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VII

LAHKULÖÖMINE VENE 
RIIGIST

Nüüd orja unest ärkame Ja ühes sõtta tõttame, Sest priius
Läigib meie eel Ja Eesti Vabariigi peal.
Priius, au ja Eestimaa Kui kutsuvad meid sõdima …

— Andres Dido, umbes 1882 —
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Iseseisvumine ja Vabadussõda (1917–1920)

Oma riigi paleuse eostumine

Eestlaste rahvusliku liikumise tärkamisel piirdusid selle taotlused kohaliku 
omavalitsuse ümberkorraldamisega (sealhulgas eestlaste ühendamisega ühte 
kubermangu) ning eestlastele kui riigikodanikele võrdõiguslikkuse saavu-
tamisega. Ei vilksatanud mingit autonoomianõuet (Soome eeskujul) ning 
Vene riiki kuulumine oli ainumõeldav ja vääramatult iseendast mõistetav 
tõsiasi. 27-aastane rahvuslikult mõtlev haritlane Andres Dido (1855–1921) 
oli luuletanud äsja motona kasutatud ulmelised värsid, mis sandarmid 
läbiotsimisel leidsid. On väidetud, et see on esimene kord, kus on sõnas-
tatud mõte eestlaste omariiklusest. Ja Friedebert Tuglas (1886–1971) on 
Juhan Liivi (1864–1913) käsikirjade hulgast leidnud hiljem palju tsiteeritud 
ja prohvetlikuks peetud värsid: „Ja nõnda on lugu ka Eestis ja nõnda on 
elu kiik: ükskord – kui terve mõte – ükskord on Eesti riik!” Liiv oli tollal 
hullumeelne. 1905. aasta revolutsioonis ei esitatud veel Venemaa föderali-
seerimise ja selles Eesti osariigi loomise nõuet. Aga Šveitsi pagenud libe-
raalsed poliitikud koostasid 1906. aastal Eesti esimese autonoomiaprojekti.

Eesti poliitikategelased olid 1917. aasta augustikuuni üksmeelselt Vene-
maast eraldumise vastu. Nad pidasid eestlaste ala poliitiliselt ja majan-
duslikult hästi integreerituks. Riiklikuks paleuseks, parimaks kooselu 
vormiks pidasid nad föderatiivselt korraldatud Venemaad, kus Eestil oleks 
autonoomia. Vene 1917. aasta Veebruarirevolutsioon ja tema käigus sün-
dinud Ajutine Valitsus ei andnud rahvusküsimuses mitte midagi. Ometi 
suudeti mõjutada Ajutist Valitsust liitma oma 30. märtsi määrusega Liivimaa 
kubermangu eesti elanikkonnaga maakonnad Eestimaa kubermanguga 
ja juunis valiti üldistel valimistel Ajutine Maanõukogu. Moskvas toimus 
augustis suur mitmepäevane massikoosolek, nn. Riiklik Nõupidamine, 
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Esimestel päevadel pärast Vene Veebruarirevolutsiooni moodustasid poliitiliselt aktiivsed 

Petrogradi eestlased organisatsiooni Eesti Vabariiklik Liit, mis koondas ja virgutas eeskätt 

eestlastest sõdureid ning seadis sihiks nende heaolu eest võitlemise. Liit ajas radikaalset 

demokraatlikku rahvuslikku poliitikat, tema esimees oli veendunud rahvuslane (tööera-

kondlane) gümnaasiumiõpetaja Artur Vallner (1887–1938). Eesti Vabariiklik Liit korraldas 

Petrogradis 28. märtsil (vana kalendri järgi 10. aprillil) 1917 eestlaste meeleavalduse-rong-

käigu Eesti autonoomia nõudmise toetuseks. (Eesti seltside esindajad olid 17. märtsil 

esitanud Vene Ajutisele Valitsusele vastava seaduseelnõu.) Demonstratsioonid olid tol 

ajal Petrogradis tavalised, eestlaste oma paistis silma arvukuse ja korrastatuse poolest. 

