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RITUAALID SÕJAVÄES: 
ROLL, KOMISTUSKIVID JA JUHTIMISVASTUTUS

Hubert Annen, Florian Schnugg

ÜLEVAADE. Kui mõelda militaarvaldkonnas rituaalidele, meenuvad kõigepealt 
rivistused või tseremooniad, millel on kindlaks määratud, enamasti pidulik kulg ja 
mida peetakse avalikult. Need on kui ühtsuse ja jõu väljendus, mis paigutub makro-
tasandile. Sõjaväelised initsiatsioonirituaalid seevastu paigutuvad mikro tasandile 
ega ole alati avalikud. Kui need tagantjärele siiski meedia vaatevälja satuvad, 
 kõneleb see sellest, et nende algne eesmärk kaitsta identiteeti ja luua turvatunnet on 
jäänud täitmata ning inimlikke ja sõjaväelisi väärtusi on kahjustatud.

Seda ohtu silmas pidades käsitletakse artiklis1 termini üldises tähenduses enne-
kõike sõjaväelisi rituaale mikrotasandil. Tuuakse välja nende üldine roll ning juhi-
takse tähelepanu võimalikele komistuskividele ja soovimatule arengule nende 
täitmisel. Nii esitatakse lähtekohad, mille alusel sõjaväelised juhid saavad varakult 
ära tunda delikaatsed aspektid ja soovimatud kõrvalekalded ning peavad juhtimis-
vastutust2 kandes neid sihikindlalt suunama.

Võtmesõnad: traditsioonid, sõjaväelised initsiatsioonirituaalid, Aschi  konformsuse 
eksperiment, Milgrami kuulekuse eksperiment, kohalviibijate käitumine, juhtimis-
vastutus

Keywords: traditions, military initiation rituals, Asch’s conformity experiment, 
 Milgram’s obedience experiment, bystander effect, leadership responsibilities

1 Artikkel „Rituale im Militär – Funktion, Fallstricke und Führungsverantwortung“ on 
ilmunud esimest korda 2018. aastal ajakirjas Military Power Revue der Schweizer Armee, 
Nr. 1/2018, hrsg. von Chef der Heere, Bern, S. 56–65. Saksa keelest autorite loal tõlkinud ja 
kommenteerinud Andres Saumets.
2  Üldiselt kirjeldab juhtimisvastutus juhi kohustust vastutada oma tegude eest. Vastutus on 
seega lahutamatult seotud volitusega määratleda oma tegusid ise, näiteks allkirjaõigusega. 
Juhti mine tähendab aga ka vastutuse võtmist võõra tegude eest – ja seda juhtimisvastutusena. 
See hõlmab kompetentsi määratleda delegeerimise ehk otsustuskompetentsi ülekandmise ula-
tust ning kanda vastutust nende inimeste valiku ja kontrolli eest, kellele on midagi delegeeri-
tud. Samuti tähendab juhtimisvastutus operatsionaliseeritud tegevuseesmärkide sõnastamist ja 
vajaliku informatsiooni võimaldamist delegeeritud isikutele. Vt Führungsverantwortung. – 
Personalwirtschaft.de. HR_Lexikon.
https://www.personalwirtschaft.de/produkte/hr-lexikon/detail/fuehrungsverantwortung.html 
(09.09.2019). – Tõlkija kommentaar
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1. Definitsioon ja roll

Terminil rituaal3 on tava- ja teaduskeeles üsna erinev tähendus. Rituaale 
võib teadusliku pilguga vaadelda sotsiaalselt tunnustatud sümboolsete tege-
vustena, mida füüsiliselt kohal viibivad toimijad esitavad publiku ees4. Üht-
lasi annab see mõista, et niisugused toimingud nagu igapäevane hommiku-
kohv või teatud tervitusviisid ei kuulu tavaliselt rituaalide hulka, kuigi neid 
argikeeles sageli nii nimetatakse. Pigem on rituaal jada lihtsustatud või 
sümboolseid sotsiaalseid käitumisviise, mis erinevad tavapärastest sellega, 
et tõmbavad endale kohalviibijate tähelepanu. Sellele lisandub meta füüsiline 
külg, mille abil kujutatakse üleloomuliku või siis kõrgema väe kohalolu. Eriti 
nähtav on see religioossetes toimingutes, mis väljendavad Jumala ligiolekut. 
Teiste rituaalide, sealhulgas militaarrituaalide puhul avaldub metafüüsiline 
külg usus millessegi abstraktsesse ja otsekui kõrgemasse, nagu rahvus, isa-
maa,  vabadus, demokraatia või mõni kindel visioon.5 

Sel viisil mõistetuna tajutakse rituaali erilise sündmusena, mis  sünnib 
kindlas paigas ja/või kindlal ajal, kindlal põhjusel ja/või kindla sõnumiga6. 
Tihti on selle ülesanne inimesed ühte liita ja tähistatavasse sündmusesse 
pühendada. Nõnda jääb alati püüeldavaks tugevdada sotsiaalset korda7 ning 
anda samal ajal inimestele siht selles mitmetahulises ja segadust täis maa-
ilmas. Rituaali ikka seesama, mõistetav kulg aitab osalejal elu korrastada ja 
emotsioone valitseda, kasvatades ühtlasi turvatunnet8. Rituaalid muudavad 
abstraktse tõeliseks ja kogukonnas jagatavaks, kui sümboolselt kujutatakse 
moraalseid väärtusi, nagu truudus, usaldusväärsus või vastutus, muutes need 
niiviisi nähtavaks ja kogetavaks. Üsna sageli tehakse seda muusika või tantsu 
abil, mis vallandab positiivsed tunded, mida hiljem meenutada. 

