heastada Farensbachile neid materiaalseid hüvesid, mida too kaotas eespool 
nimetatud kokkuleppega, kindlustas Báthory talle Võnnu vojevoodi ameti-
koha. Lisaks nimetas ta Farensbachi Tarvastu lossi pealikuks (Hauptmann 
von Tarvast) ja kinkis talle pärandatavana Karksi koos selle juurde kuuluvate 
maadega.139 Ametlikult sai Jürgen Farensbach Võnnu vojevoodkonna 
(staarostkonna) presidendiks 1584. aastal (vojevoodiks 1598. aastal). Seega 
oli ta 33-aastasena saanud Liivimaal asuvate Poola vägede ülemaks ning 
Põhja-Liivimaa asevalitsejaks. Ühtlasi oli Farensbach Liivimaa aadliväe 
rittmeister, maamarssal (Landmarschall) ning kohaliku kaitseväe 
ülemjuhataja, kelle kohuseks oli korraldada kaitset Poola aladel Daugava 
jõest põhja pool. Kui arvestada siia juurde veel abikaasa Sophie’le kuuluvad 
Kuramaa mõisad, oli Farensbachist saanud üks Liivimaa rikkamaid 
suurnikke.  
 

                                                 
135 Schiemann 1877. S. 66. 
136 Kelch 2004. Lk 298. 
137 Kruus 1940. Lk 39. 
138 Schiemann 1877. S. 67. 
139  1582. aastal, kui poolakad Tarvastu venelaste käest vallutasid, moodustati neist 
maadest Tarvastu staarostkond. Selgusetuks jääb, kas juba 1583. aastal läks Jürgen 
Farensbachile terve Tarvastu staarostkond või ainult osa sellest, kindlalt võib seda 
väita alates 1588. aastast. (Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
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Poola kuningakriis 1587–1588 
 
12. detsembril 1586. aastal suri ootamatult Poola kuningas Stefan Báthory. 
Järgmise aasta 3. augustil kuulutati välja üldine maarahu ja alustati kuninga 
valimistega. Kandidaatideks olid Maximilian III Habsburg140 Austriast, 
Sigismund III141 ja Vene tsaar Fjodor I142. 
 Poola kuningavalimistel Krakówis viibis ka Jürgen Farensbach, kes asus 
toetama Sigismundi (Zygmunt III Waza) kandidatuuri. Põhjus võis seisneda 
selles, et Farensbach tundis isiklikult mõjuvõimsat Jan Zamoyskit, kelle 
eestvedamisel ja toetusel Sigismund ka 19. augustil 1587. aastal kuningaks 
valiti. Selle vastu tõstsid aga ägedalt protesti mõjukad Zbrowskite ja 
Radziwillide suguvõsad ning 22. augustil 1587. aastal valisid Habsburgide 
toetajad omakorda Maximiliani Poola kuningaks. Kuningakandidaadid 
alustasid omavahelist sõjategevust. Esialgu suutis kiiremini reageerida 
Maximilian, kes liikus Austriast läbi Sileesia Krakówi poole, kus ta lõi 
taganema Sigismundi toetaja, Poola kroonimarssali Andrzej Opalinski 
ratsaväe. 24. novembril 1587. aastal ründasid Maximiliani väed Krakówi 
linna, kuid ei suutnud leida nõrka kohta poolakate kaitses. Jan Zamoyski oli 
Maximiliani plaanist teadlik ning kindlustas Krakówi linna 2000 jalaväelase 
ja paljude kahuritega.143 Farensbach juhtis Krakówi kaitsmisel Saksa 
palgasõdurite jalaväerügemente. Järeleandmatult ründasid Maximiliani 6000 
meest linna, kuid pärast seda, kui ta oli veerandi oma väest kaotanud, oli 
Maximilian sunnitud taganema Edela-Sileesiasse, et koondada uusi abi-
vägesid. 
 27. detsembril 1587. aastal krooniti Sigismund III Krakówis Poola 
kuningaks. Enne kroonimist toimus suur vaidlus Eestimaa üle (Eestimaa 
kuulus Rootsile, mille valitsejate soost oli Sigismund). Zamoyski olevat 
Kelchi järgi teravate ja tooreste sõnadega ähvardanud kuulekusvandest 

                                                 
140 Ertshertsog Maximilian (1558–1618) oli ka Preisimaa elektor (valijavürst ehk 
kuurvürst) ning aastatel 1590–1602 Saksa ordu kõrgmeister, alates 1602. aastast ka 
Tirooli maaisand. 
141 Rootsi kuninga Johan III (kes oma abieluga pani aluse Vasade suguvõsa 
katoliiklikule Poola harule) poeg Sigismund (Zygmunt III Waza, 1566–1632) oli 
Poola kuningas ja Leedu suurvürst aastatel 1587–1632, samuti Rootsi kuningas aas-
tatel 1592–1604. Veendunud katoliiklasena hoidis Sigismund hiljem Habsburgide 
poolele, toetas vastureformatsiooni ning üritas muuhulgas ka Venemaad vallutada ja 
katoliseerida. 
142 Fjodor Ivanovitš (1557–1598), Ivan IV poeg ja viimane Rjurikovitšite dünastia 
valitseja, oli tsaar aastatel 1584–1598. 
143 Lisaks lasi Zamoyski oma haidukkidel maha põletada Krakówi eeslinna 800 
maja, kus elasid põhiliselt sakslased, keda Zamoyski kahtlustas Maximiliani-
meelsuses. Vt Kelch 2004. Lk 320. 
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loobuda, kui Eestimaa ei lähe Poola ülemvõimu alla. Pärast Sigismundi 
ähvardust kroonist loobuda saavutati kompromiss ja Eestimaa saatus jäeti 
tuleviku otsustada.144 Samal ajal korraldasid Sigismundiga kaasas olnud 
vanad sõjamehed saamata jäänud palga pärast Krakówis mässu, mille 
vaigistamiseks tuli panti panna kuninga hõbenõud ja väärisasjad.  
 Maximilian ei olnud troonivõitluses end veel lööduks tunnistanud. 
Zamoyski teadis, et ta peab tegutsema kiiresti ja otsustavalt, hoidmaks ära 
rahvusvahelist sekkumist, mis võiks viia lõputule sõjale venelastega. Za-
moyski armee, mis koosnes erinevatel andmetel 6500–8000 mehest, liikus 
Krakówist Sileesiasse. Poolakate väepealikeks Zamoyski kõrval olid 
Alexander Koniecpolski, ratsaväe juhtideks aga Mikolaj Urowiecki ja Jürgen 
Farensbach, kes juhtis Byczyna lahingus Zamoyski rajtar’eid. Poola armeele 
vastu asuvad Maximiliani väed olid umbes samas suurusjärgus, seal oli 
vähemalt 6500 meest. 14. jaanuaril 1588. aastal toimuski Poola kuningakriisi 
jaoks otsustav Byczyna (Pitscheni) lahing.145 
 Zamoyski vägede saabudes alustas rünnakut Maximilian. Ta asetas oma 
armee järsule künkale, mis andis hea ülevaate lahingutandrist. Lahing ise oli 
lühike ega kestnud rohkem kui paar tundi. Poola raskeratsavägi ründas 
kõrgendikul asuvaid  austerlaste jalaväeliine, mida toetas tiibadelt austerlaste 
kergeratsavägi, kuid ei suutnud esialgu austerlaste väeliinist läbi tungida. 
Austria ratsaväeüksused, kes proovisid kaitsta oma jalaväe karreesid, löödi 
aga Poola ratsaväe poolt tagasi. Lahingu käigus teatas Jürgen Farensbach: 
“/.../ saksa (s.t austerlaste) raskeratsaväe rügemendid on murdunud /.../”146. 
Neist krooniku edasi antud sõnadest võib järeldada, et Farensbachi juhitud 
Saksa (Liivimaalt värvatud) ratsaväelastel oli oluline roll austerlaste ratsaväe 
purustamisel. 
 Nähes seda, kuidas austerlased oma initsiatiivi kaotasid, käskis Zamoyski 
koondada ratsaväe rünnaku koos jalaväe tugeva toetusega austerlaste väeliini 
keskpunkti. Lahingu murdepunktiks said paanikasse sattunud Ungari 
jalaväelased, kes põgenesid neid maha niitvate Poola husaaride piikide eest. 
Paanika haaras kogu austerlaste laagrit, kui nähti, et Maximilian kiirustab 
suure osaga oma staabist Byczyna poole. Poola husaarid ja kergeratsavägi 
ratsutasid põgenikest piltlikult öeldes üle ja said ilma mingit vastupanu 
kohtamata sõjasaagiks austerlaste kahurid. Lahingus langes üle 3000 mehe, 

                                                 
144 Ibid. Lk 322. 
145 Wikipedia, kodulehekülg. Battle of Byczyna.  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Byczyna>, (17.09.2006). 
146 Polisharmies.ds4a.com, kodulehekülg. Battle of Byczyna. 
<http://polisharmies.ds4a.com/polisha...h_army_p1.html>, (14.03.2006).  
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austerlaste poolel paar tuhat ja Zamoyski armees tuhatkond sõjameest. 
Poolakad võtsid lahingus vangi poolteist tuhat vastase sõdurit.147 
 Vangi langes ka troonipretendent Maximilian. Teda hoiti Zamoyski 
asutatud linnas Zamoscis peaaegu aasta vangistuses, enne kui 9. märtsil 
1589. aastal kirjutasid Saksa-Rooma riigi keiser Rudolf II ja Poola kuningas 
Sigismund III alla Bytomsko-Bedzinski rahulepingule, millega Austria 
kandidaat loobus igasugusest õigusest Poola troonile.  
 Kuningakriisis “õige” poole valinud Farensbachile kinnitas Sigismund III 
kõik Stefan Báthory ajal antu, lisades omalt poolt ka midagi juurde, näiteks 
Tarvastu piirkonna ja Ruhja (Rujena) mõisa koos külade ning muu 
juurdekuuluvaga (1588).148 Samal aastal nimetati Jürgen Farensbach 
Liivimaa rüütelkonna hetmaniks ning ta sai 2000 taalri suuruse pensioni. 
Seega oli Farensbachist saanud Liivimaa aadli (poolakate mõistes šlahta) 
maakaitseväe hetman-ülemjuhataja.149  
 Kümme järgnevat aastat Farensbachi elust möödus kuninga ametnikuna 
Võnnus ja Riias, kus ta osales Poola võimu kindlustamisel ning püüdis 
lahendada katoliiklaste ja luterlaste vahel tekkinud tülisid. Kui 1593. aastal 
tungisid Poolale alluvad Ukraina kasakad Ottomani impeeriumi aladele ja 
tekkis türklaste invasioonioht, värbas Farensbach kuninga käsul Liivimaalt 
palgasõdureid. Värvatud üksused liitis ta Jan Zamoyski vägedega ning liikus 
vastu Krimmi tatarlastele, kes, kuuldes võitlusvalmis Poola väliväe saabu-
misest, otsustasid vasturetkele mitte asuda.  
 

 
Rootsi-Poola sõda 

 
1598. aastal muutus ka Rootsi troonil valitsenud Sigismund III vastu suu-
natud riigisisene käärimine Rootsis sõjategevuseks, mis 1600. aastal kasvas 
Rootsi-Poola sõjaks. Sellest konfliktist ei jäänud kõrvale ka Jürgen Farens-
bach, kes võttis osa võitlustest Rootsis, tehes seda Sigismund III palgaarmee 
koosseisus tulevase Rootsi kuninga Karl IX150 vastu. Ta osales ka rootslaste 
tagasitõrjumisel Liivimaalt aastail 1601–1602151. 
                                                 
147 Vt Interkl@sa. Polski portal edukacyjny, kodulehekülg. Wojsko europejskie a 
wojsko polskie w XVI wieku.  
<http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2236/idc/3/>, (07.10.2006). 
148 Kiili 2007. Lk 13. 
149 Ühes 1598. aasta kirjas nimetas Poola kuningas Sigismund III Farensbachi 
järgmiselt: “/…/ Jürgen (Georg) Farensbach, Palatin zu Wenden, Militär-Präfect des 
Livländischen Adels, Tarwastensischen und Rugenschen Capitaneus, welchen wir 
aufrichtig lieben /.../” (Autori kirjavahetus J. Kiiliga. 2005.) 
150 Karl IX (1550–1611), Rootsi kuningas aastail 1604–1611. 
151 Cederberg et al. 1926–1929. Lk 89. 
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 Konflikti sai alguse sellest, et Sigismund viibis valdavalt Poolas ning 
riigivalitsemise ohjad Rootsis oli enda kätte võtnud riiginõukogu, mida 
juhtis Sigismundi onu, Södermalandi hertsog Karl. Kuigi Sigismund oli 
luterliku Rootsi rahustamiseks sõlminud Uppsala kokkuleppe, mille kohaselt 
säilitas riik oma luteri usu, muutus vastasseis katoliikluse ja luterluse vahel 
Rootsis äärmiselt tõsiseks. Lisaks sellele soovis Rootsi aadelkond suuremat 
vabadust ja privileege. 1595. aastal Söderköpingis toimunud riigipäev kutsus 
kõiki kuninga vastu ja valis hertsog Karli Sigismundi tahte vastaselt oma 
eestseisjaks. Karl tahtis konflikti lahendada sõjaliste vahenditega, kuid ei 
saanud nõukogult piisavalt toetust. Mitmed riiginõukogu liikmed põgenesid 
Poola ning veensid Sigismundi kasutusele võtma otsustavaid vastumeetmeid. 
Kui hertsog Karl sai teada, et Poolasse pagenud Rootsi nõunikud kavatsevad 
Soome kaudu tuua Rootsi aladele Poola armee, otsustas ta vallutada Turu 
linna.  
 1598. aastal kutsus Sigismund III Varssavis kokku riigipäeva, kus arutati 
Rootsis toimuvat. Lubades Eestimaa anda Poolale, sai Sigismund riigi-
päevalt suurema maksuloa ja moodustas 5000–6000-mehelise väe. 1598. 
aasta augustis maabus Sigismund peamiselt Ungari ja Saksa palgasõduritest 
koosnevate vägedega Rootsis ning pärast Kalmari vallutamist jätkas 
liikumist põhja suunas. Tema umbes 7000-line vägi võitis 8. septembril 
1598. aastal toimunud Stegeborgi lahingus hertsog Karli arvuliselt palju 
suuremat väge, kuid Sigismund osutas sugulase suhtes saatuslikku leebust 
ning lasi Karlil koos väeriismetega põgeneda.152 
 Pääsenud Karl vedas Sigismundi ninapidi Stångebro all, kus ta tegi 
ettepaneku läbirääkimisi pidada, kuid asus 25. septembril 1598. aastal hoopis 
udu varjus rünnakule. Ta tegi seda hetkel, mil Sigismundi vägi oli laagrisse 
tõmbumas.153 Hertsog Karli armees oli 12 000 meest Sigismundi 8000 vastu. 
Mõlemal oli kasutada ainult väike osa ratsaväge. Sigismundi palgasõdureid 
juhtis Jürgen Farensbach. Hertsog Karl ründas esimesena ja sai kiiresti võidu 
Stora Stångebro juures. Sealt edasi liikus ta Lilla Stångebro poole, kus 
Sigismundi üksused asusid headel positsioonidel kaitsele. Lahingu murde-
punktiks oli hertsog Karli ratsaväe rünnak. Sigismundi ratsavägi võitluses ei 
osalenud ja lahing kaotati. Hertsog Karl kandis minimaalseid kaotusi, samas 
kui Sigismundi üksused kaotasid paar tuhat meest, kellest paljud uppusid 
jõkke. Ehkki Sigismundi palgasõdurid andsid endast parima, otsustas 
lahingu tegeliku saatuse paljude Sigismundiga kaasas olnud rootslaste tahe 
mitte sõdida omadega, mistõttu ei süüdistatud saadud kaotuses ka Jürgen 
Farensbachi.154  

                                                 
152 Frost 2005. Lk 72. 
153 Ibid. 
154 Schiemann 1877. S. 70. 
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 Rootsis lüüa saanud Farensbach naasis oma Karksi valdustesse. Seal 
jõudis temani kurb sõnum, et 13. oktoobril 1598. aastal oli surnud tema abi-
kaasa Sophie.155 Jätkuv sõjategevus Rootsiga ei andnud aga aega pikemaks 
leinaks. Sigismundilt saadud raha eest formeeris Farensbach 1599. aastal 400 
mehest koosneva ratsalipkonna. Paraku ei jõudnud see õigel ajal Soome ning 
ka seal läks võim üle hertsog Karli pooldajatele. Veelgi enam – hertsog 
Karlile oli kätte jõudnud soodne aeg ka Eestimaa valduses kanda kinnitada. 
Sigismund oli selliseks sõjaks täiesti ette valmistamata, sest Poola peamised 
sõjajõud viibisid sel ajal Moldovas. Kasutades ära kohaliku aadelkonna 
rahuolematust Poola võimu vastu, oli hertsog Karli jaoks igati soodne 
Eestimaal rünnakut algatada. 
  
 

Rootsi-Poola sõjategevuse kandumine Eestimaale 
 
Poolal oli oma piirimaade kaitseks Liivimaal (Põltsamaa ümbruses) 2000-
meheline välivägi, mida juhtis Jürgen Farensbach.156 Sigismund oli nimelt 
usaldanud Liivimaa kaitse juhtimise Farensbachile, kellel tuli täita äärmiselt 
raske ülesanne. Rahapuuduse tõttu oli võimalik palgata ainult 1400 ratsa- ja 
1000 jalaväelast, kellele lisandus Riia linna 900 jalaväelast ja Kuramaa 
hertsogi 150 ratsanikku.157 Aadelkonna ratsateenistus – ligi 1550 hobust – oli 
Poola-vastase meelolu tõttu ebausaldusväärne, mida kinnitasid ka hilisemad 
sündmused.  
 1600. aasta hilissuvel koondas hertsog Karl Eestimaale 12 000-mehelise 
sõjaväe ja otsustas alustada enne Poola põhijõudude saabumist kiiret 
pealetungi. 10 000-mehelise peaväega liikus Karl Tallinnast Pärnu suunas 
ning saatis 4000 meest Narva kaudu Laiusele. Septembri keskel paigutas 
Jürgen Farensbach oma väed erinevatesse Liivimaa linnustesse ning asus ise 
koos 750 jalaväelase ning 2000 ratsaväelasega Rauna linnusesse.158  
 17. septembril 1600. aastal alustasid rootslased Pärnu piiramist. Linn 
alistus pärast piiramissuurtükiväe üksteist päeva kestnud tuld. 25. oktoobril 
liikus Rootsi armee edasi Viljandi alla, saates lõuna suunas pooleteisest 
tuhandest mehest koosneva väe, mida juhtis Karl Gyldenhielm. Eesmärk oli 
üllatusrünnakuga vallutada Karksi, kuid see ebaõnnestus. Farensbach oli 
vahepeal koondanud oma väliväe (2000 meest) Helme juurde, kust jälgis 
mõlema Rootsi väe tegevust. Karksi alt ratsutas ta koos 1200 mehega 

                                                 
155 Ibid. 
156 Libe et al. 1997. Lk 819. 
157 Kruus 1940. Lk 43. 
158  Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609. 
<http://www.jasinski.co.uk/wojna/battles/1600-Sw/1600-Sw-02.htm>, (16.09.2006). 
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taganevale Gyldenhielmile järele. Ööl vastu 29.–30. oktoobrit ründas ta 
Karksi lähedal rootslaste väge ning hävitas selle, kusjuures rootslased 
kaotasid üle poole oma meestest.159 Kelchi kroonika kohaselt olevat Farens-
bach rootslaste lõksumeelitamisel kasutanud sõjakavalust.160 
 Pärast võidukat lahingut liikus Farensbach Laiust toetama, kuid kuulis 
teel olles, et seda kaitsnud kohalikud aadlikud olid 30. oktoobril juba 
alistunud ning avanud sellega rootslaste tee Tartusse. Farensbach jättis 1000 
meest Tartusse garnisoniks ning taganes ülejäänud 1500 mehega lõunasse. 
Hertsog Karl võttis sihiks Härgmäe ja Karksi.161 Viimast olevat kaitsnud 
Soomest pagenud rootslased (s.t Sigismundi pooldajad), kes osutasid 
meeleheitlikku vastupanu. Hertsog Karl korraldas Karksis kaks tormijooksu, 
kuni linnus oli lõpuks nõus alistuma.  
 Farensbach ise Karksis ei viibinud, kuna oli seotud välivägede juhti-
misega ning võitles rootslastega mujal. Pea kaks aastakümmet olid Karksi 
valdused talle kuulunud. Ta oli selle koha arendamiseks päris palju ära 
teinud. Nüüd oli tema töö vili langenud rootslaste kätte, kes lossi 
rüüstasid.162 Varanduse kaotus tähendas ka sõjalist kaotust. Võnnusse jõudes 
oli Farensbachil alles ainult 600 meest, sest Liivimaa aadelkond oli laiali 
läinud, samuti mitmed Poola üksused.163 Alles hiljem, pärast liitumist Leedu 
suurhetmani Krzysztof Mikołaj Radziwilli164 üksustega, löödi rootslased 
Võnnu lähedal tagasi. Rootslastele jätkus sõda siiski edukalt, nad vallutasid 
suurema osa Liivimaast, 3. novembril 1600. aastal sealhulgas ka Viljandi. 
Farensbach saatis Tartu garnisoni tugevdamiseks 1100 meest, ta ise pidi aga 
oma madala võitlusmoraaliga armee pärast Riiga taganema.165 Rootslaste 

                                                 
159 Ibid.  
160  Farensbach olevat saatnud rootslaste juurde ühe oma ohvitseri, kes andis üle-
jooksikut teeseldes teadlikku valeinfot Karksi garnisoni nõrkusest, meelitades roots-
lasi seda ründama. Hertsog Karl saatiski oma vallaspoja Carl Gyldenhielmi koos 
ratsanikega Karksit üllatusrünnaku teel ära võtma. Rootslased sattusid aga 
Farensbachi varitsusse. (Kelch 2004. Lk 342.)  
161  Kruus 1940. Lk 45. 
162  Kelchi kroonika kohaselt kogus hertsog Karl “/.../ väga rikkaliku saagi, muu-
hulgas ka väga suure varanduse, mis kuulus kindral Farensbachile, kes aga suutis 
valu säherduse kaotuse üle nõndaviisi maha suruda, et ta kellelegi, kes talt küsis, 
miks ta oma asju enne hertsog Carlouse tulekut kindlasse kohta ei viinud, andis 
vastuseks – ta olevat teinud seda selleks, et hertsog Carl näeks, et tal pole tegemist 
mingi kehva mehega.” (Kelch 2004. Lk 342.) 
163  Kruus 1940. Lk 46. 
164  Krzysztof Mikołaj Radziwill (1547–1603) oli Leedu suurhetman, Vilniuse 
vojevood ja Leedu asekantsler. 
165  Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609, (16.09. 
2006). 
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sõjalise edu tõttu hakkas Liivimaa aadelkond järk-järgult üle minema 
rootslaste poolele. Poolakad vastasid sellele rüüstamise ja tapmistega.  
 Talve saabumine võimaldas rootslastel jäätunud jõgesid ja soid pidi edasi 
liikuda ning hertsog Karl jõudis 1600. aasta detsembri lõpus koos 7000 mehe 
ja 80 suurtükiga Tartu alla, mis neli päeva hiljem kapituleerus.  
 Poolakate väliväe väiksus ning Liivimaa aadli reeturlikkus, mille oli 
tekitanud rahulolematus rekatoliseerimise166 ning maaküsimustega, oli 
andnud Karli vägede kätte suurema osa Liivimaast. Farensbach ise oli samuti 
luteri usu veendunud pooldaja.167 Alles 1601. aastal õnnestus Sigismundil 
saada riigipäevalt sõjapidamiseks vajalik raha. Farensbach oli soovitanud 
Liivmaale suunduva armee suurust piirata 6000 mehega, sest suuremat väge 
oli laastatud Liivimaal raske ülal pidada.168 Ülemjuhatajaks määratud Jan 
Zamoyskil olid aga Liivimaaga suuremad plaanid. Ta saatis kohe 800-
mehelise abiväe ümberpiiratud Koknese alla, lõigates ära rootslaste 
ühendusteed. Peatselt saabus Koknese alla ka 6000-meheline Krzysztof 
Radziwilli armee.169  
 Rootsi naasnud hertsog Karl formeeris seal uue sõjaväe ning otsustas 
rünnata Riiat enne, kui saabuvad Poola kuninga formeeritud abiväed. 1601. 
aasta 26. juuliks oli hertsog Karl koondanud Pärnusse 12 000-mehelise 
maaväe koos 20 suurtükiga. Vägesid juhtima oli kutsutud Nassau Johann 
(Nassau Moritzi vend170).  
 Rootslaste edu tekitas tõsiseid lahkehelisid kohaliku aadelkonna ja Jürgen 
Farensbachi vahel. Kiili väitel plaanisid kohalikud Rootsi-meelsed aadlikud 
pärast Pärnu langemist 16. septembril 1601. aastal Farensbachi kõrvaldada 
ning üle minna hertsog Karli poolele.171 Olevat palgatud keegi teener, kes 
pidi Farensbachi ootamatu lasuga tapma, kuid atentaat ebaõnnestus.172    

                                                 
166  Vaenulik suhtumine vastureformatsiooni ja selle elluviimisel aktiivselt osaleva-
tesse jesuiitidesse tulenes Poola poliitika kahepalgelisusest. Ametlikult lubati Põhja-
Liivimaale luteri usku ja saksa keelt, kuid ametnikud soosisid igati katoliiklust. 
Pealegi tahtsid Leedu mõjukad vürstid Radziwillid Poola-Liivimaad liita Suur-
Leedu koosseisu ning muuta sel moel Poolast sõltumatuks. (Autori kirjavahetus   
J. Kiiliga. 2005.) Võimuvõitluse kohta Poola-Liivimaal vt ka Helk 2003 ja Libe et 
al. 1997. 
167 19. aprillil 1582. aastal koostatud kirjas Taani kuningale Frederik II-le teatab ta 
muuhulgas nördinult, et jesuiidid hõivavad kõik vallutatud maa kirikud. Vt Helk 
2003. Lk 40. 
168 Kruus 1940. Lk 47. 
169 Libe et al. 1997. Lk 822. 
170 Nassau Moritz (Maurits van Nassau, 1567–1625) oli alates 1585. aastast 
Madalmaade statthouder (Statthalter). 
171 Kiili 2007. Lk 13. 
172 Ibid. Lk 13.  
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 Ära ootamata Rauna juures asuvaid vägesid, lahkus Karl 16. augustil 
Pärnust ning liikus Salacgriva suunas, kus ta 20. augustil kohtus Gyl-
denhjelmi üksustega. Nii seadsid rootslased ohtu Radziwilli varustusliinid ja 
taganemistee Riiga. Seetõttu lahkuski Radziwilli 23. augustil Võnnust ja 
liikus Riia poole. 21. augustil saabus koos kuninglike vägede peajõududega 
Farensbach ja asus koos 2000 mehega kaitsma Radziwilli väe tiiba.173 2. sep-
tembril jõudsid taganevad Radziwilli väed Riiga ja tegid seal ettevalmistusi 
rootslaste tõrjumiseks. Kuningas Sigismund andis ka Farensbachile korral-
duse asuda oma vägedega Riia linna kaitsma.174  
 Augustis Riia lähistele jõudnud Farensbachi väliväes oli 1200 hästi-
relvastatud sakslast ja šotlast. Farensbach lasi linna kindlustada ning rajas 
välileeri.175 26. augustil ründas Farensbach Dünamunde juures Daugaval 
paiknevat Rootsi laevastikku, mis oli juba juunist alates Riia sadamat 
blokeerinud. Poola vägede suurtükiväetulega uputati üks Rootsi laevadest, 
mispeale rootslased lahkusid. 6. septembril jõudis Riiga hertsog Karli armee. 
Karl arvas, et teda toetavad ka linnakodanikud, kuid riialased ei olnud nõus 
pooli vahetama.  
 Riia linn oli kaitstud uute tugevate kindlustustega, samuti oli Farensbach 
rajanud linnaesisele Kubsbergi kõrgendikule välikindlustused ning mehi-
tanud need 600 Šoti palgasõduri ja 15 suurtükiga.176 Seetõttu said ilma 
piiramissuurtükkideta rootslased loota vaid üllatusrünnakule.  
 9. septembril kella kahe paiku öösel ründasid 4000 rootslast Kubsbergi 
kindlustusi. Pärast vihast käsivõitlust löödi Šoti palgasõdurid tagasi linna. 
Farensbach saatis oma üksused vasturünnakule. Nähes Poola kuninglike 
üksuste lähenemist, taganesid rootslased vallutatud kindlustustest.177 
Laevastiku abita oli rootslastel vähe lootust Riiat vallutada, lisaks hakkas 
nälg tunda andma. Teade Zamoyski vägede lähenemisest sundiski rootslased 
Pärnusse taganema.  
 Poola riik oli kesksuvel formeerinud kantsleri ja kuningliku suurhetmani 
Jan Zamoyski  juhtimisel 15 000-mehelise armee, mille kasutada oli 50 
suurtükki ja 15 rasket piiramissuurtükki.178 Zamoyskit abistasid välihetman 
Zolkiewski179 ja  Farensbach. 29. septembril 1601. aastal jõudis Zamoyski 

                                                 
173  Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609. 
<http://www.jasinski.co.uk/wojna/battles/1600-Sw/1600-Sw-05.htm>, (16.10.2006). 
174 Schiemann 1877. S. 71. 
175 Kelch 2004. Lk 347. 
176 Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609. 
177 Ibid. 
178 Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609. 
<http://www.jasinski.co.uk/wojna/battles/1600-Sw/1600-Sw-06.htm>, (16.10.2006). 
179 Stanislaw Żółkiewski (1547–1620), Kiievi vojevood, krooni välihetman, alates 
1618. aastast krooni suurkantsler. 
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armee 50 km kaugusele Riiast, kui saabus teade, et rootslased olid lahkunud 
kaks ööd tagasi. Hoolimata väe juures viibinud kuningas Sigismundi ja ka 
Farensbachi nõuannetest ei kiirustanud Zamoyski rootslasi jälitama ja saatis 
Zolkiewski alles 2. oktoobril luurele, asudes peajõududega liikuma järgmisel 
päeval. Nädal hiljem jõudsid Zamoyski väed Koiva (Gauja) jõe äärde. 
Nähes, et rootslased ei soovi lahingusse astuda, liiguti edasi Valmiera 
(Wolmari) ja Rauna (Ronneburg) suunas.   
 Hertsog Karl paigutas oma taganeva 11 000-mehelise armee laiali 11 
kindlusesse, sealhulgas Tartusse, kus asus nüüd 3600-meheline ratsavägi 
Nassau krahvi Johanni juhtimise all. Seejärel lahkus hertsog Liivimaalt 
Rootsi.180  
 Zamoyski liikus oma vägedega Valmiera alla. Linnus asus kõrgendikul 
ning oli kaitstud müüride ja sügava kraaviga. Seda tugevat linna kaitses 
Gyldenhjelm koos 1000 mehega. 18. oktoobril 1601. aastal piirasid Poola 
väeosad linna sisse. Zamoyski paigutas neli suurtükki otse linnuse vastu, 
saates neid toetama Farensbachi Šoti ja Šaksa palgasõdurite jalaväe. 
Ülejäänud nelja suurtüki kaitsmine usaldati Poola-Ungari arkebusiiridele. 
Külmunud maa muutis kaitsekraavide ja -vallide ehitamise aeglaseks ja 
raskeks.181 18. detsembril, pärast seda, kui Valmiera müüre oli tulistatud 
suurtükkidest, andis Zamoyski käsu asuda tormijooksule. Linn vallutati ja 
rootslased võeti vangi. 
 Poola peaarmee saabumine oli sõjaõnne pööranud viimaks poolakate 
kasuks. 1601/1602. aasta talvel tungis Zamoyski kiiluna rootslaste käes 
oleva Liivimaa keskossa. Rootsi vägede juhataja Nassau krahv Johann ei 
suutnud poolakaid takistada ning üksteise järel läksid Zamoyski kätte 
Alulinna, Kirumpää, Koivalinna ja Rauna kindlused. Poolakate võitudele 
aitas kaasa ka 1601. aastal alanud näljahäda, mille pärast hukkus kuni 10% 
rahvastikust.182 Tagasilööke koges ka Poola armee. 1601/1602. aasta külma 
talve, nälja, haiguste ja deserteerumise tõttu kahanes see 5000 meheni ning 
edasine ründetegevus muutus võimatuks. Zamoyski liikus seepeale Tartu 
piirkonda ja jäi kevadet ootama. 
 
 

Viljandi piiramine 1602 ja Jürgen Farensbachi surm 
 
Talve lõpul suundus Zamoyski oma vägedega Viljandi alla. Linna kaitses 
800 rootslast. 1602. aasta veebruaris alustasid poolakad ettevalmistusi 
Viljandi piiramiseks. Nassau Johann proovis Viljandisse saata abivägesid, 

                                                 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Libe et al. 1997. Lk 830. 
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kuid kevadine suurvesi ja rootslaste seas levima hakanud haigused ei 
võimaldanud seda teha.183 Viljandi oli tollal Liivimaa ordu kõige tugevam 
kindlus. Poola juhtkond teadis, et linnuse vallutamine läheb kalliks maksma, 
kuid Zamoyskile ja Farensbachile oli tehtud ülesandeks see iga hinna eest 
teoks teha. 
 25. märtsil 1602. aastal jõudsid esimesed Poola üksused välihetman Zol-
kiewski juhtimisel Viljandi alla, mõni päev hiljem järgnes neile kogu peavägi. 
Raskesuurtükivägi saabus alles 19. aprillil. Poola laager asus Viljandist lõunas, 
sellest vasakul oli Zaporogi kasakate oma. Viljandist lõuna pool olevale kõrgen-
dikule paigutatud suurtükid hoidsid kindlust linna vallutamise ajal tule all, tehes 
kaitsjatele sealt abivägede saatmise võimatuks. 4. mail 1602. aastal vallutasid 
kasakad tormijooksuga ja piiramissuurtükiväe tule toetusel Viljandi linnamüürid 
ning alistasid linna, mis ei olnud tugevasti kindlustatud.  
 Seejärel asuti tegema ettevalmistusi Viljandi linnuse vallutamiseks. 
Tormijooksu eest kaitses linnust lõunast ja idast järv, põhjast ja läänest tugev 
topeltmüür ning -kraav. 
 Vallutatud Viljandi idaossa paigutati suurtükid linnuse esimese eelkind-
lustuse tulistamiseks. Pärast ägedat suurtükituld vallutati see 12. mail. Poola 
ratsanikud ja Farensbachi Saksa ratsanikud tulid hobustelt maha ja ründasid 
kindlust koos jalaväega, kuid kaitses olnud rootslased lõid nad korduvalt 
tagasi. 
 16. mail purustati suurtükiväetulega teise eelkindluse torn, mille järel 
asusid poolakad uuele tormijooksule. Rootslaste tabavast musketitulest 
hoolimata tormasid poolakad sügava vallikraavi kaudu linnuse suunas ning 
murdsid rammpalgiga läbi värava. Samas sattusid ründajad kõrval asuvast 
bastionist tulistavate rootslaste tiibtule alla ja jalaväelastena rünnakus osa-
lenud husaarid sunniti peatuma. Jürgen Farensbach oli tahtnud juba varem 
oma meeste innustamiseks isiklikult tormijooksu juhtida, kuid Zamoyskil oli 
õnnestunud teda seni tagasi hoida. Nähes uut avanevat võimalust linnust 
vallutada ning olles kibestunud paljude oma Landsknecht’ide ja ratsanike 
langemise üle, asus Farensbach koos oma staabiohvitseri Woldemar von 
Mengdeniga184 innustunult rünnakule. 
 Jürgen Farensbach juhtis vallikraavis isiklikult tormijooksule minevat 
jalaväge, kui linnusest lastud kuul – väidetavalt tulistas selle tema endine 
kaaslane Odert von Tödwen, Loodi mõisa omanik185 – tabas teda paremasse 
kätte ja tungis edasi kehasse. Surmavalt haavata saanud Farensbach viidi 

                                                 
183  Ibid. 
184  Arvatavasti oli tegemist Wolmar von Mengdeniga, kes langes Viljandi all aadli-
lipkonna ooberstleitnandina 8. mail 1602. aastal. (Genealogisches Handbuch ..., 
kodulehekülg.) 
185 Körber 1885. S. 254. 
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seepeale Poola laagrisse.186 Rootslastel õnnestus see tormijooks tagasi 
tõrjuda. Poolakad kaotasid tuhatkond meest ning haavata olid saanud ka 
paljud teised Poola sõjaväe ohvitserid, isegi Zamoyski leidis oma riietest 
püstolikuuli.187 
 17. mail asusid poolakad uuesti tormijooksule, mis ebaõnnestus ka sel 
korral (vt joonis 1).188 Seejärel asus Viljandi garnison poolakatega läbi-
rääkimisi pidama, et võita nii aega purustatud linnuseehitiste parandamiseks. 
Seda märgates nõudsid poolakad rootslastelt kiiremat vastust. Samal ajal 
plahvatas kindluses püssirohi ning mõned rootslased kukkusid plahvatuse 
tulemusel vallikraavi. Zamoyski käsul jäeti nad ellu, et mitte rikkuda 
läbirääkimisi. Uute pommitamiste kartuses alistuski Viljandi kindlus pärast 
kolmekuulist piiramist. 