Kirjutati (küllap üle hinnates), et rongkäik oli paari versta pikkune ja et sellest võttis osa 

umbes 40 000 inimest, neist 12 000–15 000 sõjaväelast, töölisi, õpilasi, üliõpilasi, eesti 

seltside liikmeid, üle saja lipu ja kahekümne orkestri (pasunakoori). Meeleavaldust ühen-

dav hüüdsõna oli „Elagu demokratiline waba Wenemaa ja autonomiline osariik Eesti!”. 

Petrogradi eesti bolševikud suhtusid kontrrevolutsioonilisse meeleavaldusse eitavalt, kuigi 

üldiselt oli sellegi meeleolu ja üldmulje sotsialistlik – punane. Punaste lippude hulgas oli 

rohkesti sinimustvalgeid, rohkesti oli topeltlippe (üks külg rahvusvärvides, teine külg 

punane), orkestrid mängisid korduvalt „Marseljeesi”, kõlas ka „Mu isamaa, mu õnn ja 

rõõm”. Rongkäik liikus tolleaegse Vene riigivõimu keskuse Tauria palee juurde. Artur 

Vallner luges ette deklaratsiooni. Petrogradi garnisoni ülem vastas, hüüdis Eestile elagu. 

30. märtsil kinnitas Ajutine Valitsus Eesti omavalitsuse eelnõu, pole kahtlust, et suuresti 

meeleavalduse mõjul. Mis puutub Artur Vallnerisse, siis tema valiti 1. (14.) juulil 1917 Eesti-

maa kubermangu Ajutise Maanõukogu esimeheks. Sellel ametikohal osutus ta oma 

põhjendamatult kõrge enesehinnangu ja erapoolikuse tõttu sobimatuks. Kui 11. (24.) 

oktoobril valiti esimeheks Otto Strandman (1875–1941), solvus Vallner hingepõhjani, 

hakkas bolševikuks, kellega tal varem polnud koostööd, ja siirdus Venemaale. 1918. aasta 

novembris oli Vallner Eesti Töörahva Kommuuna Kultuuri ja Hariduse Valitsuse juhataja.
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mis rahvusküsimuses astus valitsusega solidaarselt igasuguste separatismi-
avalduste vastu. Eestimaa Maanõukogu kinnisel istungil 25. augustil, 
mõni päev pärast Riia langemist Saksa vägede kätte, arutati maa saa-
tust (Balti-Skandinaavia puhverriik vm.). Karl Ast (1886–1971) ja Jaan 
Tõnisson tõstatasid seal omariikluse mõtte. Kuigi istungil leiti, et iseseisev 
Eesti „bufferriik” oleks liiga väike ja nõrk, kõneldi seal ometi juba Eesti 
iseseisvusest, piirdumata Venemaa rahvaste föderatsiooni ainumõttega. 
Küsimuse rahvusvaheliseks muutumise tõttu otsustati moodustada Eesti 
välisesindus. Iseseisvuse mõte jõudis neil päevil ajalehtedesse.

Ometi veel pärast bolševike hukatuslikuks peetavat võimuhaaramist 
Petrogradis 25. oktoobril 1917 sidusid Eesti poliitikud eesti rahva vabaduse 
Vene revolutsiooniga. Tööerakondlane Jüri Vilms (1889–1918) sõnastas veel 
1. novembril Maanõukogus peetud koosolekul arvamuse: „Eesti iseseis-
vusest kuulutamist aga … praegu keegi vist ei usalda ja ei soovita.” 15. 
novembril toimus Maanõukogu istung. Eelnevalt oli läbi arutatud päeva-
kord, sealhulgas Eesti riikluse küsimus. Ei pooldatud Eesti iseseisvuse 
väljakuulutamist. Arutati Venemaa föderatiivsesse vabariiki kuuluva Eesti 
osariigi väljakuulutamist, aga Maanõukogu ei teinud ka seda. Ta kuu-
lutas end „Eestimaa ainsaks kõrgema võimu kandjaks, kelle määruste ja 
korralduste järele kõikidel Eestimaal tuleb käia, kuni Maanõukogu poolt 
demokraatliku valimisseaduse põhjal viibimata kokku kutsutav Eesti 
Asutav Kogu kokku astub, et Eestimaa riiklist korda kindlaks määrates 
maal lõplikku seadusandlist ja valitsuslist võimu luua”. See deklaratsioon 
ei tähistanud veel Eesti riigi sündi, kuigi mõni õigusteadlane on sellele 
tagantjärele üritanud niisugust tähendust omistada. See ei määratlenud 
veel Eesti riikluse iseloomu ega isegi tema vahekordi Venemaaga kui 
emamaaga.