3  Eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on rituaal „mingi usu- või kombetalituse kindlaks-
kujunenud kord, tseremoonia; kombetalitus või nende kogum“. Vt Eesti keele seletav sõna-
raamat 2009. Langemets, M.; Tiits, M.; Valdre, T.; Veskis, L.; Viks, Ü.; Voll, P. (toim). 
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
https://www.eki.ee/dict/ekss/index.cgi?Q=rituaal&F=M (10.10.2019). – Tõlkija kommentaar
4  Dücker, B. 2012. Rituale. – Erwägen – Wissen – Ethik, Nr. 23, Heft 2, S. 165–173. 
[Dücker 2012]
5  Vrd Euskirchen, M. 2005. Militärrituale. Analyse und Kritik eines Herrschaftsinstruments. 
Köln: Papy-Rossa. [Euskirchen 2005] 
Vrd ka Annen, H.; Jufer, H. R. 2005. Vom Sinn und Unsinn von Ritualen. – Allgemeine 
Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 10, S. 8–9. 
6  Jäggi, C. J. 2009. Sozio-kultureller Code, Rituale und Management. Neue Perspektiven in 
interkulturellen Feldern. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
7  Euskirchen 2005.
8  Dücker 2012.
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Pilt 1. Kiri Šveitsi parlamendihoone kuplil: „Üks kõigi eest, kõik ühe eest“. Pildid ja 
motod muudavad kõrgema idee nähtavaks ja kogetavaks (mobility.ch).

Pilt 2. Jäähokimeeskond mängu eel: rituaali käigus demonstreeritakse oma ühtsust ja 
ühtlasi kasvatatakse seda (swissinfo.ch).
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Neid aspekte illustreerib hästi meeskonnasport. Küllalt tuntud on näide 
 jäähokimeeskonnast, kes koguneb enne mängu algust oma värava ette kind-
lat rituaali täitma. Selle taga peitub kavatsus demonstreerida oma ühtsust 
ja ühtlasi tunda seda ise. Iga mängija peab sel hetkel teadvustama, et on 
jätnud oma ego riietusruumi ja peab andma end nüüd täielikult meeskonna 
teenistusse. Kõigi ühistegevus annab edasi sõnumi, et meeskonnakaaslased 
mõtlevad ja tunnevad ühtmoodi. Aga mitte üksnes see ei anna enne algus-
vilet julgust mänguks, mis võib lõputu treenimise ja parima ettevalmistuse 
kiuste võtta ometi ettearvamatu pöörde. Üksnes rituaali sissetöötatud kulg 
annab vajaliku kontrollitunde ja aitab täita eelseisvat ülesannet vankumatu 
kindlusega. 

Pilt 3. Rituaalid ja nende sümboolne mõju: sümbolid loovad ühtekuuluvustunde 
(younggerman.wordpress.com).

Sõjaväelises kontekstis väljendab näiteks lipu üleandmine ja ka pidulik sisse-
kandmine üksmeelt ja eesmärgile suunatust. Lisaks kinnitavad  rituaalis 
osalevad sõjaväelased ühiselt lipule suunatud pilguga kuuluvust ühisesse 
 sotsiaalsesse korda. Õlg õla kõrval kamraadidega tunnevad nad end ühen-
duse osana kindlalt ja turvaliselt.

Rituaalid paistavad niisiis iseäranis silma sümboolsete toimingutega, 
mis annavad osalejatele identiteedi ja turvatunde. Jäädes ustavaks ütlusele 
„Mis kaua kestnud, saab olla üksnes hea“, on rituaalid ka traditsioonide 
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konstrueerijad.9 Seejuures on tähtis roll sellistel väärtustel nagu osadus, 
truudus ja usaldusväärsus. Need asetsevad esiplaanil ka rituaalselt mõnda 
sotsiaalsesse rühmitusse vastuvõtul.

2. Initsiatsioonirituaalid

Suured tseremooniad, 
nagu lipu üleandmine 
või vandetõotuse and-
mine, kuuluvad makro-
tasandi rituaalide hulka, 
initsiatsioonirituaalid 
paigutuvad mikrotasan-
dile. Esimeste puhul 
on esiplaanil suuremad 
sotsiaalsed struktuurid, 
viimaste vaateväljas on 
ennekõike väikesed rüh-
mad või üksikisikud. 
Initsiatsioonirituaalide 
all mõistetakse vastu-
võturituaale, mis on seo-
tud kindlate  saavutus- või 
käitumisnõuete kinni-
tamisega. Pärast edukat 
protseduuri vabanetakse 
kõrvalseisja staatusest 
ja saadakse rühma liik-
meks. Nii näiteks käis 
rüütliseisusse vastuvõtt 
varem tõepoolest löö-
giga – tihtipeale löögiga 
näkku –, et kontrollida 
rituaali käigus rüütliks 
pürgija enesevalitsust. 

9  Schwarz, N.; Szvircsev Tresch, T. 2010. Militärische Traditionen – Unsinn oder sinn-
voll? – Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, Nr. 10, S. 30–31.

Pilt 4. Pidulik rüütlikslöömine: rühma vastuvõtuks tuleb 
lasta ennast rituaale täites proovile panna (onemore-
knight.wordpress.com).
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Nii tavamõistes kui ka sõjaväelises kontekstis on initsiatsioonirituaalid 
seega suunatud sisemisele muutusele. Tähtis on distsiplineerida üksikisikut 
ja liita ta kogu üksusega. Mõistagi on siingi osalejad ja publik, seejuures 
piirdutakse tihti üksnes armeesse kuulujatega, kes on rituaali ise juba läbi 
teinud ning asjasse pühendatud.