Farensbach kuulis surmavalt haavatuna Viljandi kindluses toimunud 
plahvatusest. Tal oli hea meel, et ei olnud ennast asjata ohverdanud. 
Vaatamata kõikide kohale toodud arstide pingutustele ei suudetud teda enam 
päästa. Enne surma jõudis ta dikteerida kirja Poola kuningale, milles palus 
oma lastele eestkostet, samuti palus ta kuningal hea seista oma sõbra David 
Hilcheni189 eest. Kuninglik suurhetman Jan Zamoyski olevat talle emmates 
öelnud: „Farensbach, vapraim mees, kui ihaldatav on sõjamehele selline 
surm, enam, kui minu elu! Sa oled oma halli pea, nagu julgele sõjamehele 
sobib, Marsile ohverdanud, mina aga elan, ehkki lootsin samuti kui sina, 
pigem oma elu isamaa eest anda kui rahulikult kodus voodis surra.”190 
17. mail 1602. aastal, niisiis samal päeval, kui linnus langes, suri kuulist 
tabatud Jürgen Farensbach haavadesse.191 Odert Tödwen langes vangi ja 
hukati Jan Zamoyski käsul.192  
 

                                                 
186 Schiemann 1877. S. 72. 
187  Polish Renaissance Warfare, kodulehekülg. Swedish wars 1600–1609. 
<http://www.jasinski.co.uk/wojna/battles/1600-Sw/1600-Sw-06.htm>, (16.10.2006). 
188 Vt Jacobus Lauruse gravüüri (1602) Viljandi vallutamise kohta 17. mail 1602.  
Vt Libe et al. 1997. Lk 818–819. 
189  David Hilchen agiteeris Liivimaa põhikorda (Constitutiones Livoniae) kohalike 
sakslaste jaoks soodsamaks muutma ja sattus seetõttu mitmel korral kohtu alla. 
190 Kiili 2007. Lk 13. 
191 Schiemann 1877. S. 72. 
192 Kiili 2007. Lk 13. 
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Joonis 1. Gravüür Viljandi vallutamise kohta. 
 
 
Poola-Rootsi sõda jätkus kuni 1611. aastani. Pärast seda toimus sõjategevus 
veel aastatel 1620–1622 ja 1625–1629, kuni Gustav II Adolf ja Sigismund 
III sõlmisid Altmargis 1629. aasta septembris kuueaastase vaherahu. Sellega 
läks põhja pool Daugava (Väina) jõge olev Liivimaa, sealhulgas kogu Eesti 
mandriala, lõplikult rootslastele.  
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Kokkuvõte 
 
Kõik rahvad vajavad kangelasi. Eestlaste jaoks on üheks selliseks Jürgen 
Farensbach, kelle elu- ja teenistuskäiku on ülevaatlikult kajastatud käes-
olevas artiklis. Jürgen Farensbach oli sündinud Läänemaal, ta oli arvatavasti 
kohalikku päritolu, seega eesti juurtega aadlik. Ernst ja August Seraphimi 
järgi polnud ta eriti suur keeleoskaja, peale saksa keele valdas ta vaid eesti 
keelt.193 Farensbach tegi küll pikaajalist koostööd poolakatega, kuid rääkis 
siiski saksa keelt ning oli usutunnistuselt luterlane.  
 
 

 
 

 
Joonis 2. Jürgen Farensbachi gravüür. 
 
 
Farensbachi võib pidada edukaks sõjapealikuks, kui jätta arvestamata mõned 
olulised kaotatud lahingud (nt 1598. aastal Stangerbos). Nagu väidavad 
allikad, oli tal lisaks Šotimaast Ungarini ulatuvale väejuhikuulsusele ka 
tähelepanuväärne võime saada hästi läbi oma palgasõduritega. Seetõttu taheti 

                                                 
193 Seraphim, E.; Seraphim, A. 1893. Aus der Kurländischen Vergangenheit: 
Bilder und Gestalten des 17. Jahrhunderts. Stuttgart: J. G. Cotta. S. 20. 
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tema alluvuses võidelda, isegi kui tema antud ülesandeid oli raske täita või 
ülesannete motiivid olid küsitavad. Kahtlemata teeb Farensbachist rahvus-
vaheliselt hinnatava sõjapealiku tema osalemine Venemaa ajaloos pöörde-
punktiks olnud Molodi lahingus ja Poola kuningakriisi ajal toimunud 
Byczyna lahingus. 
 Farensbachist on säilinud haruldane gravüür, mis on pärit tema sõbra 
David Hilcheni koostatud biograafiast (vt joonis 2).194 Teadaolevalt ei ole 
säilinud rohkem pilte 16. sajandi väepealikest, kes oleksid olnud Eestimaalt 
pärit, tõenäoliselt eesti juurtega ja kõnelenud ka eesti keelt. 
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Sissejuhatuse asemel: uus riigikodanik uues 
sõjaväevormis – kas pelgalt ideaal? 

 
Hall värv andis tooni, kui 12. novembril 1955 üks ebatavaline grupp ini-
mesi – enamik kandis tsiviil-, ent mõned ka vormirõivastust – kogunes 
Bonnis ühte tumeda riidega ülelöödud ratsutamishalli ning seisis seal pinevil 
närvilisusega. Kõlasid sõnad: “Me kanname vastutust tulevikus meie kätte 
usaldatud noorte sõjaväevormis riigikodanike eest.” Sada üks isikut 
kogunesid pidulikku smokingülikonda riietatud föderaalse kaitseministri 
Theodor Blanki ette. Tema käest said ametisse määramise tunnistused uude, 
kaherealisse sõjaväevormi riietatud kaks kõige kõrgemat kindralit, 
kindralleitnandid Adolf Heusinger ja Hans Speidel, ülejäänud ohvitserid ja 
kuus allohvitseri. Blank visandas selle “uue Wehrmachti” poliitilise profiili, 
mis peaks nüüdsest olema Saksamaa riikliku korra võrdõiguslik liige ja 
andma panuse kaitsevalmiduse suurenemiseks rahu kindlustamisel Euroo-
pas. Halli eesseinas kõrgus krüsanteemikimpudega raamistatud kõnetribüüni 
kohal Liitvabariigi lipuga raamistatud, peaaegu viie meetri kõrgune 
Raudrist – Preisi Raudrist, mis oli viimati olnud Wehrmachti aumärk. Pea-
aegu kõik kohalviibijad – ka need, kel polnud seljas sõjaväevormi – kandsid 
sõjas saadud aumärgina Raudristi.1 

 
Bundeswehri asutamisse suhtuti sõjajärgsel Saksamaal üsna vastakate 
tunnetega. Eespool toodud kirjeldusest võib aduda, et suhtumine oli pigem 
tõrjuv ja umbusaldav, sest selle ajaloolise sündmuse tunnistajateks polnud 
kutsutud isegi ministeeriumi töötajaid, rääkimata meediast ja inimestest 
tänavalt. Kantsler Konrad Adenauer avaldas hiljem oma meelepaha, et 
Bundeswehri asutamises polnud midagi pidulikku, see toimus isegi ilma 
orkestrihelide ja hümnita. Ometi saab täna täie tõsidusega öelda, et suurtel ja 
olulistel sündmustel võib olla ka väike ning tähelepandamatu algus. Ja 12. 
novembril tehti tõepoolest ajalugu: kümme aastat pärast Teise maailmasõja 
                                                 
1  Bald, D. 2005. Die Bundeswehr. Eine kritische Geschichte 1955–2005. München: 
C. H. Beck. S. 7. [Edaspidi Bald 2005] 
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lõppu avanes sakslastel taas võimalus sõjaväevormi kanda ning oma ko-
danikukohust täita. 

Pikk ja sündmusterohke ajalugu on õpetanud sakslasi väärtustama oma 
traditsioone ja sümboleid. Nii nagu uue Bundeswehri sümboliks sai vana 
Preisi aumärk – Raudrist –, mida omistati vapruse ja silmapaistvate sõjaliste 
teenete eest, nii oli ka Bundeswehri ametlikuks sünnitunniks valitud kõnekas 
ajalooline päev. 12. novembril 1955 möödus nimelt 200 aastat suure Preisi 
kindrali ja sõjaväereformija Gerhard David von Scharnhorsti sünnist. Raske 
oleks olnud leida uueks alguseks sobivamat päeva – oli ju Scharnhorst see, 
kes pärast Napoleoni sõdades2 kogetud hävitavat lüüasaamist sümboliseeris 
lüüasaamisele järgnenud uut algust poliitiliselt muutunud maailmas. 

                                                 
2  Preisi-Saksi armee sai 1806. aasta oktoobris IV koalitsioonisõja käigus toimunud 
Jena ja Auerstedti kaksiklahingus Napoleoni vägedelt hävitavalt lüüa. Preisimaa 
seisis sõjalise ja moraalse kokkuvarisemise äärel: pealinn viidi üle Königsbergi ja 
Napoleon marssis oma vägedega Berliini. Preisimaa täieliku lüüasaamise suutis ära 
hoida tollal oobersti auastmes olnud Scharnhorst, kes takistas 1807. aasta veebruaris 
Preisi Eylau lähistel Vene ja Prantsuse vägede vahel toimunud lahingus prantslastel 
oma seniseid võite täielikult ära kasutamast. Preislaste abil suutsid venelased vastu 
pidada ja prantslased olid sunnitud taanduma. Kumbki pool ei saavutanud võitu, 
kuid venelaste kaotused olid siiski suuremad. Pärast seda lahingut otsustasid 
Venemaa ja Preisimaa jätkata ühiselt võitlust Napoleoni vägede vastu. Preisi kunin-
gas Friedrich Wilhelm III määras Scharnhorsti 1807. aastal Preisi sõjadepartemangu 
direktoriks (sõjaministriks) ja kindralstaabi ülemaks. Kohe pärast juulis 1807 sõl-
mitud Tilsiti rahu sai kindralmajor Scharnhorst kuningalt ülesande alustada sõjaväes 
vajalike muutuste läbiviimist. Selleks moodustati sõjaväe reorganiseerimiskomisjon, 
kuhu kuulus ka hilisem kindralfeldmarssal August von Gneisenau, kes oli tollal veel 
ooberstleitnandi auastmes. Scharnhorsti peamiseks ülesandeks oli leida tee, kuidas 
luua – vaatamata Napoleoni poolt Preisi tegevväele kehtestatud piirangutele (42 000 
meest) – taas alus Preismaa sõjalisele võimsusele. Nii tuli Scharnhorstil koos oma 
mõttekaaslastega käivitada sõjaväereform (Heeresreform), mille eesmärgiks oli luua 
patriootlik rahvavägi (Krümpersystem’il ehk sõjalisel lühiväljaõppel baseeruv 
reservvägi), töötada välja uus, teenetel rajanev edutamissüsteem, luua uus ohvitser-
kond (sõjakoolid) ja sõjaväe juhtkond (sõjaväeakadeemia) ning seada sisse üldine 
sõjaväekohustus (3. september 1814). Scharnhorst juhindus oma Preisi sõjaväe-
reformides tollal revolutsiooniliselt mõjunud liberaaldemokraatlikust mudelist “riigi-
kodanik sõjaväevormis” (Staatsbürger in Uniform), mis kujunes ka uue Bundes-
wehri juhtimis- ja organisatsioonifilosoofia Innere Führung üheks juhtmõtteks. Vt 
Fuchs, T. 1986. Geschichte des europäischen Kriegswesens. Teil II: Von der Auf-
stellung der ersten stehenden Heere bis zum Aufkommen der modernen Volksheere. 
(Truppendienst-Taschenbücher, Bd. 24.) Wien: Herold. S. 254–255; 267–274. 
 Innere Führung (IF) on lühidalt sõjajärgsel Lääne-Saksamaal oma uue sõjaväe 
tarbeks loodud kontseptsioon, mille abil õnnestus Saksamaal muuta ajalooline ja 
traditsiooniderikas ideaal riigikodanikust sõjaväevormis ka uue Bundeswehri 
aluseks. Nimetus IF tuleb esmakordselt kasutusele nn Blanki ameti (liidukantsleri 
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Tagasipöördumine kunagiste Preisi reformide juurde lähtus ettekuju-
tusest, et omavahel on võrreldavad ühelt poolt 1806. aasta katastroof ja 
Preisi armee ning riigi kokkuvarisemine ning teisalt 1945. aastal aset leidnud 
natsirežiimi ja Wehrmachti kokkuvarisemine. Ka ohvitserikorpuste profes-
sionaalne ja moraalne läbikukkumine on mõneti võrreldavad, kuigi põh-
juseid selleks oli teisigi, sest näiteks 1806. aasta häbiväärsetel kapitulat-
sioonidel oli teistsugune moraalne dimensioon kui Wehrmachti sõjakuri-
tegudel. Mõlemal juhul oli riik, mis kandis ka armeed, sattunud ise eksis-
tentsiaalsesse kriisi, viimasel juhul ka olemast lakanud. Ja mõlemal juhul tuli 
riigi varemetehunnikust – sellest moraalsest, poliitilisest, majanduslikust 
ning sotsiaalsest katastroofist – leida väljapääsuteed. Mõlemal korral oli vaja 
riigi poliitilist ja sõjaväelist süsteemi põhjalikult reformida. Niisiis on 
mõistetav, et uut Bundeswehri luues tuletati meelde kunagisi Preisi reforme 
ning uue Saksamaa kujundamisel püüti leida ajaloost tuge ja eeskujusid.3 

Ajaloolise traditsiooniliini mängutoomisega legitimeeriti päevapoliitikat, 
mis püüdis sõjaväe põhikorda määratleda vastavalt põhiseaduses sisal-
duvatele väärtustele. Kuigi Bundeswehr oli vaieldamatult Wehrmachti (ja 
varasemate aegade Preisi-Saksa militarismi) eeskujude kütkeis ning 
täielikust uusloomingust ja nn nulltunnist rääkimine oleks ajaloolise tõe 
suhtes kohatu, tuleb siinkohal rõhutada, et uuest Bundeswehrist, mida 
sobitati läbini muutunud poliitilistesse raamtingimustesse, pidi siiski kuju-
nema olemuslikult sootuks teistsugune armee kui “ilma haakristita 
Wehrmacht”. Sõjaväe ja poliitika suhetes toimusid põhjapanevad struktuu-
rilised ja filosoofilised muutused.4 Uue Bundeswehri üks asutajatest ja selle 
suur reformija Wolf Graf von Baudissin5 on tabavalt öelnud: “Me seisame 

                                                                                                                   
ametkond, mis loodi liitlasvägede suurenemisega seotud probleemide lahenda-
miseks, teisisõnu föderaalse kaitseministeeriumi eelkäija) korralduses. See anti välja 
10. jaanuaril 1953. aastal ning seal seisis: “Igasugune töö Innere Führung’i valdkon-
nas kannab üht eesmärki – kujundada välja tänapäevase sõduri tüüp, kes on ühtaegu 
vaba inimene, hea riigikodanik ja täisväärtuslik sõdur.” Vt Reeb, H.-J.; Többicke, 
P. 2003. Lexikon Innere Führung. 3. Aufl., Regensburg-Berlin: Walhalla. S. 312. 
[Edaspidi Reeb, Többicke 2003] 
3  Kutz, M. 1995. Reform als Weg aus der Katastrophe. – Linnenkamp, H.; Lutz, 
D. S. (Hrsg.) Innere Führung. (Demokratie, Sicherheit, Frieden, Bd. 94.) Baden-
Baden: Nomos Verlag. S. 74–75. 
4  Wette, W. 2001. Die Bundeswehr im Banne des Vorbildes Wehrmacht. – Bald, 
D.; Klotz, J.; Wette, W. Mythos Wehrmacht. Nachkriegsdebatten und Traditions-
pflege. Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag. S. 66–67. [Edaspidi Wette 2001] Vt ka 
Rudel, D. 2005. Bundeswehr. Kind des Kalten Krieges.  <http://www.stern.de/ 
politik/historie/541367.html?nv=cb>, (12.08.2005). [Edaspidi Rudel 2005] 
5  Wolf Graf von Baudissin (1907–1993), Bundeswehri kindralleitnant ja Ham-
burgi ülikooli professor, oli reformikontseptsiooni Innere Führung vaimne isa. 
Kindralstaabiohvitseri väljaõppega Hauptmann (kapten) Baudissin jõudis enne, kui 
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niisiis ühe tõelise ajajärgu lävel, jättes hüvasti senise ajalooga. Selles 
olukorras oleks lausa kuritegu restauratsiooni üritada, aga ka kohatu minna 
puht revolutsioonilist teed, mis viskaks kõik senise kontrollimatult üle parda. 
Meie ees on reformatoorne [autori esiletõst – A. S.] ülesanne, mis ajaloolisi 
erinevusi tunnustades hindab õigesti uut riigi- ja inimesepilti.”6 

Baudissin rõhutas, et uus Saksa sõjavägi ei tohti kujuneda avatud 
ühiskonnas mingiks suletud ja iseseisvaks maailmaks, mis elab oma elu 
iseenda kehtestatud reeglite järgi, vaid uus sõjavägi peab sellesse avatud 
ühiskonda lõimuma. Ühest küljest tuli sõdurit kui kodanikku kaitsta 
erinevate võimuliialduste ja repressioonide eest, mida oli kogetud kahe 
maailmasõja käigus ning Hitleri diktatuuri all, teisalt aga pidi sõdur nii 
sõjaväes kui ka teda ümbritsevas ühiskonnas kogema ja omaks võtma nii 

                                                                                                                   
ta 1941. aastal Erwin Rommeli Aafrika korpuse staabiohvitserina Tobruki lähistel 
Briti sõjavangi langes, saada vapruse ja sõjaliste teenete eest I ja II klassi Raudristi. 
Austraalias brittide sõjavangis olles omistati talle majori auaste. Sõjavangist vabanes 
ta alles 1947. aastal ning tegutses seejärel mõned aastad keraamikuna ja pidas 
erinevates kiriklikes õppeasutustes juhtimisalaseid loenguid. 1950. aastal kutsuti ta 
Himmerodes aset leidnud salajasele sõjaväelisele nõupidamisele, kus sõnastati 
Himmerode memorandum. 1951. aastal sai Baudissinist viienda endise Wehrmachti 
ohvitserina Blanki ameti töötaja, kus ta asus juhtima referantuuri Innere Führung. 
1956. aastal anti talle oobersti, 1959. aastal brigaadikindrali, 1962. aastal kindral-
majori ja 1963. aastal kindralleitnandi auaste. Aastatel 1958–1961 juhtis ta motori-
seeritud jalaväebrigaadi, alates 1961. aastast töötas Baudissin mõjukatel ameti-
kohtadel erinevates NATO staapides ja institutsioonides: aastatel 1961–1963 
esimese Bundeswehri ohvitserina DCOS Operations and Intelligence HQ AFCENT-
is (Fontainebleaus), aastatel 1963–1965 oli ta NATO Defence College’i ülem 
(Pariisis), aastatel 1965–1967 DCOS Plans and Operations SHAPE’is (Pariisis, 
Casteaus). 1967. aastal läks Baudissin erru ning alustas 1968. aastal õppejõu karjääri 
tänapäevase strateegia õppejõuna Hamburgi ülikoolis. 1971. aastal sai temast Ham-
burgi ülikooli juures asuva Rahu-uuringute ja Julgeolekupoliitika Instituudi asutaja 
ja direktor. Baudissin töötas sellel ametikohal 1984. aastani. 1979. aastal nimetati ta 
Hamburgi ülikooli professoriks. Õppejõuna on ta tegutsenud ka Hamburgis asuvas 
Bundeswehri ülikoolis. Wolf Graf von Baudissini on autastustatud mitmete maine-
kate auhindadega kodanikes vastutustunde kasvatamise eest, samuti tema isikliku 
panuse eest liberaalse ja demokraatliku õigusriigi ülesehitamisse. Alates 1994. aasta 
juunist kannab üks Bundeswehri Führungsakademie kasarmutest Baudissini nime. 
Vt Hartmann, U.; Richter, F.; Rosen, C. von 1999. Wolf Graf von Baudissin. – 
Bald, D.; Hartmann, U.; Rosen, C. von (Hrsg.) Klassiker der Pädagogik im 
deutschen Militär. Baden-Baden: Nomos. S. 210–216. Käesoleva artikli autor on 
olnud aastatel 2003-2004 Internationale Fellowship-Programm Graf Baudissin 
stipendiaat Hamburgi ülikooli juures asuvas Rahu-uuringute ja Julgeolekupoliitika 
Instituudis (IFSH). 
6  Baudissin, W. G. von 1972. Soldat für den Frieden. Entwürfe für eine zeitge-
mässe Bundeswehr. München: Piper Verlag. S. 24. [Edaspidi Baudissin 1972] 
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palju kui võimalik neid poliitilisi, sotsiaalseid ja eetilisi väärtusi, mida tal 
sõjas kaitsta tuleb. Alles nende väärtuste ühise kogemise kaudu saab selgeks 
teha, et neid väärtusi tasub tõepoolest ka kaitsta. Lõimumisest ootas Bau-
dissin kahekordset, vastastikku tugevdavat positiivset mõju: nii iga üksiku 
sõduri ja kogu armee valmidust kaitsta olulisi ühiskondlikke väärtusi kui ka 
ühiskonna edasist demokratiseerumist. Uus saksa “riigikodanik sõjaväe-
vormis” pidi seega endas ühendama mitmeid erinevaid rolle, mille kaudu on 
omavahel väga tihedalt põimunud sõjaline funktsionaalsus, demokraatlik 
mõttelaad ja humanistlikud veendumused. Ta on ühekorraga hea sõdur, 
täisväärtuslik riigikodanik ja vaba inimene ehk tänapäevasemalt 
väljendudes: professionaalne sõdur, aktiivne demokraat ja vaba inimene. 

Õigus ja ühiskond on omandanud sellises mudelis kvalitatiivselt teist-
suguse positsiooni: need on sõjaväe sisemise korra ja väljapoole suunatud 
suhete jaoks olemuslikud. Innere Führung, millest kujunes Bundeswehri 
keskne juhtimis- ja organisatsioonifilosoofia, on seega algusest peale olnud 
poliitiline kontseptsioon, mille esmane eesmärk on anda sõjaväe käsutusse 
vajalikke norme ja regulatsioone tasakaalustamaks tema suhteid riigiorganite 
ja -institutsioonidega. Nii võib seda nimetada kontseptsiooniks, mis seob 
sõjaväele püstitatud ülesannete täitmise põhiseadusliku korra ja selle aluseks 
olevate väärtustega. Kuid teisalt on neid norme ja regulatsioone vaja olnud 
ka inimese vabaduse ja inimväärsete tingimuste ning suhete tagamiseks 
sõjaväe kui organisatsiooni sees. Bundeswehri asutajad ei olnud kindlasti 
revolutsionäärid, vaid pigem reformijad. Kuigi nad avaldasid tahet luua 
midagi täiesti uut, soovisid nad esmajärjekorras tagada tulevastele sõduritele 
siiski vajalikku õiguskaitset ja õiguslikku kindlustunnet, teisalt aga 
(taas)asutada funktsioneerivat ja tõhusat sõjaväge. Õiguskord ja sõjaväe 
institutsioon on aga alati olnud suuremal või vähemal määral seotud vara-
semate riigikordade ja traditsioonidega. Kui demokraatlikus ühiskonnas 
peaks diskursus erinevate ajaloofaktide ja nende tõlgendamise teemal 
kuuluma ühiskonnaelu normaalsete ilmingute hulka, siis ei tohi unustada 
tõsiasja, et sõjaväel on oma ajalooga alati eriline side: sellest ammutab ta 
oma traditsioone, identiteeti ja ka moraalset jõudu oma kohust täita.7 
Seetõttu on oma ajaloolise pärandi kriitiline läbitöötamine sõjaväe jaoks 
oluline ka, mõistmaks, missuguseid traditsioone ja väärtusi tuleks hoida ja 
millistest uutes oludes lahti öelda. Kogemus on hea õpetaja, aga tema 
honorar on kõrge, ütleb tabavalt üks mõttetera. Ilma nende valuliste koge-
musteta, mida sakslased on saanud omaenda nii silmapaistvalt poliitilise 

                                                 
7  Bald, D. 2001. Kämpfe um die Dominanz des Militärischen. – Bald, D.; Klotz, 
J.; Wette, W. Mythos Wehrmacht. Nachkriegsdebatten und Traditionspflege. 
Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag. S. 18. [Edaspidi Bald et. al. 2001] 
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sõjaajaloo8 mõjudest ühiskonnale ja rahvusvahelisele poliitikale, jääks 
Bundeswehri vaimse telje, Innere Führung’i poliitiline iseloom ning 
tähendus ilmselt mõistetamatuks. 

Rahvusvaheline uurimistöö on konsensuslikult tõendanud, et rohkem kui 
sajandi jooksul on Saksa autoritaarsest sõjalisest traditsioonist lähtunud 
tugevad antiliberaalsed, antiparlamentaarsed ja vabariigivastased jõud, mille 
aktsepteerimine on tähendanud poliitikas ja ühiskonnas kodanlike, indivi-
duaalsete ja liberaalsete ideede mahasurumist. Selline militaristlik tradit-
sioon9 ei olnud ühildatav lääne liitlasjõudude plaanidega, mis nägid ette 
sõjajärgse Saksamaa arengut demokraatlikuks tsiviilühiskonnaks. Kui 
Saksamaa soovis muutuda okupeeritud riigist liitlaseks, tuli tal selle 
tõsiasjaga arvestada, ning sõja võitnud lääneriikide koalitsioon on tõepoolest 
pikka aega suunanud ja mõjutanud Bundeswehri arengut. Uus sõjavägi ei 
saanud põhimõtteliselt jätkata „puhastatud imagoga” Wehrmachti tradit-
siooni. Ometi leidus ka neid, kes oleksid meelsasti jätkanud sealt, kus see 
traditsioon 1945. aastal Saksa kindralite tingimusteta kapitulatsiooni ja 
Potsdami kokkuleppega katkes,10 kui liitlaste otsusel kogu Wehrmacht laiali 
                                                 
8  Saksamaa sõjaajaloole viimastel sajanditel nii iseloomulikku poliitika ja sõja-
pidamise koosmõju on defineerinud tabavalt ning tähendusrikkalt Preisi sõja-
teoreetik ja väejuht Carl von Clausewitz (1780–1831), öeldes, et “sõda ei ole midagi 
muud kui riigi poliitika jätkamine teistsuguste vahenditega” (Clausewitz, C. von 
2004. Sõjast. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus/KVÜÕA. Lk. 11). Saksa militarism, 
millele oli 18. sajandil andnud riikliku vormi Friedrich Suur, suutis Clausewitzi 
bellitsistlikke mõtteid 19. ja 20. sajandil sel määral moonutada, et sõjapidamine ise 
muutus poliitikaks ja tsiviilühiskond allutati militaarsetele põhimõtetele. 
9  Konservatiivne ajaloolane Gerhard Ritter kuulutas 1953. aastal toimunud aja-
loolaste konverentsil, et Wehrmacht on oma totaalse sõja deviisi all kujutanud Saksa 
ajaloos kõige äärmuslikumat militarismi. Rahvusvaheline ajaloolaste kogukond 
nõustus üksmeelselt selle tõdemusega. Friedrich Meinecke seisukoht, et mineviku 
hoiak ja meelsus on ühildamatud demokraatliku tulevikuga, viitas eelseisvale 
möödapääsmatule „radikaalsele suhete katkestamisele militaarse minevikuga”. Vaid 
selline areng võimaldas liitlastel ja sakslastel tegelikult omavahel rahu sõlmida ning 
anda sakslastele teatud hetkel taas võimalus luua oma relvajõud ja seeläbi end 
rohkem suveräänse riigina tunda. Vt Bald et al. 2001. S. 18–19. Vrd ka Bald 2005. 
S. 11. 
10  Baudissin on näiteks murelikult vastu olnud Raudristi sümboolika (taas)kasu-
tuselevõtule, sest see ülistab tema arvates liiga kergekäeliselt igavest militaarset 
sõduriseisust ega saa olla uue põhikorra sümboliks. Nn uue Wehrmachti loomine 
minevikust lahti laskmata oli tegelikult tõsine probleem. Eriti taasloodud mereväe 
puhul võis täheldada rõhutatult traditsioonilist ja kriitikavaba suhtumist minevikku: 
kui 1956. aasta jaanuaris formeeriti esimesed mereväeüksused, seostasid vastutavad 
isikud uue mereväe otseselt Hitleri-aegse sõjalaevastiku (Kriegsmarine) traditsioo-
nide ja institutsiooniga ning rõhutasid, et Nürnbergis süüdi mõistetud suuradmiralid 
Dönitz ja Raeder olevat olnud isikutena laitmatud, täitnud üksnes puhtalt, sündsalt ja 
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saadeti, igasugune sõjaline tegevus karistatavaks muudeti ning Saksamaa 
territoorium võitjate kontrollile allutati. 

Kuid nagu juba eespool kirjeldatud, ei lõppenud Saksamaa militaar-
ajalugu 1945. aastaga. Sõjaväe esindajad küll vaikisid, kuid jätkasid varjatult 
oma tegevust lootuses jõuda taas kord hetkeni, mil saab avalikult rääkida 
Saksa relvajõududest. See aeg jõudis viimaks kätte 1956. aasta jaanuaris. 2. 
jaanuaril moodustati esimesed maa-, õhu- ja mereväe õppekompaniid. 20. 
jaanuar, mille liidukantsler Konrad Adenauer kuulutas pidulikult Saksa 
relvajõudude päevaks, muudeti koolivabaks, liidumaades olid heisatud 
riigilipud ning ka kirikud osutasid vastristitud lapsukesele oma lippude ja 
kellahelinaga austust. Andernachis oli kogunenud pidulikule rivistusele 1500 
sõdurit ja paraadi võttis vastu kantsler isiklikult. Sõjaväelist pidulikkust 
lisasid üritusele paar ameeriklaste tanki ja haubitsat. Adenauer nimetas 
sõjaväe liitmist riigistruktuuriga demokraatia proovikiviks ja rõhutas küll 
poliitika primaati, ent ka sõjaväe traditsioonilist rolli ühiskonnas.11 Pidulik-
kusele vaatamata oli õhus tuntavalt pinget: kohal olid küll lääneliitlaste 
sõjaväeatašeed, kuid kõrgemate föderaalorganite, eelkõige parlamendi 
esindajate kutsumine oli jäänud „kahe silma vahele”, mis kutsus esile 
ulatusliku kriitika. Adenauerist õhkus soovi jätkata vanas militaarses vaimus 
ning alustada taasrelvastumist ilma nende põhimõtteliste reformideta, mida 
oli ette näinud ministeeriumi teenistuses juba aastaid uue Bundeswehri 
asutamise ja vajalike reformiküsimustega tegelenud Baudissin, keda 
„karistuseks” ei võetud esialgu ka uue ohvitserikorpuse ridadesse.12 Konser-
vatiivsetele jõududele tundus, et sõjaväe taastamisega jõudis lõpule ka 
vajadus rääkida hädavajalikest reformidest ning et militaarpoliitika võttis 
taas kursi vana, läbiproovitud ja ootusi õigustava enesemõistmise suunas. 

Bundeswehri asutamine on toimunud etapiti ja on olnud täis vastuolusid. 
Seepärast iseloomustab alguses tooni andnud “hall värv” kujukalt uue 
identiteedi otsinguid, kuna tasakaalu otsimine vana ja uue vahel, tradit-
sioonide13 ja refomide vahel muutis uue Bundeswehri piirjooned pikkadeks 

                                                                                                                   
auväärselt neile antud ülesandeid ja kohust oma rahva ees. See olevat olnud 
mereväeohvitseride üksmeelne seisukoht. Vt Bald 2005. S. 8–9. 
11  Bald 2005. S. 8–9. Vt ka Bundeswehrchronik 1956 bis 1965. – ASFRAB (Ar-
beitsstelle Freiden und Abrüstung). <http://www.asfrab.de/Publikationen/Profil/ 
Chronik1956bis1965.php>, (15.11.2007). 
12  Bald 2005. S. 10. 
13  1965. aastal välja antud määrusega („Traditsioon ja Bundeswehr”) sätestati 
Bundeswehris esmakordselt sõjaliste traditsioonide kasutamine ja hoidmine. Nime-
tatud määrust täiendati oluliselt 1982. aastal. Bundeswehri peamisteks traditsioo-
niliinideks on vastavalt: 1) Preisi sõjaväereformijad (Scharnhorst, Clausewitz jt); 
2) vastupanu Hitleri režiimile (sümboliks 20. juuli 1944 kui natsirežiimis pettunud ja 
lootusetu sõja lõpetamist soovinud opositsiooniliste Wehrmachti ohvitseride viima-
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aastateks ähmasteks. Noore vabariigi noored relvajõud alustasid 12. no-
vembril 1955 pikka teekonda, et tuua sõjavägi välja tema ajaloolisest 
erirollist, ja läks aastaid, enne kui sõjavägi sai uue, ajaproovile vastupidava 
kuju. Siis oli veel ebaselge, mis hakkab tegelikkuses määrama sõjaväe 
edasist arengut. Kuid need uued elemendid, mis andsid Bundeswehrile kuju 
ja struktuuri ning võimaldasid muutusi ja uue vormi kujundamist, olid 
olemas juba algusest peale. Vana piibellik tarkusesõna ütleb, et värsket veini 
ei panda vanadesse lähkritesse. Sõjaväe kujunemislugu uuest Wehrmachtist 
demokraatliku riigi põhiväärtusi esindavaks ja kaitsvaks Bundeswehriks 
võiks seda elutarkust piltlikult kehastada. Uus algus nõudis tõsiseid muutusi, 
põhimõttelist ja kohati emotsionaalselt väga rasket lahtilaskmist militaarsest 
minevikust, uue organisatsiooni loomist koos uue organisatsioonifilo-
soofiaga ja uue sõjaväevormi täitmist uue inimesega. Selle tulemuseks ongi 
Bundeswehr, mis tugineb niisugusele ettekujutusele sõjaväest ja selle rollist 
ühiskonnas, mis eristub selgelt mineviku harjumuspärasest instrumentaal-
susest, minetades oma ajaloolise riik-riigis-staatuse14 ja muutudes esma-
joones teda ümbritseva poliitilise ja tsiviilkeskkonna objektiks. Hetkel oma 
ajaloo suurimas muutumisprotsessis olev Bundeswehr15 on rohkem kui poole 
                                                                                                                   
ne atentaadikatse Füürerile; 3) Bundeswehri ajalugu koos oma juhtmotiiviga „riigi-
kodanik sõjaväevormis”. Vt Reeb, Többicke 2003. S. 233; vrd ka Gramann, U. 
2006. Der 20. Juli, die Wehrmacht und die Bundeswehr. – Arbeitsstelle Frieden und 
Abrüstung. Positionspapier 1. 
<http://www.asfrab.de/media/pdf/asfrab_positionen01.pdf, (12.11.2007) 
14  Väljendit riik riigis (Staat im Staate) kasutas Lääne-Saksamaa uute relvajõudude 
kontekstis esimene kaitseminister Theoror Blank ühes parlamendidebatis (27. juuni 
1955), kus ta kuulutas, et armee ei saa olla riik riigis – armee peab alluma tsiviil-, 
täpsemalt parlamentaarsele kontrollile, mis peab kindlustama poliitika primaarsuse. 
Blank viitas debatis korduvalt Reichswehri ülemale kindralooberst von Seecktile, 
kes avaldas tihti arvamust, et sõjavägi pühendub riigi teenimisele, sest ta ise ongi 
riik. Himmerodes toimunud sõjaväeeksepertide salajasel kohtumisel (1955) ja me-
morandumi koostamisel kasutati samuti nimetatud väljendit, millega viidati sellele, 
et Saksamaa tulevase kaitsepanusega ei tohi „saksa väekontingent muutuda riigiks 
riigis”. Vt Reeb, Többicke 2003. S. 225–226. 
15  Alates Bundeswehri kasutamisest Jugoslaavia konfliktis (eelkõige Kosovos ja 
Bosnias) eelmise sajandi 1990. aastatel on välismissioonides osalemine erinevatel 
põhjustel – kas ajendatuna poliitilisest vajadusest sekkuda rahvusvahelise õiguskorra 
tagamiseks väljaspool SLV territooriumi erinevatesse relvastatud konfliktidesse, näi-
teks massilise inimõiguste rikkumise tõkestamiseks riikide lagunemisel või kodu-
sõdadest lõhestatud ühiskondades (Kongo, tulevikus võib-olla ka Sudaan), samuti 
terrorismivastase võitluse kontekstis (Afganistan, rahvusvahelistest kohustustest 
tulenevalt ka vajadusel mõni teine Lähis- või Kesk-Ida kriisipiirkond) – esitanud 
Bundeswehrile professionaalselt, aga ka filosoofiliselt täiesti uued väljakutsed, mis 
on tõstatanud põhjapanevaid küsimusi ka sõduri elukutse olemuse ja eetilise orien-
tatsiooni ning sõjaväe rolli kohta ühiskonnas. 
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sajandi jooksul püüdnud järjekindlalt ellu viia (tõsi küll, ka tõusude ja 
mõõnadega) Innere Führung’i põhimõtteid ja nende abil mõtestada 
sõdurikutse eetilis-filosoofilist olemust ning ühiskondlik-poliitilist ülesannet 
pluralistlikus ühiskonnas, mis on olemuslikult antimilitaarne. 

 
 

Tõus varemetest: quo vadis, Saksamaa? 
 
1945. aasta lüüasaamine oli Saksamaale nii stigmaks kui stiimuliks. 
Tingimusteta kapitulatsioonist tulenes kohustus täita kõik liikmesriikide 
esitatud nõudmised, nende seas ka riigi demilitariseerimine. Nii edumeelsed 
kui ka konservatiivsed mõtlejad leidsid üksmeelselt, et militaarse traditsiooni 
radikaalne ja möödapääsmatu läbilõikamine tõstatab ühtlasi küsimuse, mis 
üleüldse saab Saksa ajaloolistest traditsioonidest.16 Sellist traditsioonidega 
lõpparve tegemise seisukohta toetasid ka okupatsioonijõud, kes 5. juunil 
1945 vastu võetud deklaratsiooniga võimu üle võtsid ja hakkasid Saksamaa 
tulevikku ning arengut määrama. Kuigi tingimusteta kapitulatsioon doku-
menteeris eelkõige Wehrmachti totaalset lüüasaamist, alustasid liitlased 
peagi kõikide militaarsete struktuuride kõrvaldamist. 

2. augustil 1945 avaldas liitlaste kontrollnõukogu Potsdami konverentsi 
heakskiidul oma kuulsa desarmeerimise ja demilitariseerimise direktiivi, 
milles kuulutati: „Kõik Saksa maa-, mere- ja õhuväeüksused /... / tuleb 
täielikult ja lõplikult laiali saata, ja nimelt nii, et pikemaks ajaks oleks takis-
tatud Saksa militarismi ja natsismi taaselustumine või uus organiseeru-
mine.”17 Neid meetmeid, nagu Wehrmachti desarmeerimine ja organisat-
siooni likvideerimine, kogu ühiskonna ja kultuuri denatsifitseerimine, sõja- 
ja inimsusevastaste kuritegude uurimine ja süüdlaste üle kohtupidamine või 
nn Preisi riigi lammutamine,18 peeti „hädavajalikuks, et Saksamaa, milita-
rismi ajalooline kants, ei saaks enam kunagi ohustada oma naabreid ega rahu 
säilitamist kogu maailmas”19, nagu olid liitlased kuulutanud Jalta dekla-
ratsioonis veel enne sõja tegelikku lõppu. 