Samal moel saadi Maanõukogu otsustest aru kaasajal. 8. detsembril 1917 
arutati Maanõukogu vanematekogu koosolekul Eesti saatuse variante, 
ilma et iseseisvusest oleks olnud juttugi. Esimene poliitiline jõud, kes ühe 
variandina pidas võimalikuks Eesti kuulutamist iseseisvaks erapooletuks 
vabariigiks, oli Tööerakond oma konverentsil 10.–11. detsembril 1917. 
Sotsialistide-revo lutsionääride partei asendas senise föderatiivse Venemaa 
osariigi nõude detsembrikuus iseseisva Eesti töövabariigi nõudega. Selle 
loosungi tegelik sisu jäi tollal ja hiljem avamata ning üpris ebamäära-
seks. Maanõukogu vanematekogu ning kõigi erakondade esindajad (peale 
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bolševike) jõudsid ühisele seisukohale (nõupidamistel 31. detsembril 1917 
ja 10.–11. jaanuaril 1918), et iseseisvus tuleb välja kuulutada.

Iseseisva Eesti riigi loomise ja Venemaa koosseisu jäämise kõrval aru-
tasid Eesti poliitikud neil aastail mitut olemasoluvarianti. Kõige vähem 
poolehoidu leidis liidendamine Saksamaaga. Selle kava toetajaid oli kadaka-
sakste (luteri vaimulike jt.) hulgas. Saksamaas nähti üldiselt eesti rahvale 
surmaohtu ümberrahvastamise teel. Ettevaatlikud kompromissivõimaluste 
sondeerimised jaanuaris 1918 (Eesti välisdelegatsioonil Saksa Stockholmi 
saatkonnas, Eesti Maarahva Liidu volitusteta saadikuil Berliinis) ei and-
nud mingit selgemat ettekujutust. 1918. aasta detsembrikuu teise poole 
meeleheitlikus olukorras sugenes ka mõte paluda abi Saksamaalt. See mõte 
jäeti kõrvale. Tõsiselt arvestati vajadust ja võimalusi läheneda Suurbritan-
niale. Eesti välisdelegatsiooni juht Jaan Tõnisson kõneles 16. novembril 
1918, jõudnud just tagasi välismaalt, et inglane käib mõjualuste rahvastega 
ümber nagu mesinik mesilastega: võtab küll mett, aga laseb ka mesilastel 
elada, hoolitseb nende eest. Venelane on aga nagu karu: sööb mee ära ja 
lööb mesipuu puruks. Et Inglismaa Eesti iseseisvust toetaks, tuleks teda 
majanduslikult huvitada. Hädaolukorras oldi valmis suveräänsusest loo-
buma. Maanõukogu kinnisel koosolekul 27. detsembril 1918, olukorras, kus 
Vene väed olid vaevalt 50 versta kaugusel Tallinnast, otsustasid erakonnad 
üksmeelselt saata delegatsioon 12. detsembril saabunud Inglise eskaadri 
ülema juurde. Briti valitsusele suunati palve okupeerida Eesti Vabariik, 
võtta see oma protektoraadi alla, nimetada mõni Briti kindral kõigi siinsete 
vägede ülemjuhatajaks. Vähimatki Briti-poolset vastukaja see taotlus ei 
leidnud. Aga see uudis levis järgmisel päeval rahva hulgas, ilma et paljud 
oleksid mõistnudki tohutut moraalset lööki, mida ta tähendas.