3. Kui initsiatsioonirituaalid väljuvad kontrolli alt

Juba ammu on teada, et sõjaväelise üksusega liitunud uued sõdurid ristitakse 
ning pannakse seejuures küsitavalt, kohati lausa inimvaenulikult proovile. 
Tänapäeva meedias ning ajal, mil annavad tooni nutikaamerad ja igasugused 
blogid, jõuab niisugune informatsioon ja pildimaterjal üha sagedamini ava-
likkuse ette.10 Nii teatas ajaleht Frankfurter Rundschau 2017. aastal sellistest 
vahejuhtumitest Pfullendorfi  kasarmutes, kus saavad väljaõppe Bundeswehri 
ühe eliitüksuse sõdurid. Vastuvõturituaalide käigus sunniti noorsõdureid 
kaamera ees lahti riietuma ja seksuaalselt motiveeritud harjutusi tegema, 
neid seoti tundideks tooli külge ja kasteti voolikutest veega.11 Peale selle 
võib lugeda meediast lugusid jälestusväärsetest julgusproovidest toore liha, 
ohtra alkoholi ja värske pärmiga (alkoholi koosmõjul põhjustas see kontrolli-
matut oksendamist) ning muudest alandavatest tegevustest, mida tuli läbi 
teha rebasteks kutsutud noorsõduritel mägiküttide (Gebirgsjäger) üksusega 
liitumisel12. Ka Šveitsi armees on tulnud ette võrreldavaid juhtumeid. Näi-
tena võib tuua ajakirjanduses ulatuslikult käsitletud „hamburgerite ristimise“ 
(Hamburgertaufe)13, mille käigus pidid ühe kompanii noorsõdurid  kõigepealt 

10  Annen, H. 2012. Die Kehrseite der Medaille. Wenn Rituale zum Selbstzweck werden. – 
Erwägen – Wissen – Ethik, Nr. 23, Heft 2, S. 176–177.
11  Geyer, S. 2017. Erniedrigung und Sex-Rituale bei Elite-Truppe. – Frankfurter Rundschau.
https://www.fr.de/politik/erniedrigung-sex-rituale-elite-truppe-11075759.html (09.09.2019).
Vt samal teemal: Sisejuurdlus: Saksa sõjaväebaasis levisid sunniviisilised seksuaal-sadist-
likud praktikad. 2017. – Postimees, 30. jaanuar.
https://www.postimees.ee/3997487/sisejuurdlus-saksa-sojavaebaasis-levisid-sunniviisilised-
seksuaal-sadistlikud-praktikad (09.09.2019). – Tõlkija kommentaar
12  Steinlein, Ch. 2010. Die Gesetze der Meute. – Focus.de.
https://www.focus.de/wissen/mensch/psychologie/tid-17212/initiationsriten-die-gesetze-der-
meute_aid_479223.html (09.09.2019).
13  Termin hamburgerite ristimine on tuletatud sellest, et sõjaväelises baasväljaõppes (noor-
sõdurite koolis) tehakse sõdurist „hakkliha“, et teda siis esimese jätkukursuse jooksul 
„hambur gerina“ ristida. Nõnda nimetatakse „hamburgeriteks“ sõdureid, kes on läbinud esi-
mese jätku kursuse – ja neid „hamburgereid“ ristitakse kompaniisse vastuvõtmisel. – Tõlkija 
 kommentaar
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toore muna koos koorega ära sööma ja selle odava õllega alla loputama 
ning seejärel roiskunud lihatükke täis haisvas vees roomama, enne kui nad 
viimaks aluspükstes ja -särgis teistele kompaniiliikmetele õhtusööki pidid 
serveerima.14 Suurema vaevata võib internetist leida seesuguseid näiteid ka 
teiste riikide armeede kohta15.

Niisiis võib jääda tõdemuse juurde, et rituaalid vastavad üldiselt inim-
likele vajadustele16 ja neil on täita mingisse rühma vastuvõtmisel tähtis 
roll. Rituaalide iseärasused ja toimimispõhimõtted aga kätkevad ohtu, et 
kogu asi väljub kontrolli alt ja sealjuures riivatakse osalejate inimväärikust. 
Selle taustal sageli esile kerkiv ja avalikku arvamust mõjutav suhtumine, 
et see sugused rituaalid tuleks üldse ära keelata, ei oleks kuigi mõistlik. 
Neid rituaale täidetaks siis edaspidi tõenäoliselt varjatult ja nii väljuksid 
need veelgi rohkem kontrolli alt. Pigem tuleks järjekindlalt tegelda selliste 
rituaalide tundemärkidega. Nõnda muudetakse rituaalide kesksed elemendid 
nähtavaks ja konkreetseks. Teadmine nende rollist, avaldumisvormidest ja 
kasutusest avab võimaluse neid mõjutada, arvestades kindla rituaali eripära 
ja ühtlasi kaitstes selles osalejaid.

4. Komistuskivid

Rituaalide eesmärgile suunatust silmas pidades on uute liikmete rühma 
vastu võtt oluline mõlemale poolele. Ühest küljest peavad uustulnukad 
 tutvuma sotsiaalselt arenedes oma sõjaväelise üksuse iseärasuste ja orga-
nisatsioonikultuuriga. Teisalt tahab rühm veenduda uute liikmete lojaal-
suses ja osalt ka alluvussuhtes. Just see võib viia kohatute ja alandavate 

14  Topiwala, G. 2011. Demütigende Rituale im WK. – Blick.
http://www.blick.ch/news/schweiz/wetsschweiz/militaerjustiz-eingeschaltet-demuetigende-
rituale-im-wk-id87060.html (09.09.2019).
15  Vt nt Batchelor, T. 2016. Young soldiers ‘sexually abused’ in sick initiation ceremony into 
Queen’s Guard. – Express, 21 March.
https://www.express.co.uk/news/uk/654356/Young-soldiers-sexually-abused-sick-initiation-
ceremony-Queens-Guards (12.09.2019).
Vrd ka: Toubekis, P. 2016. Greek Soldiers Remember the Worst Hazing Rituals They Had to 
Endure. – Vice.com, 20 May.
https://www.vice.com/en_ca/article/3b48wj/greek-army-worst-hazing-rituals-876  
(12.09.2019).
Siirderiitustest Nõukogude armees loe nt Tender, T. 2003. Sõjaväe slängist siirderiituste 
kaudu. – Eesti Emakeele Selts.
http://www.emakeeleselts.ee/omakeel/2003_2/Tender.pdf (12.09.2019). – Tõlkija kommentaar
16  Michaels, A. 2011. Wozu Rituale? – Spektrum der Wissenschaft, Nr. 1, S. 6–13.
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tegevusteni. See võib tekitada rituaalides isemoodi arengu, nii et lõpuks on 
olulised vaid toimingud, millel ei ole enam ammugi pistmist rituaali algse 
eesmärgiga, vaid mis teenivad üksnes rühmaliikmete lõbustamise või koguni 
haiglase meelelahutuse huve.