                                                 
16  Bald 2005. S. 10. 
17  Ibid. S. 11. Vrd ka Bald, D. 1994. Militär und Gesellschaft. Die Bundeswehr der 
Bonner Republik. (Militär und Sozialwissenschaften, Bd. 13). Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesellschaft. S. 11–12. [Edaspidi Bald 1994]; vrd ka Bundeswehrchronik 
1945 bis 1955. – ASFRAB (Arbeitsstelle Freiden und Abrüstung).  
<http://www.asfrab.de/Publikationen/Profil/Chronik1945bis1955.php>, 
(15.11.2007). [Edaspidi Bundeswehrchronik 1945…] 
18  Vt Knorr, L 1992. Kleines Lexikon Rüstung, Abrüstung, Frieden. 2. Aufl. Köln: 
Pahl-Rugenstein. S. 152–153. 
19 Ruhl, K.-J. 1982. Neubeginn und Restauratsion. Dokumente zur Vorgeschichte 
der Bundesrepublik Deutschland 1945–1949. München. S. 12. [Edaspidi Ruhl 1982] 
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Ka Saksamaa katastroofi eellugu ja põhjusi nägid liitlasjõud suhteliselt 
sarnaselt. Kapitulatsiooniga kukutati küll Hitleri natsionaalsotsialistlik 
režiim, kuid tegelikult ka Bismarcki rajatud Saksa impeerium. Nii oli Wehr-
machti lõpp ühtlasi Saksamaa militaarse järjepidevuse lõpp. Okupatsiooni-
tsoonid jagasid Saksamaa lääne- ja idaosaks, kuid vähemalt esialgu leiti 
Potsdami kokkuleppe vaimus, et okupeeritud Saksamaad tuleb kohelda 
majandusliku ja poliitilise tervikuna. Peatselt läksid aga võitjariikide ja nii ka 
nende okupatsioonitsoonide teed lahku. Saksamaa lääneosas (alates 1949. 
aastast nn Bonni ehk Saksamaa Liitvabariik, SLV) institutsionaliseeriti 
peatselt piirkonna poliitiline integreerumine liberaaldemokraatlikke ja õigus-
riiklikke väärtusi kehastava läänega, mis 1955. aastal erinevate rahvus-
vaheliste lepingutega ka seadustati. Nii võib öelda, et Bonni vabariigi lääne-
poliitika, mida ajas selle esimene kantsler Konrad Adenauer20, oli eelkõige 
väärtuste poliitika. 

Siiski tundus Saksamaa „ülesehitamine demokraatlikul ja rahumeelsel 
alusel, et ta võiks teatud aja möödudes saada tagasi oma koha tsiviliseeritud 
maailmas, vabade ja rahumeelsete rahvaste hulgas”21 esimestel sõjajärgsetel 
aastatel üsna kauge perspektiivina, seda enam et okupatsioonijõudude 
militaaradministratsioonide poliitika oli võrdlemisi karmikäeline. Liitlaste 
esmaseks ülesandeks oli ikkagi militarismi ja natsismi hävitamine Saksa-
maal. Võitjad võtsid endale ülemvõimu (supreme authority) nii Saksamaa 
sisemise kui välise suveräänsuse üle. Igasugune autonoomne rahvuslik 
võimupoliitika oli sellega lõpule jõudnud. Peaaegu poole sajandi jooksul ei 
olnud Saksamaal või Saksamaa üle mingit võimu (authority), mida ei oleks 
delegeeritud, omistatud või loovutatud liitlaste poolt (kas üksi või koos 
nendega). 
                                                 
20  Konrad Adenauer (1876–1967) oli Lääne-Saksamaa kantsler aastatel 1949–
1963. Weimari vabariigi ajal oli Adenauer pikka aega Kölni linnapea (1917–1933), 
natsionaalsotsialistide võimuletuleku järel ta tagandati sellest ametist ja ta tõmbus 
poliitilisest elust mõneks ajaks tagasi. Pärast sõja lõppu sai Adenauerist CDU 
(Kristliku-Demokraatliku Liidu) esimees, Parlamentaarse Nõukogu president ja 
1949. aastal Lääne-Saksamaa esimene kantsler. Sellel ametipostil iseloomustab tema 
poliitikat vankumatu läänesuunalisus ning tihe koostöö USA-ga, mistõttu jõudis 
Lääne-Saksamaa peatselt, 1955. aastal, täieliku taastunnustamiseni. Adenaueri 
valitsusajal muutus Lääne-Saksamaa taas majanduslikult jõukaks ja mõjukaks riigiks 
ning poliitiliselt oluliseks kaitsetammiks Nõukogude Liidu mõju vastu. Poliitikas 
osales Adenauer aktiivselt kuni surmani, olles 91-aastaselt vanim Bundestagi liige. 
Vt Nolan, C. J. 1999. Longmani maailma poliitika leksikon. Tallinn: Olion. Lk 4. 
[Edaspidi Nolan 1999] 
21  Nii nähti Saksamaa tulevikku ametlikult Potsdami konverentsil. Esimeste aastate 
reaalsus nägi välja pigem nii, nagu seda kirjeldas W. Churchill 16. augustil 1945 
Briti Alamkoja ees, tõdedes, et Saksamaa on sunnitud esmalt täielikult tühjendama 
oma lüüasaamise kibeda karika. Vt Bald 1994. S. 12. 
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Peatselt pärast Teise maailmasõja lõppu hakkas kuju võtma jõudude uus 
vastasseis – külm sõda. Suhted lääneliitlaste ja Nõukogude Liidu vahel 
halvenesid oluliselt, nii et 1946. aasta talvel kuulutas J. Stalin, et kapitalismi 
ülemaailmne levik on võimalik üksnes kriiside ja sõdade abil, mistõttu on 
sõda praeguses maailmas paratamatu nähtus. W. Churchill vastas sellele 
väljakutsele 1946. aasta märtsis tõdemusega, et Nõukogude Liidu oku-
peeritud territooriumi ja lääneriikide vahel on tekkinud tõepoolest ületa-
matud vastuolud, mistõttu on Euroopas langenud nn raudne eesriie, mis 
lahutab kultuure, keeli, rahvaid ja traditsioone. Läänes ja idas hakkasid välja 
kujunema väga erinevad huvisfäärid ning sellise bipolaarse maailma sünd ja 
püsimine oli uute hegemoonide huvides.22 Mida teravamalt joonistus välja 
vastasseis mõjualade või huvisfääride piiridel ja mida mustvalgemalt sai 
kujutada hirmule ja ähvardamisele rajatud poliitilist tasakaalu või „rahu-
seisundit”23, seda rohkem oli võimalik ka lääne ja ida mõjusfääre sisemiselt 
korrastada ning ühtlustada. Lääne-Saksamaa puhul tähendas see okupat-
sioonitsoonide nii üld- kui julgeolekupoliitilist ülesehitamist (et takistada 
Nõukogude Liidu mõjuvõimu edasist tungimist läände), mida kontrollisid 
lääneliitlased/-riigid, tehes seda vastavalt ajaloost õpitud skeemile: kõrval-
damine, vähendamine, kontroll.24 

Kõik militaariaga seotu oli nii liitlaste militaaradministratsioonide kui ka 
kriitiliselt mõtlevate, nn teistsugust Saksamaad esindavate sakslaste25 
teravnenud tähelepanu all. Üleüldise letargia taustal on sisemised mõju-
tegurid selles valdkonnas tähelepanuväärsed. Põhimõttelistele muutustele 
ajendanud impulss tuli igatahes seestpoolt. 

Seevastu otsustava pöörde tingisid väljastpoolt tulenenud mõjutegurid – 
tollased võimusuhted. 6. septembril 1946 pidas USA välisminister Byrnes 
oma kuulsa Stuttgardi kõne, milles ta viitas „Saksamaa poliitikas” süve-
nevale vastuolule Nõukogude Liiduga ja visandas USA okupatsioonitsooni 
kuulunud liidumaade juhtidele piirkonna majandusliku ja poliitilise üles-

                                                 
22  Vt Rudel 2005. 
23  Rahu tuli sõjajärgsesse Euroopasse sõjaliste vahendite abil saavutatud võiduga ja 
alalisele sõjalisele vastasseisule tuginedes püsis see tegelikult ka külma sõja ajal. 
Negatiivselt mõistetuna tähendas selline rahu aktiivset valmistumist sõjaks, ajutist 
sõja puudumist. Poliitika on sellises kontekstis sõja jätkamine teistsuguste vahendi-
tega ja poliitikas panustatakse (võidu)relvastumisele. Kulus ligi pool sajandit, enne 
kui suudeti ületada niisugune ühekülgne arusaam rahust (rahu kui sõjalise tugevuse 
poliitika, rahu heidutamise abil). 
24  Vrd Bald 1994. S. 13. 
25  Nende hulka võib liigitada erinevate riikide Saksa emigrandid, Hitleri režiimile 
vastupanu osutanud isikud ja ka need sajad tuhanded saksamaalased, kes olid pärast 
1933. aasta märtsi sattunud vanglatesse ja koonduslaagritesse ning sealt eluga pää-
senud. 
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ehitamise väljavaated. Byrnes kuulutas, et liisk lääne ja ida võimuvõitluses 
on langenud. Läänetsoonid – Byrnesi sõnul „Saksamaa” – pidi saama 
„auväärse koha maailma vabade rahvuste seas”26. Ameeriklaste militaar-
administratsioon oli selleks ajaks juba initsiatiivi enda kätte võtnud ning 
juhindus edasistes sammudes suuresti USA kindrali Lucius D. Clay27 
vaadetest, kogemustest ja otsustest. Kolmel lääneliitlasel ei olnud Saksamaa 
suhtes praktiliselt mingit ühist strateegilist plaani. Pidevad vastuolud ja 
erimeelsused diplomaatide ja sõjaväelaste vahel vaid raskendasid ühtse 
poliitika loomist. Siiski oli Lääne-Saksamaa sise- ja välispoliitikal üks 
suund, mida järgis jõuliselt ka esimene kantsler Adenauer: panus tehti 
Lääne-Saksamaa julgeolekule lääne julgeolekusüsteemis, mitte ei taotletud 
julgeolekut kogu Saksamaale. 

Paigutumine ida-lääne konfliktis otsustas ka Saksamaa saatuse. Okupat-
sioonitsoonid, mis olid algusest peale olnud USA ja Nõukogude Liidu 
vastasseisupoliitika objektiks, muutusid eriti pärast Lääne- ja Ida-Saksamaa 
riikide loomist. USA presidendi Trumani ohjeldamisdoktriini28 subjektiks. 
1947. aastal käivitus Marshalli plaan (ehk Euroopa taastamise programm), 
kus visandati Saksamaa lääneosa lähitulevik: selle majandusliku ülesehituse 
ja koostöö ning rehabilitatsiooni korraldamine. Seeläbi liitus ka Lääne-
Saksamaa viimaks rahvusvahelise rahandus- ja kaubandussüsteemiga. 1948. 

                                                 
26  Ruhl 1982. S. 449. 
27  Kindral Lucius D. Clay (1897–1978) oli sõja ajal olnud liitlasvägede ülem-
juhataja kindral Eisenhoweri staabiülem ja 1945. aasta mais sai temast Eisenhoweri 
asetäitja. Aastail 1947–1949 oli Clay USA okupatsioonitsooni ülemjuhataja (sõja-
väekuberner). Tema initsiatiivil moodustati 1947. aasta jaanuaris nn Bizonia valit-
sus, ühendati USA ja Suurbritannia tsoon ning kiirendati demokratiseerimisprot-
sesse. Kindral Clay oli aastail 1948–1949 Berliini õhusilla leiutaja ja selle juht, et 
murda Nõukogude Liidu majandusblokaad Lääne-Berliini vastu. Ta on kandnud 
vastutust Lääne-Saksamaa eest okupatsiooni kõige raskematel aegadel ning on 
andnud otsustava panuse Lääne-Saksamaa kapitalistlikule ja liberaaldemokraatlikule 
taassünnile. Clay tegi sel eesmärgil tihedat koostööd Lääne-Saksamaa esimese 
kantsleri Konrad Adenaueriga ning oli aastail 1961–1962 president Kennedy isiklik 
esindaja Berliinis. Vt Nolan 1999. Lk 49–50. 
28  Trumani doktriin (12. märts 1947) lubas tagada abi kõigile „vabadele rahvastele, 
kes seisavad vastu alistamiskatsetele relvastatud vähemuste või välisjõudude poolt”. 
See doktriin võimaldas aidata vastu seista totalitaarsele (kommunistlikule) ohule või 
survele ning valmistas ühtlasi Ameerika üldsust ette tulevasteks võimalikeks 
kokkupõrgeteks Nõukogude Liiduga (kaasa arvatud sõjaline sekkumine rahuajal) 
ohjeldamise huvides. Vt Nolan 1999. Lk 364. 
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aasta tõi Lääne-Saksamaale kaasa rahareformi ja Saksa marga (DM), mis sai 
järgnevateks aastakümneteks Lääne-Saksamaa võimsuse sümboliks.29 

Sõjaväe jaoks oli see ajahetk siiski kõike muud kui soodne. Sügavad 
eelarvamused ja hirm Saksa sõdurite ning taasrelvastamise ees tugevdasid 
Lääne-Euroopa riikide püüet säilitada Lääne-Saksamaa demilitariseeritus. 
Silmas pidades võimalikku ohtu, mida Saksamaa sõjaline võimsus oli endast 
läbi ajaloo kujutanud, sõlmisid Suurbritannia, Prantsusmaa ja Beneluxi riigid 
17. märtsil 1948 Brüsselis kollektiivse julgeoleku pakti, et osutada üksteisele 
sõjalist abi juhul, kui „Saksamaa peaks taas kasutusele võtma ründe-
poliitika”30. Sel ajal oli lääneriikide poliitikas esiplaanil oma julgeoleku 
kindlustamine, vastastikuse usalduse loomine ja sakslastega koostöö 
arendamine jäid tagaplaanile. 

Aastail 1945–1949 valitses Saksamaal okupatsioonivõimude sõjaväe-
režiim, kuni 1949. aasta kevadel asendati Washingtoni kokkuleppe kohaselt 
sõjaväeadministratsioonid ülemkomissaridega ning 12. mail anti lääne-
tsoonides välja (esimene) okupatsioonistatuut. Statuudi eesmärgiks oli 
kindlate föderatiivsete, seadusandlike ja täideviivate pädevuste üleandmine 
Saksa ametkondadele, kuid välis- ja julgeolekupoliitilistest küsimustest hoiti 
sakslasi jätkuvalt teadlikult eemal. Okupatsiooni põhieesmärkide saavu-
tamiseks Saksamaal jätsid liitlased endale ulatusliku võimu näiteks seoses 
desarmeerimise ja demilitariseerimisega.31 

Sama joont jätkasid lääneliitlased siis, kui läänetsoonides hakati looma 
SLV-d. 23. mail 1949 võeti vastu Bonni põhiseadus, mille kiitsid heaks ka 
ülemkomissarid, augustis korraldati esimese Liidupäeva valimised, mille 
järel astus septembris ametisse esimene demokraatlik valitsus kantsler 
Konrad Adenaueri juhtimisel. 22. novembril sõlmiti lääneliitlaste ülem-
komissaridega Petersbergi leping. See leping oli Liitvabariigi esimene 
rahvusvaheline kokkulepe, mis tagas tema osaluse erinevates lääne 
organisatsioonides ja tähendas noorele riigile üllatuslikku edu ning oli samas 
otsustav samm suveräänsuse teel.32 Samas kohustus SLV valitsus jätkama 
1945. aastal Potsdamis kokkulepitud poliitikat (artikkel 3): „Liiduvalitsus 
lubab täie otsustavusega jätkata Liitvabariigi aladel demilitariseerimis-
poliitikat ja takistada kõigi tema käsutuses olevate vahenditega ükskõik 
milliste relvajõudude uut loomist.”33 SLV kui rõhutatult rahumeelne riik, kes 

                                                 
29  Vt Benz, W. 1984. Die Gründung der Bundesrepublik. Von Bizone zum souve-
ränen Staat. (Deutsche Geschichte der neuesten Zeit.) München: Deutscher 
Taschenbuch Verlag. S. 81–86. [Edaspidi Benz 1984] 
30  Bald 1994. S. 14. 
31  Vt Benz 1984. S. 156–159. 
32  Ibid. S. 139. 
33  Auswärtige Amt (Hsg.) 1972. Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik 
Deutschland. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik. S. 159. 
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jagas Lääne-Euroopa riikidega samu väärtusi, pidi saama üheks nende seast. 
Selleks, et saaks tekkida vajalik julgeolekutunne, oli nõutav koostöö kõi-
kides valdkondades, sealhulgas julgeoleku alal. Noore riigi teadlik integrat-
sioon läände sõltus jätkuvalt riigis ülemvõimu omavatest liitlastest. Kantsler 
Adenauer kuulutas septembris 1949 ametisse astudes, et riik annab liitlastele 
üle oma suveräänsed õigused ja ühineb „rahu säilitamiseks vastastikuse 
kollektiivse julgeolekusüsteemiga”34. Petersbergi leppes leidis see strateegia 
ka kinnitust. Üsna varakult joonistusid järgmisteks aastakümneteks välja 
sõjalise ja julgeolekupoliitilise paradigma kontuurid: SLV integratsioon ja 
rahvusvahelistumine kui demokraatlike riikide koalitsiooni tugevdamise viis. 
Paikapandud piire püüti täpselt järgida, et oleks võimalik läänemaailmaga 
paindlikult ühineda. Tagasihoidlikkus oli vähemalt mõneks ajaks muutunud 
sakslaste poliitiliseks vooruseks. 

Sõna Euroopa muutus poliitikas tõeliseks võlusõnaks. Ühest küljest andis 
see sakslastele lootust saada poliitiliselt tunnustatud ja lüüa kaasa Euroopa 
kujundamisel, teisalt aga võimaldas Saksamaa naabritel säilitada liitriigi üle 
kontrolli ja teadlikkust seal toimuva suhtes. Rahvusvaheline kontroll söe ja 
terase (ehk teisisõnu klassikalise sõjatööstuse toorainete) tootmise üle Ruhri 
piirkonnas ning 1951. aastal asutatud Euroopa Söe- ja Terasekoondis (nn 
Montanunion)35 pakkusid näiteks prantslastele vajalikku kindlustunnet, kuid 
aitasid ka sakslastel rahvusvahelisest isolatsioonist väljuda. Sakslaste 
euroopastamine võimaldas neid võrdselt kohelda ja suurendada nende 
suveräänsust, aga ka nende oma võimalusi. Siit kasvasid Lääne-Saksamaa 
jaoks välja ka esimesed julgeolekupoliitilised tulevikumõtted, kusjuures 
tuleb rõhutada ameeriklaste osatähtsust, kes olid Kesk-Euroopas sõjalisel ja 
poliitilisel juhtpositsioonil.36 

Juba 1948. aasta novembris oli Adenauer esitanud plaani luua tugev 
föderaalpolitsei ja 1949. aasta alguses kuulutas ta, et sakslaste osalemine 
sõjalises tegevuses on mõeldav üksnes Euroopa armee kontekstis. Sellest 
ajast peale panustas Adenauer teadlikult lääneriikide julgeolekugarantii 
saavutamisele. Märtsis 1949 nimetas ta tulevase liiduvalitsuse kõige 
pakilisemaks eesmärgiks pürgida selle poole, et Lääne-Saksamaa ühineks 
Põhja-Atlandi lepinguga (mis sel hetkel veel ei olnud alla kirjutatud). Võib 
arvata, et Adenauer arvestas juba siis sakslaste sõjalise panusega üldise 

                                                 
34  Bald 2005. S. 19. 
35  Selle ühenduse loomise plaani on nimetatud ka Schumani plaaniks, kuna selle 
esitas 1950. aastal Prantsuse välisminister Robert Schuman, kes tahtis rajada polii-
tilist liitu Euroopa majanduse ja riikide tiheda ning püsiva lõimumise abil. Plaani 
tegelikuks väljatöötajaks oli  
36  Vt Bald 1994. S. 15-16. 
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julgeoleku tagamisse, kuigi vahetult enne kantsleriks valimist avaldas ta 
arvamust, et aeg sakslaste kaasamiseks lääne kaitsmisel ei ole veel küps.37 

Eesriie hakkas taasrelvastumise idee eest tõusma siis, kui Adenauer 
avaldas 11. novembril 1949 prantsuse ajalehele L’Est Républicain antud 
intervjuus tagasihoidlikult arvamust, et SLV oleks selleks sobival ajal 
valmis osalema integreeritud Euroopa armee moodustamisel. 3. detsembril 
1949 tuli kantsler Adenauer ühele ameerika ajalehele (Cleveland Plain 
Dealer) antud intervjuus esmakordselt lagedale tabusid murdva ideega, mis 
kõlas veel ka neli aastat pärast sõja lõppu ennekuulmatult: nimelt et SLV 
võiks hädavajaduse korral anda sõjalise panuse Lääne-Euroopa relva-
jõududesse, mis teisisõnu tähendaks sakslaste taasrelvastumist. Bundeswehri 
asutamise juures olnud ohvitserid on nimetanud seda kuupäeva ajalooliseks 
pöördepunktiks ja Bundeswehri avataktiks. Vahemärkusena võib lisada, et 
vahetult enne seda oli Baieri poliitik Franz Josef Strauß38, hilisem kaitse-
minister, kuulutanud oma CSU valimiskampaanias, et kuivagu ära selle 
sakslase käsi, kes eales relva uuesti kätte võtab.39 

Adenaueri mõtted leidsid ägedat vastuseisu nii lääneriikide seas (eriti 
prantslaste hulgas) kui ka omal maal. Nii oli ta täiesti teadlik, et selliseid 
mõtteid saab väljendada üksnes suure ettevaatlikkusega ja nende realisee-
rimine nõuab aega. Seepärast ei teinud Adenauer 1950. aasta esimesel poolel 
taasrelvastumise teemal mingeid avaldusi. Kuid ta jätkas oma riigile 
kollektiivsete julgeolekugarantiide nõudmist (silmas pidades külma sõja 
kiiresti süvenevat vastasseisu ja muret tekitavaid sündmusi Berliinis ning 
Nõukogude Liidu okupatsioonitsoonis) ning püüdis saada liitlastelt luba 
mobiilse föderaalpolitsei asutamiseks. Kuigi lääneliitlased pidasid kuni 
1950. aastani formaalselt kinni Potsdamis kokkulepitud Saksamaa desarmee-
rimise ja demilitariseerimise põhimõtetest, langes esialgne liisk Saksamaa 
võimaliku kaitsepanuse osas pingestunud rahvusvaheliste suhete taustal veel 
sama aasta septembris. Juba aasta varem olid lääneliitlased diskuteerinud 
                                                 
37  Rautenberg, H.-J.; Wiggershaus, N. 1977. Die „Himmeroder Denkschrift” 
vom Oktober 1950. Politische und militärische Überlegungen für einen Beitrag der 
Bundesrepublik Deutschland zur westeuropäischen Verteidigung. Karsruhe: G. 
Braun Verlag. S. 5. [Edaspidi Rautenberg, Wiggershaus 1977]  
38  Franz Joseph Strauß (1915–1988), CSU (Baieri Kristliku-Sotsiaalse Liidu) 
poliitik, 1949. aastast CSU peasekretär. Hitleri režiimi ajal tegutses ta alates 1934. 
aastast Lõuna-Saksa teedeministrina ja kuulus 1939. aastast Wehrmachti (ülem-
leitnandina). Aastail 1953–1955 oli Strauß SLV eriülesannete minister, 1955–1956 
aatomiküsimuste minister, 1956–1962 kaitseminister (tagandati ametist seoses 
seadusevastase tegevusega) ja 1966–1969 rahandusminister. 1970ndatel aastatel 
vastutas Strauß Ostpolitik’i eest (leppimine Idaga). 1978. aastast kuni surmani 
(1988) oli ta Baieri peaminister. Vt Maailma poliitikute leksikon. 2002. Tallinn: 
Olion. Lk 337-338. [Edaspidi Maailma poliitikute leksikon 2002] 
39  Vt Bald 2005. S. 19–20; vrd ka Bundeswehrchronik 1945… (15.11.2007) 
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Saksa sõdurite võimaliku kaasamise üle Nõukogude Liidu vastu suunatud 
ühisesse kaitsesse, kuid see teema oli siis veel avalikku arvamust silmas 
pidades liiga tundlik. Poliitikud kas vältisid üldse oma esinemistes Saksamaa 
võimaliku taasrelvastumise teemat või viitasid ebamääraselt sellele, et aeg 
pole küps ja mingeid ettevalmistustöid selles suunas ei tehta. USA valitsuse 
tasandil hakati siiski juba 1949. aasta sügisest plaanima Lääne-Saksa 
väeüksuste loomist. Kommunistliku Põhja-Korea kallaletung Lõuna-Koreale 
25. juunil 1950. aastal kiirendas USA otsust asuda toetama Lääne-Saksa 
taasrelvastumise ideed.40 

Eespool öeldu illustreerib kujukalt Adenaueri plaani, kuidas aktiivse 
läände integreerumise kiiluvees saavutada vanaroomalikul lojaalsuse 
põhimõttel do, ut des (‘ma annan, et sa annaksid’) samm-sammult suuremat 
tegevusvabadust ja reaalsemat suveräänsust ning mitte piirduda ainult 
pragmaatiliste hetkelahendustega. Adenaueril oli ettekujutus selle kohta, 
kuidas ajapikku revideerida Saksamaal valitsevaid okupatsioonisuhteid ja 
juhatada sisse põhimõtteliselt uutel alustel toimiv Lääne-Saksamaa nation 
building’i protsess. Adenaueri poliitika ülim eesmärk oli: riigi suveräänsuse 
ja rahvusvahelise positsiooni kindlustamine ja tugevdamine, mis pidi toimu-
ma samaaegselt taasrelvastamisega (nn samaaegsuse taktika, millega kants-
ler tuli avalikkuse ette 29. augustil 1950).41 Tema dünaamiline Euroopa-
integratsiooni poliitika kandis vilja ja tal õnnestus viia riik okupatsiooni-
tsoonide vahetu militaarrežiimi alt samm-sammult kaudse okupatsiooni-
valitsuse alla. Ajavahemikus 1949–1955 jälgisid lääneliitlased teravdatud 
tähelepanuga Adenaueri valitsuspoliitikat, enne kui nad 5. mail 1955 Pariisi 
lepingu jõustumisega SLV suveräänsust tunnustasid ja okupatsioonis-
tatuudi42 tühistasid. Adenaueri integratsioonistrateegia edu päädis SLV 
vastuvõtmisega NATO liikmeks 9.–11. mail 1955, mil Pariisis toimus 
organisatsiooni tippkohtumine.43 

 

                                                 
40  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 4–5. Vrd ka Bald 1994. S. 16–20. 
41  Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 6. 
42  Okupatsioonirežiimi lõpetamisest SLV territooriumil teatasid lääneliitlased juba 
1954. aasta sügisel Londonis toimunud konverentsil ja see kajastus samal aastal 
sõlmitud Pariisi lepingus. Samasse aastasse jäävad ka Põhja-Atlandi lepinguga 
ühinemise protokollid, mis sätestasid muuhulgas ka SLV eelseisva ühinemise 
vastava organisatsiooniga. Vt Valik NATO dokumente 2002. Tallinn: Eesti 
Vabariigi Kaitseministeerium. [Edaspidi Valik NATO dokumente 2002] 
43  Vt Benz 1984. S. 144–145, 150–151. 
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Saksamaa taasrelvastamisplaanid üldises 
julgeolekupoliitilises kontekstis: relvastada või mitte? 

 
1945. aasta kapitulatsioonist ja Saksamaa desarmeerimisest ning demilitari-
seerimisest kuni kuni Lääne-Saksamaa liitumiseni NATO-ga ja Bundeswehri 
asutamiseni 1955. aastal oli pikk ja keeruline tee. Ilma Bundeswehrita poleks 
Lääne-Saksamaa ühinemine kollektiivse julgeolekusüsteemiga olnud mõel-
dav. Teisalt võib ka öelda, et Lääne-Saksamaa eesmärk ühineda võimalikult 
kiiresti NATO-ga kannustas töötama aktiivselt relvajõudude loomise nimel. 
1950. aastal ametlikult alguse saanud läbirääkimisi Saksamaa võimaliku 
sõjalise panuse teemal saatis üle ootuste suur edu, mis omakorda kinnitab 
taas Adenaueri kui strateegiliselt mõtleva ning toimiva riigimehe kuvandit. 
NATO osutus nii Adenaueri juhitud valitsuse välispoliitika eesmärgiks kui 
ka instrumendiks. NATO ei mõtestanud end ju mitte üksnes kaitseorgani-
satsioonina, vaid ka poliitilise ühendusena, mille aluseks oleva leppe 
preambulas oli ühe eesmärgina nimetatud ka kindlat otsust „kaitsta oma 
rahvaste vabadust, ühispärandit ja ühiskonda, mis rajaneb demokraatia, 
isikuvabaduse ja õiguse ülimuse põhimõtetel”44. Saksamaa oli 1955. aastal 
saavutanud suhetes lääneliitlastega sisuliselt kõik, millest ta oli unistanud ja 
mida on deklareeritud ka eespool nimetatud lepingus: stabiilsuse, heaolu ja 
kollektiivse kaitse rahu ning julgeoleku tagamisel.45 Sellega oli integratsioon 
läände nüüdseks pöörumatult lõpule jõudnud. 

Julgeolekupoliitika uutel dimensioonidel oli aga oma eellugu, mida tuleks 
järgnevalt lühidalt kirjeldada. See aitab paremini mõista rahvusliku julge-
olekupoliitika muutumist multinatsionaalseks ja integreeritud julgeoleku-
kontseptsiooniks, mille väljatöötamisel 1950. aasta sügisel aitas kantsler 
Adenauerit rühm eksperte. Sellele eelnes kindel ja üha konkreetsemaks 
muutunud julgeolekuvajadus, mille tajumist võis Saksamaal märgata juba 
Kolmanda Reichi viimse agoonia ajal, kui paljude Saksa ohvitseride ja 
poliitikute jaoks oli sõja saatus juba otsustatud. Selle asemel et jätkata võidu 
nimel võitlust, peeti plaane, kuidas sõda lõpetada ja mis saab sõjajärgsest 
Saksamaast. Adenauer oli juba 1945. aasta oktoobris sõnastanud lühidalt ja 
konkreetselt peamise julgeolekupoliitilise ohu: „Aasia seisab Elbe jõe 
kaldal.”46 Adenauer oli veendunud, et Lääne-Saksamaad ja kogu Õhtumaad 
tuleb iga hinna eest kaitsta bolševistliku ohu eest. Selles mõttes aitas 
Adenauer kaasa ka Wehrmachti maine taastamisele, aidates sel vabaneda 
vallutussõja ja sõjakuritegude süüdistustest. Saksa sõdurid täitsid üksnes 

                                                 
44  Valik NATO dokumente 2002. S. 15. 
45  Ibid. 
46  Bald 2005. S. 21 
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oma kohust ja „võitlesid maal, õhus ja vee peal austusväärselt”47. Kujuneva 
külma sõja kontekstis õnnestus Adenaueril ära kasutada USA ja Nõukogude 
Liidu püsivat vastasseisu ning hoida teatud järjepidevust bolševismi 
edasitungile otsustavalt vastu astunud Wehrmachti ja sakslaste sõjajärgse 
olukorra vahel, manipuleerides sel moel minevikuga.48 Teisalt aitas see nii 
poliitikal kui sõjaväel muutunud oludes oma rolli leida. 

Adenaueri poliitiline positsioon (alates 1948. aasta septembrist liidumaid 
esindava Parlamentaarse Nõukogu president) võimaldas tal hästi kursis olla 
julgeolekupoliitiliste probleemidega nii Saksamaal kui mujal. Adenauer, kes 
oli võitnud lääneliitlaste juhtkonna ja nende salateenistuste usalduse, käsitles 
väikestes eravestlusringides (nn security community) poliitikute ja sõjaväe-
lastega49 suure diskreetsusega tundlikke julgeolekupoliitilisi küsimusi juba 
alates 1947. aastast. Adenaueri siseringi kuulusid näiteks tulevane liidu-
president Theodor Heuß, Saksa põhiseaduse isa Karl (Carlo) Schmid ja 
mitmed teised hilisemad ministrid. Sõjalistes ja julgeolekupoliitilistes 
küsimustes, sealhulgas Nõukogude Liidu poolt ähvardava sõjalise ohu 
hindamises, kasutas Adenauer ekspertidena eelkõige erukindralleitnant dr 
Hans Speidelit50 ja erukindralleitnant Adolf Heusingeri51. 
                                                 
47  Vt Reeb, Többicke 2003. S. 26. 
48  Vt. Bald 1994. S. 17. 
49  Endised Wehrmachti kindralid suhtlesid alates sõja lõpust aktiivselt omavahel 
ning neil oli n-ö kulisside taga arvestatav mõju Adenauerile nii militaarpoliitika 
kujundamisel kui ka hilisema kaitsealase seadusandluse väljatöötamisel. Kindralite 
mitteametlikeks eestkõnelejateks kantsleri juures olid kindralfeldmarssal Erich von 
Manstein, kindralleitnant dr Hans Speidel, soomusvägede kindral Hasso von Man-
teuffel ja sõjaväeluurega tegelenud kindralmajor Reinhard Gehlen. Oma vahendava 
ja nõuandva tegevusega legitimeerisid nad tegelikult Wehrmachti kõrgema juht-
konna koostöö Bonni valitsusega. Neid aktsepteerisid ka liitlaste sõjalised esindajad 
ja vana militaareliit suutis uute oludega kohanemisel näidata märkimisväärset 
pragmaatilisust. Nii õnnestus neil taas poliitikas kanda kinnitada ja relvajõudude 
kavandamisel ning ülesehitamisel aktiivselt kaasa lüüa, ilma et nad oleksid kunagi 
kahjustanud kantsleri võtmerolli. 
50  Dr. phil. Hans Speidel (1897–1984) osales Esimeses maailmasõjas kompanii-
ülema ja pataljoniülema adjutandina. Seejärel õppis ülikoolis ajalugu ja rahvamajan-
dust. 1930. aastal asus õppima sõjaväeliste juhtide kursusel (varjatud kujul kindral-
staabiõpe), alates 1933. aastast oli sõjaväeatašee Pariisis, hiljem ajutiselt maaväe 
kindralstaabi teenistuses. Aastail 1939–1944 töötas Speidel diviisi ja erinevate ar-
meekorpuste staabiülemana, samuti armeedegrupi B staabiülemana kindralfeld-
marssal Rommeli alluvuses. Speidel oli mõningal määral kaasatud Hitleri-vastasesse 
vandenõusse ning pärast 20. juulit 1944 ta arreteeriti. Vangistusest vabanes ta 1945. 
aastal liitlasvägede abil. Sõjajärgsetel aastatel kaitses ta Tübingeni ülikoolis habili-
tatsioonitöö ja koostas samal ajal erinevaid julgeolekupoliitilisi memorandumeid 
ning nõustas valitsusringkondi. Speidel kuulus Himmerode komisjoni koosseisu 
ning oli 1955. aastast Bundeswehri teenistuses. 1957. aastal sai Speidelist esimene 
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Nõukogude Liidu võimaliku edasitungimise oht läände sobitas sakslaste 
poliitilised huvid rahvusvaheliselt olukorraga. N-ö kulisside taga kujunes 
välja Saksa-Ameerika koostöö Lääne-Saksamaa võimaliku remilitarisee-
rimise nimel, millest võtsid osa ka britid. Juba 1948. aasta talvel visandati 
Saksa põhiseaduse väljatöötamise faasis Lääne-Saksamaa võimalik liitumine 
kollektiivse julgeolekusüsteemiga (artikkel 24) ning rahvuslike suveräänsete 
õiguste üleandmine supranatsionaalsetele organisatsioonidele (artikkel 26), 
kuigi asjasse ei pühendatud esialgu ei parlamentaarseid jõude ega ka 
avalikkust.52 Selline sisepoliitiline ja õiguslik alus muutis põhimõtteliselt 
võimalikuks ka taasrelvastumise. Seejuures tuleks rõhutada, et kõiki põhi-
seaduslikke punkte sai siiski sõnastada vaid kooskõlastatult liitlasjõududega 
ning seetõttu ei saa rääkida mingitest sakslaste salajastest või varjatud 
eesmärkidest. 