16. detsembril 1918, kui punaste kätte langes Rakvere, andis Ajutine 
Valitsus suurele Pariisi rahukonverentsile sõitvale delegatsioonile väga 
kaugele ulatuva ning, paraku, üpris kurvalt realistliku instruktsiooni: 
„Iseseisvalt kõiki rahukongressil ettetulevaid küsimusi ära otsustada. Kui 
Eesti iseseisvust tingimistega antakse, siis järgmises korras läbirääkimisi 
pidada: 1) Soome-Eesti liitvahekord nende rahvaste oma äramäärata; 2) Balti 
rahvaste liit; 3) osariik Vene föderatsioonis.” Lätlastega liitriigi loomist ei 
võetud paljudel põhjustel kunagi arutlusele, küll aga väga elavalt Eesti-
Soome ühisriigi ideed. Muide, isegi äsja taassündinud Poola suurriikli-
kes ambitsioonides pakuti 1919. aastal Eestit Soomele. Läti ja Leedu koos 
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Valgevenemaa, Ukraina ja Kubanimaaga pidid hakkama kuuluma Poola 
riiki. Kogu 1918. aasta jooksul, Saksa okupatsiooni ajal, taotlesid Eesti 
rahvuslased Eesti-Soome liitriigi loomist. Partei Eesti Maarahva Liit (mille 
juhtkonda kuulusid Päts jt.) oli selle ürituse hingeks. 1919. aasta jaanuari 
keskel tõi peaminister Konstantin Päts (1874–1956) välja üksikasjaliku 
Eesti-Soome uniooni ettepaneku. Soomlaste huvi selle liitriigi vastu oli 
taandunud pärast Venemaa tunnustuse saamist oma iseseisvusele 1918. 
aasta lõpul. Eestiga liitumises nähti ränka poliitilist koormat. Riikliku 
liidu kavad vaibusid mõlemal pool lahte 1919. aasta jooksul.

Eesti ajalehed muidugi kirjutasid mitmesugustest poliitilistest kavadest, 
aga Maapäev ja Ajutine Valitsus omalt poolt arusaadavalt ei seadnud kunagi 
kahtluse alla Eesti omariiklust ega vajadust seda kaitsta, olgu omaenese 
jõuga või välisabiga. Nad tavatsesid saatuslikke otsuseid arutada ja vastu 
võtta kinnistel koosolekutel, et mitte rahvahulkades pessimismi süven-
dada. Seda oli niigi küllalt. Murrang mustades meeleoludes toimus alates 
jaanuarist 1919.