Mis puutub rituaalide sümboolsusesse, siis pakub sõjaväeline kontekst 
selleks viljakat pinnast. Mõelgem kas või ajaloolistele sündmustele või isi-
kutele, kelle järgi on nimetatud sõjaväelisi grupeeringuid, samuti ajaloo-
listele paikadele, mis annavad vastuvõturituaalidele erilise mõõtme. Oht 
peitub eelkõige selles, et liiga vähe arvestatakse niisuguste elementide 
 konteksti, rituaalides kasutatakse küsitavaid sümboleid ja nii viiakse need 
ellu poliitiliselt või religioosselt sobimatul kujul. Pidulik ja emotsionaalselt 
laetud meeleolu võib tekitada osalejates valesid ettekujutusi ja kinnistada 
valesid väärtusi.

Sümboolsed tegevused teenivad komplekssuse vähendamist, mis on iga-
suguste rituaalide keskmes. Kujutagem näiteks ette missioonieelset eba-
kindlust ja hirme. Kuigi väljaõppes ja missiooni ettevalmistuses on teh-
tud kõik missiooni edukaks täitmiseks, ei olda siiski kindlad, kas tullakse 
eluga koju tagasi. Veel rohkem kui muidu peavad sõdurid olema kindlad 
 kamraadide abis ja toes. Ühised sümboolsed tegevused aitavad tuntavaks 
muuta ühtehoidmist ja usaldust. Iseäranis uustulnukate puhul peab olema 
täiesti kindel, et nad on valmis üksuse ja ülesande nimel ohvreid tooma. Nii 
näitavad praegused uuringud, et just ühiselt läbi elatud valulised ja kohu-
tavad kogemused, millele on vastu pandud, viivad ühtekuuluvustundeni, mis 
liidab tugevamalt kui ükski muu ühtse identiteedi loomise viis17. See võib 
viia tagajärjeni, et osalejatele on rühma liitmiseks õigustatud iga vahend. Kui 
nende vahendite kasutamisele järgnenud missioon on olnud edukas, tugev-
dab see rühma liikmeid nende teguviisides veelgi. Nõnda ei tohi rühma sees 
enam keegi nendes teguviisides kahelda, sest seda tajutaks läbiproovitud 
eduvormeli ohustamisena ja nii tõrjutaks ka igasugust kriitikat.

Makrotasandi rituaalide eesmärk on muu hulgas avaldada mõju ka 
tsiviil publikule, kuid militaarsed initsiatsioonirituaalid viiakse üldjuhul ellu 
 tsiviilavalikkuse eest varjatult. Publikuks on sõdurid, kes juba kuuluvad 
rühma ja on niisuguse rituaali varem läbi teinud. Kindlatest tavadest tea-
vad harilikult vaid rituaalis osalejad. Nad on huvitatud, et nende järeltulijad 

17  Whitehouse, H.; Jong, J.; Buhrmester, M. D.; Gómez, A.; Brock, B.; Kavanagh, Ch. M.; 
Newson, M.; Matthews, M.; Lanman, J. A.; McKay, R.; Gavrilets, S. 2017. The evolution of 
extreme cooperation via shared dysphoric experiences. – Scientific Reports, Vol. 7.
https://www.nature.com/articles/srep44292 (09.09.2019).
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teeksid läbi samasugused katsed, või on neil ideid, kuidas protseduuri veel 
„huvitavamaks“ muuta. See on võimalik vaid siis, kui nende toimingute 
kulgu ei avalikustata. Seda süvendab tõsiasi, et tabudel on eriline võlu, ja 
nõnda on kogu rühm iseenesest motiveeritud kõike iga hinna eest saladuses 
hoidma. Rituaal isoleeritakse niimoodi täielikult välismaailmast lähtuva ja 
teatud juhtudel olukorda hädavajalikult tasakaalustava mõjutuse eest.

Kui lasta eelkirjeldatud aspektid vaimusilma eest läbi, jääb silma, et 
rituaalide eriomased tunnused ja olemus pakuvad ilmselgelt head pinnast 
niisuguste tegevuste soovimatule arengule. Seejuures ilmnevad ohumärgid 
rühmas üldjuhul sotsiaalsete tegevuste käigus. Nõnda võib leida süvendatud 
analüüsi sotsiaalpsühholoogia vallas.

5. Täiendusi sotsiaalpsühholoogilisest vaatenurgast

Rühma tähenduse ja selle mõju kohta üksikisiku arvamuse kujunemisele 
annab tähelepanuväärset infot sotsiaalpsühholoogia ühe teerajaja Solomon 
Aschi konformsuse eksperiment18. Kaheksaliikmelisele rühmale näidati 
kaardile joonistatud sirget ja anti ülesanne leida teiselt kaardilt kolme eri 
pikkusega sirge seast sama pikk sirge. Ülesanne oli võimalikult lihtne, nii 
et kontrollrühmas vastasid osalejad üle 99% juhtudest õigesti. Sellele järg-
nenud katse oli aga korraldatud nii, et kaheksast rühmaliikmest vaid üks oli 
tõeline katseisik. Ülejäänud olid nn kaasosalised, kes teadsid katse tegelikku 
eesmärki. Tõeline katseisik vastas küsimusele alati viimaste seas. Kaasosa-
listele anti korraldus anda ühehäälselt kas õigeid või valesid vastuseid. Eks-
perimendi eesmärk oli uurida, kas tõelised katseisikud muganduvad kaas-
osaliste seisukohtadega, andes õiget vastust teades enamiku arvamuse mõjul 
siiski vale vastuse. Vastuste uurimisel selgus, et 33% antud vastustest olid 
valed. 12 katses oli vaid 20% katseisikutest vastanud õigesti, 20% ühinenud 
ühel või kahel korral enamiku vale vastusega ja 60% andnud rohkem kui 
kahel korral vale vastuse. Need tulemused saadi kaheksaliikmelise rühma 
puhul, veel suurem osalejate arv ei oleks ilmselt tulemust muutnud. Seevastu 
vähenes valede vastuste protsent 5–10 protsendini, kui neljas kaasosaline 
vastas õigesti. Samuti leiti, et mida vähem kaasosalisi, seda vähem mugan-
dutakse. Konformsuse tase langes märkimisväärselt ka siis, kui  katseisik 
sai vastata privaatselt, näiteks kirjalikult. Kirjeldatud uurimuse näitel võib 