Protestihääled Saksamaa taasrelvastumise vastu manitsesid julgeoleku-
poliitikuid ettevaatlikkusele, sest avalik arvamus näis sellele vastu olevat. 
Sel põhjusel kujunes välja järgmisele kümnendile iseloomulik olukord, et 
avalik diskussioon järgnes tegelikult juba ammu asjaomaste isikute poolt 
langetatud otsustele. Sellist poliitikat ilmestab W. Churchilli sõnavõtt 28. 
märtsil 1950 Briti Alamkojas, kus ta võttis sõna rahvuslikult iseseisva Saksa 

                                                                                                                   
sakslasest NATO maavägede ülem Kesk-Euroopas. 1964. aastal lahkus Speidel 
kindrali auastmes tegevteenistusest ning pühendus sõjateaduslikule uurimistööle, 
mille hulka kuulub ka rahvusvahelist tunnustust pälvinud „Invasion 1944”. 1977. 
aastal üllitas Speidel oma autobiograafia „Aus unserer Zeit”, mis on oluline ajastu-
looline teos. Vt Reeb, Többicke 2003. S. 223–224. 
51  Adolf Heusinger (1897–1982) osales Esimeses maailmasõjas, sai Verduni all 
raskelt haavata ja langes inglaste kätte sõjavangi, kust ta vabanes 1919. aastal. 1920. 
aastal astus taas sõjaväeteenistusse ning on olnud sellest ajast kutseline sõjaväelane 
neljas erinevas armees. 1955. aastast oli ta Lääne-Saksa kaitseministeeriumis sõja-
väeliste juhtide nõukogu esimees, 1957. aastal sai temast Bundeswehri esimene 
peainspektor, aastail 1961–1964 oli ta NATO Sõjalise Komitee esimees. Pärast seda 
ametit läks ta erru kindralina. Peaaegu kõik Lääne-Saksamaa kaitsepanuse operatiiv-
plaanid ja valitsuse julgeolekupoliitilised nõustamised 1950. aastate esimeses pooles 
on seotud Heusingeriga. Hiljem on Heusinger osalenud aktiivselt NATO tuumastra-
teegilistes diskussioonides. Bundeswehri varases kujunemises oli Heusingeril väga 
oluline roll (tegelemine traditsioonidega, ohvitseride väljaõppe organiseerimine). 
1950. aastal üllitatud autobiograafiline teos „Befehl im Widerstreit” püüab anda 
vastust küsimusele Saksa sõdurite süü kohta ning seda peetakse väga oluliseks 
ajastulooliseks teoseks. Heusingeri teeneks on ka 20. juulil 1944 aset leinud sünd-
muste väärtustamine Bundeswehri ühe peamise traditsioonina, mis on tähelepanu-
väärne, kuna ta ise viibis atentaadikatse hetkel maavägede ülemjuhatuse operat-
siooniosakonna ülemana koos Hitleri ja teiste kõrgete ohvitseridega ühes ruumis. 
Vt Reeb, Többicke 2003. S. 132–133. 
52 Vrd Bald 1994. S. 16–17. 
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armee vastu, kuid samas pidas ka kaitsekõne Saksa sõdurite rahvusvahelise 
integratsiooni toetuseks.53 

Taasrelvastumine oli igatahes paljude poliitikute ja sõjaväelaste 
diskussioonide ja mõtteavalduste poliitiliseks teemaks juba enne, kui nad 
riiklikesse ametitesse valiti või nimetati. Speidel tuli 1948. aasta juunis välja 
mõttega „soomusvägedest okupatsioonivägede asemel”. Mõni kuu hiljem 
kirjutas ta spetsiaalselt Adenaueri jaoks koostatud analüüsis juba konkreet-
selt „motoriseeritud, kaasaegselt relvastatud ja varustatud üksustest koos 
tankitõrjerelvade ja soomukitega.”54 Samas leidus endiste ohvitseride seas ka 
neid, kes hoiatasid riskide eest, mis kaasnevad sellega, kui räägitakse  
avalikult Saksamaa aktiivsest kaasamisest Euroopa kaitsemeetmetesse ja 
riigi remilitariseerimisest. 

Järgnevalt tuleks lühidalt peatuda sellel, millised motiivid ja huvid olid 
liitlasjõududel Saksamaa taasrelvastumise küsimuses. Ameeriklased ja britid 
tegelesid selle küsimusega juba enne Korea kriisi puhkemist ning 1950. aasta 
alguseks olid piiratud, kontrollitud ja integreeritud lahendused Saksamaa 
sõjalise panuse jaoks juba tegelikult olemas. 1950. aasta mais jõudsid USA 
ja Briti välisminister ühisele seisukohale, et Lääne-Saksamaa jaoks peaks 
tulevikus NATO-ga ühinemine avatuks jääma. Sellega oleks täidetud nii 
vajalik eeldus Saksamaa sõjalise potentsiaali kontrollimiseks kui ka 
võimalus suunata Saksamaa sõjalised ambitsioonid “rahuradadele”, s.o rahu 
kaitsmisele ja tugevdamisele.55 

Lääneliitlastele olid Lääne-Saksamaa taasrelvastamise peamised motiivid 
enne Korea sõja algust järgmised.  

1. Lääne-Euroopa pidi Lääne-Saksamaale osutatud abi kaudu olema 
suuteline end ise abistama, s.t looma kaitseks piisava sõjalise võimsuse. 
Selles kontekstis oli vajalik ka iseseisva Lääne-Saksa riigi loomine koos 
tema oma relvajõududega, sest USA ei tahtnud oma relvajõududega 
pikemaks ajaks Euroopasse jääda.  

2. Nõukogude Liidu poolt ähvardava ohu tunnetamine, mis nõudis 
sõjalise ebavõrduse ületamist.  

3. Lääne-Saksamaa lõplik liitmine läänega, mis oli kooskõlas nii 
ameeriklaste alates 1947. aastast viljeletud ohjeldamispoliitikaga (contain-
ment policy) kui ka Adenaueri kompromissitu lääneintegratsiooniga.56 Samas 
võimaldas tollal veel reaalselt valitsev hirm Saksamaa uue tugevnemise ees 
(eriti prantslaste seas) näha neid motiive osana pikemaajalisest strateegiast. 
See tendents ilmneb näiteks USA poliitikas, kus oldi liitlaste pühendamisega 
Saksamaa taasrelvastamise plaanidesse üldiselt ettevaatlikud, kuni Põhja-
                                                 
53 Ibid. S. 17–18. Vrd Benz 1984. S. 141.  
54 Vt Bald 2005. S. 21. 
55 Vt Bald 1994. S. 18. Vrd. ka Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 7–8. 
56 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 6. 
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Korea ootamatu agressioon sundis olukorda ümber hindama ja protsessi 
oluliselt kiirendama. 

Suurbritannia oli 1950. aasta esimesel poolel küll veel ametlikult 
Saksamaa taasrelvastamise vastu, kuid samas räägiti üha rohkem sakslaste 
kaitsepanuse majanduslikust mõjust. Britid kartsid, et maailmaturul ei 
suudeta kaua edumaad hoida, kui sakslased Euroopa kaitsmise koormast osa 
enda kanda ei võta. Prantslased olid esialgu otsustavalt Saksamaa taasrelvas-
tamise vastu. Neid kannustas just ajaloolistele kogemustele tuginev hirm ja 
psühholoogiline tõrge Saksamaa ees. Olid ju sakslased Prantsusmaaga alates 
1870. aastast kolm korda laastavate tagajärgedega sõdinud. Viis aastat pärast 
Teise maailmasõja lõppu oli sakslaste taasrelvastamise küsimus igatahes 
poliitiliselt ülitundlik teema. Prantsuse valitsus oleks tol ajahetkel selle 
plaaniga nõustunud üksnes teiste lääneriikide tugeva surve all ja täiendavate 
julgeolekugarantiide ning kontrollimehhanismide olemasolul.57 Adenauer 
pööras prantslaste julgeolekuvajadustele ja -hirmudele algusest peale 
tähelepanu, loobudes oma avalikes esinemistes põhimõtteliselt sakslaste 
rahvusliku armee ideest ja püüdes prantslastega oma läände suunatud 
integratsioonile põhinevas välispoliitikas igakülgset lepitust otsida. 

 
 
Korea sõda kui Lääne-Saksamaa taasrelvastamise 

katalüsaator 
 

Lääneriikide jaoks tuli kommunistlike põhjakorealaste rünnak 25. juunil 
1950 suure üllatusena. USA, kes oli Aasia selles osas ainus tegutsev lääne 
suurvõim, ei olnud selleks sündmuseks poliitiliselt ega sõjaliselt valmistunud 
ning vajas piirkonda kiiresti sõjalisi lisaressursse. Eriti Lääne-Euroopa jaoks 
lisas pinget teadmine, et Nõukogude Liidul oli selleks ajaks juba tuumarelv 
ja arvuline ülekaal tavarelvastuses ning lääne pingutused relvastuse 
piiramise üle läbirääkimisi pidada olid takerdunud. 

Lääneriike muutis ärevaks juba üksnes Stalini võime Euroopat rünnata, 
sest Nõukogude Liidu vägede arvuline ülekaal võrreldes Lääne-Euroopaga 
oli ilmne. Ainuüksi Saksa Demokraatlikus Vabariigis (SDV) paiknes 
Nõukogude Liidu 22 motoriseeritud jalaväe- ja tankidiviisi ligi 22 0000 
mehe ja 6000 tankiga, millele lisandus arvestatav hulk suurtüki- ja õhu-
tõrjeüksusi. Bonni valitsus arvestas sellele lisaks veel kasarmurežiimil oleva 
poolmilitaarse struktuuriga, kuhu kuulusid vähemalt 70 000 poolmilitaarse 
väljaõppega Ida-Saksa politseinikku (Volkspolizei). Lääne-Saksa aladel 

                                                 
57 Ibid. S. 6,9–10. 
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paiknes sel ajal vaevalt 10 diviisi, lisaks liidumaade nõrgad, olematu sõjalise 
tähendusega politseijõud.58 

Berliini blokaadi järel 1948–1949 ei saanud lääs välistada, et Nõukogude 
Liit võib kasutada veelgi tõsisemaid vahendeid. Põhja-Korea agressioon oli 
lääne silmis võimalik üksnes Nõukogude Liidu heakskiidul (nn asendussõda) 
ja kardeti, et samasugune stsenaarium võib korduda ka ida suunalt (lähtuvalt 
SDV-st). Mõlemad riigid, Korea ja Saksamaa, olid ideoloogiliselt lõhestatud 
ja ebavõrdsete jõuvahekordadega maad. Nagu Põhja-Koreas, nii näis ka Ida-
Saksamaal kasarmurežiimil olevatest politseijõududest armee kujunevat. 

Teisalt oli Korea ja Saksamaa olukord siiski piisavalt erinev. Lääne-
Saksamaa oli okupeeritud alana ühemõtteliselt Põhja-Atlandi poliitilise ja 
majandusliku alliansi kaitsepiirkonnas. Sama ei saanud aga väita USA ja 
Lõuna-Korea kohta59, mis kahtlemata kergendas Nõukogude Liidu jaoks 
Põhja-Korea agressiooni heakskiitmist. Lääne vaatenurgast aga tähendas 
igasugune piire ületav sõjaline aktsioon kolme suure lääneliitlase okupat-
sioonitsoonides kahe vastanduva maailmavõimu kokkupõrget. Kui näiteks 
Ida-Saksamaa Volkspolizei oleks sooritanud rünnaku Lääne-Saksamaa 
aladele, oleks see tähendanud otsekohe tungimist lääneliitlaste okupatsiooni-
aladele ja sellega kaasnevaid tagajärgi. Aasias seevastu ei olnud jõu- ja 
mõjujooned veel selgelt paika pandud ning Lõuna-Korea ei olnud lääne-
riikide vägede poolt okpeeritud maa. 

NATOs ei arvestatud enne Korea sõja puhkemist Nõukogude Liidu 
võimaliku rünnakuga, kuigi seda peeti Stalini ettearvamatu juhtimisstiili 
tõttu põhimõtteliselt mõeldavaks. Kuid sõda tegi plaanidesse oma korrek-
tiivid: näiteks soovitas Põhja-Atlandi Nõukogu 25. juulil 1950 peetud 
istungil, et Lääne-Euroopa relvajõudude jaoks tehtud esimese keskpika 
plaani elluviimise algushetk tuleks nihutada esialgest tähtajast (1. juuli 1954) 
neli aastat ettepoole (1. juuli 1950). Peale selle suurendati Lääne-Euroopas 
ette nähtud väekoondiste arvu 30 diviisilt 36-le.60 

Adenaueri jaoks oli Korea sõda piisavaks põhjuseks nõuda Lääne-
Saksamaale senisest võrdsemat positsiooni Lääne-Euroopa riikide hulgas 
ning veenda lääneliitlasi ja ka Lääne-Saksa avalikkust relvastatud Saksa 
sõdurite vajalikkuses. Miinimumprogrammina nähti vähemalt relvastatud 
föderaalpolitsei (kohati on ametlikes tekstides kasutatud ka föderaal-
sandarmeeria mõistet) asutamist.61 

                                                 
58  Ibid. S. 7;10. 
59 USA riigisekretär Dean Acheson oli 12. märtsil 1950 peetud kõnes selgelt 
rõhutanud, et Lõuna-Korea asub väljaspool USA kaitsesfääri. Vt ibid. S. 8. 
60  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 8. 
61  Vt Bald 1994. S. 18–19. Vrd ka Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 10–11; 
Benz 1984. S. 141. 
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Nagu eespool näha võis, sundis Korea sõja puhkemine NATO liikmes-
riike revideerima oma Lääne-Euroopa kaitsmise plaane. Samal ajal kerkis 
taas päevakorda Lääne-Saksa kaitsealane panus, mis võimaldab rääkida 
Korea sõja katalüütilisest mõjust külma sõja avatud positsioonidele. USA 
sõjaväejuhid jõudsid 1950. aasta teisel poolel seisukohale, et lääne-
eurooplased peaksid oma julgeolekudefitsiidi ise tasakaalustama ja kasutama 
seejuures ka seni puutumatult seisnud Saksa reservi.62 9. septembril kiitis 
president Truman heaks USA staabiülemate soovituse, et Saksa Liitvabariik 
peaks oma diviisidega osalema ameeriklaste juhtimise all Lääne-Euroopa 
kaitsmisel. Avalikkuse ees kuulutas Truman, et USA tugevdab oma vägesid 
Euroopas juhul, kui Lääne-Euroopa riigid omapoolsed abinõud tarvitusele 
võtavad. Otsus Lääne-Saksamaa kaitsepanuse kohta jäi aga avalikkuse eest 
varjule.63 

Oma lääneliitlasi teavitas USA neist plaanidest 1950. aasta septembri 
keskpaigas New Yorgis toimunud kolme lääneliitlase ja Põhja-Atlandi Nõu-
kogu konverentsil. Prantsusmaa tundis end kõrvalejäetuna ja suhtus 
plaanidesse tõrjuvalt. Pärast tõsiseid vaidlusi nõustusid alliansi liikmed 
Lääne-Saksamaa põhimõtteliselt siiski kaasama Lääne-Euroopa kaitsmisse, 
kuid prantslastel õnnestus mängu tuua kompromissettepanek, mida hiljem 
hakati nimetama Pleveni plaaniks64. Prantslaste tingimused olid lühidalt 
järgmised: otsusel peab Saksamaa taasrelvastamise jaoks olema edasilükkav 
mõju, sest see peab saama esmalt Prantsuse parlamendi heakskiidu, 

                                                 
62  Ibid. S. 9. Vrd ka Bald 1994. S. 19. 
63  Vt Wettig, G. 1967. Entmilitarisierung und Wiederbewaffnung Deutschlands 
1943–1955. Internationale Auseinandersetzung um die Rolle der Deutschen in Euro-
pa. (Schriften des Instituts der Deutschen Gesellschaft für auswärtige Politik e.V., 
Bd. 25.) München: R. Oldenbourg Verlag. [Edaspidi Wettig 1967] S. 326–327. 
64  René Pleven (1901–1993) oli aastail 1949–1950 ja 1952–1954 Prantsuse kaitse-
minister, 1950–1952 peaminister. Ta aitas oluliselt kaasa Prantsusmaa ühinemisele 
NATOga ja esitas 1950. aastal nn Pleveni plaani (selle valmistas ette Jean Monnet, 
vt allpool), mis käsitles Euroopa armee loomist ja püüdis ennetada iseseisvate Saksa 
relvajõudude teket, sundides sakslasi allutama kõik oma väed Euroopa Kaitse-
ühenduse (EDC) kontrollile, sellal kui teised liikmesriigid pidid seda vaid osaliselt 
tegema. Vrd Nolan 1999. Lk 72. Pleveni plaani teksti vt Herbst 1989. S. 213–219. 
Jean Monnet (1888-1979) oli rahvusvaheliselt tunnustatud majandusstrateeg, kelle 
aegumatute panuste seas on ka Euroopa majandusliku ja poliitilise integratsiooni 
protsess, mille ta käivitas 1950. aastal Schumani plaaniga. Külma sõja kontekstis, 
kui Prantsuse-Saksa suhted olid tähelepanu keskpunktis, töötas Monnet välja Euroo-
pa Söe- ja Terasekoondise idee; seda ühe majandusharu edukat projekti kasutati 
ühtlasi esimene ehituskivina poliitiliselt ühendatud Euroopa rajamiseks. 1950. aastal 
soovitas Monnet peaminister Plevenil toetada ka teist oma ettepanekut – luua 
Euroopa Kaitseühendus, kuid see nurjus Prantsuse parlamendi tõttu 1954. aastal. Vt 
Maailma poliitikute leksikon 2002. Lk 251. 



 ADENAUERI SALADUS JA BUNDESWEHRI SÜNNITUND KLOOSTRIMÜÜRIDE VARJUS 189 
 

kindlustama kontrolli SLV taasrelvastamise üle ja takistama Saksa 
rahvusliku armee ülesehitamist.65 Kompromiss seisnes eelkõige ettepanekus 
liigendada ja allutada Saksa väed liitlasvägedele kõige väiksema üksuse 
tasandil. 24. oktoobril 1950 tegi Pleven oma ettepaneku Prantsuse parla-
mendile teatavaks. NATO liikmesriikid kiitsid selle plaani ametlikult heaks 
Brüsseli konverentsil 1950. aasta detsembris. See omakorda viis 1951. aasta 
jaanuaris sakslaste ja liitlaste vaheliste sõjaliste kõneluste alustamiseni.66 

 
 
Sakslaste ja lääneliitlaste plaanid Lääne-Saksamaa 

taasrelvastamiseks 
 

Sakslased valmistusid algavateks taasrelvastamiskõnelusteks täie tõsidusega. 
Esmalt laiendati ja täiustati endiste Wehrmachti ohvitseride omavahelist 
suhtlusvõrku, millega tegeles Gerhard Graf von Schwerin67, endine Wehr-
machti soomusvägede kindral, kelle kantsler Adenauer oli 1950. aasta mais 
nimetanud oma nõunikuks sõjalistes ja julgeolekupoliitilistes küsimustes. 
Kindral Schwerini soovitajate seas oli muuhulgas ka Briti okupatsiooni-
võimude ülemkomissar sir Brian Robertson68 – paremat toetust nõuniku 
isikule oleks olnud raske leida. Speideli vahendusel kiitsid Schwerini 
kandidatuuri heaks ka endised Wehrmachti kindralid. Schwerin pidi koos 
                                                 
65  Prantsuse välisminister Robert Schuman avaldas näiteks arvamust, et pärast 
Esimest maailmasõda tehti saatuslik viga, kui Saksamaa jäeti ilma kontrollita ise-
enda hoolde. Et see viga ei korduks, peab Saksamaa muutuma kõiges Lääne-
Euroopa integreeritud osaks. See takistaks ühtlasi piirkonna liikumist Nõukogude 
Liidu mõju alla. Vt Herbst, L. 1989. Option für den Westen. Vom Marschallplan 
bis zum deutsch-französischen Vertrag. München: Deutscher Taschenbuch Verlag. 
S. 68. [Edaspidi Herbst 1989] 
66  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 9–10. 
67  Gerhard Graf von Schwerin (1899–1980) on põliste militaartraditsioonidega, 
aadlisoost pärit sõjaväelane, sai Esimese maailmasõja lõpuks ülemleitnandiks ja kes 
pälvis sõjaliste teenete eest I klassi Raudristi. Teise maailmasõja ajal teenis ta oma 
üksustega nii Lääne-Euroopas, Aafrikas kui ka idarindel, pälvides 1942. aasta talvel 
Raudristi Rüütliristi. Sama aasta sügisel ülendati ta kindralmajoriks ja 1945. aasta 
aprillis soomusvägede kindraliks vaatamata sellele, et tema läbisaamine Hitleriga 
polnud kunagi hea olnud ja ta kuulus nende Wehrmachti ohvitseride hulka, kes 
nõudsid lootusetu sõja lõpetamist. 1945. aasta aprillis andis ta end vabatahtlikult 
brittide kätte vangi, mistõttu teda ei saadetud sõjakohtu alla. 1950. aastal Adenaueri 
nõunikuna tööle asunud Schwerin valmistas kantsleri käsul ette ka Himmerode 
salakohtumise 1950. aasta oktoobris, kuid lahkus seejärel kantsleriga tekkinud 
erimeelsuste tõttu nõuniku kohalt. Pärast Bundeswehri asutamist sai Schwerinist 
FDP (liberaaldemokraatide) parlamendifraktsiooni nõunik kaitseküsimustes. 
68  Vt Bald 2005. S. 25–26. 
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oma ametkonnaga (Zentrale für Heimatdienst) muuhulgas tegelema ka 
mobiilse föderaalpolitsei küsimustega, mis Adenaueri arvamuse kohaselt 
oleks võinud moodustada tulevaste relvajõudude tuuma.69 

12. juulil 1950 sai Adenauer kindral John J. McCloylt, ameeriklaste 
ülemkomissarilt, põhimõttelise heakskiidu Ameerika ja Saksa sõjaväe-
ekspertide kontaktide loomiseks. Poliitilised kõnelused julgeolekuküsi-
mustes algasid 17. juulil 1950. Liitlastest juhtis kõnelusi kindral George P. 
Hays, ameeriklaste ülemkomissari asetäitja, sakslasi esindasid direktor 
Herbert Blankenhorn, kantsleri kantselei esindaja, ja nõunik Gerhard Graf 
von Schwerin. Kõne all olid järgmised küsimused: liidumaade politsei-
jõudude tugevdamine mobiilsete jõududega ja abipolitsei ülesehitamine; 
õhukaitse organiseerimine; käitumine massiliste põgenemiste korral, kui 
idast peaks tulema rünnak; Saksa vabatahtlike rakendamine liitlaste väe-
koondiste koosseisus ja sakslastest koosnevate teenidusgruppide70 kasuta-
mine okupatsioonijõudude koosseisus sõjaväeliste formeeringutena. Kindral 
Hays tundis eriti huvi selle vastu, mida arvavad sakslased teenindusgruppide 
kaasamisest remilitariseemisprotsessi. Saksa pool oli teenindusgruppide 
relvastamisega nõus, kuid pidas seda ajutiseks lahenduseks. Nende gruppide 
abil oleks saanud küll kaadrit koolitada, kuid põhjalik reorganiseerimine ja 
personali väljavahetamine oli möödapääsmatu. Sakslaste tegelikuks ees-
märgiks oli luua tegevväed, mida nad ka Haysile adresseeritud memoran-
dumis väljendasid. Selle tulemusel astus Hays esimesi samme, et teenindus-
gruppe tugevdada ja reorganiseerida.71 

Juba esimesel ametlikul kokkusaamisel 17. juulil rõhutas Blankenhorn 
vajadust moodustada Saksa sõjaliste ekspertide komisjon, kes selgitaks välja 
kõik lahendamist vajavad probleemid ja teeks ettepanekud vajalike 
meetmete kasutuselevõtmiseks. Kindral Hays oli ettepanekuga nõus, sest 
sakslaste ja liitlaste ühise komisjoni seisukohalt oli see igati loogiline. 9. 
augustil rõhutas ta siiski, et kõik kaalutlused kuni selle hetkeni on tehtud 
puhtpoliitilisel tasandil ning kahe osapoole sõjaväeeksperte pole veel 
otstarbekas kaasata. Siiski ei olnud Hays põhimõtteliselt vastu sakslaste 
ekspertrühma kokkukutsumisele. Samasugust suhtumist väljendas 8. augustil 
Schwerinile ka Briti ülemkomissari asetäitja sir Christoph Steel.72 

                                                 
69  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 10–11. 
70  Teenindusgruppideks (Dienstgruppe) nimetati neid lääneliitlaste relvajõudude 
abiformeeringuid, mida moodustati alates 1945. aastast esmalt sõjavangide baasil ja 
mida hiljem täiendati tööametite vahendusel vabatahtlikega. Teenindusgruppidesse 
kuulus 1950. aasta lõpul 61 761 meest (neist brittide juhtimise all 45 761 ja ameerik-
laste juhtimise all 16 000). Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 71. 
71  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 11,63. 
72  Vt ibid. S. 12. 
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Niisugused pinda sondeerivad kõnelused sakslastega andsid lääne-
liitlastele kindlusetunde, et liidukantsler suhtub Lääne-Saksamaa taasrelvas-
tamisse põhimõtteliselt positiivselt, mis omakorda võimaldaks rahvus-
vaheliselt pingelist ja muutlikku olukorda arvestades seda otsustusprotsessi 
tunduvalt kiirendada. Kantsler võis olla kindel, et lääneriigid tegelevad 
sisuliselt küsimusega, missugune on Saksamaa kollektiivkaitsepanus. Peale 
selle olid sakslased saanud põhimõttelise loa tegeleda kaitseprobleemidega 
sõjaväeekspertide tasandil. 

1950. aasta augustisse jäi mitu olulist sündmust. Juuli lõpul tegi Ade-
nauer oma lähimasse siseringi kuuluvale erukindralleitnant dr Hans Spei-
delile ülesandeks koostada välisjulgeolekut käsitlev memorandum. Speidel 
kaasas töösse kindralleitnant Adolf Heusingeri ja jalaväekindral Hermann 
Foertschi ning esitas kantslerile 7. augustil memorandumi „Mõtteid liitvaba-
riigi välisest julgeolekust”.73 Adenauer töötas selle 25-leheküljelise mõtte-
paberi põhjalikult läbi. Talle avaldas eriti muljet see, kuidas erukindralid 
rõhutasid noore Saksa riigi ja kogu Lääne-Euroopa julgeolekuvajadusi. 
Kokkuvõtvalt sisaldas see memorandum alljärgnevaid mõtteid. Kolme 
kindrali hinnangul oli Lääne-Saksamaa sõjaline olukord ohustatum kui 
kunagi varem, mistõttu lääneliitlased ei ole suutelised tagama julgeolekut 
Lääne-Saksamaa aladel. Lääne-Saksamaa sõjalise panuse vältimatuks 
eelduseks on võrdne kohtlemine ja julgeolek. Lääneliitlased peaksid olema 
valmis tühistama okupatsioonistatuudi ja tunnistama Lääne-Saksamaa 
täielikku sõjalist võrdõiguslikkust. Memorandum sisaldas soovi, et Euroopa-
Atlandi üldistes kaitseraamides „moodustatakse Lääne-Saksa väekontingent 
kaasaegselt relvastatud ja täielikult komplekteeritud Saksa korpuste kujul, 
millele on lisatud taktikaline õhuvägi, ja et sakslastele tagatakse kaasa-
rääkimisõigus kõrgemates Põhja-Atlandi staapides“74. Lisaks NATO üldisele 
julgeolekutagatisele sooviti Lääne-Saksa relvajõudude ülesehitamise ajaks 
riigi territooriumile lääneliitlaste täiendavaid väekoondisi, et ohjeldada 
Nõukogude Liidu võimalikke vastumeetmeid. Kindralid soovitasid julge-
olekuprobleemidele selget sõjalist lahendust, kuid ei eitanud, et selle ees-
märgi saavutamiseks tuleb tegutseda varjatult ning poliitiliselt korrektset 
kurssi järgides.75  

Selle varjatud tegutsemise heaks näiteks on samuti 7. augustil 1950 Saksa 
asekantsler Franz Blücheri koostatud pressiteade, mida valitsuse pressi- ja 
informatsiooniamet kõikjal levitas. Selle pressiteate sisu oli lühidalt 
järgmine. Föderaalne pressiamet lükkab ümber Overseas News Agency 
koostatud provokatiivse pealkirjaga teate „Bonn nõuab Saksa armeed”, mille 
kohaselt olevat Saksa valitsusliikmed saanud Saksa armee kiirele üles-
                                                 
73  Vt Bald 2005. S. 28. 
74  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 12. 
75  Vt Wettig 1967. S. 322. 
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ehitamisele lääneliitlaste heakskiidu. Asekanstler Blücher kinnitab, et ükski 
Saksa ametkond pole lääne okupatsioonijõududele teatanud, et föderaal-
valitsus tahab armeed luua. Asekantsler välistab võimaluse, et ülem-
komissarid sellise soovi üldse vastu võtaksid, pealegi ei järgiks selline soov 
Saksa valitsuse ja rahva tahet. Samuti pole astutud mingeid diplomaatilisi 
samme, et vastu rahva tahet siiski mingeid salaplaane sepitseda. Mingist 
remilitariseerimisest ei saa juttugi olla, üksnes piisavalt tugeva piiripolitsei 
loomine on jätkuvalt päevakorras. Pressiteate lõpus rõhutatakse, et 
asekantsler ei ole heaks kiitnud soove luua Saksamaal mingeid relvastatud 
üksusi. Ainuüksi sellest rääkimine oleks ohtlik ja võiks provotseerida 
venelasi ennetavatele sammudele.76 Samal ajal töötati aga suurima sala-
duskatte all välja Adenaueri julgeolekumemorandumit.  

Kindralite memorandumile tuginedes andis kantsler Adenauer järgmise 
paari nädala jooksul mitmeid intervjuusid ja pidas erinevaid kõnelusi. Eraldi 
tuleks mainida 17. augustil Petersbergis toimunud kohtumist ülemkomis-
saridega ning arutelu ühise Euroopa armee üle, mille koosseisus on ka 
Lääne-Saksa relvajõud. Adenauer võis olla igati rahul, sest ühise, Lääne-
Saksa väekontingenti sisaldava armee ideed olid toetanud muuhulgas ka 
Prantsusmaa, Belgia ja Hollandi.77 

29. augustiks koostas Adenauer kaks memorandumit ja saatis need 30. 
augustil viimasel hetkel kulleriga USA okupatsioonivõimude ülemkomissar 
John McCloyle, kes oli juba lennukis, et sõita Washingtoni. Viimane hetk oli 
tõenäoliselt teadlik ajastus, et vältida McCloy võimalust konsulteerida selles 
küsimuses teiste ülemkomissaridega. Samuti samuti eiras Adenauer oma 
kabinetti, millel olid tõsised tagajärjed: siseminister Gustav Heinemann astus 
protesti märgiks tagasi. Sellega algas taasrelvastamise ja sõjaväe üles-
ehitamise vastu suunatud opositsiooniliikumise esimene etapp.78 Esimene 
                                                 
76  Vt pressiteate teksti Benz 1984. S. 174–175. 
77  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 13. 
78  Siseminister Gustav Heinemann teatas oma tagasiastumisest 9. oktoobril. Juba 
31. augustil oli ta valitsuskabineti istungil ainsana protesteerinud selle vastu, et 
kantsler edastas memorandumid McCloy’le ilma ministritega konsulteerimata ja 
nende heakskiiduta. Lisaks sellele kahtlustas Heinemann, et julgeolekumemorandum 
sisaldab taasrelvastamispakkumist. Nii oli Heinemanni tagasiastumine ainus või-
malus avalikult protesteerida kantsleri omavolilise tegutsemise vastu. Sügavam 
vastuolu Adenaueri ja Heinemanni vahel seisnes aga selles, et Heinemann ei tahtnud 
jagada poliitilist vastutust Lääne-Saksamaa osalemise eest Lääne-Euroopa relvastu-
mises ja sellega ka külma sõja õhutamises. Ta arvas, et Lääne-Saksamaa osa selles 
kaitses üksnes suureneb ja süveneb. Sellal kui Adenauer tahtis igakülgse läände 
integreerumise poliitikaga Saksa küsimusele kiiremat lahendust leida, pidas Heine-
mann sellisel moel Saksamaa ühtsuse saavutamist igati küsitavaks. Nii kujunes 
Adenaueri juhitud läände integreerumine, eelkõige aga Lääne-Saksamaa integree-
ritud relvastamine üheks kõige tõsisemaks sisepoliitiliseks diskussiooniteemaks 
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memorandum puudutas liitvabariigi alade välist ja sisemist kindlustamist 
ning teine liitvabariigi ja okupatsioonivõimude suhete uut korraldamist.79 
Adenauer täpsustas nende tekstidega oma poliitilist joont: suureks 
eesmärgiks on lõpetada okupatsioonikord ja taastada riigi suveräänsus, mida 
reguleeritakse lepinguliselt sätestatud kokkulepetega, et Liitvabariik saaks 
osaleda Lääne-Euroopa ühtses kaitses80. 

Esimene neist tekstidest on tuntud Adenaueri julgeolekumemorandumina. 
Selles oli üks otsustav mõttekäik (IV osa lõpp), millega Adenaueri soovi 
kohaselt pidid tegelema välisministrid: Lääne-Saksamaa kantsler on 
korduvalt kuulutanud oma poliitilist valmisolekut anda rahvusvahelise 
Lääne-Euroopa armee moodustamise korral sellesse omapoolne panus Saksa 
kontingendi kujul. Saksa panuse vajalikkust rõhutati Nõukogude Liidu 
vägede ning Ida-Saksa Volkspolizei suuruse ja relvastustaseme detailsete 
kirjeldustega, näidates neid lääneliitlaste sõjalise võimsusega võrreldes 
ülemäära tugevana.81 Adenauer sidus sellega oma nõudmise tugevdada 
Lääne-Saksamaa pinnal asuvaid liitlasvägesid. Taas rõhutas Adenauer 
vastukaaluks poolmilitaarsele Volkspolizei’le föderaalpolitsei (originaal-
tekstis on kasutatud mõistet kaitsepolitsei) vajalikkust. See nõudmine pidi 
juhtima liitlasi otsima Saksamaa võimaliku kaitsepanuse küsimuses 
alternatiive, kuna sama aasta juulis olid nad tugevdatud föderaalpolitsei idee 
ühemõtteliselt tagasi lükanud.82 Samas rõhutas Adenauer, et ta ei taotle 
Saksa rahvusliku armee loomist ning liitvabariiki ei remilitariseerita preisi 
vaimus.83 

Juhuks, kui lääneliitlased peaksid Saksamaa kaitsepanuse suhtes posi-
tiivselt otsustama, püüdis kantsler Adenauer neile teise memorandumiga 
selgeks teha, et kaitsepanust saab anda üksnes suveräänne Lääne-Saksamaa. 
Adenauer ütles muuhulgas: „Kui Lääne-Saksamaa elanikkond peab täitma 
neid kohustusi, mis euroopalikus ühenduses olles kasvavad välja praegusest 
olukorrast ja erilistest ohtudest, tuleb teda selleks sisemiselt valmistada ja 
motiveerida. Elanikele peab andma vajalikul määral tegevusvabadust ja 
vastutust, et neile antud kohustuste täitmine tunduks neile mõttekas. Kui 
saksa inimene peab tooma igasugust laadi ohvreid, siis peab tema nagu 

                                                                                                                   
liitvabariigis. Heinemann kuulus küll algul Adenaueriga ühte parteisse, kuid lahkus 
1952. aastal kantsleri välispoliitika tõttu kristlike demokraatide hulgast ja liitus 
1957. aastal sotsiaaldemokraatidega. Aastail 1969–1974 oli Heinemann Lääne-
Saksamaa Liitvabariigi president. Vt Bald 2005. S. 36; vrd ka Rautenberg, 
Wiggershaus 1977. S. 16–17. 
79  Vt Herbst 1989. S. 95–96. 
80  Vt Bald 2005. S. 28. 
81  Vt memorandumi teksti Benz 1984. S. 175–181. Vrd ka Herbst 1989. S. 95–96. 
82  Vt. Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 13. 
83  Vt Herbst 1989. S. 96. 
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kõikide teiste Lääne-Euroopa rahvaste jaoks olema ka avatud tee vaba-
dusele.”84 Kahe kokkukuuluva probleemiringi puht vormilise lahutamisega 
kaheks memorandumiks ennetas Adenauer teadlikult võimalikke etteheiteid, 
et ta nõuab omaenda maa kaitsmise eest veel mingit lisatasu. 

Adenaueri memorandumis väljendatud kaitsepanusevalmidust ei saa 
selle teksti valguses käsitleda veel otsese pakkumisena, kuid septembris New 
Yorgis toimunud välisministrite kohtumisel pälvis see oodatud tähelepanu 
suuresti just ohtliku sõjalise olukorra dramaatilise ja detailse kirjelduse tõttu. 
Igatahes võeti Saksa sõjaväe ja liitvabariigi suveräänsuse aktuaalsed teemad 
New Yorgi konverentsi päevakavasse.  