Baltimaade hertsog Adolf Friedrich Albrecht 
Heinrich

Baltisakslased pidasid Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kubermangu oma 
kodumaaks, Venemaad isamaaks. Niisugune mitmekordne regionaalne 
identiteet ei ole midagi erakordset. Kuuludes endastmõistetavalt saksa 
kultuuriruumi ja luterlikku maailma, ei samastanud baltisakslased end 
poliitiliselt Saksa riigiga. Seda enam, et Bismarcki tüüritud Saksa riigil 
ei olnud Baltimaade suhtes mingeid anneksionistlikke ambitsioone. Suhe 
Vene riiki väljendus truuduses Vene keisrile. See tähendas balti (eriti Eesti-
maa) aadlile häid positsioone õukonnas, sõjaväes ja riigiaparaadis. Oma 
suhtumist eestlastesse ja lätlastesse olid baltisakslased 1905.–1907. aasta 
revolutsiooni ajal ilmutanud piisava selgusega. Kui algas maailmasõda, 
hoidsid baltisakslased, saksa rahvusest Vene alamad, südames oma rahvus -
kaaslaste poole, kuid säilitasid isamaale lojaalsuse. Vene võimud ja Vene 
avalikkus pidasid saksa päritoluga riigialamaid sisevaenlasteks. 1915. 
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aasta suvel tungisid Saksa väed Kuramaale ning pärast sellist sõjalist edu 
muutus Saksa okupatsiooni võimalus järjest reaalsemaks. Sõja ajal hak-
kasid Saksamaal asuvad baltisakslased levitama Baltimaade annekteeri-
mise mõtet ning ka Saksa riigi ametlik välispoliitika muutus 1915. aasta 
lõpul anneksionistlikuks. Baltisakslased panid nüüd kõik oma lootused 
Saksa mõõgale, kuigi Balti kubermangude rüütelkonnad otsustasid alles 
1916.–1917. aasta talvel asuda tegelikult Vene riigist lahkulöömise teele. 
Stockholmi lähetati Liivimaa kreisisaadik, Voltveti mõisnik, alustama 
konkreetseid läbirääkimisi Saksa võimudega, mida küll veel 1917. aasta 
suvel hoiti salajas. Vene Ajutise Valitsuse 1917. aasta 30. märtsi määrust 
(ja selle rakendusmäärust 22. juunist), mis andis Balti kubermangudele 
uue halduskorralduse, käsitasid baltisakslased rüütelkondade 1721. aasta 
Uusikaupunki rahuni ulatuva riigiõigusliku seisundi rikkumisena ning 
õigustuse ja ajendina Saksamaaga kontaktide loomiseks. Rüütelkondade 
tulihingelised patrioodid kavandasid 1917. aasta sügisel iseseisvat Balti 
riiki ning Berliinis Siseministeeriumis peeti sedasama soovitavaks. 30. 
novembril 1917 kuulutas Eestimaa rüütelkond (täpsemalt: selle komitee) 
Eestimaa Vene riigist sõltumatuks ja palus Saksamaa kaitset (s.t. okupat-
siooni). 17. detsembril otsustas sedasama Liivimaa rüütelkonna maapäev. 
Sõjaline ja poliitiline olukord oli nüüd hoopis uus: 20. novembrist 2. det-
sembrini toimusid Brest-Litovskis Vene-Saksa vaherahuläbirääkimised. 
Pikantne oli, et rüütelkonnad tuginesid bolševike valitsuse „Venemaa 
rahvaste õiguste deklaratsioonile” 3. novembrist 1917, mis andis rahvastele 
vaba enesemääramise õiguse kuni lahkulöömiseni. See tähendab, et Eesti-
maa rüütelkond, tilluke inimrühmitis, feodaalrelikt, esitles end maailmale 
just nagu „Eestimaa hertsogkonna rahvaesindust”, just nagu poleks kahe 
aastasaja jooksul pärast 1710. aastat mitte kõige vähematki muutunud. Ent 
ometi oli, millest said ka aadlimehed hästi aru. „Rahvaste enesemäärami-
sest” rääkimist oli näotu päriselt vältida. 28. jaanuaril (ukj.) 1918 teatasid 
Eestimaa ja Liivimaa rüütelkond Vene saadikule Stockholmis ametlikult 
oma otsusest. (Muide, just see samm, käsitatud riigireetmisena ajendas 
Tallinna bolševikke kuulutama aadel lindpriiks ja vangi võtma.) Esitatud 
dokumendis peavad rüütelkonnad vajalikuks osutada ka „provintsi kogu 
rahva tahtele”, s.o. Eesti Maanõukogu 15. novembri 1917 otsusele. Eesti-
maa rüütelkonna peamehe, Aaspere mõisniku Eduard Julius Alexander 
von Dellingshauseni (1863–1939) ettepanek pidada läbirääkimisi Eesti 
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Maapäeva juhtkonnaga, „eesti rahva ametlike esindajatega”, sai detsembri 
lõpuks Berliinis heakskiidu. Sakslastel ei olnud aga Saksamaaga liitmise 
plaanide vastutasuks eesti poliitikutele pakkuda vähimatki vastutulekut – 
vihjati võimaldada kultuurautonoomiat, emakeelset õpetust algkoolis, 
koloniseerimisel mitte kasutada vägivaldseid meetodeid. Niigi olid eestlaste 
naeruväärse „riigi” ilusad unelmad määratud minema ajaloo prügikasti. 
Baltisaksa päritolu Saksa publitsist ja koloniaalpoliitik Paul Rohrbach 
(1869–1956) ennustas, et olevat mänguasi eesti talupoeg kahe-kolmekümne 
aastaga muuta saksa talupojaks. Eesti Maapäeva vanematekogu arutas 
pühapäevasel päeval, jõululaupäeval Dellingshauseni ettepanekuid ja oli 
üksmeelselt Saksa okupatsiooni vastu.