18  Asch, S. E. 1956. Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a 
unanimous majority. – Psychological Monographs, Vol. 70, Issue 9, pp. 1–70.
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niisiis tõdeda, et inimestel on kalduvus liita ennast kõrvalseisjana või vähe-
muse esindajana ühtse rühmaga. Selleks ollakse valmis koguni avalikult 
avaldama arvamust, mis on vastuolus omaenda arusaama või veendumusega. 
Kui aga rühm ei ole üksmeelne, väheneb see võimalus märgatavalt. Oluliselt 
mõjutavad mugandumist rühmaga niisiis rühma suurus, selle liikmete üks-
meel ja ka tingimus öelda oma arvamus avalikult välja. 

Pilt 5. Aschi konformsuse eksperiment: ei ole lihtne massi seast välja astuda ja teist-
sugust seisukohta väljendada (www.spektrum.de).

Teine muljetavaldav näide selle kohta, et inimesed tegutsevad asjaolude 
kokku langemisel oma veendumuse vastaselt, on Stanley Milgrami kuule-
kuse eksperiment19. Ka siin jäeti tõelised katseisikud uurimuse tegelikust 
ees märgist teavitamata. Katse oli tehtud õppeeksperimendina, mille käigus 
pidi nn õpilane katse esimeses etapis pähe õppima mitmesuguseid sõnapaare 
ja teises etapis ühe sõna nimetamisel selle paarilise nimetama. Sõnad tulid 
õpetajalt, kes istus teises ruumis ja kellele anti ülesanne õpilast iga vale 
 vastuse korral elektrilöögiga karistada. Selleks oli välja töötatud šokiaparaat, 
mille löögiastmed kasvasid alates 15 voldist 15-voldise vahemikuga kuni 
450  voldini. Iga järgmise vale vastuse eest tuli õpilasele anda 15 volti tuge-
vam elektrilöök. Õpetaja tegevust jälgis eksperimendi juht. Ainus tõeline 
katseisik oli selles eksperimendis õpetaja. Kõik teised osalejad mängisid oma 
rolli ja teadsid, et selles katses on vaatluse all kuulekus autoriteedile. Õpilane 

19  Milgram, S. 1974. Obedience to Authority. New York: Harper & Row.
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oli tegelikult toolile aheldatud näitleja. Õpetajatel ei olnud küll õpilastega 
silmsidet, kuid nad kuulsid alates 75 voldist nende valuhäälitsusi ja alates 
330 voldist ei olnud neist enam midagi kuulda. Alates 150 voldist pöördusid 
paljud õpetajad kahtlevalt eksperimendi korraldaja poole, kuid said korral-
duse: „Palun jätkake! Katsetingimused nõuavad, et te jätkaksite!“ Viimaks 
öeldi õpetajale: „Teil pole muud valikut, te peate jätkama!“ Katse lõpetati, kui 
õpetajat ei suudetud enam millegagi mõjutada. Kuigi õpetajad pidid arves-
tama, et õpilased võisid kannatada tugevat valu või saada koguni raskeid 
tervisekahjustusi, läks kaks kolmandikku katseisikutest hoolimata  õpilaste 
karjumisest ja appihüüetest karistamisega siiski maksimaalse, 450 voldini. 
Tegelikkuses oleks see olnud väga valus, kui mitte surmav elektrilöök. Keegi 
õpeta jatest ei peatunud enne 300 voldini jõudmist. Sellest katsest järeldus 
šokeeriv tõdemus, et täiesti tavalised inimesed võivad teistele märkimis-
väärseid kannatusi valmistada. Autoriteetse isiku korraldusest piisas, et 
karistada õpilast õppeülesande täitmisel antud valede vastuste eest elektri-
löögiga – teadmata sealjuures, et aparaat ei olnud vooluvõrguga ühendatud. 

Milgram tegi eksperimenti mitmes variatsioonis, kusjuures  järgmistel 
teguritel oli kuuleka käitumise seisukohalt arvestatav mõju. Õpetajale 
tehti eksperimenti sisenemine väga kergeks, sest alustati nõrga vooluga. 
15 voldi korral ei tekkinud kellelgi kõhklusi. Vajalikuks osutus ka legitiimse 
 autoriteedi kohalolu. Selleks oli valges kitlis teadlane. Sealjuures oli õpetaja 
talle allutatud, st katseisik sai veeretada vastutuse vähemalt osaliselt eks-
perimendi juhile. See leidis näiteks väljendust lauses „Teie ju olete doktor, 
teie ilmselt teate, mida teete“. Samuti aitas füüsiline distants õpilasega ja 
füüsiline lähedus eksperimendi juhiga kaasa sellele, et katseisikud käitusid 
kuulekalt. Viimaks jäi katse käigus silma, et õpetajad hakkasid õpilasi alan-
dama ja õigustama oma käitumist sellega, et nemad ei saa midagi parata, kui 
õpilased nii palju vigu teevad. Nii nagu eelmises lõigus kirjeldatud konform-
suse eksperimendis, oli olukord eriti imekspandav, kui katseisikud ei leidnud 
mingeid vastuolusid. Nii näiteks läks kahe õpetajaga korraldatud katses, kus 
mõlemad olid ühel nõul, kuni 90% katseisikutest suurima võimaliku pingeni, 
sellal kui lahkarvamuste korral jõudis nii kaugele vaid 10% katseisikutest. 
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Pilt 6. Milgrami šokiaparaat: Milgrami eksperimendi õpetajad teadsid, et nad tekitavad 
õpilastele valu (www.psychologicalscience.org).