Üksnes ameeriklastele oli adresseeritud üks Lääne-Saksamaa taasrelvas-
tumise teemaline dateerimata aide-mémoire, mille sai 6. septembril 1950 ühe 
Saksa sidemehe vahendusel USA salateenistuse ülem Allen W. Dulles. Ta 
saatis selle memorandumi edasi oma USA riigisekretäri büroos töötavale 
vennale John Fosterile. 12. septembril jõudis dokument selle ametkonna 
Saksamaa asjade osakonna juhataja Henry A. Byroade’i kätte. Lähtudes 
Koreaga sarnanevast olukorrast Saksamaal, samuti Nõukogude Liidu 
sõjalisest ülekaalust idas, andis kantsler Adenauer ameeriklastele selles 
memorandumis mõista, et lääs ei saa endale lubada Lääne-Saksamaa sõjalise 
võimsuse jätmist Nõukogude Liidu meelevalda. Saksa kantsler formuleeris 
kaks eeltingimust, mis on vaja täita enne, kui Lääne-Saksamaa kaasatakse 
Lääne-Euroopa kaitsepingutustesse: 1) umbes 12 soomusdiviisi ümber-
paigutamine liitvabariigi idapiirile niipea, kui peaks ilmnema Nõukogude 
vägede rünnaku oht Lääne-Euroopa suunal; 2) liitvabariigi nüüdisaegne ja 
tõhus relvastamine, kuna sakslased võitleksid edukalt vaid selle 
tulevikuperspektiivi nimel. Nii pidi USA juhtkonnale õigel ajal (enne New 
Yorgi konverentsi algust) selge olema, et Adenauer teeb liitlastele ikkagi 
kaitsealase pakkumise.85 

Selleks ajaks oli USA välisministeerium ja Pentagon juba ühisele 
seisukohale jõudnud. Lääneeurooplastel on kaks võimalust: nad kas lasevad 
ameeriklastel Lääne-Euroopas oma sõjalist mõjuvõimu tugevdada ja lepivad 
samal ajal Lääne-Saksamaa taasrelvastamisega või USA ei tugevda oma 
vägesid Euroopa kontinendil, mis jätaks lääneeurooplased Korea sõja tõttu 
puhkenud hirmude meelevalda. Muus osas nägi USA poliitiline ja sõja-
väeline juhtkond kompromissina ette euroopalike kaitsejõudude loomist 
NATO raames, tema poliitilise ja strateegilise juhtimise all. Need kaitsejõud 
koosneksid rahvuslikest väekontingentidest, sealhulgas Saksa kontingendist. 
Sakslaste väekoondiste loomisega tuleks teha kohe algust ja kaasata 

                                                 
84  Tsiteeritud ibid. S. 96. 
85  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 13–14. Vrd Herbst 1989. S. 95. 



 ADENAUERI SALADUS JA BUNDESWEHRI SÜNNITUND KLOOSTRIMÜÜRIDE VARJUS 195 
 

Liitvabariik NATO-sse nii kiiresti kui võimalik. President Truman kiitis 
kontseptsiooni heaks juba 9. septembril.86 

Rahvusvaheline läbimurre toimus New Yorgi konverentsil. 12.–18. sep-
tembrini diskuteeriti põhjalikult Lääne-Saksamaa võrdse kohtlemise ja 
taasrelvastamise üle. 19. septembril tehtud välisministrite ühisavalduses 
kajastusid Lääne-Saksamaa jaoks üliolulised seisukohad: sõjaolukord 
Saksamaal peab lõppema; okupatsioonistatuuti tuleb revideerida, et 
liitvabariigi valitsusele saaks suuremaid volitusi anda; Lääne-Saksamaa 
valitsus peab saama õiguse asutada oma välisministeerium; liitlaste kontrolli 
seadusandluse ja majanduspoliitika üle tuleb lõdvendada; iga rünnakut 
liitvabariigi või Berliini vastu tuleb käsitada kui rünnakut lääneliitlaste endi 
vastu.87 

Taasrelvastamise küsimusega tegeleti ka Põhja-Atlandi Nõukogu sep-
tembris toimunud 5. istungjärgul, kusjuures enne Lääne-Saksamaa 
kaitsepanuse üle otsustamist peeti konsultatsioone ka rahvuslike valitsustega. 
Nõukogu liikmed tõdesid, et keeruline sõjaline olukord nõuab Lääne-
Saksamaa kaasamist Lääne-Euroopa kaitsmisse, kuid Prantsusmaa keeldus 
siiski põhimõttelisest jah-sõnast ning suunas diskussiooni Saksamaa 
võimaliku kaitsepanuse vormile. Et mitte näidata avalikkusele oma 
isolatsiooni NATO-s (Suurbritannia kiitis USA plaanid heaks), otsustas 
Prantsusmaa siiski toetada 26. septembri kommünikeed, milles alliansi 
liikmed kuulutasid oma tahet kaaluda Lääne-Saksamaa kaitsepanust. Pariisi 
see sõnastus otseselt millekski ei kohustanud, kuid samas jäi Prantsusmaale 
võimalus pidada läbirääkimisi vormi ja ajakava üle. Kui britid nägid 
sakslaste relvajõude koosnevat tulevikus umbes 20 aktiivsest diviisist ja 10 
reservdiviisist, mida täiendasid veel väikesearvulised õhujõud ja 
rannikukaitsega tegelev merevägi, siis äratas see prantslastes taas hirmsaid 
mälestusi. Nii püüti iga hinnaga takistada Saksa rahvusliku armee teket. See 
aga tähendas, et Pariis pidi pakkuma omapoolseid alternatiive. Prantsuse 
ülemkomissar Bérard tegi näiteks ettepaneku, et Lääne-Saksa pataljonid 
peavad olema integreeritud Briti, Prantsuse ja Ameerika Ühendriikide 
väekoondistesse. Washington ei olnud aga huvitatud Saksa „võõrleegionist” 
ning avaldas prantslastele survet, kes omakorda mõistsid, et nad ei saa 
Lääne-Saksamaa kaitsepanuse küsimust ignoreerida. Nii tegi Prantsuse 
valitsus 1950. aasta oktoobris teatavaks oma Pleveni plaani, andes sel moel 
põhimõttelise jah-sõna küsimusele, kas kasutada sakslaste kaitsepanust, 
sellal kui küsimus kuidas neile veel tõsiseid raskusi valmistas.88 

                                                 
86  Vt Herbst 1989. S. 90–91. 
87  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 14–15. Vrd Herbst 1989. S. 96–97. 
88  Vt Herbst 1989. S. 91–92. Vrd ka Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 14; Bald 
2005. S. 28–29. 
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Prantslased ei kaasanud selle plaani väljatöötamisse teadlikult sõjaväe-
eksperte, sest esiplaanil olid poliitilised eesmärgid: veenda partnereid selles, 
et Euroopa armee on ainus väljapääs, ja vältida seda, et Prantsusmaa jääks 
Põhja-Atlandi Nõukogu istungil (28. oktoobril 1950) isolatsiooni. Pikemas 
perspektiivis ei saatnud Pleveni plaani loodetud edu. Adenauer nurises 
avalikult sakslaste diskrimineerimise üle, Washington pidas plaani võtteks 
juhtida oluliselt tähelepanu kõrvale ja venitamistaktikaks ning London 
kuulutas, et venelased naeraksid end selle ettepaneku üle haigeks. Sõjaline 
ebaedu oleks sellele ettevõtmisele otsa ette kirjutatud – seda arvamust 
jagasid peaaegu kõik lääneriikide sõjalised eksperdid, nende seas isegi 
prantslased.89 

Kui ameeriklased eesotsas kindral Haysiga 1950. aasta 17. septembril 
Adenauerilt uurisid, mida liitvabariigi valitsus riigi taasrelvastumisest 
täpsemalt arvab, viitas kantsler nüüd parlamendi pädevusele, kes aga saab 
küsimusega tegelema asuda alles siis, kui selleks tehakse ametlik ettepanek. 
Adenauer jäi lääneliitlaste ülemkomissaride 1. detsembri nõupidamisel selle 
juurde, et ettepaneku küsimustega tegeleda peaksid tegema lääneliitlased. 
Ettepanek tehtigi 19. detsembril, kui Brüsselis toimunud Põhja-Atlandi 
Nõukogu ja välisministrite konverents võttis vastu kommünikee.90 

 
 
Sõjaliste ekspertide komisjoni kokkukutsumine 

 
Kindral Haysi Adenauerile esitatud küsimus ja New Yorgi kommünikee 
ajendasid Saksa poolt tegutsema ja vajalikku kodutööd tegema. Nüüd oli 
kätte jõudnud aeg tegeleda üksikasjalikumalt Lääne-Saksamaa kaitsepanuse 
vormi ja sisuga. Ameeriklaste ülemkomissar McCloy andis Adenauerile loa 
kutsuda kokku kõrgetasemeline sõjaliste ekspertide töögrupp ning Adenaueri 
suure saladusena sündis Himmerode kloostrimüüride varjus 1950. aasta 
oktoobri alguses Saksamaa taasrelvastumise „Magna Charta”, mida tuntakse 
Himmerode memorandumi nime all. 

Adenaueri soovil tegeles kohtumise ettevalmistamisega tema nõunik 
Schwerin. Juba juulis oli Schwerin esitanud esimese visandi Saksamaa 
julgeolekuküsimuste uurimiskomisjoni kohta, mis pidi olema kantslerit ja 
valitsust nõustav organ kõigis liitvabariigi julgeoleku- ja relvastus-
küsimustes. Schwerini ettepanekul oleksid sellesse komisjoni kuulunud 
erukindralooberst Heinrich von Vietinghoff (komisjoni president) ja 
soomusvägede erukindralid Wend von Wietersheim (asepresident), Leo 
Freiherr Geyr von Schweppenburg, Frido von Senger und Etterlin, samuti 

                                                 
89  Vt Herbst 1989. S. 93–94. 
90  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 14. 
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erukindralleitnant dr Hans Speidel ja Graf von Schwerin ise.91 Schwerin 
kavandas lähiajal ka komisjoni kokkukutsumist, kuid täpset aega veel ei 
määratud, osalt ka julgeolekukaalutlustel.92 

Kantsler Adenauer otsustas augusti keskpaigas Schwerini initsiatiivil, et 
sõjalised eksperdid kohtuvad 29. augustil Bonni lähistel asuvas kõrvalises 
paigas, Walberbergi kloostris. Ajaline surve oli suur: septembris pidi toi-
muma välisministrite konverents, kus oli plaan käsitleda Lääne-Saksamaa 
integreerimist Lääne-Euroopa kaitsesüsteemi. Selleks ajaks pidi ekspert-
komisjon jõudma välja selgitada Euroopa ja Ameerika kaitsesüsteemiga 
ühinemise sõjalised eeldused. Komisjon pidi saama tulevikus ka liitlaste 
moodustatud sarnase ekspertkomisjoni läbirääkimiste partneriks. Kõiki 
osalejaid oli juba eelseisvast kohtumisest ja kantsleri esitatud nn poliitika 
primaadi tingimusest informeeritud. 25. augustil sõnastas Schwerin nõu-
pidamise peamised ülesanded ja päevakorra. Päev hiljem tühistas Adenaueri 
kantselei direktor Blankenhorn ootamatult nõupidamise, põhjendades seda 
järgmiselt: „Läbirääkimised liitlaste seas Lääne-Euroopa kaitsmise teemal on 
jõudnud otsustavasse staadiumisse. Selles olukorras ei soovi härra kantsler 
mingit tegevust, mida võiks tõlgendada nii, nagu oleks Saksa poolel juba 
alustatud mingeid sõjalisi ettevalmistusi. Sel põhjusel tuleb ekpertide 
komisjoni esimene kavatsetud kokkusaamine esialgu edasi lükata.”93 

Nagu juba eespool öeldud, toimus New Yorgi kohtumisel Saksa küsi-
muses vajalik läbimurre: Lääne-Saksamaa julgeolekuprobleemi arutati nii 
sise- kui ka välispoliitilisest vaatepunktist lähtuvalt ning lääneliitlaste ühine 
seisukoht oli, et igasugune rünnak Lääne-Saksamaa või Lääne-Berliini vastu 
oleks rünnak liitlaste eneste vastu. 

Adenauer oli kindel, et kõnelused sakslaste ja liitlaste vastavate amet-
kondade ja töögruppide vahel, selgitamaks välja ja lahendamaks sõjalis-
tehnilisi probleeme, võivad igal ajal alata ning selleks tuleb varakult 
                                                 
91  Ibid. S. 15. Adenaueri jaoks oli oluline, et eksperdid oleksid poliitilise ja sõjalise 
mineviku poolest puhtad ning denatsifitseerimisprotsessis karistamata, võimaluse 
korral mõni neist seotud ka Hitleri-vastase liikumisega Wehrmachti ridades. Kuigi 
esialgu oli kavas kaasata üksnes maavägede kõrgemaid ja vanemohvitsere, kutsuti 
Himmerode nõupidamisele siiski eksperte kõigi kolme põhiväeliigi esindajate seast. 
Vt ka Heinemann, W. 2005. 50 Jahre Himmeroder Denkschrift. „Magna Charta” 
der Bundeswehr. S. 3. <http://www.ifdt.de/0010/Artikel/Heinemann.htm>, (12.08. 
2005). [Edaspidi Heinemann 2005] 
92  Niisugune nõupidamine oleks olnud kehtiva õiguskorra kohaselt karistatav: 
okupatsioonijõudude poolt 19. detsembril 1949 välja antud seadus (nr 16) nägi ette 
karistust sõjaliste küsimustega tegelemise eest. Kui ülemkomissar McCloy andis 12. 
juulil 1950 Adenauerile põhimõttelise nõusokeku, et sõjaväeeksperdid võivad tule-
vikus selliste küsimustega tegeleda ja koostööd teha, siis rikkus ta sellega ise 
kehtivat seadust. 
93  Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 17.  
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valmistuda. New Yorgi kommünikeele ei olnud veel alla kirjutatud, kui 
kantsleri nõunik Schwerin ühes ringkirjas teatas, et esimene ekspertide 
kokkusaamine toimub tõenäoliselt oktoobri esimesel nädalal. Esialgset 
osalejate nimekirja muudeti: eruooberst Bogislaw von Bonin loobus isiklikel 
põhjustel osalemast, tema asemele kutsuti erumajor Wolf Graf von 
Baudissin. Schwerin palus 27. septembril telegrammi teel eruooberst Johann 
Adolf Graf von Kielmanseggil võtta enda kanda ekspertkomisjoni alalise 
sekretäri ülesanded. 2. oktoobril asus Kielmansegg tööle Schwerini amet-
konnas ja tegeles samuti salakohtumise ettevalmistamisega.94 

Uueks kohtumispaigaks valiti Eifelis (Reini Kiltkivimäestiku loodeosas) 
Himmerodes asuv vana tsistertslaste abtkonna klooster. Salakohtumise 
asukoht oli mõneti sümboolne: nimelt asus lähikonnas Wittlichi vangla, kus 
Prantsuse okupatsioonivõimud hoidsid vahi all Saksa sõjakurjategijaid. Kuna 
sel ajal veel karistati sõjaliste küsimustega tegelemise eest, siis olid nii 
eksperdid kui ka võõrustajad-mungad piltlikult “ühe jalaga vanglas”. Võib 
ka öelda, et vana Saksamaa sõjalist lõppu ja uue Saksamaa uut sõjalist algust 
lahutasid ajaliselt umbes viis aastat ja ruumiliselt umbes sama palju 
kilomeetreid. 

Poliitilises mõttes oli Himmerode kohtumine igati sensatsiooniline: ida 
vastu suunatud sõjakäigul osalenud endise Wehrmachti eliit sidus sellel 
salakohtumisel Lääne-Euroopa kaitsmise Lääne-Saksamaa demilitariseeritud 
okupatsioonitsoonide taasrelvastamisega, toetudes oma sõjalistele ja julge-
olekupoliitilistele ekspertiisidele ning 1940. aastate sõjapidamise analüüsile 
(nt osalemine ameeriklaste moodustatud Historical Division ja Naval 
Historical Teami töös). Saksa kindralstaabi 1940. aastate operatiivsed mak-
siimid olid taas tõusmas üleeuroopalise kaitsekontseptsiooni keskmesse, mis 
pidi ulatuma Dardanellidest kuni Skandinaaviani ja sobituma külma sõja 
üldisesse konteksti. Himmerodes visandati moodsa, kõrgtasemel motori-
seeritud ja mobiilse ekspeditsiooniarmee („sõjapidamine kaitse eesmärgil 
a’la Nõukogude Liidu steppides”) mudeli järgi toimiv kolme korpusega 
massiarmee, mille igas korpuses pidi olema neli diviisi ja mille põhjal pidi 
saama lühikese aja jooksul mobiliseerida kolm toimivat armeed.95 

26. septembril saadetud ringkirjas teatati komisjoni liikmetele, et 
kokkusaamine leiab aset 6.–9. oktoobril. Osalejatele lubati anda neljal korral 
süüa, lisaks võis vajadusel saada reisikulude katteks avanssi – ka need on 
ajastu märgid. Alles 29. septembril sai osalejate lõplik nimekiri valmis. See 
saadeti ka kloostri abtile, keda paluti nimekirjaga diskreetselt ümber käia ja 
külaliste toaustele nimesilte mitte riputada. 5. oktoobri õhtuks, kui külalised 
                                                 
94  Ibid. S. 18. 
95  Vt Bald, D. 2001. Kämpfe um die Dominanz des Militärischen. – Bald, D.; 
Klotz, J.; Wette, W. Mythos Wehrmacht. Nachkriegsdebatten und Traditionspflege. 
Berlin: Aufbau Taschenbuch Verlag. S. 22–24. [Edaspidi Bald et al 2001] 
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on kohale jõudnud, paluti kloostril katta eriti rikkalik laud ja tuua lauale ka 
parim vein, mida kloostrist võis leida.  

Ekspertgrupi koosseisu otseselt mittekuuluvate referentidena oli kaasatud 
kantsleri kantselei direktor Blankenhorn (poliitilised suunised), erumajor A. 
Oster (ettekanded teemadel „Vaenlase olukord” ja „Volkspolizei SDV-s“) 
ning erukindralmajor H. Reinhardt, kes pidi tutvustama teenindusgruppide 
struktuuri. Vaatlejana osales tunnustatud rahvusvahelise õiguse ekspert 
professor Erich Kaufmann. Schwerin viibis kohtumise juures kahel esimesel 
päeval. Lisaks oli kaasatud veel teenindavat naispersonali, kes ordureeglite 
kohaselt pidi ööbima väljaspool kloostrit, samuti viibis kohal üks tehniline 
sekretär.96 

 
 

Himmerode salakohtumisel osalejad ja  
käsitletud teemad 

 
Kantsler Adenauer soovis, et tema Himmerode kohtumise juhid oleksid 
kolm nõunikku: Hermann Foertsch, Adolf Heusinger ja Hans Speidel. 
Viieteistkümnest kokku tulnud endisest Wehrmachti ohvitserist97 kümnel oli 

                                                 
96  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 18. 
97  Alljärgnevate isikute sõjaväeliste teenistus- ja ametikohtade nimetused ning 
lühendid on osaliselt jäänud terminoloogilistel põhjustel eesti keelde tõlkimata, et 
vältida seeläbi tekkivaid sisulisi küsitavusi. Informatsioon nimetatud isikute 
teenistuskäigu kohta pärineb: Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 57–58. 
I. Maavägi (Heer) 
1. Heinrich von Vietinghoff (1887–1952), GenOberst aD, viimati O.B. Südwest 
(Heeresgruppe C), asukohaga Itaalias. 
2. Friedo von Senger und Etterlin (1891–1963), Gen.d.PzTrp aD, oktoober 1943 
kuni 2. mai 1945 (Kdr. Gen. XIV Pz Koprs). Sõja lõpus juhtis von Vietinghoffi 
korraldusel kapitulatsiooniläbirääkimisi Itaalias. Bundeswehris oli personali hinda-
mise komisjoni liige. 
3. Hermann Foertsch (1895–1961), Gen.d.Inf. aD, Teises maailmasõjas erinevate 
armeestaapide ülem, väegrupi- ning diviisiülem, viimati juhtis AOK 1. Bundeswehri 
ridades ta rakendust ei leidnud. 
4. Hans Röttiger (1896–1960), Gen.d.PzTr aD, soomusvägede kindral, Teises 
maailmasõjas viimati Heeresgruppe C (Itaalia) staabiülem. Aastail 1956–1960 teenis 
kindralleitnandina Bundeswehris, olles maavägede esimene inspektor. 
5. Adolf Heusiger (1897–1982), GenLt aD (vt eestpoolt). 
6. Dr Hans Speidel (1897–1984), GenLt aD (vt eestpoolt). 
7. Eberhard Graf von Nostitz (1906–1983), Oberst iG aD, Teises maailmasõjas 
viimati staabiülem (2. PzArmee, BaS.an). Bundeswehrist läks erru brigaadikindra-
lina. 
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kindrali või admirali auaste (neist kuus oli maaväest, kaks õhu- ja kaks 
mereväest); neli sama auastmega kindralit/admirali teenisid Bundeswehris 
(Heusinger, Speidel, Röttiger ja Ruge). Viiest osalenud vanemstaabi-
ohvitserist kolm tõusid Bundeswehris samuti kindraliks (Kielmansegg, 
Baudissin ja Krüger), seega on Himmerode komisjon andnud Bundeswehrile 
seitse kindralit/admirali, kes on täitnud Bundeswehris kõige kõrgemaid 
ametikohti: Bundeswehri peainspektorid ja väeliikide (maa- ja merevägi) 
inspektorid, samuti NATO väejuhatuste ülemad. Kuus ohvitseri viieteist-
kümnest surid enne Bundeswehri asutamist või selle asutamise ajal 
(Vietinghoff, Meister, Knauss, Gladisch, Senger und Etterlin ja Foertsch). 
Kaks osalejat said hiljem Lääne-Saksamaa föderaalse luureteenistuse 
(Bundesnachrichtendienst) kõrgeteks kaastöölisteks. 

Niisiis oli pooltel osalejatest hiljem Bundeswehri asutajatena võtme-
positsioon ning nad andsid seal oma panuse, et Lääne-Saksamaa relvajõud 
saaksid organiseeritud ja areneksid edasi 1950. aasta oktoobris Himmerodes 
välja töötatud poliitiliste ja sõjaliste printsiipide kohaselt. Uue Bundeswehri 
juhtmõtted – riigikodanik sõjaväevormis, relvajõudude integreerimine 
(kodaniku)ühiskonda ja liitvabariigi riiklikku struktuuri Innere Führung’i 
kontseptsiooni kaudu – on programmiliselt seotud Baudissini ja Kielman-
seggiga. Samas kujutas Himmerode komisjon endast ka olulist lüli Wehr-
machti ja Bundeswehri järjepidevuses oma koosseisu kuuluvate isikute näol. 
Siinkohal tuleb rõhutada, et vana sõjaväeeliidi taasintegreerimine oli Bonni 

                                                                                                                   
8. Johann Adolf Graf von Kielmansegg (1906–2006), Oberst iG aD, viimati Kdr. 
PzGren Rgt 111(11.P.D), Läänerinne. Bundeswehris 1956–1966. Sõjaväelise kar-
jääri viimastel aastatel teenis ta NATO kõrgetel ametikohtadel: 1963–1967 (COM-
LANDCENT, Allied Land Forces Central Europe), 1967–1968 (CINCENT, Com-
mander in Chief Allied Forces Central Europe) ja läks erru kindralina. 
9. Wolf Graf von Baudissin (1907–1993), Maj iG aD, viimati staabiohvitser (Ic) 
Rommeli Aafrika korpuse staabis (vt eestpoolt). 
II. Õhuvägi (Luftwaffe) 
1.  Dr Robert Knauss (1982–1955), Gen.d.Fl aD, viimati Luftwaffen-Kriegsakade-
mie (Berlin-Gatow) ülem.  
2. Rudolf Meister (1897–1958), Gen.d.Fl aD, viimati Luftwaffe personaliameti 
ülem, Bundeswehris ei teeninud. 
3. Horst Krüger (1916–1973), Maj iG aD, Bundeswehris aastail 1955–1973, läks 
erru kindralmajorina. 
III. Merevägi (Marine) 
1. Walter Gladisch (1893–1954), Adm aD, viimati Berliinis asuva ülempriisikohtu 
esimees. 
2. Alfred Schulze-Hinrichs (1893–1972), KzS aD, viimati Marine-Kriegsakademie 
(Bad Homburg v.d. H.) ülem. Bundeswehris ei teeninud.  
3. Friedrich Ruge (1894–1985), VizeAdm aD, viimati konstruktsiooniameti ülem 
mereväes. Bundeswehris teenis aastail 1956–1961, oli esimene mereväe inspektor. 
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poliitiline tahe. Endiste Wehrmachti ohvitseride rehabiliteerimine98 ja uus 
väärtustamine oli hind, mida tuli maksta nende koostöövalmiduse eest. 
Silmas pidades kantsleri soovi, et Himmerode eksperdid peaksid esindama 
Lääne-Saksamaad ka eelseisvatel liitlastega peetavatel läbirääkimistel, 
pöörati komisjoni moodustamisel kõige rohkem tähelepanu just sinna 
kuuluvatele isikutele, et nii liitvabariigi valitsus kui liitlased võiksid neid 
tingimusteta aktsepteerida. Sobiva koosseisu väljaselgitamine oligi Schwe-
rini ametkonna üks kõige keerukamaid ja töömahukamaid ülesandeid. 
Isikutele esitatud kõrged nõudmised puudutasid eelkõige kindraleid ja 
admirale: nad pidid esindama Wehrmachti kolme põhiväeliiki, olema 
teeninud aastatel 1944–1945 kõrgetel ametikohtadel kas vägede juhtidena 
või kindralstaabiohvitseridena ning olema samal ajal ka puhta minevikuga 
sõjamehed, kes täitsid üksnes oma kohust, ei sidunud end ülemäära 
natsionaalsotsialistlike ideedega või olid kritiseerinud isegi režiimi. Seitse 
Himmerodes kogunenud kindralit olid teeninud läänerindel ja Itaalias; osa 
neist (Vietinghoff, Senger und Etterlin ja Röttiger) olid Itaalias veidi varem 
aset leidnud kapituleerumisel silma paistnud sõjaliste juhtidena, kes suutsid 
keerulistes poliitilistes ja sõjalistes oludes vastutustundlikke otsuseid 
langetada. Himmerode ekspertide seas oli ka neid, kes olid natsirežiimiga 
opositsioonis ja osalesid Hitleri-vastases vandenõus (Speidel, Heusinger, 
Knauss ja Kielmansegg). Bogislaw von Bonin, kes viimasel hetkel ise 
loobus, oli Varssavi kaitsmisel silma paistnud julge allumatusega. Kokku-
võtvalt võib öelda, et suured kogemused vägede juhtimisel ja kindralstaabi 
teenistuses, sõjaväelase elukutse hea tundmine ning keskmisest märgatavalt 
kõrgemal tasemel analüütilise ja kriitilise mõtlemise võime aitasid 
esmapilgul üsna eripalgelisel seltskonnal üheks meeskonnaks muutuda. 

Nn Schwerini ametkonnas töötati välja neli peamist teemavaldkonda, 
mida eksperdid pidid omavahelistes kõnelustes käsitlema. Ülesandeid ja 
käske täitma harjunud ohvitseride jaoks oli see mõneti pettumuseks, et nad ei 
saanud kantslerilt kindlat ülesannet, vaid üksnes üldisi poliitilisi suuniseid. 
Nelja teemavaldkonna põhjal moodustati neli alakomisjoni, mille vahel 
jaotati kõik osalejad, kusjuures mõnel isikul tuli osaleda mitme alakomisjoni 
töös. 

                                                 
98  Sellega seoses püüti mõjutada ka sõjakuritegudes süüdimõistetud ohvitseride 
saatust. 1950. aasta septembris, kui Saksamaa taasrelvastamine oli juba alanud, olid 
Speidel ja Heusinger näiteks ühele liitlaste ülemkomissari esindajale kinnitanud, et 
kui Landsbergis vangistuses viibivate surmamõistetud Saksa kindralite kohtuotsused 
täide viiakse, keeldub Lääne-Saksamaa kaitsekoostööst. Vt Bald 2005. S. 30 
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Alljärgnevalt tutvustatakse lähemalt neljas alakomisjonis käsitletud 
peamisi teemavaldkondi ja olulisemaid probleeme.99 

1. Sõjalis-poliitiline alakomisjon, mida juhtis Speidel ja kuhu kuulusid 
veel Meister, Ruge ja Nostitz. Nende ülesandeks oli sõnastada liitlastele 
adresseeritud sõjalised ja poliitilised nõudmised, samuti tegeleda küsimu-
sega, missugused võimalused on Lääne-Saksamaa valitsusel ja sõjalistel 
organitel mõjutada tulevase Saksa väekontingendi moodustamist ja raken-
damist. Üheks nõudmiseks, milles tuli lääneliitlastega põhimõtteliselt üks-
meelele jõuda enne Saksa väekontingendi asutamist, oli puhastada Wehr-
machti maine sõjakuritegude süüdistustest ja leppida kokku, kuidas lõpetada 
Saksa sõdurite jätkuv laimamine. Mõtiskleti ka selle üle, kuidas võimalusel 
kaasata endisi Relva-SS-i sõdureid. 

2. Üldküsimuste alakomisjon, mida juhtis Foertsch ja kuhu kuulusid veel 
Knauss, Baudissin ja Krüger. Alakomisjon pidi tegelema eelkõige tulevaste 
Saksa sõdurite eetilise ja moraalse legitiimsuse küsimustega ning töötama 
välja peamised printsiibid, kuidas hakkab välja nägema relvajõudude Innere 
Gefüge ehk sisemine struktuur (selle mõiste asemel hakati veidi hiljem 
kasutama mõistet Innere Führung). Sel ajal, kui hakati koostama memoran-
dumi teksti, lisati Innere Gefüge Kielmanseggi initsiatiivil 5. peatükina 
eraldi suurte peateemade hulka. Selgitamist vajasid ka taolised probleemid 
nagu sõdurivanne, sõjaväeline kohtualluvus, relvajõudude tegevust regu-
leeriv seadusandlus ja erru läinud sõdurite hoolekanne. Samuti oli vaja leida 
vormid, mille abil saaks ohvitserikorpus läbi teha vajaliku puhastumise. 
Nendele peamiselt organisatsioonisisestele ülesannetele lisandus aga veel 
üks oluline küsimustering: kuidas peaks vägesid poliitiliselt suunama ja 
kasvatama, missuguseid psühholoogilisi eeldusi on vaja sisepoliitiliselt 
arvesse võtta, et riik, rahvas ja sõjavägi oleksid taas üksteist toetav ja 
tasakaalustatud kooslus. Just nendele mõtetele pöörati erilist tähelepanu, sest 
Lääne-Saksamaa üldist olukorda kriitiliselt hinnates võis küll loota, et 
suudetakse leida vajalikul määral relvakandjaid, kuid rahva üldine kaitsetahe 
ja soov anda sõjaline panus Lääne-Euroopa kollektiivsesse julgeolekusse ei 
olnud sugugi nii kindel. 

3. Organisatsiooniga tegelev alakomisjon, mida juhtis Heusinger. Sinna 
kuulusid veel Röttiger, Meister, Gladisch ja Kielmansegg. Nende ülesandeks 
oli tegeleda sisuliste sõjaliste küsimustega ja analüüsida algset operatiiv-
olukorda, teha ettepanekuid väekoondiste liigi, sturktuuri, relvastuse ja 
isikkoosseisude suuruse kohta. Nende ülesandeks oli koostada ka relva-
jõudude moodustamise esialgne ajakava. Just ajaga tuli tõsiselt arvestada, 
sest ettevalmistustöid oli võimalik alustada üksnes siis, kui poliitilisel 
                                                 
99  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 20–21; vrd ka Heinemann 2005. S. 4–5; 
Bald 2005. S. 31–35. Himmerode memorandumi teksti vt Rautenberg, Wiggers-
haus 1977. S. 36–52. 
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tasandil on põhimõttelised otsused tehtud. Alakomisjoni tööteemade seas 
olid ka sellised komplekssed küsimused nagu relvajõudude poliitiline 
juhtimine, vajalike luureandmete kogumine ning viimaks ka õhu- ja mereväe 
küsimused. Sõjalises mõttes oli see alakomisjon kõige olulisem. 

4. Väljaõppeküsimustega tegelev alakomisjon, mida juhtis Senger und 
Etterlin ja kuhu kuulusid veel Schulze-Hinrichs ja Krüger, pidi välja töötama 
sõjalise väljaõppe põhisuunad, meetodid ja eesmärgid, samuti valmistama 
ette kogemuste vahetamist lääneliitlastega ning tegema ettepanekuid 
sõjaväelise infrastruktuuri kohta. 

Ekspertkomisjoni sekretäriks oli määratud Kielmansegg, kelle ülesandeks 
oli komisjoni töö kooskõlastamine ja alakomisjonides saadud tulemuste 
koondamine ühte memorandumi vormis lõppdokumenti. Pärast alakomis-
jonide moodustamist koostas Kielmansegg oma ülemusele Schwerinile ühe 
memorandumi, milles põhjendas vajadust veel enne kohtumise algust teatud 
küsimuste suhtes seisukohta võtta. 

Nimelt pidid kõik eksperdid saama piisavalt selget informatsiooni selle 
kohtumise eesmärgi ja aktuaalsuse kohta. Kui varem olid erinevad kõnelused 
ja mitteametlikud kontaktid rajanenud ebapiisaval informatsioonil ja andnud 
võimaluse erinevateks spekulatsioonideks, siis nüüd oli vaja rõhutada, et 
kohtumise eesmärgiks on koostada kantslerile ja valitud ministritele ametlik 
memorandum. Esialgu oli kavas koostada memorandum nii, et seda saaks 
sobival ajahetkel anda pressi käsutusse. Heusinger ja Schwerin aga olid selle 
idee vastu, hoiatades võimalike tagasilöökide eest, mis kaasneksid avalik-
kuse ennatliku informeerimisega.100 Vältida tuli kõike, mis oleks tekitanud 

                                                 
100 Ennatliku avalikustamisega kaasnevate probleemide üheks kujukaks näiteks on 
Graf Schwerini lahkumine Adenaueri nõuniku kohalt. 26. oktoobril 1950 esitas 
Schwerin ise lahkumisavalduse ning kantsler kommenteeris seda kriitiliselt, öeldes, 
et Schwerin on ületanud talle kantslerilt antud volituste piire. Schwerin oli kantsleri 
ülesandel ja ülemkomissaride teadmisel tegelenud nende eelduste ja võimalustega, 
kuidas Lääne-Saksamaa lülitada Lääne-Euroopa ühisese kaitsesse. Schwerin oli 
korduvalt avaldanud arvamust, muuhulgas ka näiteks Briti ülemkomissarile, et 
sellise vastutusrikka ülesande täitmist peaks juhtima mõni poliitiliselt suurema 
mõjuvõimuga isik. Kantsleri lähikonnas aga Schwerini mõtteid ei toetatud. Tema 
vallandamise väliseks ajendiks sai viimaks üks jutuajamine ajakirjanikega (19. 
oktoober). Kuigi tegemist oli konfidentsiaalse kohtumisega, jõudis osa infost ikkagi 
ajakirjandusse, pealegi veel vääriti tsiteeritult. Schwerin oli ajakirjanikele nimelt 
selgitanud, et kui tahetakse relvajõude, mis rajanevad rahva usaldusel, siis saab seda 
ellu viia üksnes legaalsel teel uue riigikaitseseaduse abil. Avalikkust aga teavitati 
hoopis sellest, et Schwerini ametkonnas valmistatakse ette uut riigikaitseseadust. 
Pärast Schwerini vallandamist likvideeriti peatselt ka tema ametkond. Parlamendi-
liige Theodor Blank sai Adenauerilt volitused asutada uus ametkond (Blanki amet-
kond), millest kasvas hiljem välja Liitvabariigi esimene kaitseministeerium. Vt 
Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 16,21. 
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umbusaldust ja vastastikuseid kahtlustusi. Konsensuse suunas tuli liikuda 
lühikeste ja kaalutletud sammudega, sest riigi julgeoleku küsimus pidi 
muutuma kõigi riiklike organite, parlamendi opositsiooni ja ühiskondlike 
gruppide asjaks. Selleks tuli esmalt alustada isiklike kontaktide loomisega ja 
eraviisiliste kõnelustega. 

Enne kui algas töö alakomisjonides, tuli kohalviibijatele täpsustada 
kantsleri ootusi ning informeerida neid üldisest julgeolekupoliitilisest 
olukorrast. Eksperdid pidid teadma, mis on need eesmärgid, mida 
Liitvabariik soovib poliitiliselt täita, ja omalt poolt nõu andma, missugused 
sõjalised vahendid tuleb selleks valmis panna. Loomulikult oli sel keerulisel 
ajahetkel õhus rohkem küsimusi kui vastuseid ning kantsler lootis ohvitse-
ride konstruktiivsele abile. 

Kielmanseggi sõnastatud küsimustega memorandum jõudis Schwerini 
vahendusel kantsleri välispoliitilise nõuniku Blankenhorni kätte, kes pidas 6. 
oktoobril sissejuhatava poliitilise ettekande,101 milles sõnastati üldpõhi-
mõtted, mille põhjal komisjon oma tööd tegema hakkab. Ohvitserid pidid 
teadma, et liitlased soovivad endale läbirääkimispartneriteks sõjaliste 
ekspertide komisjoni. Blankenhorn tegi teatavaks Lääne-Saksa poliitika 
tähtsaima eesmärgi – selleks oli suveräänse Saksa riigi täielik integreerumine 
Lääne-Euroopasse. Esimeseks sammuks selles suunas sai olla Schumani 
plaani elluviimine. Edaspidiseks võtmeküsimuseks olid Saksa-Prantsuse 
suhted: rahvaste omavaheline lepitamine on kantsleri jaoks üks tähtsamaid 
ülesandeid. Septembris anti New Yorgis Saksamaale julgeolekutagatis, mis 
käivitas Põhja-Atlandi Lepingu kaitsemehhanismid juhuks, kui miski peaks 
Lääne-Saksamaa julgeolekut ohustama. Sel hetkel oli veel ebaselge, kas 
tulekul on mingi integreeritud Euroopa armee Euroopa föderatsiooni või 
rahvusvaheline armee NATO raames. Igal juhul aga ei oleks tohtinud mingit 
Saksa väekontingendi diskrimineerimist olla: see pidi nii staatuse, relvastuse 
kui muu varustuse poolest võrdselt teiste armeede kõrval seisma. Saksa 
poliitilised eelistused kaldusid tol hetkel Euroopa armee poole, sest see 
olnuks parimaks eelduseks Lääne-Euroopa ühinemisprotsessile. Juba 
ainuüksi see valitsuse eesmärk keelab rahvusliku armee moodustamise. 
Sisepoliitilisi probleeme silmas pidades rõhutas Blankenhorn, et uusi 
relvajõude ei tohi siduda vanade militaristlike traditsioonidega ja vana 
Wehrmachti ei tohi taastada. Pärast kantsleri nõuniku poliitilist ettekannet 
tutvustas Heusinger üldist strateegilist olukorda Euroopas, Oster rääkis 
Nõukogude Liidu sõjalistest jõududest SDV-s ja ka Volkspolizei’st ning 
Reinhardt võimalusest kasutada teenindusgruppides olevaid sakslasi Saksa 
väekontingendi esmase koosseisu komplekteerimisel. 

                                                 
101  Vt ettekande lühikokkuvõtet ibid. S. 22; vrd ka Heinemann 2005. S. 4. 
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Jättes siinkohal lähemalt käsitlemata alakomisjonides toimunud arutluste 
üksikasjad, tuleks lühidalt veel peatuda mõningatel erimeelsustel, mis 
töögruppides tekkisid. Arutelud olid kohati üsna ägedad, eriti üldküsi-
mustega tegelenud alakomisjonis, kui käsitleti Innere Gefüge ehk sõjaväe-
organisatsiooni sisemise struktuuri ja kultuuri küsimusi. Major Baudissin 
ähvardas nõupidamiselt enne lõppu lahkuda, kui tema seisukohti Innere 
Gefüge’st piisaval määral arvesse ei võeta. Kuigi need olid selgelt orientee-
ritud sellele, mida Blankenhorn oma ettekandes ütles, tundusid Baudissini 
mõtted mõnele teisele liiga revolutsioonilised. „Ilma vana Wehrmachti 
vormidele toetumata tuleb luua midagi põhjapanevalt uut,” on öeldud 
memorandumis.102 Kielmansegg ja Baudissin pidasid Innere Gefüge kon-
tekstis kõige olulisemaks seadusi, sest uus armee peab erinevalt varasemast 
rajanema seadusel. Nii püüeldi käsu ja kuulekuse, ülemate volituste ja 
sõdurite õigusliku kaitse juriidilise reguleerimise poole. Selline suunavõtt 
aga tekitas ühtlasi muret, et teatud ringkonnad ei võta selliste uuendus-
püüdlustega sõjaväge piisavalt tõsiselt. Nagu hiljem selgus, suhtuti ka 
avalikkuses nendesse esialgu harjumatutesse ettekujutustesse uutel alustel 
sõjaväest üsnagi skeptiliselt, sest kardeti, et vägede professionaalne löögi-
jõud hakkab selle all kannatama.103 Tänu oma diplomaatilistele võimetele 
suutis sekretär Kielmansegg esmalt tekkinud pinged maandada, seejärel 
teadvustada Innere Gefüge temaatika tähtsust uues sõjaväes ning vajadust 
seda memorandumis lausa eraldi peatükina käsitleda. See, et kohtumise 
lõpuks sündis terviklik memorandum, millele kõik osalejad ka alla kirjutasid, 
on suuresti just Kielmanseggi teene. 