Saksa väed okupeerisid 20.02.–5.03.1918 Eesti mandriosa. 3. märtsil 
kirjutasid Saksamaa ja Venemaa alla Bresti rahulepingule. Eestimaa ja 
Liivimaa kubermang jäid vormiliselt Vene suveräniteedi alla, kuid sinna 
viidi sisse Saksa politseiväed – ajutiselt, kuni on kehtestatud riiklik kord. 

Saksa okupatsiooniväed Tallinnas 1918.
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(Lisalepinguga 27. augustist loobus Venemaa seal oma riiklikust suverään-
susest.) Balti sakslased uimlesid õnnes. Tartu Jaani kiriku ülemõpetaja 
olevat päästjatele peetud tänukõnes öelnud, et nüüd lõpuks võime lasta 
maski langeda. Tartus ilmunud „Deutsches Extrablatt” kirjutas: „Nad 
tulevad! Jumalale tänu, nüüd on lõpp rumalal loril „enesemääramise” 
õigustest. Rahva tulevikku saab nüüd määrama mitte rumal oma taht-
mine, vaid võitjate sund.” Ja Tallinna Oleviste pastor jutlustas esimese 
okupatsioonipäeva õhtul: „Meie loodame, et Jumal meid hoiab veidra 
väikese riigivärdja eest, mis on sisemiselt täiesti võimetu. Meie soovime, 
et üks tugevam käsi meie üle valitseks …” Saksa võimud ignoreerisid 
täielikult Eesti iseseisvust, mille Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu oli 
24. veebruaril 1918 välja kuulutanud.

Saksa võimude olukorrahinnang otse nõudis teotsemist. Okupeeritud 
alal kehtestati sõjaväevalitsus, eestlased tõrjuti maa haldamisest kõigil 
tasandeil täiesti kõrvale, saksa keel määrati ametlikuks asjaajamiskeeleks. 
Kahetsemisväärne oli Baltimaade rahvuslik koosseis: sakslasi elas Eestimaal 
5,5%, Kuramaal ja Liivimaal 7,6–7,7%. See nõudis kiiret sakslastega kolo-
niseerimist, mitmesuguste kavade järgi 2,5–5 miljoni inimesega. Sellega 
käsikäes pidi käima eestlaste ja lätlaste ümberrahvustamine. Kolonisee-
rimisplaanidest, muide, pidasid sakslased lõpuni kinni (veel novembri alul 
1918 ka Saksa riigikomissar Baltimail sotsiaaldemokraat August Winnig 
(1878–1956)).

Okupatsiooni algusest peale käis Baltimaade riikluse korraldamine. 12. 
aprillil 1918 peeti Riias Eestimaa, Liivimaa, Saaremaa ja Riia linna ühine 
maanõukogu (Landesrat), kus olid esindatud eelnevalt Eestimaa ja Liivimaa 
maakoosolekutel (Landesversammlung) võimude välja sõelutud ja nimeta-
tud saadikud. Ametlikel andmeil oli seal 58 saadikust 34 sakslast ning 16 
eestlaseks ja 8 lätlaseks loetut. (Neistki oli osa deklareerinud, et neil polnud 
õiguslikke volitusi maanõukogu töös osaleda.) See kogum otsustas paluda 
Saksa keisrit moodustada Baltimaadest konstitutsioonilise monarhiaga riik, 
liita see personaalunioonis Preisi kuningriigiga ning jätta Saksa sõjaväelise 
kaitse alla. 22. septembril 1918 tunnustas Saksamaa keiser ja Preisimaa 
kuningas omalt poolt Eestimaa ja Liivimaa vabadust ja iseseisvust.