Teiste kohalviibijate käitumine mängib samuti olulist rolli selles, kas  ini mesed 
sekkuvad ülekohtusena näivas olukorras aidates või mitte.  Abistamis- ja 
 sekkumiskäitumise uurimise algusajal, 20. sajandi kuue kümnendatel  aastatel, 
oli ilmunud ajaleheartikkel noore naise mõrvast New Yorgi Queensi linna-
osas20. Selles jutustati, kuidas võigas kuritegu kestis 45 minutit ja seda nägi 
või kuulis pealt 38 inimest. Sellest hoolimata ei sekkunud keegi ja politseisse 
helistati alles pärast roima. Kui mõnda neist pealtnägijatest hiljem sel tee-
mal küsitleti, oli tüüpiline vastus: „I didn’t want to get involved.“21 Selles 
peegeldub tõsiasi, et inimesele on suur vaimne pingutus initsiatiivi haarata 
ja end hädaohtu asetada. Pärast seda juhtumit jõuti teedrajavate uuringute22 
kaudu erinevate teguriteni, mis süvendavad kalduvust niimoodi käituda. Nii 
võib mitmetimõistetav olukord saada õigustuseks mittesekkumisele. Näiteks 
võib pimedas raskesti eristatavaid liikumisi ja hääli tõlgendada ka mehe ja 
naise normaalse suhtetülina, millesse keegi meelsamini ei sekkuks. Sellega 
võib olla seotud ka kalduvus omistada ühele osalevale isikule süü, mis aitab 
hiljem põhjendada abi andmast loobumist. Termin pluralistlik ignorantsus 
tähendab seejuures, et kriitilises olukorras vaatavad inimesed kõigepealt, 

20  Rasenberger, J. 2004. Kitty, 40 Years Later. – New York Times.
https://www.nytimes.com/2004/02/08/nyregion/kitty-40-years-later.html (10.09.2019).
21  Ma ei tahtnud sekkuda (ingl).
22  Nt Darley, J. M.; Latané, B. 1968. Bystander intervention in emergencies: Diffusion of 
responsibility. – Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 8, pp. 377–383.
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mida teevad teised. Nood ei tee selsamal põhjusel sageli midagi, mistõttu 
järeldatakse, et kui keegi midagi ette ei võta, siis ei saa ju kõik nii halb 
olla. Sellistes olukordades võtab maad vastutuse hajumine. Ka siin mängib 
teiste kohalviibimine olulist rolli, kusjuures mõeldakse, et vastutus lasub 
paljude õlgadel ja ka teised võiksid ju viimaks initsiatiivi haarata. Vastutuse 
hajumisega selgitatakse sedagi, et rühmad kalduvad langetama riskantseid 
otsuseid23. Viimaks on tähendus ka ajatunnetusel. See ilmnes katses, kus 
õppuritele anti korraldus ühest hoonest teise minna ja neil oli seejuures eri-
nev ajasurve. Selle katsega jõuti tõdemusele, et just ajasurve mängis otsus-
tavat rolli, kas õppurid hoolisid maaslamajast, kel olid silmanähtavad tervise-
probleemid. 

Pilt 7. Kõrvalseisja efekt: kohalviibijate rohkus võib abikäitumist pärssida (bricefoun-
dation.org).

Kirjeldatud eksperimendid võimaldavad heita pilgu rühma arengu seadus-
pärale. Need näitavad, kuidas tekib kuulekus, ja teevad üldiselt selgeks, kui 
palju mõjutavad tegutsemist olukord ja asjaolud. Halb külg on seejuures, 
et peaaegu keegi ei ole kaitstud selle eest, et olukord haarab teda kaasa ja 
sunnib tegema midagi, mis teisi kahjustab ja millest ennast muidu eemal 
hoitaks. Hea on aga teada, et niisuguseid tegusid ei tee halvad, vaid tavalised 
inimesed, kes on nendest mehhanismidest mõjutatud. Süsteemne teadmine 
määravatest teguritest aitab õigel ajal ja tõhusalt sekkuda.

23  Janis, I. 1972. Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions 
and Fiascoes. Boston: Houghton Mifflin.
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6. Juhtimisvastutus

Eelnevatest mõttekäikudest tuleneb ülema üldine kohustus ja vastutus anda 
rituaalidele mõistlik siht ning mitte lasta neil muutuda halvas mõttes ees-
märgiks omaette, hoida rühma areng kontrolli all ja kanda hoolt, et rituaalid 
mõjuksid osalejatele edasiviivalt, unustamata ka ülesannet ennast. Mõistagi 
võiks nüüd oodata kindlaid juhtnööre. Sotsiaalses kontekstis aga ei leidu 
kunagi lihtsaid tegevusjuhiseid, seetõttu tuleb järgnevaid suuniseid mõista 
üldise suunana, mida tuleb korduvalt ja olukorda analüüsides kaaluda ning 
osalejatega läbi arutada.

Ennetavalt on tähtis, et osalejate väärikust ja terviklikkust kahjus tavatele 
rituaalidele ei tohi pakkuda soodsat kasvupinnast. See  tähendab, et niisugu-
sed väärtused nagu inimväärikus, ausus, respekt, usaldus ja  kamraadlus24 
vajavad argielus teadlikku järgimist. Nende järgi tuleb  harjuda elama, näi-
teks kui neid väärtusi eeldavad väljaõppe eri valdkonnad või  harjutused ning 
kui nende järgi käitumist ka sihikindlalt jälgitakse ja tagasi sidet antakse. Nii 
võib muu hulgas tähele panna, kuidas inimesed üksteisega ümber käivad ja 
üksteist toetavad, kuidas üksikisik rühmaga liitub ning mil moel muutub 
käitumine stressi toimel. Need tõdemused arutatakse läbi vestlustel ja taga-
sisidet andes, nii et sellest tekib järk-järgult ühine arusaam nende väärtuste 
avaldumisest ja mõjust igapäevategevustes ning näiteks stressirikastes olu-
kordades. Ilmselt on mõistetav, et kandva väärtusbaasi loomine ei saa raja-
neda ühekülgsel ülalt tuleval käsul. Pigem tuleb kaasata kõiki osalisi, andes 
neile niimoodi märku, et vastutust kandma peab igaüks. Seepärast märkab 
igaüks, et oluliste väärtuste järgi elamisel, nagu ausal seisu kohavõtul, teist-
suguse arvamuse arvestamisel, kellegi teise usalda misel või kamraadlike 
väärtuste omaenese vajadustest kõrgemale seadmisel, on alati hind, olgu siis 
jõupingutuse, aja- või ressursikuluna või millestki loobu misena. Moodusta-
des aktiivselt ja kogu üksust kaasates vankumatu väärtus baasi, mõjutavad 
juhid armee liikmete väärtushoiakuid ja käitumist ning vastavad mitte üks-
nes oma juhtimis-, vaid ennekõike ka kasvatusvastutuse nõudmistele.