Kohtumine Himmerodes lõppes 9. oktoobril. Viimasel istungil arutati ja 
lepiti kokku mõningates tingimustes, mis oleksid taganud komisjoni ja selle 
liikmete sõltumatust ka tulevikus. „Komisjon mõistab end ad hoc [kindlaks 
otstarbeks] kokkukutsutud greemiumina, mis on liidukantsleri käsutuses, aga 
ei ole organisatoorselt mingil moel seotud mõne valistusasutusega.”104 Selles 
võib välja lugeda, et eksperdid ei taha olla mingi ametkonna palgal, vaid 
annavad nõu sõltumatute eraisikutena. Edasise koostöö üheks eelduseks on 
valitsuse ja kantsleri usaldus nende komisjoniliikmete vastu. Kohalviibijad 
avaldasid lootust, et valitsus võtab nende ettepanekuid arvesse. Memoran-
dumis sisalduvad operatiivsed põhiideed ja arvud kujutavad endast 
miinimumprogrammi. Sellest hoolimata avaldati arvamust, et komisjon 

                                                 
102 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 53. 
103  Vt Heinemann 2005. S. 4–5. Probleeme tekitanud mõiste Innere Gefüge (ajakiri 
Spiegel nimetas seda pilamisi Innere Gewürge ehk ‚sisemine kägistamine’) asemel 
võeti hiljem kasutusele mõiste Innere Führung, mis on tänaseni Bundeswehri lahu-
tamatuks ja eripäraseks koostisosaks. 
104  Kielmanseggi käsikirjaline märkus nõupidamise protokollis, vt Rautenberg, 
Wiggershaus 1977. S. 22. 
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peaks kõigi kõrvalekaldumiste suhtes – sõltumata sellest, kas need on 
tingitud läbirääkimiste käigus Saksa valitsuse või liitlaste otsustest – võtma 
seisukoha. Mingit prejuditsiooni ehk ilma eelneva aruteluta sündinud otsu-
seid komisjon tunnustada ei saa. Kantslerilt oodati memorandumi kohta 
põhimõttelist seisukohavõttu. Kui kantsler ei saa memorandumis sisalduvaid 
eeldusi ja nõudmisi aktsepteerida ning neid liitlaste ees esindada, „palub 
komisjon, et neile sellest teatataks ja et seejärel memorandumit enam ei 
kasutataks”105. On üsna tõenäeoline, et neist soovidest ei saanud teada ei 
kantsler ega ka muud poliitilised organid. Ka kirjalikus seisukohavõtus, mida 
Kielmansegg memorandumi kohta koostas ja Schwerinile edastas, pole 
nendest soovidest juttu. 
 
 

Lühike analüütiline ülevaade Himmerode 
memorandumist 

 
Memorandumi lõppredaktsioon kandis pealkirja „Sõjalise eksperdikomisjoni 
memorandum Saksa väekontingendi moodustamise kohta supranationaalsete 
sõjajõudude raames Lääne-Euroopa kaitseks”106. Alljärgnev lühiülevaade 
memorandumi sisust järgib teksti liigendatust viieks alajaotistega peatükiks 
ja kokkuvõtvaks peatükiks. Memorandum oli riigisaladusena kuni 1970. 
aastate keskpaigani avalikkuse eest kaitstud, 1977. aastal publitseeriti tekst 
esmakordselt Militärgeschichtliches Forschungsamt’i eestvedamisel.107 

                                                 
105  Ibid. S. 23. 
106  Originaalis “Denkschrift des militärischen Expertenausschusses über die Auf-
stellung eines Deutschen Kontingents im Rahmen einer übernationalen Streitmacht 
zur Verteidigung Westeuropas vom 9. Oktober 1950” Memorandumit käsitati sala-
jase tasemega riigisaladusena ning sellega tohtisid teised isikud originaalis või 
koopiatena tutvuda üksnes liidukantsleri või temalt selleks volituse saanud julge-
olekunõuniku loal. Dokument koostati neljas eksemplaris ja algselt plaaniti need 
jaotada välja järgnevalt: kantsler Adenauerile, tema kantseleidirektorile ja nõunikule 
Blankenhornile, Schwerinile ning eksperdikomisjoni sekretärile Kielmanseggile. Li-
saks oli veel üks eksemplar, mis kujutas endast memorandumi visandit. Veel enne, 
kui nimetatud isikud olid saanud teksti enda valdusesse (ja vahetult pärast Schwerini 
vallandamist), muudeti esialgset jaotusplaani ning kantslerile mõeldud eksemplar 
läks „ministeriaaldirektor” hr dr Globke’le, teine endiselt Blankenhornile, ülejäänud 
aga jäid sekretariaati. Igasugustest sisepoliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete küsi-
muste kommenteerimisest, mis memorandumis kaudselt tõstatusid, loobuti sõjalis-
poliitiliste ja sõjalis-tehniliste probleemide kasuks, sest neid käsitati esmastena. Vt 
Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 66. 
107  Militärgeschichtliche Mitteilungen 21/1977, S. 135–206.  
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Samal aastal anti memorandum välja eraldi trükisena, mida on allik-
materjalina kasutatud käesolevas kirjutises. 
 
1. Sõjalis-poliitilised alused ja eeldused108 
Eksperdid pidasid tähtsaimaks eeltingimuseks läänejõudude piisavat 
kohalolu Saksamaal, mille kaitsvas varjus saaks luua Saksa relvajõude kui 
hädavajalikku kaitsejõudu Lääne-Euroopa kaitsesüsteemi lünkade 
täitmiseks. Sõjajärgse frustratsiooni tingimustes võib kujuneda probleemiks 
piisava kaitsetahte puudumine. Saksa väekontingendi moodustamisel on 
selle teistega võrdne kohtlemine nii suhtumise kui relvastuse osas 
ülioluline. Sõjavangide ja Saksa sõdurite sõjakuritegudes süüdistamise 
küsimus peab leidma lahenduse, algama peab Saksa sõdurite järjekindel 
rehabiliteerimine nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil ja selleks 
peavad koostööd tegema nii Liitvabariigi valitsus kui liitlasjõud.109 Samas ei 

                                                 
108 Vt peatüki teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 36–38. 
109 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 36–37. 1952. aasta alguses oli liitlas-
jõudude käes sõjavangis ikka veel üle 700 Saksa ohvitseri, kelle vabastamise nimel 
tegi Liitvabariik arvestatavaid jõupingutusi. Saksa kindralite kollektiivset hukka-
mõistu suudeti takistada. Veel 1956. aasta jaanuaris, kui Wilhelmshafenis taasavati 
pidulikult merevägi, küsis üks mereväekapten retooriliselt, „kas me tohiks oma tööd 
üldse alustada, kuni meie endiseid ülemaid ja kamraade veel vangistuses hoitakse?” 
(Vt Bald 2005. S. 30–31). Saksa sõdurite ja Wehrmachti üldise rehabliteerimise 
nimel nägid Himmerode eksperdid tõesti vaeva: kui USA kindral Eisenhower 1951. 
aasta jaanuaris Saksamaad külastas, kohtus ta McCloy villas korraldatud lõunasöögi 
käigus Adenaueri ja ka Heusingeri ning Speideliga. Kantsleril õnnestus kindrali 
arusaamu nn pruunist Wehrmachtist märgatavalt korrigeerida, nii et Eisenhower 
möönis, et tema varasemad arusaamad olid ekslikud: “Ma olin 1945. aastal arva-
musel, et Wehrmacht, eriti aga saksa ohvitserikorpus, on identsed Hitleri ja tema 
vägivallavalitsuse tuntumate esindajatega – ja seetõttu ka täielikult vastutavad selle 
režiimi väärarengute eest. /…/ Vahepeal olen ma aga mõistnud, et minu tollane 
hinnang saksa ohvitserikorpuse ja Wehrmachti hoiakute kohta ei vasta faktidele, ja 
ma ei viivita vabandamast tollaste süüdistuste pärast… Saksa sõdur võitles oma 
kodumaa eest vapralt ja sündsalt. Me tahame kõik ühiselt välja astuda rahu ja 
inimväärikuse eest Euroopas, mis on meile kõigile ju kultuuri kinkinud.” (Tsitee-
ritud: Wettig 1967. S. 400f.). Kindral kirjutas alla eespool nimetatud Saksa kindra-
lite ettevalmistatud (ja ameerika avalikkuse teavitamist silmas pidavale) tekstile, mis 
muuhulgas sedastas, et „Saksa sõdur ei ole oma au kaotanud” ja on põhimõtteline 
erinevus Wehrmachti ja „Hitleri ning tema kriminaalsete gruppide” vahel. Veidi 
hiljem, 5. aprillil 1951, tegi kantsler Adenauer ametliku, Saksa sõdurite süüküsimusi 
puudutava avalduse (Ehrenerklärung), millega ta vabastas kollektiivsest süüst need 
sõdurid, „kes pole millegi vastu eksinud”. Kuigi see ei puhastanud Wehrmachti 
imagot tervikuna, oli see endiste sõdurite jaoks siiski oluline teetähis, mis aitas neil 
väljuda sõjajärgsest „alanduste, jõuetuse ja kutsealaste väljavaadete puudumise 
faasist”. Vt Wette, W. 1999. Sieg und Niederlage der Wehrmacht-Legende. S. 26–
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väljendatud tekstis mingit üldist solidaarsust sõjakurjategijatega. Sisepolii-
tilise stabiilsuse mõttes peavad kõik kaitsemeetmed olema eranditult föde-
raalasjad. Politsei ja relvajõudude selge lahutamisega tuleb eristada sise- ja 
välisjulgeolekut. 

Liitvabariigile liitlasjõudude poolt kindlustatud poliitilist julgeolekut 
tuleb täiendada sõjaliselt. Ekspertide jaoks valmistas raskusi ja muret 
puudulik informatsioon lääneliitlaste operatiivplaanidest Kesk-Euroopas. 
Igatahes rõhutati, et Liitvabariik ei tohiks olla „eesalaks Rheini jõe joonele 
kavandatud kaitse põhialale” ning muutuda edasi-tagasi suunduvate 
vallutuste käigus elutuks kõrbeks. Need mõtted ja sellest tehtud järeldused 
on määratlenud järgmise paari aastakümne jooksul toimunud strateegilisi 
diskussioone Põhja-Atlandi alliansis. 

Viimaks nõustusid eksperdid poliitilise tingimusega, et ei püüelda Lääne-
Saksa rahvusliku armee suunas, kuid samas ei tohi minna rahvusliku 
enesesalgamisega nii kaugele, et Saksa väekontingent laguneks teiste Lääne-
Euroopa riikide armeede koostisosadena üksikuteks võitlusüksusteks. Saksa 
väekontingendi saab (veel loomata) Lääne-Euroopa armeesse integreeruda 
üksnes Liitvabariigi juhtkonna abil. Lääne-Euroopa kaitsmist mõtestati 
selgelt supranatsionaalselt ja Lääne-Saksa relvajõude alliansi armee, 
väekontingendi või kaitsepanusena. Tähelepanuväärsel moel mängis kõige 
põletavam rahvuslik probleem – Saksamaa jagamine kaheks osaks – nendes 
aruteludes teisejärgulist rolli. Pigem juhinduti ettekujutusest, et kõik Saksa-
maad puudutavad kaalutlused ja mõtted käivad selle riigipiiriga Saksamaa 
kohta, nagu ta oli 1937. aastal.110 

 
2. Peamised hinnangud Liitvabariigi operatiivolukorrast111  
Sellest peatükist oli adutav Heusingeri mõtteviis. Heusinger teenis sõja ajal 
maavägede kindralstaabi operatiivosakonna ülemana ning oli kõigi 
kohalviibijate jaoks vaieldamatuks autoriteediks. Tema visandatud ohupilt 
nõudis kiiresti otsustavaid vastumeetmeid. Need lähtusid põhimõttest, et 
Lääne-Saksamaa operatiivolukord on kõigi edasiste meetmete lähtepunkt. 
Peatükis esitatud arvandmed Nõukogude Liidu sõjaliste jõudude kohta 
pärinesid Gehleni organisatsiooni112 ja Schwerini ametkonna luureinfost. 

                                                                                                                   
27. <http://www.rheinreden.de/ RR1999-2.pdf>, (20.11.2007); vrd ka Bald 2005. S. 
34–35. 
110 Selliseks ettekujutuseks andis põhjust avaettekandega esinenud Blankenhorn, kes 
tõlgendas sel moel New Yorgi konverentsi tulemusi. Vt Rautenberg, Wiggershaus 
1977. S. 25;65–66. 
111 Vt peatüki teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 38–41. 
112 Gehleni organisatsioon oli 1946. aastal USA okupatsioonijõudude poolt oma 
tsoonis asutatud, kuid Saksa isikkoosseisuga luureorganisatsioon, millest hiljem 
kasvas välja Bundesnachrichtendienst (BND). Oma nime sai luureorganisatsioon 
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Pärast Põhja-Korea agressiooni tõmmati arusaadaval põhjusel erinevaid 
paralleele ka nende ohtudega, mis väidetavalt ähvardasid Kesk-Euroopat. 
Põhjalikult on kirjeldatud seda, kuidas läänesakslasi on haaramas sõjalise 
kaitsetuse tunne ning et nad on seetõttu valmis kasutusele võtma sõjalisi 
enesekaitsemeetmeid. Nõukogude Liidu sõjaline ülekaal Euroopas tundus 
eksperdikomisjoni liikmetele sedavõrd rusuv, et nad pidasid Punaarmee 
üldist pealetungi väga võimalikuks – tõsi küll, alles umbes kahe aasta pärast. 
See hinnang oli tehtud aga peamiselt operatiivolukorra põhjal ning erinevad 
poliitilised tahud jäetud peaaegu teadlikult arvestamata. 

Liitvabariigi valitsuse ja lääneliitlaste ohuhinnang oli Himmerode eksper-
tide tehtust oluliselt komlpekssem ja diferentseeritum. See kaldus pigem 
oletama, et Lääne-Saksamaa võib muutuda sõjalistest ähvardustest kantud 
poliitilise rünnaku objektiks.113 Nii võib öelda, et Himmerode komisjonis ja 
riigi poliitilises juhtkonnas tajuti ohtu mõneti erinevalt. 

Mõtteskeemid ja kõnekujundid, samuti põhilised operatiivolukorda puu-
dutavad oletused pärinevad pea eranditult Teise maailmasõja mõttemaa-
ilmast ja kogemustest. Baudissin on ühes intervjuus rõhutanud, kuidas 
„mineviku ettekujutused” koormasid Himmerodes visandatud sõjalist 
kontseptsiooni: „Himmerodes ei olnud tegelikult mingit kahtlust, et me 
peaksime nii strateegiliselt kui operatiivselt ja seetõttu tegelikult ka tulevaste 
relvajõudude struktuuris ja relvastuses edasi minema mööda vana, sisse-
tallatud teerada.”114 Keskel kohal oli ulatuslik maismaaoperatsioon. Rõhu-
tati, et Lääne-Euroopa kaitsmiseks on esmajoones vaja ühist operatiiv-
plaani. Seejärel toodi esile aspektid, mida sellise plaani loomisel tuleks 
kindlasti arvesse võtta. Heusingeri nägemus seisnes selles, et operatiivkaitse 
raskuspunktid saavad olema Lõuna-Saksamaal ja põhjas Schleswig-Holsteini 
piirkonnas ning eesmärgiks on neid piirkondi kindlalt enda valduses hoida. 
Nende kahe punkti vahel paiknevad soomustehnikaga jõud peavad olema 
piisavalt mobiilsed. Seejärel tuleb neist kahest sillapeast lähtuvalt sooritada 
vasturünnakuid vastase tiibadele ja liikuda edasi tema tagala suunas. 
Arutlustes puudutati ka USA ülekaalukat tuumavõimsust ning tuumarelva 
kasutamist poliitilise survevahendina, kuid ilmselt puuduva info tõttu oli see 
teemakäsitlus üsna ebakonkreetne. Tõenäoliselt ei teadvustatud ka veel 
piisava tõsidusega uute, nn poliitiliste relvade tähendust. Lääne-Euroopa 

                                                                                                                   
esimese juhi ja hilisema BND presidendi kindralmajor Reinhart Gehleni järgi. 
Heusinger töötas aastail 1948–1950 Gehleni organisatsioonis sõjalise analüüsi osa-
konna juhatajana ja kasutas varjunime Horn. Heusingeri aastatepikkune töö maa-
vägede kindralstaabi operatsiooniosakonnas, alates 1940. aastast ka selle juhina oli 
andnud talle piisava kvalifikatsiooni, kogemused ja sidemed. Vt Bundeswehr-
hronik 1945… (15.11.2007) 
113 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 25. 
114 Bald 2005: S. 29–30. 
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kaitsmise tingimusi määras sel hetkel siiski vaid Nõukogude Liidu sõjaline 
ülekaal tavarelvastuses. Nõukogude diviisid kujutasid endast sakslaste 
kaitseplaneerimise jaoks mõõdupuud. Alakomisjonis tehtud operatiivolu-
korda puudutavad järeldused olid ühemõttelised: ka tulevikus jääb lääs 
absoluutarvudes Nõukogude Liidule alla ning see ei võimalda keskenduda 
liikumatule lineaarkaitsele (isegi 50 diviisiga ei suudetaks ca 800 km pikkust 
rinnet jäigalt hoida). Selle asemel tuleb hakata kasutama aktiivkaitset, 
sealhulgas tegema ka vasturünnakuid, mida saadab peamiselt liitlaste hoo-
leks jääv õhutoetus. Viimaks visandati erinevates piirkondades kaitseks 
vajalike väekoondiste arv. Peamiseks võitlustandriks kujuneksid Reini ja 
Elbe jõe vahele jäävad alad, minimaalse kaitsevalmiduse tagamiseks oleks 
sinna vaja paigutada umbes 25 diviisi, nende seas 12 sakslaste oma 
(eranditult soomusdiviisid). Viimased peaksid seni kaitselahinguid, kuni ca 
30 täiendavat diviisi on valmis ida suunas neile appi minema ning kindlus-
tama kaitset Rheini jõest ida pool. 

Sõjalis-poliitilisi ja operatiivolukorda puudutavaid kaalutlusi tuleks 
memorandumis hinnata üksnes oma ajastu kontekstis ning arvestades sellest 
johtuvaid eeldusi. Kuid juba Himmerodes pääses võidule üks oluline 
tõdemus: vaid sõjaliste jõudude tasakaal saab moodustada Euroopa 
stabiilse poliitilise korra aluse. 
 
3. Saksa väekontingendi organisatsioon (struktuur)115 
Kui ärajäänud Walberbergi kohtumisele oli ülesandeks tehtud välja selgitada 
need üldised sõjalised eeldused, mis peavad olema täidetud, et Lääne-
Saksamaa saaks ühineda Lääne-Euroopa kaitsega, siis Himmerode kohtu-
miselt oodati märksa konkreetsemaid tulemusi: ettepanekuid tulevase Saksa 
väekontingendi tugevuse, struktuuri, juhtimis- ja alluvussuhete kohta. Lisaks 
sellele tuli vastused leida põhimõttelistele küsimustele, missugused sõjalised 
ja psühholoogilised eeldused peavad olema täidetud nii liitlaste kui ka 
Liitvabariigi poliitilise juhtkonna poolt, enne kui „saksa rahvalt saab nõuda 
taasrelvastumise uut suurt ohvrit”. Peatükis on püütud põhjalikult määratleda 
Saksa relvajõudude sõjalis-poliitilist paigutust nii tolle ajahetke kui ka 
tuleviku tarbeks. Seepärast moodustab see peatükk nii mahu kui sõjalise sisu 
poolest memorandumi tuuma. 

Eksperdid said nõupidamist ette valmistanud Schwerini vahendusel 
poliitilise ülesande visandada demokraatliku Bonni vabariigi jaoks sobilikud 
relvajõud. Tegemist oli üsna „plahvatusohtliku” ülesandega. Küsimus ei 
olnud niivõrd riigi primaadis, mida sõjavägi on varemgi aktsepteerinud, 
vaid hoopis parlamendi primaadis kui „rahva suveräänse tahte /.../ 

                                                 
115  Vt peatüki teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 41–49; vrd ka kommen-
taare ibid. S. 28–30. 
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kõrgeimas riigiautoriteedis /.../ oma kaitsejõudude kõigi asutuste ja osade 
üle”116. Selline „parlamentaarse sõjaväe” idee ei olnud poliitiliselt konser-
vatiivsetele ja sõjaliselt traditsionalistlikele ohvitseridele sugugi enesest-
mõistetav ning see jättis oma jälje ka memorandumi teksti. 

Liitvabariigi põhiseadus, mis oli noore liberaaldemokraatliku riigi pea-
mine garantii, oli olemuselt sootuks teistsugune kui Preisi riigis või Kolman-
das Reichis. Weimari vabariigi ajal oli Reichswehr kindral Hans von Seeckti 
strateegia põhjal põhiseadust üldiselt ignoreerinud ja sellest mööda läinud, 
mõnikord isegi selle vastu võidelnud. Sõjavägi kindlustas oma võimu kui 
riik riigis. Himmerodes olid sõjaväe ja ühiskonna suhted taas keskse küsi-
musena päevakorral: kuidas saaks takistada sõjaväelise domineerimist ning 
kindlustada parlamentaarse ja liberaalse ühiskonna väärtuste ulatumine ka 
militaarvaldkondadesse.117 

Peatüki esimeses osas118 on visandatud tippjuhtkonna rahuaegne 
struktuur. Saksa väekontingendi inspektorile (nimetatud ka kaitseameti 
ülemaks) alluvad kolm põhiväeliiki. Teadlikult välditi selle ametikoha puhul 
mõiste ülemjuhataja (Oberbefehlshaber) kasutamist. Hierarhiline, kuni 
üksuse tasandini paika pandud juhtimisstruktuur pidi kindlustama „ühtset 
esindamist ja juhtimist Euroopa kaitsejõudude raames”. Inspektor allus koos 
kõigi Lääne-Saksa relvajõududega Liitvabariigi presidendile kui riigikaitse 
kõrgeimale juhile (Oberbefehlshaber). 

Selle kõrvale pidi asutatama välise julgeoleku ministeerium. Selle juht on 
oma tegevusega vastutav liidukantsleri ees; inspektoril on õigus teha talle 
ettekandeid. Juba tol ajal olemas olnud kantsleri julgeolekunõunikule (hiljem 
julgeolekuküsimuste riigisekretär) oli allutatud kolm osakonda, millest 
tähtsaimaks peeti personali. Oluline on siinkohal tähele panna, et personali-
poliitika allutamine ministrile tähendas (mõningast) valmidust allutada end 
poliitilis-parlamentaalsele kontrollile. Liitvabariigi presidendi roll – erinevalt 
tema üsna nõrgast seotusest kõrgemate föderaalametitega – oleks relva-
jõudude struktuuris Himmerode visandi põhjal üsna kaalukas. Presidendil 
oleks talle allutatud inspektori ja julgeolekunõuniku kaudu näiteks arvestatav 
kaasarääkimisõigus sõjaväe personalipoliitikas. Parlamentaarsete organite 
mõju julgeolekule tervikuna ja föderaalvalitsuse täidesaatvate organite mõju 
„personalipoliitika elluviimisele demokraatlikus mõttes” pidi memorandumi 
järgi looma kontrollorganid, mis seisaksid selle eest, et kaitsejõud oleksid 
eelkõige selgelt poliitilisele juhtimisele allutatud institutsioon. 

Siiski võib juhtkonna struktuurist välja lugeda selgelt sõjaväelist mõtle-
mist ja kujundamistahet, mis isegi personalipoliitika vahetust mõjutamisest 
loobudes püüdis iga hinna eest kindlustada juhtimise ühtsust. See 
                                                 
116  Vt Bald 2005. S. 31. 
117  Vt Bald et al 2001. S. 24–25. 
118  Vt teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 41–42. 
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kujundamistahe oli hiline reageering aastaid soovitud, kuid ebaõnnestunud 
katsetele luua tollase Wehrmachti kõrgemale juhtkonnale sõjaliselt 
efektiivset struktuuri. Kogu relvajõudude allutamine inspektorile ja ühtne 
juhtimine oleks Saksa väekontingenti küll säästnud mineviku eksiränna-
kutest (näiteks Hermann Göringi küsitav juhiroll või Wehrmachti ja 
maavägede ülemjuhatuse vahelised pinged), aga samas tõstatuks küsimus, 
kas selline poliitilis-sõjaline lahendus ikka oleks tegelikkuses tähendanud 
„Liitvabariigi poliitilise ülesehituse ülekandmist /.../ sõjalistesse suhetesse”. 
Tsiviil-militaarne ühendministeerium, millel oleks tugev võimuala – 
lahendus, nagu see leidis rakendust hilisema Bundeswehri korralduse 
seaduses –, oleks lasknud poliitika primaadi põhimõtet praktilises elus 
kindlamalt rakendada. Kahtlused, et dualism sõjalise käsuliini ja poliitilise 
kaitseministeeriumi vahel taas ellu äratatud, said Himmerode visandist vaid 
kinnitust. Struktuuriküsimustega tegelenud eksperdid olid Saksa sõjalise ja 
poliitilise konstitutsiooniajaloo nendest etappidest, kus kodanike riigi kõrval 
eksisteeris ka militaarriik, küll igati teadlikud ja neid eeskujusid püüti 
otseselt vältida, kuid siiski oli nende visandatud struktuuril aimatav 
(militaristliku) ajaloo jälg. Eriline, ülejäänud ühiskonnast vähemalt tinglikult 
eraldatud sõjaväeline maailm, sõduri elukutse kui sui generis (‘isesugune’) 
koos oma väärtuste ja seadustega tõusis ka Himmerode aruteludes esile.119 
Samas tuleb ikkagi arvesse võtta riigi keerulist olukorda, ekspertide 
käsutuses olnud väga lühikest aega ning üldist teadmatust ja kindlusetust 
alles vähem kui aasta eest jõustnud põhiseaduse tuleviku suhtes. 

Peatüki teine ja märksa mahukam osa120 käsitleb Saksa väekontingendi 
väekoondiste suurust, iseloomu ja relvastust ning nende moodustamise 
ajaplaani. Saksa väekontingent oli kavandatud üleeuroopalise kaitse-
kontseptsiooni raames täitma kindlat eesmärki. Sellest eesmärgipärasusest 
tulenesid ka väekontingendi ülesanded ning need määrasid kindlaks Saksa 
väekoondiste paiknemise, struktuuri ja relvastuse. Peatükis esitatud arvud 
pidid kajastama miinimumnõudeid 1952. aasta sügise seisuga. Saksa 
väekontingendi keskme pidid moodustama maaväe 12 soomusdiviisi (raudne 
rusikas ehk gepanzerte Faust). Liitvabariigi territoorium oli võimaliku 
sõjategevuse kavandamisel jaotatud kolmeks suureks piirkonnaks 
(Einsatzraum): põhja-, kesk- ja lõunapiirkonnaks. Igas piirkonnas oli oma 
väekoondis (Einsatzgruppe), mis koosnes neljast soomusdivisiisist. Samas 
räägitakse tekstis ka korpustest: nimetatud on kuue korpuse staape koos 
vastavate vägedega. Küsimusi tekitab see, et „kavatsus jagada Saksa 
maaväekontingent kolmeks väekoondiseks” on vastuolus sõjalis-poliitilise 
sooviga moodustada rahvuslikul juhtimistasandil korpused. Näib, et vastuolu 

                                                 
119 Vt Bald et al 2001. S. 25. 
120 Vt teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 42–49. 
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saab lahendada nii, et sõja- ja rahuajaks nähti ette erinevaid struktuure ja 
juhtimistasandeid. Sõjalis-poliitilises mõttes olid sel hetkel korpused (neist 
igas kaks diviisi) ekspertide silmis kõrgeim saavutatav tase. On arvatud, et 
väekoondistes ja nende integreeritud staapide töös oleksid osalenud ka 
liitlased.121 Paraku puuduvad Himmerode materjalides igasugused selgitused 
väekoondise (Einsatzgruppe) kui juhtimistasandi või kui regionaalse 
relvajõu kohta.122 

Soomustatud maaväe kogusuuruseks pakkusid eksperdid 250 000 meest, 
mis oli ühest küljest minimaalne arv operatiivülesannete täitmiseks, teisalt 
aga ka “Liitvabariigi arvatava suutlikkuse vähemalt esialgne ülempiir”. 
Diviiside formeerimisel soovitati silmas pidada küll liidumaade esindatuse 
homogeensust. Samas leiti, et see ei tohiks viia olukorrani, kus Saksa väe-
kontingent tervikuna koosneks üksikutest osadest, mis oleks ühe või teise 
liidumaa valitsuse mõju all. Saksa väekontingent peab algusest peale olema 
eranditult föderaalasi. 

1952. aasta sügiseks, mil ekspertide arvates võis poliitiline püsikriis üle 
minna üldiseks sõjategevuseks, pidi väekoondiste ja kogu väekontingendi 
lahinguvalmidus saavutama nõutava taseme. Plaani täitmiseks oli aega kaks 
aastat. Tugeva ajalise surve all koostati astmeline plaan selle kohta, mida 
tuleks teha kohe ja lähitulevikus. Põhimõtteliselt kehtis see ka õhu- ja 
mereväe kohta.  

1. novembrist 1950 tuleb hakata moodustama vajalikke töökomisjone, 
mis tegeleksid organisatsiooni-, personali- ja haldusküsimustega. Kohe peab 
algama ühiskonna “vaimne ettevalmistamine” (kaitsetahte kujundamine) 
kirjutava pressi, ringhäälingu ja filmide abil.123 Esmajärjekorras tuleb lahen-
dada kindlad haldusküsimused: majutus, riietus, varustus ja tasustamine. 
Eriti oluline on kohe tegeleda majutusprobleemidega: kuna endised kasar-
mud on enamasti okupatsioonijõudude käes, tuleb kohe alustada harjutus-
väljade lähedusse barakkide ehitamist. Seda tööd võivad teha vabatahtlikud 
spetsiaalse tööteenistuse raames (tööametite kaasamine) ja nendest 
vabatahtlikest saaks ühtlasi hiljem alustada üksuste formeerimist, nii et 
tulevased Saksa väed ehitavad endale ise kasarmud. Laagrid peaksid olema 
nii suured, et igaüks neist mahutaks 20 000 meest ja 5000 sõidukit (üks 
diviis), ja valmima hiljemalt 1951. aasta sügiseks. 

                                                 
121  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 28.65. 
122  Vt ibid. S. 65. 
123  Selline avaliku arvamuse kujundamine näib natsionaalsotsialistliku mineviku 
kogemuste taustal igati küsitav. Vaikimisi eeldatakse, et avalikku arvamust saab 
loodava suunamisaparaadi abil igal ajal valitsuspoliitika vaimus ja huvides 
mõjutada. Erinevate arvamuste olemasolu ja võimalus neid ka avalikult välja öelda, 
mis kuulub lahutamatult demokraatliku poliitilise elu juurde ka SLV-s, keelab sellise 
jõulise sekkumise arvamusvabadusse. 
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Kohe tuleb hakata ka koolitama väljaõppe läbiviijaid liitlaste juures 
vastavatel kursustel, mis säästaks oluliselt aega ja kergendaks väljaõpet. 
1951. aasta kevadel tuleb alustada vabatahtlike värbamise abil üksuste 
kutseliste isikkoosseisude (Stämme) moodustamist ja samaaegset välja-
õpetamist. Neid koosseise suurendatakse suve jooksul (vajadusel kohus-
tusliku ajateenistuse abil) raamüksusteks (Rahmeneinheiten) ja sama aasta 
novembriks peavad üksused olema täielikult komplekteeritud. Eksperdid 
rõhutasid, et selle ajaplaani lühendamine mingite bürokraatlike takistuste 
tõttu mõjuks vägede võitlusvõimele hävitavalt. Pealegi on nii lühikese aja 
vältel nagunii vaid piiratult võimalik saavutada sõdurite vajalikku sisemist 
hoiakut ja üksuste terviklikkust. 

Väekoondised tuleb varustada üksnes kaasaegsete, mitte aga lääneliitlaste 
aegunud relvade ja seadmetega. Relvastus peab diviisidesse jõudma ühel ajal 
ja täiskomplektina 1951. aasta sügisel. Relvastamisel peeti silmas üksnes üht 
suurt formeeringut – soomusdiviisi –, mis pidi endas klassikalisel viisil 
ühendama võitlusjõudu ja liikuvust. Keskendumine ühele konkreetsele 
tüübile ja loobumine erinevatest relvasüsteemidest pidi kergendama näiteks 
tehnilist hooldust ja remonti, logistikat ja varustuse regulaarset järelevedu. 
Ekspertide soov oli, et vähemalt osa relvastusest toodetaks Saksamaal, aga 
see peab vastama USA armees kasutusel olevatele relvadele. 30. novembriks 
1951 pidi Saksa väekontingendil olema 2400 soomusmasinat (lõppees-
märgiks oli 3600), 750 suurtükki, 150 rasket ja 220 keskmist õhutõrje-
suurtükki, 800 rünnakusuurtükki (Sturmgeschütze) või iseliikuvat tankitõrje-
suurtükki (Pak auf Selbstfahrlafette) ning 350 (12 cm läbimõõduga) 
miinipildujat. Lisaks pidi olema piisavas koguses jalaväe kergerelvi ja 
pioneeri- ning sidevarustust. 

Õhuväge puudutavas lõigus jäi tähtsaim küsimus vastuseta. Puudulikud 
teadmised liitlaste kavatsustest ja plaanidest õhusõja pidamiseks ei andnud 
ekspertidele võimalust välja pakkuda sobivat õhuväe kontseptsiooni. Nii jäi 
näiteks lahtiseks küsimus, kas õhuväge kui väekontingendi üht iseseisvat osa 
üldse tuleb. Vältimatuks peeti siiski Saksa õhutoetust maavägedele. 

Eksperdid eristasid esmalt riiklikul tasemel õhukaitset (Luftverteidigung) 
koos juhtimistasandiga, mida saab kavandada “üksnes kogu Euroopa ühtse 
õhukaitse raames”, ja maaväe lennuüksusi (Heeresfliegerverbänden). Kui 
liitlaste hävitajad suudaksid piisaval määral Lääne-Saksa õhuruumi kaitsta, 
võiksid sakslased oma õhuväest loobuda. Saksa väekontinendi kolmanda 
iseseisva osa moodustamine oleks siis üleliigne ja piisaks üksnes maaväe 
vahetuks õhutoetuseks vajaminevate lennuüksuste ja vastavate staapide 
moodustamisest. Sõjalennukite üldarvuks oli pakutud 831, neile lisanduks 
veel kindel hulk side- ja transpordilennukeid. Nimetus lennurügement viitas 
juba sellele, et tegemist oli maaväe lennuüksustega. Kõrgeimaks rahvusli-
kuks juhtimistasandiks sai korpuse staap (Generalkommando), väekoondise 
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juhtimistasandit aga polnud visandis ette nähtud. Seega jääb vastuseta küsi-
mus, missugusele juhtimistasandile need maaväe lennuüksused, mis igal 
juhul oleksid pidanud alluma rahvuslikule väejuhatusele, tegelikkuses ikkagi 
paigutunud oleksid. 

Tekstist ei nähtu, nagu oleksid eksperdid kahelnud väikese ja iseseisva, 
peamiselt rannikukaitsele keskendunud mereväe vajalikkuses. Lääne-
Euroopa merekaitse nõrgad küljed olid ekspertide hinnaguil Läänemere 
lääneosa ja sealsed väinad. Atlandil paiknevatest merejõududest ei piisanud 
spetsiifiliste ülesannete täitmiseks Läänemere piirkonnas. Seepärast pidi 
Saksa mereväekontingent, mille käsutuses olid vaid väikesõidukid ja 
erinevad paadiklassid, keskenduma üksnes Läänemere lääneosas asuvale 
lahingu- ja operatsioonialale. 

Mereväe amfiib- ja lennuüksustel tuli täita järgmisi ülesandeid: 1) 
kindlustada Saksa maavägede merepoolset tiiba vaenlase maabumise eest; 2) 
segada Nõukogude vägede tegevust selle tiibade taga; 3) takistada venelaste 
varustuse järelevedu mööda Läänemerd; 4) kaitsta Lääne- ja Põhjamere 
olulisi veeteid meremiinide ja õhurünnakute eest ning takistada Nõukogude 
allveelaevade liikumist läbi väinade. Teises maailmasõjas saadud kogemuste 
selgeks väljenduseks on merelennuväe vajaduse rõhutamine. 

Memorandumi sõjalise külje kohta saab kokkuvõtvalt öelda, et tehtud 
soovitused ja ettepanekud on valdavalt ammutatud Saksamaa ajaloolistest 
kogemustest, mis oli saadud enne Teist maailmasõda ja selle ajal. Saksa 
väekontingendi moodustamise raamtingimuste täitmiseks tuli arvestada 
järgmiste pikaajaliste teguritega.124 

1. Igasugune Saksa relvajõudude moodustamine toimuks ikkagi täielikult 
uue alguse idee surve all. Mida kauem sellega aega läheb, seda suuremaks 
muutuksid piisava kvaliteediga isikkoosseisu leidmisega seotud probleemid. 
Ohvitseride, allohvitseride ja reakoosseisu enne sõda ning sõja ajal saadud 
väljaõpe aegus: seda ei saanud enam lühiajalise täienduskoolituse abil 
kaasaegsete relvade ja seadmete käsitsemiseks vajalikule tasemele viia. 
Paljud endised sõjaväelased olid endale pärast sõda valinud tsiviilelukutse ja 
valmidus neid uusi sidemeid katkestada kahanes iga aastaga. 

2. Ekspertide arvates oli kaheaastase tähtaja jooksul (kuni 1952. aasta 
sügiseni) veel napilt võimalik kasutada sõjas saadud väljaõpet ja kogemusi 
võitlusvõimeliste väekoondiste loomiseks. Seepärast ei ole ekspertide visand 
poliitilise kriisi puhul mingi hädalahendus, vaid programm, kuidas 
rahutagamiseks vajalikke relvajõude poliitiliselt konsensuslikule alusele 
rajada.  

3. Mõlemal eelmainitud juhul aga kehtib see, et sõjakogemused, mis on 
saadud juhtimisstruktuuride, lahingu- ja juhtimispõhimõtete, väekoondiste 

                                                 
124 Vrd Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 30. 
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struktuuri ning operatiivpõhimõtete kaudu, peaksid uutele relvajõududele 
kasuks tulema. 

4. Ajalooline kogemus nõudis ka seda, et Saksa relvajõudude loomine 
pidi algusest peale toimuma avalikkuse ees. 

Kuigi Himmerode memorandumi puhul tuleb arvestada, et see sündis 
Saksamaa kaitsepanuse teemal tehtud poliitiliste ja sõjaliste otsuste kon-
tekstis ning seda ei peaks liigitama relvajõudude planeerimisdokumentide 
hulka, on memorandumi kontseptsioonilised juhtmõtted siiski hilisemat 
planeerimist tähelepanuväärsel moel mõjutanud. Näiteks hakkab silma, et 
just formeeringute arv (12 diviisi) ning väekontingendi struktuur ja koosseis 
lähtus Saksamaa poliitiliste ja sõjaliste võimaluste realistlikust hindamisest. 
Tee Bundeswehri ja maaväe hilisema suuruse piiritlemiseks läheb Him-
merodest ja Petersbergist üle Lissaboni Pariisi ja Londonisse: kui 
Himmerodes pidasid eksperdid 1950. aasta oktoobris Saksa väekontingendi 
vajalikuks suuruseks 12 diviisi 250 000 mehega, siis 4. juunil 1951 andsid 
lääneliitlaste ülemkomissarid Saksa poolele nõusoleku lähtuda oma 
relvajõudude planeerimisel ülalnimetatud hüpoteetilisest (meeste)arvust. 23. 
veebruaril 1952 esitas NATO Lissabonis SLV-le nõudmise moodustada 
Lääne-Euroopa kaitsekontseptsiooni raames 12 diviisi. Pariisis fikseeriti 27. 
mail 1952 Euroopa Kaitseühenduse lepingule lisatud sõjalise erileppega 
(accord spécial) ja Lissabonis sõnastatud põhimõtteid aluseks võttes Lääne-
Saksa relvajõudude suuruseks 12 diviisi. 23. oktoobril 1954 muudeti Lon-
donis see accord spécial Euroopa Kaitseühenduse lepingu koostisosaks.125 

 
4. Väljaõpe126 
Peatüki sissejuhatuses rõhutati, et vaatamata sellele, et Liitvabariigis on veel 
suur hulk inimesi, kes on varem läbinud teatava sõjalise väljaõppe ja saanud 
erinevaid sõjakogemusi, ei tohi väljaõppe tähtsust relvajõududes ja reaalseid 
vajadusi kuidagi alahinnata. Vähemalt viimase kolme sõja-aasta jooksul oli 
väljaõpe Wehrmachtis ebapiisav ning juba sõja lõppedes, eriti veel viis aastat 
hiljem, oli vähe häid väljaõppe läbiviijaid. Rõhutati, et hea väljaõppega, 
iseseisvalt mõtlevad ja tegutsevad sõdurid peavad tasakaalustama 
Nõukogude vägede arvulist ülekaalu. 

Peatükis tehtud ettepanekud Saksa väekontingendi väljaõppe kohta 
järgisid kaheaastast üldplaani ning koosnesid neljast (umbes pooleaastasest) 
faasist. Maaväe jaoks oli ette nähtud kaksteist suurt väljaõppekeskust, mis 
tuli rajada igasse laagrisse, mis olid ehitatud ühe diviisi jaoks ja mis 
paiknesid harjutusväljade läheduses. Väljaõppe teooria ja praktika pidid sel 
                                                 
125 Vt Bald 1994. S. 20–23; Heinemann 2005. S. 7–8; vrd Herbst 1989. S. 155–
156.  
126 Vt peatüki teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 49–53; vt ka kommentaare 
ibid. S. 29–30. 
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moel olema tihedalt seotud. Esimeses faasis (sügisest 1950 kuni vara-
kevadeni 1951) valiti välja tulevased väljaõppe läbiviijad ja võimaluse korral 
suunati nad õppima liitlaste juurde erinevatele kursustele. Valitud ohvitserid 
saadeti tutvuma liitlaste sõjakoolide ja sõjaväeakadeemiatega. Tehti ka 
ettevalmistusi relvakoolide asutamiseks: esialgu kolme suure väekoondise, 
esimesel võimalusel aga iga diviisi juurde. Suurt rõhku pandi võõrkeelte 
õppimisele. Teises faasis (varakevadest 1951 kuni sügiseni 1951) õpetati 
raamüksustes välja hilisemaid koolitajaid, samuti jätkus spetsialistide 
väljaõpe liitlaste juures. Kolmandas faasis (alates 1951. aasta sügisest) 
komplekteeriti üksused täielikult ja algust tehti üksikväljaõppega. Relva-
koolides jätkus erineva taseme juhtide ja liitlaste juures spetsialistide 
väljaõpe. Eksperdid avaldasid lootust, et kui 12 diviisi relvastamine peaks 
toimuma õigel ajal, siis võiks ka väljaõpe jõuda 1952. aasta sügiseks nõutava 
tasemeni ning kindlustada diviiside lahinguvalmiduse. 

Viimaks tõdeti, et selline väljaõppe organiseerimine on ikka veel suur 
improviseerimine, aga õigete meetodite rakendamisel ja sobilike juhtide 
valikul saab seda siiski niipalju arendada, et Saksa diviisid on vähemalt 
teiste väekontingentide keskmisel tasemel. 

 
5. Innere Gefüge127 
Erilist tähelepanu väärib viies peatükk, mis käsitleb uue vaatenurga alt 
Innere Gefüge temaatikat. See peatükk osutus isegi mahukamaks kui 
sissejuhatav peatükk Saksa väekontingendi sõjalis-poliitilistest alustest ja 
eeldustest. See rõhutab nii käsitlemist leidnud probleemiringi seotust oma 
ajaga kui ka tähendust tuleviku tarbeks. Mõistega Innere Gefüge, mis on 
seoses uute Saksa relvajõududega esimest korda kõne all, sõnastati juhtteema 
debatile, mis oma kestuse ja intensiivsuse poolest ei jää alla Saksamaa 
taasrelvastamise ümber toimunud tulistele vaidlustele. 

Võib kujundlikult öelda, et vibu, mida juba aastaid oli avalikes ning ka 
ametkondlikes vaidlustes ja tülides pingutatud, jõudis oma murdumispiirini. 
Piisab mõningatest peatükis sisalduvate mõistete vastandpaaride moodus-
tamisest, et aduda, missuguste valikute ees seisti: rahvus ja Euroopa; 
kodanike riik ja militaarriik; riiklik ja demokraatlik kontroll sõjaväe üle; 
vaenlasepilt ja antikommunism; restauratsioon ja reform; militarism ja 
sõduriks olemine; uus sisu ja vanad vormid; demokraatlikud põhiõigused ja 
sõdurikohustused; kasvatus ja väljaõpe. Kui neid mõistepaare tähelepane-
likult vaadelda, siis võib märgata, et neid saab tegelikult esitada küsimuse 
vormis ja nende vahele tuleks asetada teineteist välistav või (nt kodanike riik 
või militaarriik). Saksamaa kontekstis on mõistetav, et näiteks fraasid terve 

                                                 
127  Vt peatüki teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 53–55; vrd ka kommen-
taare ibid. S. 30–31. 
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isamaa-armastus ja kohustused Euroopa ees kätkesid endas tõsiseid 
vastuolusid. Eespool esitatud mõistepaarid avavad uue tõsidusega selle 
pingevälja, milles juba aastaid oli küsimus, kuidas tulevasi Saksa relvajõude 
luua, jäänud küsimuse, kas Saksamaad taasrelvastada, varju. Seepärast ei ole 
midagi imestada, et kogu see eraldi seisev peatükk on tekkinud vajadusest 
jõuda kompromissideni. 

Siiski oli selles käsitluses midagi uut, mis pani Himmerodes domineeriva 
vana mõtteviisi käärima: sellal kui näiteks väljaõppeküsimustes otsiti tuge 
Reichswehri ja Wehrmachti ajal saadud kogemustest, on kõnealuses peatükis 
öeldud: „Selliselt on eeldused uue [sõjaväe] ülesehitamiseks niivõrd 
erinevad mineviku eeldustest, et ilma vana Wehrmachti vormidele toetumata 
tuleb luua midagi põhjapanevalt uut. /.../ Kohustused Euroopa ees peavad 
kinni katma kõik traditsioonilised rahvuslikud sidemed. /.../ Saksa 
väekontingent ei tohi muutuda „riigiks riigis”. Nii kogu tervikul kui igal 
üksikul liikmel tuleb sisemisest veendumusest jaatada demokraatlikke riigi- 
ja eluvorme.”128 

Selles peatükis sõnastati olulised normid sõjaväe reformimiseks. Juba 
eespool oli lühidalt juttu sellest, kuidas demokraatia veendunud pooldaja 
Schwerin kaasas ekspertide hulka ka erumajor Baudissini, püüdes niimoodi 
veidigi tasakaalustada selgelt minevikule orienteeritud, Wehrmachti 
traditsioone ja väärtusi järgivat komisjoni.129 Kui Himmerode eksperdid olid 
esialgu avaldanud heakskiitu Baudissini ettepanekule viia uus Wehrmacht 
tagasi Preisi traditsioonide juurde, siis järgnes sellele kiire kainenemine, sest 
Baudissin tõi Bonni vabariigi sõjaväe liberaaldemokraatlikuks reformi-
miseks taas mängu vana programmilise mõiste riigikodanik sõjaväevormis. 
Viimane aitas paremini edasi anda sõduripildi hädavajalikku tsiviliseerimist 
ning tagada, et riigi ja ühiskonna põhikord leiaks kehtivuse ka sõjaväes. Bau-
dissin esindas seisukohta, et Wehrmacht ja Reichswehr ei saa põhimõtteliselt 
olla Bonni vabariigi relvajõudude eeskujuks. Baudissin nõudis nulltunni 
põhimõtte järgimist ja soodsa ajahetke kasutamist ning kuulutas sõjaväe 
reformimise kaasaja saatuseküsimuseks, sest kuni 1945. aastani oli sõjaväe 
domineerimine piiranud riigi ja ühiskonna otsekui taraga, mis takistas 
demokraatlike ja liberaalsete ideede esiletulekut. Alates Scharnhorsti 
kontseptsioonist 19. sajandi alguses ja selle elluviimise hilisematest nurjunud 
katsetest aastatel 1848 ja 1919 algas nüüd, 1950. aastal, neljas katse sõjaväge 
demokratiseerida, mille käigus pidi ellu viidama parlamentaarse kontrolli, 
poliitilise vastutuse ja liberaalsete tsiviil-militaarsuhete idee. Baudissin 
rõhutas: „Sest ühes demokraatlikus armees peab otsuste ja käitumisviiside 
legitiimsus olema orienteeritud põhiseadusele, meetmete legaalsus peab 

                                                 
128  Ibid. S. 53. 
129  Vt Bald et al 2001. S. 25–26. 
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olema orienteeritud seadustele ja eeskirjadele, sõdurite lojaalsus aga 
poliitilisele sihiseadmisele.”130 See oli igati revolutsiooniline seisukoht, sest 
Saksa sõjavägi ei olnud kunagi varem aktsepteerinud demokraatliku põhi-
seaduse väärtusi kõrgeima normina. Nii ei olnud ka Himmerodes ega 1950. 
aastate plaanides veel mingeid tervikkäsitlusi sõdurite kohast parlamen-
taarses demokraatias. Ühel meelel oldi vaid selles, et sõdurite põhiõigusi 
tuleb teatud määral piirata. 

Himmerodes alakomisjoni tööd juhtinud erukindral Foertschile need 
mõtted ei meeldinud. Natsionaalsotsialistliku režiimi ajal riigikaitseminis-
teeriumis töötanud ja Wehrmachti jaoks Innere Gefüge põhimõtete sõnas-
tamise ja arendamisega tegelenud Foertsch oli muuhulgas natsirežiimi ajal 
aidanud sõnastada ka tingimusteta kuulekuse vannet Füüreri isikule. Him-
merodes oli Foertsch otsekui kits kärneriks: just tema juhitud alakomisjonilt 
oodati ettepanekuid, kuidas loodavat sõjaväge demokraatlikku riiki integree-
rida. Vana jalaväekindral, keda kõik kohalviibijad aktsepteerisid, soovis ka 
nüüd vanal viisil jätkata ning ta ei kavatsenud lasta mingil majoril endale 
vastu vaielda. Kui memorandumi teksti esimene visand valmis sai, ei olnud 
selles ühtegi rida ei Baudissinilt ega üldse sõjaväe reformimise vajalikkusest. 
Militaristlik traditsionalism oli esimese lahingu võitnud. 

Alles siis, kui Baudissin esitas ultimaatumi, et ta ei nõustu sellega, et uut 
Saksa sõjaväge luuakse järjepidevuses Wehrmachti ja vana, militaristliku 
traditsiooniga ning propageeritakse militaristlikke väärtusi, ning ähvardas 
memorandumile mitte alla kirjutada ja nõupidamiselt päevapealt lahkuda, 
hakkas jää liikuma. Heusinger, kes vajas sellele dokumendile ka kantsleri 
poliitilist õnnistust, tegi kiire arvestuse ja mõistis, et just Baudissini lahku-
mine, kes esindas n-ö teistsuguseid, vastupanuliikumisega seotud ohvitsere, 
ohustaks kogu ettevõtmist. Heusinger pakkus Baudissinile nelja silma all 
peetud vestluses kompromissi. Seepeale täiendati memorandumi teksti mõne 
Baudissinilt saadud mõttekäiguga (vaata juba eespool esitatud sõnastusi 
„põhjapanevalt uuest” ja sõjaväest, mis ei tohi olla riik riigis, või demo-
kraatlike riigi- ja eluvormide sisemisest jaatamisest). Need mõjusid küll 
memorandumi traditsionalistlikku tervikut silmas pidades pigem konteksti-
väliste passaažidena, kuid pikemas perspektiivis tähendasid siiski norma-
tiivset pööret senistes väärtustes. Seda on nimetatud Bundeswehri 
asutamiskompromissiks ja demokraatia sissepääsuväravaks relvajõududesse. 
Seda väljendab ka Bausissini tuntud lause: „Relvajõud representeerivad neid 
ühiskondlik-poliitilisi valitsemisvorme, mille instrumendid nad on.”131 Seega 
on ilmne, et militaristliku traditsionalismi lahingulipu all marssiv sõjavägi ei 
saa esindada liberaaldemokraatlikke põhiväärtusi kandvat ja kaitsvat 

                                                 
130  Vrd Baudssin 1969. S. 24–25; vrd ka Bald et al 2001. S. 26–28. 
131  Vt Bald et al 2001. S. 28–30. 
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parlamentaaret riiki ega toimida selle riigi poliitilise instrumendina – 
muidugi juhul, kui sõjavägi ei püüa iga hinna eest olla riik riigis või muuta 
ühiskondlik-poliitilisi valitsemisvorme erinevaid vahendeid kasutades endale 
meelepärasemaks. Demokraatlikus riigis ei saa demokraatia lõppeda 
kasarmuukse taga, võiks utreerides öelda. Et nii ei juhtuks, peab oldama 
valmis tõsiseks sisuliseks dialoogiks ning vajadusel ka vastastikusteks 
kompromissideks. 

Nagu näha, ei saadud kompromissideta hakkama ka Himmerodes. Nii ei 
saanud eeldada, et Himmerodes kogunenud eksperdid oleksid pidanud 
otsustama või üldse tõsiselt kaaluma täielikult uut algust, samuti nagu oleks 
olnud lubamatu uue Saksa riigi alguses katkestada täielikult kõik suhted 
minevikuga, mis aitasid noorel riigil esmalt mõista, kust ta tegelikult tuleb ja 
missugust ajaloolist taaka endaga kaasas kannab. Alles seejärel sai Saksamaa 
teha vajalikud korrektuurid ning oma poliitilise, ühiskondliku ja kultuurilise 
elu uutel alustel taasloomise ning muutmisega ühineda täisväärtusliku ja 
aktsepteeritud liikmena sõjajärgse Lääne-Euroopa riikide perega. Kuna 
sõdurid kalduvad pigem alalhoidlikult mõtlema ja tegutsema, tuleks 
kompromissidele jõudmise vajadust mõista ka kui kohustust noore ja 
areneva riigi ees.  

Baudissin ei esitanud Himmerodes ise mingit sõjaväereformi kontsept-
siooni, kuid näitas Scharnhorsti kunagistele reformidele viidates kätte suuna, 
kuhu kaasaja olusid ja tingimusi arvesse võttes tuleks liikuda. 1951. aastal 
kutsuti Baudissin tööle Blanki ametkonda ning Innere Gefüge (alates 1953. 
aastast asendati mõistega Innere Führung) põhimõtete väljatöötamine ja 
elluviimine132, eelkõige aga vajalike reformide kontseptsioonilne välja-
töötamine jäi mitmeks aastaks vaid tema õlgadele. 1956. aastal kutsuti 
ooberstiks ülendatud Baudissin Bundeswehri, kus ta jätkas eespool mainitud 
valdkonna arendamist.133 

Himmerodes kaldus kaalukauss ikka veel selgelt vana mõtteviisi kasuks: 
nii oli eetikat käsitleva alapunkti all näiteks – igati vanas Wehrmachti ja 
Reichswehri vaimus – kesksel kohal sõdurivande (sõduri pidulikud 
kohustused) temaatika ja sõduri igapäevaste kohustuste kataloog. Siiski pidi 
sõdurite kasvatamisel omama tähtsust (veel välja kujundamata) euroopalik 
ajaloopilt ning aitama kaasa „sisemise kindlusetunde loomisele, mis aitaks 
vastu seista moraalsele laostumisele ebademokraatlike tendentside 

                                                 
132 Baudissin mõistis tollal Innere Gefüge all „kõigi tingimuste ja tegurite terviklust, 
mis vormivad sõdurite suhteid omavahel ja sõdurite suhteid ühiskonnaga”. 
133 Vt Opitz, E. 2001. Geschichte der Inneren Führung. Vom „Inneren Gefüge” zur 
Führungsphilosophie der Bundeswehr. – Opitz, E. (Hg.) 50 Jahre Innere Führung. 
Von Himmerod (Eifel) nach Priština (Kosovo). Geschichte, Probleme und 
Perspektiven einer Führungsphilosophie. Bremen: Temmen Edition. S. 14. [Edaspidi 
Opitz 2001]  
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(bolševism ja totalitarism) kaudu”. Nõudmisega, et tugevdada tuleb sõduri 
teadlikkust oma mingite eriõigusteta sotsiaalsest liigitusest ja kaitsta tema 
inimväärikust ning lõpparve teha oma aja äraelanud tavadega, vallandas 
diskussiooni, hiljem lausa tüli traditsiooniliste sõjaväeliste vormide ja 
rituaalide ajakohasuse teemal.134 

Vana Testamendi tarkuseraamatute hulka kuuluvas Koguja raamatus on 
tõdetud, et igale asjale on määratud oma aeg: aeg maha kiskuda ja aeg üles 
ehitada; aeg hoida ja aeg ära visata. Nendes märkustes, mida komisjoni 
esimees memorandumi lõppu lisas, on veel kord püütud teha katset vana ja 
läbiproovitut üle kanda uude ja muutunud aega. Himmerode ekspertide 
kohta sobib hästi see, mida nimekas Saksa ajaloolane Golo Mann on öelnud 
ühe teise isikuteringi kohta: „Oma aega pidid nad esindama; aga seda ole-
vikku, mis on hüübinud minevik, mitte seda, mis valmistab ette tuleviku.”135 

 
 

Himmerode epiloog 
 

Kohe pärast nõupidamise lõppu valmistas Kielmansegg veel Himmerodes 
memorandumi teksti lõppredaktsiooni. 9. oktoobril esitas sõjaliste ekspertide 
komisjon oma töö tulemused liidukantsler Adenauerile, tehes seda kantsleri 
nõuniku Schwerini vahendusel. Kaaskirjas rõhutati selgelt, et memorandumi 
sisu on kõigi allakirjutanute poolt „nii üksikdetailides kui tervikuna heaks 
kiidetud”136.  

1950. aasta oktoobris toimusid kantsleri poliitilises lähikonnas olulised 
muutused: üksteisest sõltumatult astusid ametist tagasi kaks isikut: 9. ok-
toobril astus tagasi siseminister Gustav Heinemann ja 26. oktoobril esitas 
oma lahkumissoovi Graf Schwerin. Kuigi põhjused olid erinevad, ühendas 
neid tagasiastumisi siiski Liitvabariigi taasrelvastamise kompleksne prob-
leem. 

Memorandum jäi esialgu seisma, ilma et seda oleks saadud adresaatidele 
edastada. Alles 27. oktoobril esitas Kielmansegg Schwerinile visandi koos 
omapoolse seisukohavõtuga, mis omakorda pani ka Schwerini olukorda, kus 
ta tundis vajadust väljendada teksti kohta oma mõtteid. Paraku oli ta just 
esitanud lahkumisavalduse ning polnud kindel, kas keegi tema arvamusega 
arvestab. 

                                                 
134  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 54–55. 
135  Mann, G. 1959. Deutsche Geschichte im neunzehnten und zwanzigsten 
Jahrhundert. Frankfurt/Main. S. 154. 
136  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 31;65. 
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Schwerini seisukohavõtt137 sai valmis 28. oktoobril ning vaatamata 
ametist lahkumise ajalisele survele ja ka mõningasele isiklikule solvumisele 
võis sellest dokumendist leida mitmeid põhjendatud kahtlusi ja sõjalis-
poliitilist ettenägelikkust. Schwerini arvates kahandasid paljude ettepanekute 
ja soovituste väärtust eelkõige puudulikud teadmised liitlaste plaanidest ning 
strateegilistest kavatsustest, mistõttu eksperdid olid juhindunud peamiselt 
just Saksa strateegilistest arusaamadest. Nii puudusid Schwerini arvates ka 
ajalistel plaanidel „reaalsed alused”. Ta kahtles ka selles, kas liitlasvägede 
abist (n-ö vihmavarjust) ikka kvalitatiivses ja kvantitatiivses mõttes piisab, et 
pakkuda kaitset Saksa väekontingendi moodustamisele. Schwerini jaoks oli 
küsitav ka see, kas liitlasvägesid saab kasutada Saksa sõjaväe „vaderitena”, 
samuti avaldas ta arvamust, et isikkoosseisu komplekteerimiseks ei leita 
piisavalt vabatahtlikke ning seetõttu võiksid teenindusgrupid komplektee-
rimisel siiski kasuks tulla. Ta ei toetanud ka mõtet, et Liitvabariigi president 
peaks olema Saksa väekontingendi ülemjuhataja, kuid kiitis heaks ette-
paneku, et sõjaväe personalipoliitikaga peaks tegelema loodav kaitseminis-
teerium. Ühel meelel oli Schwerin ekspertidega peamiselt just operatiiv-
põhimõtetes, mis olid sõnastatud „sovettidega peetud sõjas saadud pika-
ajaliste ja põhjalike kogemuste najal”. 

Tähelepanuväärselt kriitline oli Schwerini hinnang “Innere Gefüge” 
peatükile. Tema arvates ei olnud keskne probleem – kuidas ikkagi liita 
Saksa väekontingenti nii väliselt kui sisemiselt Lääne-Euroopa supranatsio-
naalsete relvajõudude koosseisu – piisavalt sügavuti läbi mõeldud ega 
ammendavat vastust saanud. Schwerin rõhutas, et rajatava Saksa väe-
kontingendi isikkoosseisu valik, struktuur ja Innere Gefüge põhimõtted ei 
tohi saksa rahva jaoks tunduda võõrkehana ega eesmärgina omaette. Eks-
perdid olid küll jõudnud tulemuseni, et „ilma vana Wehrmachti vormidele 
toetumata tuleb luua midagi põhjapanevalt uut”, kuid Schwerin arvas, et 
tasakaalu või ka lepitust uue sisu ja õigustatud soovi vahel kasutada juba 
olemasolevat ei saa tekkida enne, kui pole alustatud „varasema süsteemi 
põhjapanevate reformidega”. Schwerin juhtis õigustatult tähelepanu sellele, 
et ekspertide soovitused tulevaste Saksa sõdurite poliitiliste õiguste ja 
kohustuste osas on ikka veel selgelt minevikule orienteeritud. Poliitiline ja 
ajaline surve sunnib Saksa relvajõudude ülesehitamiseks kasutama niisugust 
oma minevikku kinnistunud sõjaväelist kaadrit, kel on kalduvus minna 
mööda restauratsiooni teed. Nende täielik väljalülitamine relvajõudude 
orgaanilisest ülesehitamisest pole ülesande komplekssust arvestades 
võimalik. Toimivat vana ja uue sünteesi on Schwerini arvates väga raske 
saavutada, kuid selle küsimuse läbitöötamisega tuleb alustada niipea kui 
võimalik. 

                                                 
137  Vt seisukohavõtu teksti Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 58–60. 
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Schwerini seisukohavõtt pikendas veelgi memorandumi edastamist riigi 
poliitilisele juhtkonnale. Alles 2. novembri hommikul kella 11 paiku andis 
Kielmansegg dr Globkele üle liidukantslerile mõeldud eksemplari. Kiel-
mansegg tegi riigisekretär Globkele ka vastava ettekande, kuidas Himme-
rode nõupidamine oli kulgenud, ning andis märksõnade ja lühikom-
mentaaride abil edasi nii memorandumi kui ka Schwerini seisukohavõtust 
olulisema.138Veel samal päeval kell 18 toimus liidukantsleri juures koosolek, 
millest võtsid osa Speidel, Heusinger, Gehlen, Blank ja Globke. Tekib 
küsimus, kas Adenauer oli memorandumit ise lugenud või kas Globke oli 
talle teksti üldse selleks hetkeks üle andnud. Kantsler oli aga julgeoleku-
poliitlistes küsimustes juba asjadega kurssi viidud. 7. augusti memorandu-
miga, mille sisu pärines Heusingeri, Speideli ja Foertschi sulest. Kantslerile 
saadetud eksemplaril pole Adenaueri märkmeid ega allkirja, nii et leidub 
neid uurijaid, kes arvavad, et Adenauer ei ole memorandumit ise kunagi 
lugenud ning et tema isiklik arvamus julgeolekuküsimustes kujunes välja 
juba augustimemorandumiga.139 Kielmansegg aga oli kindel, et „see väide ei 
pea paika. Ma saan seda küll vaid kaudselt tõendada. Kas ta seda luges, seda 
ei saa ma ka täna kindlalt väita. Et ta aga seda näinud oli ja väga täpselt 
teadis, mis memorandumis oli, seda võin ma väita. Kui Blank ja mina 
hiljem, enne Petersbergi kõnelusi [need algasid 9. jaanuaril 1951] kantsleri 
juurde läksime ja küsisime, mis eesmärgiga me neid kõnelusi pidama 
peaksime, ütles ta, et selleks pole vaja teile mingit erilist üleannet anda. Teie 
ülesanne on memorandum. Sellest võib järeldada vaid üht – et ta seda 
tundis.”140 Ja oma edasiste sammudega sanktsioneeris Adenauer selle memo-
randumi sisu, nii et seda võib üldistades nimetada Lääne-Saksamaa taas-
relvastamise ning relvajõudude asutamise salajaseks strateegiliseks üld-
plaaniks. See varjatud, parlamendist mööda hiilides sepistatud poliitikute ja 
sõjaväelaste ühistöö jääb kindlasti üheks värvikamaks ja tõsisemaks 
episoodiks Bonni vabariigi parlamentaarses ajaloos. 

3. novembril 1950 oli Speidelil kantsleriga usalduslik vestlus. Speideli 
sõnul oli kantsler öeldnud, et kõik küsimused, mida ta oleks tahtnud kindar-
litele esitada, olid saanud vastuse Himmerode, osaliselt ka juba augusti-
memorandumist. 4. novembril kirjutas Kielmansegg kirjas kindral von 
Vietinghoffile, et Speidel ja Heusinger „olid 2. novembril siin ja neil oli või-
malus kantsleriga rääkida. Kõneluse sisu oli peaaegu eranditult puudutanud 

                                                 
138 Moerchel, M. 2005. 50 Jahre Himmeroder Denkschrift. Grundlegend Neues 
geschaffen. (Interview mit Johann A. G. von Kielmansegg.) S. 3. 
<http://www.ifdt.de/0010/Artikel/moerchel.htm>, (12.08.2005). [Edaspidi Moerchel 
2005] 
139 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 32–33. 
140 Moerchel 2005. S. 3–4. 
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memorandumit”141. Nii võib arvata, et enne kohtumist kindralitega ja oma 
julgeolekunõuniku Blankiga oli Adenauer ikkagi memorandumi sisuga 
tutvunud. 

Kielmansegg oli Himmerode ekspertidelt saanud volitused teha kõik, et 
komisjon saaks jätkata oma tööd sõltumatu organina, millele saaks ka 
tulevikus vastavaid ülesandeid anda. Selleks pöödus Kielmansegg veel kord 
kõigi ekspertide poole ja palus neil saata oma kirjalik nõusolek komisjoni 
töös osalemise kohta, mida ka kõik Himmerodes viibinud ohvitserid tegid. 

Juba Himmerodes olid Heusinger ja Kielmansegg omavahel kokku 
leppinud, et lähitulevikus moodustatakse liitlastega peetavate kõneluste 
ettevalmistamiseks erinevaid töögruppe. See mõte jäi aga teostamata. 
Informatsiooni asjade hetkeseisust said Himmerode eksperdid Kielmanseggi 
koostatud ringkirjade kaudu. Kuni 1950. aasta detsembrini, mil Theodor 
Blank soovis eksperdikomisjoni institutsioonilise töö lõpetamist, saadeti 
laiali viis niisugust ringkirja. Komisjoni liikmed tundsid muret, et igasu-
gused ootamatud poliitilised malekäigud (näiteks Schwerini vallandamine) 
võivad kaasa tuua ka nende panuse valestimõistmise ja maine kahjustamise. 
Tegelikkuses oli juba 1950. aasta sügisel ette näha, et komisjonist ei saa 
mingit alalist organit ja keegi ei peaks kandma ka kaasvastutust, igaüks võib 
oma kaastööst loobuda. 

30. oktoobril 1950 teatas Kielmansegg komisjoni liikmetele, et Schwerini 
tagasiastumisega on tekkinud uus olukord. Schwerini büroo läheb vähen-
datud kujul üle Blanki ametisse. 3. novembril teavitas Kielmansegg eksperte, 
et Blank on küll de facto, aga veel mitte de jure uus julgeolekuvolinik.142 
27. novembril saadetud ringkirjas teatas Kielmansegg, et Schwerini büroo 
tegevuse lõpetamine on otsustatud: 30. novembriks on kõik töötajad vallan-
datud ning tema kui „memorandumis sisalduvate küsimustega seotud 
valdkonna” sekretär koos erumajorite Osteri ja D. von Busschega võetakse 
uue ametikonna julgeolekuosakonda tööle. 23. november 1950 tähistab 
Blanki ameti töö ametlikku algust.143 Blank viidi memorandumi sisuga kurs-
si alles detsembri keskpaiku. Tema otsus oli, et komisjon on memoran-

                                                 
141 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 33. 
142 26. oktoobril 1950 uue ametkonna juhiks nimetatud Theodor Blanki 
ametinimetuseks sai liidukantsleri volinik liitlasvägede suurendamisega seotud 
küsimustes. Blank oli kantsleri otsealluvuses, tema ametkond (Dienststelle Blank, ka 
Amt Blank) kuulus kantsleriameti koosseisu. Alates 7. juunist 1955 kujundati Blanki 
amet ümber föderaalseks kaitseministeeriumiks. Selles ametkonnas tehti kõik 
peamised ettevalmistused Bundeswehri asutamiseks, sealhulgas tegeleti ka Innere 
Führung kontseptsiooni ja esimese riigikaitseseaduse väljatöötamisega. Vt Reeb, 
Többicke 2003. S. 74. 
143 Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 33; vrd ka Bald et al 2001. S. 34. 
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dumiga oma ülesande täitnud. Ekspertidele maksti veel ühekordset honorari 
(300 DM) ja nende töö võis lõpetatuks lugeda. 

Kantsler Adenauer oli 1950. aasta oktoobris ja novembris Saksamaa 
kaitsepanuse küsimustes tähelepanuväärselt vaoshoitud. See on aga mõiste-
tav, kuna ta soovis lääneliitlastele kaitseküsimustes seni mitte vastu tulla, 
kuni need ei ole omalt poolt Liitvabariigi valitsusele esitanud selget 
üleskutset alustada läbirääkimisi Lääne-Saksa kaitsepanuse üle Lääne-
Euroopa kollektiivkaitses. Selles mõttes oli ka Blankile antud ameti-
nimetus – kantsleri volinik liitlasvägede suurendamisega seotud küsi-
mustes – programmilise iseloomuga. Esialgu polnud Blankil veel selge-
piirilist ülesannet. Alles siis, kui oli selge, et lääneliitlased annavad oma 
kaitsesoovid edasi Liitvabariigi valitsusele, said Blank ja tema ametkond end 
tegeliku tööolukorraga kurssi viia ning sisulist tegevust alustada: 21. det-
sembril 1950 teatas Blank Heusingerile ja Speidelile, et kantsler Adenauer 
palub neil „selleks valmistuda, et olla valmis Brüsseli konverentsi tulemuste 
põhjal algavatel eelseisvatel läbirääkimistel olema pikema aja vältel 
nõunikena [tema] käsutuses”144. Samal ajal informeeriti eelseisvatest 
läbirääkimistest ka pressi. 

Nii oli nende mõne kuu vältel, mis jäid eksperdikomisjoni kokkukutsu-
mise ja selle tegevuse lõpetamise vahele, langetatud ka põhimõtteline otsus 
SLV taasrelvastamise kohta. 

Paraku lekkis Himmerode rangelt hoitud saladus ja sakslaste ning 
ameeriklaste-brittide mängust kõrvale jäänud Pariis sai salaplaanidest teada. 
Teade mõjus pommiplahvatusena. Pariis oli USA kindlameelsust Lääne-
Saksamaa taasrelvastamise vajaduses ilmselt alahinnanud. Prantsuse pea-
minister René Pleveni ametlikuks reaktsiooniks oli Pleveni plaani esitamine 
26. oktoobril 1950, mis juhtis rahvusvahelise diskussiooni uutele radadele. 
Pleven tegi ettepaneku luua Euroopa Kaitseühendus, mille supranatsio-
naalselt moodustatud armee koosseisus oleksid Saksa relvajõud täielikult 
allutatud rahvusvahelisele kontrollile ja juhtimimisele ning kannaksid koguni 
Euroopa armee vormi ning auastmeid. Sellist armeed polnud Himmerodes 
kogunenud ohvitserid endale ette kujutanud. Euroopa Kaitseühendus pakkus 
tol ajal välja sõjaväe rahvusvahelistumise ja integratsiooni kõige äärmus-
likuma variandi. Kuid prantslaste katse töötada välja tõsiseltvõetav 
alternatiiv ameeriklaste domineerimisele Lääne-Euroopas NATO kaudu 
jooksis pikaajaliste ja keerukate riigisiseste läbirääkmiste tõttu Pariisis 
viimaks siiski liiva ja kaitseühendus ei näinudki tegelikkuses ilmavalgust. 
Ameeriklaste juba 1950. aasta detsembris alustatud vastuinitsiatiiv kandis 
selget sõnumit: NATO peab alati olema julgeolekupoliitiliseks katuseks 
kõikidele oma “analoogidele” Euroopas. Sakslased eesotsas Adenaueriga 

                                                 
144  Vt Rautenberg, Wiggershaus 1977. S. 34. 
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suutsid järgmiste aastate jooksul olla prantslastest diplomaatiliselt edukamad 
ning NATO osutus mõneti lausa Saksa valitsuse välispoliitika lahutamatuks 
koostisosaks ja instrumendiks. 1954. aasta oktoobris Londonis toimunud 
kõnelustel pandi paika Põhja-Atlandi ja Lääne-Euroopa julgeolekupoliitikat 
aastakümneteks mõjutama jäänud põhimõtted. 1955. aasta kroonis mõlema 
poole pingutusi ning Liitvabariigi liikmesus NATO-s avas lõplikult uksed ka 
Bundeswehri asutamisele. Saksamaa ja lääneliitlaste suhted muutusid 
senisest märgavatalt selgemaks ja stabiilsemaks, täielik integratsioon läände, 
mis oli juba varem de facto ja vahetult enne NATO-ga ühinemist ka de jure 
aset leidnud, sai nüüdsest lõplikult kinnitatud. Adenaueri poliitika – 
euroopaliku ja multinatsionaalse integratsiooniprotsessi kaudu leida eelkõige 
oma rahvale uus poliitiline identiteet ja väärikas koht teiste riikide seas – oli 
viimaks täide viidud. 

Kui tulla hetkeks veel tagasi Himmerode kohtumise juurde, tuleb 
rõhutada, et seal puhkenud vastuolude tagajärjel kujunesid Saksamaal välja 
kaks vastandlikku positsiooni, mis kujundasid otsustavalt kogu hilisemat 
diskussiooni Bundeswehri asutamise ja edasiarendamise ümber. Erialases 
kirjanduses kasutatud mõiste Himmerode asutamiskompromiss on sisult 
problemaatiline, sest seal ei juhatatud otseselt sisse uut algust uuele 
sõjaväele ega pingutatud tõsisemalt erinevate positsioonide vahendamise ja 
sisulistele kompromissidele jõudmise nimel. Tradistionalistid suutsid 
soodat hetke ära kasutada ning peaaegu täielikult oma kontseptsiooni läbi 
suruda. Reformijatel oli sel hetkel väga vähe šansse üldpilti mõjutada. Nii 
peegeldas ka lõppsõna tegelikke jõuvahekordi realistlikult, sest seal polnud 
peaaaegu ühtegi jälge millestki põhjapanevalt uuest. 