Sellest kõigest lähtudes on üsna suur võimalus, et rituaalide komistus-
kividest ja delikaatsetest sotsiaalsetest mehhanismidest hoidumise püüdlusi 

24  Vrd Annen, H.; Steiger, R.; Zwygart, U. 2004. Gemeinsam zum Ziel. Anregungen für 
Führungskräfte einer modernen Armee. Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber Verlag; vt ka Eggi-
mann, N. 2017. On Courage, Comradeship, Discipline, and Security: The Factorial Structure 
of Military Values and Virtues in the Swiss Armed Forces. Doctoral Thesis. Zurich: University 
of Zurich; vt ka Kernic, F.; Annen, H. 2016. Führung und Werte. – Military Power Revue, 
Vol. 1, pp. 5–14.
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kroonib viimaks edu. See eeldab, et eesmärgi nimel tuleb lähemalt selgi-
tada, milleks mingit rituaali täidetakse. Teadupärast on initsiatsioonirituaa-
lide (loe: hamburgerite ristimise) eesmärk rühma vastuvõtt. Nii veendutakse 
uustulnukate lojaalsuses ning igaüks on pärast üle elatud vastuvõturituaali 
kindel, et kuulub nüüd rühma ja tohib seetõttu arvestada rühma toetusega. 
Seda silmas pidades tuleks mõelda, kuidas vastuvõetavad proovile panna. 

Nii peaks olema ilmne, et rühma vastuvõetav peaks tõestama kindlaid, 
üksusele kohaseid võimeid ja oskusi. Kui tal tuleb näidata selleks vaja likul 
määral julgust ja eneseületamist, vastab see igati niisuguse rituaali ole-
musele. Siiski tuleb hoolt kanda vastuvõetava inimese turvalisuse ja puutu-
matuse eest. Samuti peab vastuvõetaval olema alati võimalus rituaal katkes-
tada, ilma et teda seepärast rühmast välja tõugataks. Ideaalne oleks, kui talle 
antaks siis võimalus saada vastu võetud muul moel. Kui selliseid katseid ja 
julgusproove korraldatakse peamiselt juba rühma kuulujate lõbustamiseks, 
on see selge ohumärk ja põhjus muuta rituaali nii, et eesmärk ja kesksed 
väärtused tuleksid uuesti esiplaanile. Samuti annab põhjust asuda lähemalt 
uurima see, kui mingisugust rituaali põhjendatakse üksnes sellega, et nii 
on ju alati tehtud. Niisiis tuleb hoolt kanda, et kesksed väärtused, rühma 

Pilt 8. Padjasõda West Pointis: rituaalid võivad isegi eliitkoolis kontrolli alt väljuda 
(dailymail.co.uk).
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vastuvõtmisel kehtivad normid ning rituaali eesmärgid oleksid alati selgelt 
ja järjekindlalt väljendatud. 

Sümbolite kasutamine rituaalides on vältimatu. Nende abil muudetakse 
nähtavaks ja tuntavaks metafüüsiline külg, abstraktsed kõrgemad ideaalid ja 
ideed. Rituaalides kasutatavad sümbolid, nagu kindlad märgid, insiigniad 
või lipud, samuti sümboolsed toimingud, nagu teatud laulude laulmine, tuleb 
aga valida võimalikult hoolikalt ja arvestades tekkida võivaid seoseid. Need 
ei tohi puudutada kedagi rassistlikult ega seksistlikult ning riivata kellegi 
usulisi tundeid. Peale selle tuleb loobuda sümbolitest, mis on ajalooliselt või 
poliitiliselt probleemsed, sest neid saab muu hulgas seostada sõjakuritegude 
või totalitaarse režiimiga. Niisiis tuleb vältida võimalust, et osalejad talle-
tavad emotsionaalselt tugevalt laetud seisundis endasse pilte ja mõtteid, mis 
on selges vastuolus organisatsiooni väärtuste ja -kultuuriga. Lõpuks leidub ju 
piisavalt mõjusaid pilte, lööklauseid või laule, mis esindavad probleemideta 
ja positiivsel moel initsiatsioonirituaalides vahendatavaid sõjaväelisi väär-
tusi, nagu truudus, respekt või usaldus.

Tabustatud rituaalidel on eriline külgetõmbejõud. Nagu eespool kirjel-
datud, on aga avalikkus makrotasandi rituaalide oluline külg. Sestap ei ole 
vaja karta, et mikrotasandi rituaalid kaotavad oma mõju, kui neid täide-
takse avalikult. Nn hamburgerite ristimine tuleb korraldada nõnda, et seda 
võiks kõhklemata ellu viia ka küla- või linnaväljakul. Nii on vastutajal lihtne 
vahend, millega ära hoida haiglasi fantaasiaid ja väärastunud tegevust.  