1950. aasta oktoobris aset leinud sündmustel on kindel märgiline tähen-
dus. Himmerodes esile kerkinud sõjaväekontseptsioonid olid vastandlikud, 
ühildamatud ja kokkusobimatud. Nüüdsest algas Saksa militaarpoliitikas uus 
maskiball: väljapoole püüti näidata tõsiseid pingutusi sisuliste reformide 
nimel, seespool aga valitses Himmerode vaimsus. See sünnitas kaitsepanuse 
teemal peetud avalikus diskussioonis illusioone. Kui 1955. aastal hakkasid 
levima sellised kuuldused, et Bonni vabariik loob endale oma uue sõjaväe, 
sellal kui Weimari vabariiki pidi kaitsma keisririigi vana ja ebademokraatlik 
sõjavägi, kõlas see sõnum igati veenvalt. Kuid siis ilmnes ikkagi, et nutikas 
ja tabav sõnastus varjas tegelikult poliitika ja sõjaväe liitu, mille abil sai 
kunagine Wehrmacht oma mõjukate esindajate abil konstrueerida pilti oma 
heast sõjaväest kui mineviku väärtuslikust pärandist ning seda pilti – 
vähemalt esialgu – ka tulevikku vahendada. 

Himmerodes koostatud memorandumit on sõjaajaloolased nimetanud ka 
Bundeswehri Magna Chartaks. Kuigi selleks hetkeks, mil Saksamaa oma 
relvajõud taasasutas ja astus seeläbi otsustava sammu täieliku suveräänsuse 
suunas, oli memorandumi sisu julgeolekupoliitilistele muutustele juba 
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mõneti jalgu jäänud, ei kahanda see memorandumi ajastuloolist ja sümbool-
set tähendust. Himmerode eksperdigrupp jääb tähistama iseseisva julge-
olekupoliitilise ja sõjalise mõtlemise uut algust Saksamaa Liitvabariigis. 
Need isikud, kes järnenud aastatel rajasid oma mõtete ja tegudega aluse 
uuele sõjaväele, said Himmerodes võimaluse omavahel sisuliselt mõtteid 
vahetada ja tulevikuplaane teha. Erinevate isiksustena esindasid nad kohati 
lausa vastanduvaid seisukohti, juhatades sel moel juba Himmerodes sisse 
intensiivse kaitsepoliitilise ja ühiskondliku debati Saksamaa taasrelvastamise 
põhimõtete ja uue sõjaväe põhiolemuse, ühiskondliku positsiooni ning 
vajalike reformide ja mentaliteedimuutuse teemal. Himmerodes võeti jalge 
alla see tee, mis viis 1955. aastal Bundeswehri, demokraatlikule riigile 
omaste relvajõudude tekkeni, kus läbi tõusude ja mõõnade on siiski püütud 
alati järgida tsiviilkontrolli, õigusriigi, rahvusvahelisuse ja demokraatliku 
konformsuse põhimõtteid. 

Nagu juba Himmerodes võis märgata, kohtab sõjaväelises mõtlemises ja 
süsteemis alati teatud vastuseisu reformidele, isegi kui põhjalikult muutunud 
poliitilised ja ühiskondlikud olukorrad ja neist lähtuvad uued ülesanded ei 
jäta mingit võimalust kahelda nende reformide vajalikkuses. Sõjaväes – nagu 
ka igas teises ühiskondlikus institutsioonis – on erinevatel aegadel olnud 
erinevaid huvikonflikte ja ikka leidub neid, kes ise minevikus elades üritavad 
samaaegselt kujundada olevikku ja muuta ka tulevikku, otsides uut 
identiteeti “puhastatud” minevikust. Teisiti pole läinud ka Bundeswehris, 
mis on olnud oma rohkem kui pool sajandit kestnud arengu jooksul nii 
restauratsiooni kui reformide pingeväljas. Ometi ilmnes juba Himmerodes, 
et sõjavägi vajab põhjalikke reforme, kui ta tahab vastata uutele poliitilistele 
väljakutsetele ja täita neist tulenevaid ülesandeid. 

Kindral Harald Kujat145 on avaldanud arvamust, et “tormiliste muutuste 
ajal on sõduritel rohkem kui muidu vaja soliidset vaimset vundamenti. 
Innere Führung oma juhtmotiiviga “riigikodanikust sõjaväevormis” on 
ajaproovile vastu pidanud ja jäänud tänaseni Bundeswehri stabiilsuse 
ankruks. Bundeswehri juhtimiskontseptsioon ja organisatsioonikultuur on 
algusest peale olnud Innere Führung./…/ Juhtimine ülesande [Auftrag] 
andmise kaudu on ja jääb Saksa sõjalise võimekuse kindlaks koostisosaks. 
Sõjaväelisi juhte õpetatakse jätkuvalt nii välja, et nad suudavad tervikut 
silmas pidades tegutseda nii, et nad oma vahendite valiku üle ise otsustavad 
ja selle eest ka vastutavad. Innere Führung on end juhtimisfilosoofiana 
Bundeswehris algusest peale õigustanud. /…/ Innere Führung vahendab 
sõduritele olulisi põhiväärtusi ja respekti inimväärikuse ees. Sõdurite 
poliitiline ja ajalooline haridus aitavad omalt poolt kaasa, et sõdurid seisavad 
                                                 
145  Õhuväekindral Harald Kujat (sünd. 1942) oli aastatel 2000-2002 Bundeswehri 
13. peainspektor (Bundeswehri kõrgeim ohvitser) ja seejärel aastatel 2002-2005 
NATO Sõjalise Komitee (MC) esimees. 
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oma tegevuses demokraatliku ja liberaalse põhiseaduse alusel. /…/ Innere 
Führung’i keskne põhimõte – demokraatliku inimesepildi ja põhiseadusega 
ühiskonnas paika pandnud väärtuskorra rakendamine sõjaväelises 
valdkonnas – on konstandina püsima jäänud. Sellel on oma väärikas 
traditsioon. Bundeswehri asutajad on alates Himmerode kohtumisest seda 
kontseptsiooni esindanud kõigis oma aja vastuseisudes. Nende põhimõtete 
järgi kujundatud ja juhitud Bundeswehr ei pea liitlaste armeedega võrreldes 
sugugi häbi tundma. Innere Führung ei sulge end ajakohastele 
vormimuutustele – see valmidus kuulub tema olemuse juurde. Siiski on ta 
meie relvajõudude stabiilsuse ankur. Ja [Bundeswehri] firmamärgina jääb ta 
püsima ka edaspidi.”146 
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Terrorism, its Past, Present and  

Future Developments 
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The events of 11 September 2001 have made it painfully clear even to an 
uninformed observer that we have entered a period of history when states 
and even superpowers can be challenged in unorthodox ways. Such 
challenges may come from within states and be backed by a variety of 
parties. 

Today, in 2007, we find ourselves in a world where there is an ongoing 
‘war on terror’. Is this the first time that states have faced the challenge of 
terrorism? Who are these ‘terrorists’ and what is this ‘terror’ that is being 
fought, and what are our chances of success? 

These questions form the basis of the present study. It is designed as a 
review of the history, effectiveness, incidence, and the foreseeable future of 
terrorism. The emphasis is put on highlighting the trends and regularities 
involving terrorism to develop a general understanding of this phenomenon.  

Adopting the definition of terrorism as a tactic of instilling fear, the study 
outlines four major waves of international terrorism of which the religious 
wave is currently sweeping the world. While the incidence and destructive-
ness of terrorism in daily life in developed states have been quite low after 
2001, terrorists have succeeded in becoming the focus of public attention 
and there is always the ‘shadow of the future’ with the threat of possibly 
more destructive terrorist acts. Al-Qaeda appears as an exception among 
terrorist organisations. It has evolved from a terrorist organisation and, 
subsequently, from a network of organisations into a self-funded global 
Islamic movement that is very skilfully tapping into the grievances of 
Muslims all over the world. It has mastered all means and possibilities of the 
global society to engage more and more people, and exert stronger pressure 
on target governments. The war between the developed world and al-Qaeda 
is as much a war of ideas as it is a physical war. 

Therefore, it is has been suggested that to tackle al-Qaeda and organise 
the global ‘war on terror’ is a global counterinsurgency campaign. The 
immediate steps in that campaign ought to focus on discrediting the ideology 
of al-Qaeda, taking advantage of ethnic and religious differences in al-
Qaeda, re-evaluating the approach to cyber warfare with the aim of en-
hancing the capability to monitor the information flows on the web. In short, 
there seem to be no short-term solutions to reducing terrorism.  
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The study begins by discussing the meaning of ‘terrorism’ and reviewing 
some of the definitions used. It is then followed by a historical characteri-
sation and overview of the incidence of terrorism in the present–day world. 
The next section addresses the effectiveness of terrorism and the variables 
influencing it, with a special emphasis on incidents of the use of weapons of 
mass destruction by terrorists. The overviews of the general features of 
terrorist organisations and of the nature of ‘war on terror’ take the discussion 
further. The study concludes with an assessment of the possible future of 
terrorism (al-Qaeda, in particular) and outlines some ways and measures for 
tackling it. 

 
 

Ambivalent role of religion in international relations 
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This article analyses the role of religion in international relations and 
conflicts in three time periods. 

The first part addresses the interaction of religion and international 
relations in the Western world, considering three periods in history: 

1) The Middle Ages (from the fourth century until 1648), when ‘politics 
were subordinated to religion’. It was not so much the church that controlled 
the state, but rather religion was controlling the whole system of inter-
national politics. The powers of both church and state came from God. Both 
the state and the church were parts of a religious universe. Within such a 
framework, the church had a distinctive power to give the legitimate right of 
rule and conquest to the earthly rulers. The church sanctioned international 
treaties and conducted international diplomacy. 

2) The age of nation states, modernity and ideologies started with  the 
Treaty of Westphalia (1648) and ended with the collapse of the Soviet Union 
(1991). During this period, “religion was subordinated to politics” or to the 
sovereign nation-states which were the main actors in the system of 
international relations. The power of the state was not limited by the church 
or religion. Secular international relations theory and secular ideologies 
dominated international relations during the 19th and 20th centuries, although 
religious features were still present in colonial conquests and international 
wars, in ideologies like Nationalism, Communism and Fascism, in World 
Wars, and even in Cold War confrontations. A substantial ‘comeback’ of 
religion began in the defeat of secular Arabism during the Six-Days War 
(1967), which boosted political Islam in the Middle East, Islamic Revolution 
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in Iran (1979), the increasing influence of the religious right in the US, 
liberation ideologies in Latin America during the 1960s and 1970s, and the 
Catholic Solidarity Movement in Communist Poland during the 1980s.  

3) Since the end of the Cold War (1991), the third period emerged, where 
‘religion is in politics’. While religion is engaged with several major 
international conflicts, in contemporary politics, unlike in previous periods, 
religion can neither control the state nor be controlled by the state. 

The second part of the article maps contemporary theoretical approaches 
to religion in international relations. Some scholars exclude the independent 
influence of religion and argue that the real causes and solutions of conflicts 
are not related to religion; others argue that at times religion has been di-
rectly related to either the cause or goal of the conflict, or in legitimising 
violence during conflict. Marc Juergensmeyer has even claimed that a global 
‘New Cold War’ is taking place between the secular state and religious 
nationalism. The ‘clash of civilizations’ thesis of Samuel P. Huntington links 
global conflicts to religion in an indirect manner - religion is one of the main 
characteristics of civilizations, but the main emphasis of Huntington is not 
on religion per se, but on civilizations.  

The article concludes with the discussion about the positive and negative 
aspects of religion in international conflicts. Religion can be a powerful 
weapon both for good and evil. Religion may justify conflict and violence, 
but it can also promote inter-religious dialogue and conflict resolution. 
Religion has justified discrimination, torture, genocide, intolerance, ethnic 
conflict and racism, but it has also inspired protest against such mani-
festations, and movements for peace and democracy, human dignity and the 
rights of the citizen. 

In analysing religion as an escalator of conflicts, one should remember 
that the respective religious traditions and doctrines also have a potential for 
peace, and it may be religion that can become a vital source for the solution 
of the problems that are related to the same religion. And vice versa, in 
treating the positive functions of religion—religious diplomacy and the 
dialogue between civilizations or religions—one should not forget the 
dangers related to the political use of religion. 

The scholars should avoid unfounded broad generalizations of the 
political role of religion. They ought to evaluate in more detail the character 
of the use of religion by specific persons, groups, movements or states. 
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Limits to Freedom of Expression 
 

Miina Voltri, undergraduate student of government and politics,  
Faculty of Social Sciences, Tartu University 

 
Freedom of expression is not just an expression of unambiguous human 
right. Any individual and any state may have different conceptions of to 
whom and under what circumstances this freedom is permitted. When 
defining freedom of expression, a special emphasis should be placed on its 
limits. Due to variations of these limits in both time and space, the emer-
gence of conflicts over freedom of speech are difficult to foresee.  

This article gives an overview of the concepts of freedom of speech and 
its limits in the contemporary society. Three conflicts causing the debate 
over freedom of speech are analysed: the cases of Salman Rushdie, David 
Irving and Natalie Maines. Although these cases had significantly different 
causes, there can still be some common traits as essential primary causes of 
the ‘freedom of speech conflict’. These primary causes also delineate 
thematic areas, where the debaters should be cautious and should take good 
care not to exceed the ‘limits of freedom of speech’ with their arguments.  

Most often, conflicts over the freedom of speech deal with highly sensi-
tive issues, where the society, or more precisely different societies have his-
torically established patterns of thought. With their arguments, the parti-
cipants in the conflict do not violate existing written laws (although one of 
the cases in this article is an exception), but, on the contrary, are practicing 
their most self-evident human right – to speak freely. While discussing 
topics like religion and politics or questioning the generally acknowledged 
approaches to history, the unwritten laws such as different moral norms, 
conventions and traditions should also be taken into consideration. 

The article argues that the limits of the freedom of speech are changing in 
time and that conflicts between different opinions cannot be avoided. Such a 
conclusion, however, also has its positive side. Freedom of speech is an 
integral concept of democracy. Democratic societies welcome pluralism of 
opinions, as it enables them to seek and find the best solutions possible. New 
solutions, moreover, enable them to avoid the stagnation of society. In order 
that democracy can be sustained, it has to be continuously recreated. This is 
exactly the task that is performed by social conflicts, including debates over 
the freedom of speech. Conflicts help to concentrate public attention on 
respective themes. In the process of public debate the themes are discussed 
in depth, the principles existing in society are tested and further elaborated 
upon if there is a need.  

The article concludes with the statement that while the restriction of the 
freedom of speech may often be useful on the level of the individual, society 
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or state, however, on the level of humankind, freedom of speech most 
definitely contributes to its progress. 

 
 

Modelling the Tropospheric Water Vapour 
 

Kalev Rannat, M.A., researcher,  
Institue of Cybernetics, Tallinn University of Technology; 

Peep Miidla, Ph.D., associate professor, Chair of Differential and  
Integral Equations, Institute of Applied Mathematics, Tartu University; 

Peep Uba, Ph.D., professor, Chair of Natural and Exact Sciences,  
Estonian National Defence College 

 
Using the Global Positioning System (GPS) in meteorology requires both a 
state of the art knowledge and some information about the regional 
specialities and technical setup. Numerical simulation, an imitation of the 
process on a computer, is an efficient and well-known way to study the 
process, if both time and money are of consideration. This paper aims to give 
an Estonian reader a short overview of the Global Positioning System (GPS) 
and to explain some of the main principles of radio signal propagation in the 
atmosphere.  Iono- and tropospheric refractions have been referred to as the 
main factors causing signal delay, and some delay determination methods 
have been explained. A method for the detection and monitoring of the 
tropospheric water vapor and its modeling possibility are described. The first 
results are provided for a fixed geographical point (Tartu, 58°23'30" N, 
26°41'41" E, with the antenna height of 75.80 m from the ellipsoid). The 
goal of the simulation is to imitate the distribution of tropospheric water. The 
article describes one possible mathematical approach to the construction of 
the virtual ground-based GPS-receiver network and discretisation of the 
troposphere. 

As an example, the situation is modelled, where the required information 
for the water vapour content surveillance in the lower layer of the 
atmosphere comes from ground-based GPS-receivers and meteorological 
sensors. The overview presented in this article is part of the task related to 
the development of an optimal method for spatial distribution of GPS-
receivers and the detection of the tropospheric water vapour in a specific 
geographical area. 
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How literate are contemporary people? 
 

Aasa Must, Ph.D., associate professor of psychology, Chair of 
Humanitarian and Social Sciences, Estonian National Defence College; 

Olev Must, Ph.D., associate professor, Institute of Psychology,  
Tartu University 

 
Research on reading comprehension and reading literacy has a long histo-
rical tradition (Thorndike, 1973), and is a worldwide research topic 
supported by the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(2000). There is data available from different periods reflecting changes in 
reading over time. 

Although reading research has a long history, there is no concordance 
between the authors about the development of literacy. Some researchers 
claim that reading skills in the USA are in decline. Others, however, suggest 
modest gains. A study in Sweden shows no changes in reading skills over 21 
years (Taube, 1993). 

In 1990–1991, the International Association for the Evaluation of Educa-
tional Achievement (IEA) carried out an international project (involving 32 
countries) on evaluating the reading literacy of schoolchildren in two age 
cohorts: 9- and 14-year-olds (1994; Elley, 1992). A special research 
procedure was elaborated by the IEA for both groups. The reading literacy 
score was computed as the sum of the scores on three subscales based on 
different types of texts: narratives, expository, and documents. Narratives 
measured comprehension of narrative, emotional texts, while expository 
texts measured comprehension of informational, textbook like texts, and 
documents measured the comprehension of tables, figures, maps, etc. 

In 1994, the IEA literacy tests were translated into Estonian and data was 
collected (Must, 1998). The testing was carried out in accordance with IEA 
requirements: two age groups were tested: 9-year-olds (3rd grade students) 
and 14-year-olds (8th grade students). A stratified random sampling 
procedure was used. The general population was divided into three layers 
according to the degree of urbanization: the capital city, small towns and 
rural areas. The unit of selection was the school-class and this led to a small 
difference (<4%) between the planned and actual sample sizes. The size of 
the sample was planned to be 1500 students in both populations. Five years 
later, research was continued using the same methodology and database. 

In 1994, the 9-year-old students attended the 3rd grade. In 1999, those 
students were 14 years old and attended the 8th grade. This meant that in the 
same methodological framework it was possible to carry out longitudinal 
research and to measure the same students twice: in the 3rd and in the 8th 
grade, and thus evaluate the students’ progress during the 5-year interval. 
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The second testing was carried out in 50% of the schools where the first 
testing had taken place (with every second school studied). 

Unfortunately, after 5 years, there was some attrition from the first wave 
because of dropouts, changes of school, etc. Consequently, only 522 students 
from the original sample (37%, not 50%) were re-tested. The sample was 
biased toward better students. 

The mean reading score of the re-tested sample was higher by 0.19 S.D.s 
in its original third grade marks compared with the full 3rd grade sample. 
Thus, the second cohort had dropped some students with low scores. This 
sample bias needed to be corrected. The mean test score of the 8th graders in 
1999 was on average 0.41 S.D.s better than the scores in the same grade in 
1994. Yet because the sample of 1999 is biased towards higher scorers, the 
raw change should be corrected for this sample bias (-0.19 S.D. units). After 
correcting for this bias, a rough estimate is possible of an average gain of 
0.22 S.D.s for the total score. The most impressive gain was in the document 
subscale (0.52 S.D.s); the change was minimal in the narrative subscale 
(0.07S.D.s), and intermediate in the expository subscale (0.19 S.D.s)  

But contemporary life is more challenging than only reading literacy. The 
emergence of a large amount of visual stimuli in the mass media over the 
last decade requires visual literature skills of the consumers in reading and 
use of symbols. The researchers, as well as educators, have stressed the 
necessity of teaching and learning visual analysis (Considine, Haley 1999; 
Handbook of Visual Analysis 2003).  In lists of papers published in the last 
ten years, the concepts of mathematical, technical, visual, military etc 
literacy can be found. 

Literacy is not related to a specific period of life (childhood, school etc). 
It is the network of skills, knowledge and strategies which people build up 
through out their life time when communicating with different people in 
different contexts and solving different problems. 

 
 

The Efficiency of Teaching Physics and  
Enhancement Opportunities 

 
Svetlana Ganina, M.Sc., lecturer, Chair of Natural and Exact Sciences, 

Estonian National Defence College; 
Henn Voolaid, Ph.D., associate professor of physics didactics and  

head of School Physics Centre, Tartu University. 
 

People engaged in educational activities have most probably read, heard or 
used the terms learning efficiency or teaching efficiency. But what is really 
meant by them?  
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But how can learning results be measured or assessed? It is easy to 
measure results in industry where production results are products, as stated 
in economic theory: "Efficiency is producing maximum quantity of products 
using existing resources.“ At the same time, resources do not give a 
generally accepted method of measuring the efficiency of learning. 
Therefore our objective was to specify the term learning efficiency in order 
to find the most suitable formula for calculating it, and to put it into practice 
in the Estonian National Defence College. At the same time, we tried to 
establish possible factors that enable the enhancement of the efficiency of 
teaching physics. 

First we determined „the production“ of teaching and learning. This 
“production” is new knowledge and skills. Thus - using the analogy with the 
above definition, one can state that the efficiency of teaching and learning 
means acquiring maximum quantity of new knowledge and skills using 
existing resources.  

As it is difficult to estimate the maximum potential for acquisition of new 
knowledge and skills, we aimed at determining the quantity of new 
knowledge and skills as such. 

To measure this, we used the results of one and the same test that the 
students took before and after learning this specific material. The tests were 
called pre-test and post-test respectively. 

The difference between the results of these two tests is efficiency E 
 

                                             E = Tj – Te, 
where 
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N – number of students who took the test; 
n – number of questions in the test; 
ni – number of correct answers by one student.  

 
Based on the results of the questionnaires we established the factors which 
predominantly enhance the learning efficiency of physics: 
 awareness and consideration of students’ personal learning style; 
 taking into consideration the students’ prior knowledge; 
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 teacher’s  competence in the subject and pedagogical skills; 
 wide use of laboratory tests and solving tasks; 
 selection of the method for assessing the learning results. 

 
 

Jürgen Fahrensbach (1551/1552–1602).  
The War Record of an Estonian-Born  

Military Commander 
 

LT Andres Parve, M.A., senior staff officer,  
General Staff of the Estonian Defence Forces 

 
“In Karkus haeres, palatinus Vendensis, militiae nobilitatis Livonicae, 
Tervenensis, Ruginensisque etc praefectus” – i.e “Heir of Karksi, Voivode 
of Võnnu, Chief of the Knighthood of Livonia, Chief of Tarvastu, Ruhja 
etc.” 

Jürgen (Georg) Farensbach [(Low German Varenssbecke) (Lat. Georgius 
Farensbecius), in Russian sources Юрий Францбек and in Polish Jerzy 
Farensbach (1551/52 – 17 May 1602 in Viljandi)], was born into an 
influential noble family of the Saare-Lääne bishopric with manors in 
Läänemaa and a home church in Märjamaa. He spent his youth during the 
time when the Old Livonian Confederation was breaking down and its final 
collapse during the beginning of the Livonian War (1558-1583), which 
brought about overall chaos in the territories of present-day Estonia and 
Latvia. As a result of the so-called centennial war held in these territories 
during the 16th–17th century, the borders of power were redistributed 
throughout the North-East of Europe. 

The territory of the Saare-Lääne bishopric, which had been transferred 
from the King of Denmark into the possession of Duke Magnus, became a 
battleground once again during the Nordic Seven Years’ War (1563–1570). 
The Swedes conquered the land and seized the fortresses; and the leaders of 
the nobility of Läänemaa were imprisoned and taken to Sweden. It is 
supposed that the teenage Jürgen Farensbach ended up in Sweden with his 
uncle, where he studied the basics of warcraft and allegedly recruited his 
first commando of mercenaries. According to the sources, he moved around 
in Europe as a member of a group of mercenaries (landsknecht), fighting in 
France, Hungary and finally in the Netherlands. His going to Sweden is just 
a speculation; his return to Estonia in 1569 or 1570 is certain; and when he 
was 18, he entered the Swedish service as the captain (Rittmeister) of 
Livonian mercenaries under the command of his uncle Klaus Kursell. After 
returning to his home country he also participated in the rebellion against the 
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Swedes in Tallinn, in February 1570, led by Klaus Kursell. It was caused by 
the long-term failure to pay the salary of three companies of Livonian 
mercenaries (called Hofleute). The rebellion was suppressed in a sudden 
attack by the Swedes during which the leaders of the rebellion were 
imprisoned, but Farensbach managed to escape to Läänemaa. Thereafter, he 
was imprisoned by the Russians and taken to Moscow where Czar Ivan IV 
appointed him as the chief of the German, i.e. foreign mercenaries. 
Farensbach also gathered mercenaries from Livonia into the service of 
Moscow, fighting successfully against the Tartars, as well as compatriots in 
the membership of Russian troops. Farensbach fought in important battles in 
Russian history that took place in 1572 – the Okaa or Molod battle crushing 
the Crimean Tartars. 

In autumn 1572, Farensbach escaped to Vienna to Kaiser Maximilian, 
through Tartar territories; and soon after that yet further on into the service 
of the King of Denmark Frederik II. From 1572 to 1579, Farensbach served 
as the Hofmarschall of the King of Denmark in Copenhagen. In 1577, he 
participated by the order of King Frederik II in the successful defence of 
Danzig against the king of Poland Stefan Bathory. During the period of 
1579-1584 Farensbach worked as the royal Danish regent in Saaremaa, 
ruling it almost independently due to the fact that he had the full trust of the 
King.  

At the end of the year 1579, the Swedes and Poles established an alliance 
against theRussians. Stefan Bathory decided to invite Jürgen Farensbach to 
lead the German mercenaries and with the permission of Frederik II, the 
King of Denmark, he participated in the campaigns of Stefan Bathory 
against the Russians at Velikie Luki and Pskov during the years of 1580-
1581. On 12 July 1580, Jürgen Farensbach joined the Polish army with his 
100 German-type cavalrymen (rajtars) and 50 musketeers at Bielno and 
moved on towards Velikie Luki. Farensbach was in the redoubts on the front 
line and proposed taking the fortress by storm. On 5 September 1580, the 
Polish conquered Velikie Luki and Farensbach was injured. 

On his way back through Courland to his premises in Saaremaa, 
Farensbach met Sophie (Sofia) von der Recke (born Fircks) in Turaida. 
Jürgen Farensbach, who was 27 years old at that time, fell in love with 
Sophie who was ten years older than him, and asked her to marry him. 
Sophie accepted Farensbach’s proposal and they were married.  

Soon, Stefan Bathory called Farensbach back to military activities. The 
advance guards of Poland arrived under Pskov on 24 August 1581, and in 
addition to the considerable Hungarian military contingent, Bathory had 
approximately 500 German and 250 Livonian horsemen and a foreign 
infantry regiment with 1,600 Germans and 250 Scotsmen under Pskov. 
Farensbach was sent to conquer the Pskov monastery; however, after some 
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failed attacks he returned to Pskov. On 15 January 1582, the Jam Zapolski 
armistice was agreed upon. After concluding the armistice, Farensbach 
returned to Saaremaa. 

For his military merits, Bathory granted Farensbach the Karksi castle 
with one thousand peasants; and, in addition, Stefan Bathory proposed that 
Farensbach should enter the Polish service on a permanent basis, offering 
him the position of the Voivode of Võnnu (Cesis). Farensbach presented 
Bathory’s offer to Frederik II, but the king disagreed.  

After the death of Duke Magnus in 1583, the relationship between 
Denmark and Poland got aggravated due to the issue of the ownership of 
Piltene. Jürgen Farensbach tried to facilitate a truce between the parties, but 
Frederik II of Denmark started, and with good reason, suspecting Farensbach 
of being too Poland-friendly in this situation. Stefan Bathory tried to win 
Farensbach over and offered him the position of the Regent of Piltene. 

Frederik II sent two commissars as his representatives to Saaremaa who, 
by the order of the king, took over the management of Saaremaa. The 
leading figures of the nobility of Saaremaa stood up for him and prepared 
themselves to protect Saaremaa by force. Farensbach manned the Kuressaare 
castle with the nobility of Saaremaa and a new protection team and asked 
them to pledge allegiance to him. In this situation Farensbach believed that 
this might lead to a punitive Danish excursion and went to Prussia to seek 
mediation by Duke Georg Friedrich. A councillor of the duke, Levin von 
Bulaw, tried to conciliate King Frederik II personally, but the King was 
irreconcilable; and the new commissars with the Danish navy, led by State 
Admiral Hak Holgersohn, set sail in order to win Saaremaa back. There was 
no battle due to the fact that the protective team of Kuressaare surrendered 
after six days. 

With the mediation of the Duke of Prussia, Poland and Denmark achieved 
an agreement on the issue of Piltene; and the Kronenberg agreement was 
concluded between Denmark and Poland on 15 April 1585, in which, 
however, Farensbach was not mentioned. The conflict with the Danish King 
was settled disadvantageously for Farensbach, but in order to make up for 
the material benefits that Farensbach lost in the agreement, Bathory ensured 
him with the position of Voivode of Võnnu, appointing him additionally as 
the Chief of Tarvastu castle (Hauptmann von Tarvast) and gave him Karksi 
with its lands as a bequeathable estate. Thus, at the age of thirty-three, he 
was the chief of all the Polish troops in Livonia and in principal the Vice-
Regent of Northern Livonia. Farensbach was also the captain of the nobility 
force of Livonia, Field Marshal (Landmarschall) and Commander-in-Chief 
of the local defence forces whose task it was to organise the defence of the 
Polish territories north of the Daugava River.  
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In 1586, after the death of the Polish King Stefan Bathory, Farensbach 
started to support the candidacy of Sigismund (Zygmunt III Vasa) who was 
of Swedish origin. In 1587, the forces of Sigismund’s rival for the throne of 
Poland, Austrian archduke Maximilian, attacked the city of Krakow, in the 
defence of which Farensbach also participated, leading infantry regiments of 
German mercenaries. On 14 January 1588, the decisive Byczyna (Pitschen) 
battle in the Polish monarchy crisis was fought, where Sigismund’s suppor-
ters won a decisive victory over the forces of Maximilian. German horsemen 
led by Farensbach (recruited from Livonia) played an important role in 
crushing the Austrians. Sigismund III confirmed all the benefits given to 
Farensbach, who had chosen the “right” side during the monarchy crisis – 
the benefits granted to him during the times of Stefan Bathory – and added 
some more, e.g. the Tarvastu area and the Ruhja manor with the villages and 
other accessories (1588). At the same time, Farensbach was appointed the 
hetman1 of the Livonian knighthood; and he received a pension in the 
amount of 2,000 thalers. Thus, Farensbach was the hetman commander-in-
chief of the home guard of the hetman-Livonia nobility (in Polish ‘shlahta’). 
The next ten years of Farensbach’s life passed in the service of the King as 
an official in Võnnu and Riga, where he participated in securing the Polish 
rule and tried to solve fights between the Catholics and Lutherans. 

In 1598, the movement against Sigismund III in Sweden became a 
military action, which in the year 1600 developed into a war between 
Sweden and Poland. Farensbach did not miss it and took part in the battles in 
Sweden (in the membership of the mercenaries of Sigismund III against the 
future King of Sweden Karl IX) and in fighting back the Swedes from 
Livonia during 1601–1602, where a bullet injured him during the siege of 
the Viljandi fortress on 16 May 1602. The lethally injured Farensbach was 
taken to the Polish camp, where he died a day later; i.e. on 17 May 1602 
when the Viljandi fortress surrendered to the Poles. 

The Lääne County-born nobleman who probably had Estonian roots was 
a very good linguist – besides German he could speak Estonian. Farensbach 
was a devoted supporter of the King of Poland Sigismund III but he spoke 
German and was a Lutheran. This man became an outstanding soldier and 
commander during the wars of the 2nd half of the 16th century in North-
Eastern Europe. Not taking into account some lost battles (such as the 
Stangerbo in 1598), Farensbach can be considered as a successful 
commander. As declared by many sources, he was good at getting along 
with mercenaries. Without doubt, Farensbach’s participation in the Molod 
battle was a turning point in the history of Russia, and the Byczyna battle 

                                                 
1  Commander-in-chief of the Polish-Lithuanian forces from the 15th to the 18th 
century. 
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that took place during the Polish monarchy crisis, make him an inter-
nationally recognized commander. 

 
 
The Adenauer’s Secret and the Emergence of the 
Bundeswehr Within the Walls of the Monastery. 
Some Remarks on the Birth of the Bundeswehr 

 
Andres Saumets, (M.Th.), Head of Chair of Humanitarian and  

Social Sciences, Estonian National Defence College 
 

In 2005 Bundeswehr celebrated its 50th anniversary. Whereas envisioned 
and planned by former Wehrmacht generals, Bundeswehr is known as a 
defence organisation of a new and democratic Germany, and it is based on a 
new set of principles.  

At the end of the Second World War Germany lost its independence; it 
was divided into occupation zones and fully disarmed. All military activities 
became punishable crime in Germany and it was hoped that the military 
backbone of Germany was broken for good. Many Europeans witnessed 
these developments with a great relief in light of Germany’s militaristic past. 
Yet the times were changing rapidly: the ‘hot’ world war was soon followed 
by a ‘cold’ war between the Soviet Union and its former Western allies. 
Western Europe became terrified of thought of Soviet invasion and the 
defence contribution of then demilitarised Germany became sought after. 

A group of people gathered in one of Bonn’s equestrian halls on 12 
November 1955 – on the 200th birthday of von Scharnhorst – one of the 
prominent reformers of Prussian military. Some of them wore uniforms, 
majority were in civilian clothes. Minister of Defence of the Federal 
Republic Theodor Blank handed over military identity certificates to 101 
volunteers (among them were two former Wehrmacht Lieutenant Generals – 
Adolf Heusinger and Hans Speidel). Blank also outlined the political profile 
of a ‘New Wehrmacht’ that was to become an organic part of a new 
parliamentary state. That modest gathering was decorated by large Prussian 
Iron Cross that Wehrmacht had used as an award. That was the day that is 
considered as a birthday of Wehrmacht. 

However, was that particular meeting the true beginning of Bundeswehr? 
The process of Bundeswehr’s birth spanned almost a decade and there were 
many crucial events and dates. 1955 is still very important year and events 
that happened then illustrate Bundeswehr’s evolution. The new German 
military organisation was initially not called ‘Bundeswehr’, but simply 
‘armed forces’ or, in some circles, even ‘New Wehrmacht’ indicating its 
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close connection to German military history. Wehrmacht’s capitulation in 
1945 opened the way for Western allies to re-shape Europe and it was their 
vision of Europe and their policies that largely shaped founding and 
development of Bundeswehr as well. Germany’s chosen democratic path of 
development and evolving sovereignty required subordination of military 
sphere to the liberal and legal norms of democratic constitution of Germany. 
Konrad Adenauer led Germany gradually toward national sovereignty and 
one of its constituent parts was the existence national armed forces. The full 
integration of Germany into various structures was a clever political strategy 
of Adenauer resulting in various benefits – including NATO security 
guarantees – through memberships in various political and economic unions. 

It was primarily in the interest of US occupation forces that Germany 
made its contribution to the collective defence of Western Europe. Adenauer 
saw in it a welcome opportunity for Germany to become an equal partner 
with other Western European states. The old military elite pragmatically 
adapted to a new situation, and as chancellor needed military and security 
advice, they were ready to offer their assistance in re-establishing the armed 
forces. Initially, everything took place behind the closed doors, but by 
American initiative the issue of Germany’s re-armament was raised also at 
the international level. The process was accelerated by the outbreak of 
Korean War in summer 1950. At the same time, Adenauer initiated the 
internal preparatory work: institutions were established, various memoran-
dums compiled, advisor on security matters was hired. 

The true moment of birth of Bundeswehr, however, arrived in October 
1950 when a top secret memorandum was written during the meeting in 
Himmerode monastery. An expert commission composed of former Wehr-
macht generals worked there to answer chancellor’s inquiry: what could be 
the German contribution to defending Western Europe from a communist 
attack? The expert commission composed in a few days the basic operative 
and organisational outline of future German forces that were (at least 
partially) approved by Western allies and subsequently guided strategically 
the development of West German armed forces during the Cold War. 

The ideas of experts were summed up in Himmerode memorandum that 
is the main subject of present study. The generals who were strongly in-
fluenced by their World War Two experiences imagined German contingent 
having to carry out massive land operations. They envisioned 12 well-
equipped and mobile armoured divisions that were to form three large 
territorial formations, and able of counter-attacking while carrying out active 
defence operations. German contingent had to make a contribution to the 
collective defence of Western Europe and it was to be used only in defence 
of Germany and Europe. It was stressed that Germany was never again to 
become a source of aggression against other states. The command structure 



 SUMMARIES 245 
 

had to secure civilian control and functioning of Bundeswehr as a defence 
organisation of a democratic state. Simultaneously, serious efforts were 
made to clean Wehrmacht’s reputation and stress the continuity of traditional 
German military values under new political conditions. Following personnel 
developments characterise it well: of the 15 Himmerode experts, seven 
became later generals, and one became an admiral of Bundeswehr. 

In light of Bundeswehr’s future, several passages of Himmerode memo-
randum became crucial as they outlined what was that ‘new foundation’ that 
was to substitute Wehrmacht’s militaristic traditions in order to prevent 
military from becoming again a ‘state within a state’. Addition of these new 
thoughts to the memorandum written in rather traditional spirit is called 
Bundeswehr’s ‘founding compromise’. However, the confrontation between 
the reformers and traditionalists became very apparent in Himmerode and it 
surfaced several times after that as well. 

It is hard to imagine the modern Bundeswehr that represents and protects 
democratic values without its leadership and organisational philosophy 
concept called Innere Führung. On the initiative of Major Graf Baudissin, 
the vision of legendary Prussian military reformer Scharnhorst of ‘citizen in 
uniform’ was adopted again in Himmerode. It was to pave the way to 
subsequent changes in mentality and reforms in military that found their 
expression in Innere Führung. According to this concept, military is 
connected to democratic constitutional order of a state in every aspect. It 
helps soldiers to adopt these values and defend them if need be. Wolf Graf 
von Baudissin who worked himself up from a major of Wehrmacht to a 
Lieutenant General of Bundeswehr has later spent decades in developing that 
concept and applying it in training and command of armed forces. 

Himmerode memorandum signified the new beginning of security and 
military thinking in post-war West Germany. Simultaneously, it was 
Adenauer’s secret strategic plan for re-armament of Germany that was, at 
least generally, approved by Western allies. It is possible to say that in 
Himmerode a new German army was born that has through its crises and 
reforms reached modern days as a defence organisation that seriously 
follows the principles of civilian control, rule of law, and rules and norms of 
international community without losing its role and meaning as an instru-
ment for defence of state. 
 
 