Rühma arenguprotsesse teades on määrava tähtsusega, et igal ajal võib 
kriitiliselt uurida senise arengu ja traditsioonide tagamaid ning avaldada oma 
arvamust. Pimedast kuulekusest loobumine ja kaasamõtlemise kultuur on 
peale selle vältimatud ka ülesandekesksel juhtimisel. Nende rakendamine 
nõuab ülematelt oskust ümber käia alluvatega, kes on valmis ise vastutust 
kandma ja julgust üles näitama. See ei tähenda, et autoriteedist ja kuule kusest 
tuleks täielikult loobuda. Seda ei saa lubada eriti kriiti listes olu kordades, 
kus tuleb juhtida nappide ja konkreetsete käskudega. Siin aitab orienteeruda 
üks Milgrami peamisi tõdemusi, mis ei küsimärgis tanud autori teedi vaja-
likkust, kuid viitas väga selgelt vajadusele uurida ikka ja jälle autori teedi 
tagamaid. Eelkirjeldatud eksperimendid ju näitasid, kui palju loeb üksik-
isikute seisukoha võtt ja võimaluse korral ka teistsuguse arvamuse avalda-
mine.  Sellega julgustavad nad rühmakaaslasi väljendama muidu salajas 
peetud kahtlusi. Lühidalt öeldes on see vastutus vastutuse hajumise  asemel. 
Rituaalide kontekstis tähendab see, et üksikisikud väljendavad kohe kõhk-
lusi, kui toimijad ei põhjenda tegusid piisavalt või kui kogu asi võtab soovi-
matu arengu, ähvardades kontrolli alt väljuda.
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7. Kokkuvõte

2011. aasta detsembris võttis Šveitsi liidunõukogu ehk valitsus seisukoha 
rahvusnõukogu järelepärimises, mis puudutas nn hamburgerite ristimisel 
aset leidnud alandavaid toiminguid. Liidunõukogu jagas järelepärimise esi-
taja seisukohta, et niisugused juhtumid on lubamatud. Samal ajal viidati ka 
sellele, et mõistlikult ellu viidud rituaalid tugevdavad üksuse ühtekuuluvust. 
Nõnda oldi õigustatult vastu püüdlustele keelustada sõjaväes rituaalid, kuigi 
see oleks avalikkuses kindlasti poolehoidu leidnud.

Rituaalid on kooskõlas inimlike vajadustega ja neil on kanda kriiti listes 
siirdeolukordades tähtis roll. Vastuvõtt rühma on samuti siirdeolukord. 
 Initsiatsioonirituaalides eraldatakse uustulnukad sümboolselt rühmast, 
 sidudes neil näiteks silmad kinni. Seejärel antakse neile proovile panevaid 
ülesandeid, mida lahendades tõestavad nad, et on piisavalt väärt saama 
rühma liikmeteks. Pärast proovilepanekut liidetakse nad viimaks rühmaga.25 
Selle tegevusega veendub rühm uustulnuka lojaalsuses ja valmisolekus tuua 

25  Gennep, A. van 1909/1986. Übergangsriten (Les rites de passage). Frankfurt a. M., New 
York: Campus.

Pilt 9. Ühine eesmärk: ühised väärtused, mille järgi elatakse, ei lase juurduda sobima-
tutel rituaalidel (https://schuetze6er.blog/tag/fahnenzeremonien).
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rühma heaks ohvreid. Ja uustulnuk teab pärast vastuvõturituaali läbimist, et 
on nüüd võrdväärne rühmaliige. Seda eesmärki peab hoidma alati silme ees, 
mistõttu ei tohi rituaali elemendid muutuda eesmärgiks omaette, teenides 
halvimal juhul üksnes kohalviibijate lõbustamise eesmärki.

Ühtlasi tuleb hoolt kanda, et rituaalide sisu oleks kooskõlas tege likkusega, 
sõjaväelise ülesandega ja järgimist väärivate sõjaväeliste väärtustega. See 
tähendab, et sooritatavad katsed oleksid otseselt seotud ülesande täitmiseks 
nõutavate võimetega. Kui uustulnuk peab  proovi le  paneku käigus näitama 
üles teatud määral julgust ja raskuste ületamise võimet, vastab see initsiat-
sioonirituaali olemusele, kuid mingil juhul ei tohi ohtu sattuda  inimene 
tervikuna ja tema turvalisus. Peale selle ei tohi kasutatavad  sümbolid olla 
seotud probleemsete ideedega. Just selliste sõjaväeliste väärtuste kohta 
nagu truudus, kamraadlus ja usaldus, millel on vastuvõturituaalides keskne 
 tähendus, leidub arvukalt positiivseid sümboleid ja sümboolseid tegevusi, 
mis tugevdavad osalejate elamusi ja tundeid soovitud suunas.

Sõjaväelised juhid peavad mõjutama eespool kirjeldatud aspekte sel 
moel, et rituaalid omandaksid soovitud konstruktiivse mõju. Kõige paremini 
õnnestub see, toetudes vankumatule väärtusbaasile, mille järgi iga päev ela-
takse. Siin on väärtused alati päevakohased ja nende järgimist harju tatakse 
näiteks teenistuses järjekindlalt Auftragstaktik’i ehk ülesandekeskset juhti-
mist praktiseerides. Kõiki osalejaid kaasa tõmmates luuakse väärtustest 
ühine arusaam. Igaüht tuleb julgustada vastutust võtma ning uurima ühtlasi 
kindlaks kujunenud mustrite ja autoriteetide tagamaid.

Kõigi teenistusastmete sõjaväelastele ja töötajatele tuleb tutvustada 
rituaalide elemente ja neis kätkevaid komistuskive, aga ka rituaalide rühma-
psühholoogilist arengut. Omaenese tegusid ja kogemusi kriitiliselt ana-
lüüsides ning ühtlasi kamraadidega tihedalt suheldes õpivad sõjaväelised 
juhid tundma ära rituaalide ohtlikke või probleemseid külgi, et olla juhina 
valmis õigel ajal sekkuma. Samal ajal kannavad nad vastutust kasvatamisel, 
avaldades mõju oma üksuse väärtushoiakutele ja käitumisele, ning hoolit-
sevad, et igaüks oleks valmis näitama üles julgust ja kui vaja, panema piiri 
soovimatule sündmuste arengule rühmas.
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