Pärast idarinde väljalülitamist oli Saksa väejuhatus veendunud, et lõpetab 
maailmasõja võidukalt 1918. aasta suvel. Selle lõppvõidu eelmaitse suunas 
Kirde-Euroopa riiklikku ümberkorraldamist. Leedu maanõukogu (Taryba) 
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kuulutas oma riigi 11. detsembril 1917 iseseisvaks maad okupeeriva Saksa-
maa nõusolekul, kes soovis Leedut Venemaast eraldada ja endaga siduda. 
Viivitamine riigi tegelikul loomisel mõjutas Tarybat avaldama 16. veebruaril 
uut demokraatlikku iseseisvusdeklaratsiooni, mis ärritas Saksamaad. Eri-
lepingute sõlmimise järel Saksamaaga tunnustas Saksa keiser 23. märtsil 
1918 Leedu iseseisvust. Leedu konstitutsioonilise kuningriigi kroonimata 
jäänud kuningaks Mindaugas II nime all oli 11. juulist 2. novembrini 1918 
Taryba valitud katoliiklik Württembergi krahv ja Urachi vürst Wilhelm 
Karl (1864–1928), kelle valimist, muide, Saksamaa ei tunnustanudki. Täna-
päeval on Leedu ametlik ajaloomälu lühike: iseseisvuspäevana tähistatakse 
16. veebruari, seda teistkordse iseseisvusdeklaratsiooni aastapäeva, aga 
11. detsembrit ei meenutatagi. Veel palju nukram oli Soome kuningriigi 
saatus. Saksamaa sõiduvees oleva Soome Eduskund otsustas juunis 1918 
visade vaidlustega kehtestada monarhia, seada riigi etteotsa kuningas 
nimega Väinö I. Soome Eduskunna iseseisvusdeklaratsioon 6. detsembrist 
1917 ometi sisaldas senati ettepaneku teha Soomest vabariik. Monarhis-
tide hulgas, muide, oli üks innukamaid peaministri kohustes olev Juho 
Kusti Paasikivi (nimede muutmiseni 1884. aastal Johan Gustaf Hellstén, 
1870–1956). 20. augustil oli riigihoidja Pehr Evind Svinhufvud (1861–1944) 
käinud Saksa keisri jutul sobivat kuningat otsimas. Selleks leiti keisri 
õemees, Hesseni prints Friedrich Karl (1868–1940), kes ise hoopis vastu-
meelselt keisrile kuuletus (9. septembril). Kuu aega tagasi, 18. juulil oli Saksa 
sõjavankri telg Marne’i kallastel lõplikult murdunud. Ja 9. oktoobril, kui 
maailmapoliitikas kassipoeglik Eduskund otsustas kuninga ära valida, oli 
sõjas nõtkunud Saksamaa juba alandlik vaherahu paluja liitlastelt. Prints 
Friedrich Karl loobus Soome krooni taotlemast 14. detsembril.

Baltimaade hertsogiriigi ja Preisi kuningriigi personaaluniooni ei õnnes-
tunud korraldada. Septembrikuu lõpul 1918 tekkis siis mõte valida Balti-
maade hertsogiks Mecklenburgi hertsog Adolf Friedrich (1873–1969), 
valitseva suurhertsogi vend. Tema oli juulikuus olnud ka kõne all Soome 
ühe troonikandidaadina. See ülik oli asumaadel teenides oma teovõimeli-
sust veenvalt tõestanud (nagu Dellingshausen sõnastab), oli viimasel kol-
mel aastal olnud Togomaa kuberner Saksa Ida-Aafrikas, seal 372 valgega 
(neist 340 sakslast) valitsenud miljonit neegrit. Vestluses Dellingshauseniga 
Berliinis 16. oktoobril hoomas tema hästi oma eelseisvaid ülesandeid ja 
temale pandud lootusi. Dellingshausen soovitas vältida eestlaste ja lätlaste 
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sunniviisilist assimileerimist, sest saksastumine toimub iseenesest. Hertsogi 
ihukaitse oleks aga esialgu tingimata vaja moodustada sakslastest. (Muide, 
aastail 1942–1944 koosnes kindralkomissar Litzmanni (1893–1946) ihukaitse 
Tallinnas nii tema residentsis kui elukohas eesti omakaitsemeestest.)

Rüütelkondade juhid kutsusid 5. novembriks Riiga kokku maanõukogu 

(Foto vasakul) Mecklenburg-Schwerini hertsog Adolf Friedrich.

(Foto paremal) Hertsog Adolf Friedrich (taga keskel) Saksa Kesk-Aafrika ekspeditsioonil 

1907–1908 pügmeede seltskonnas.

Mecklenburg-Schwerini hertsog Adolf Friedrich Albert Heinrich oli valitseva 

suurhertsogi vend. Ta oli 1907–1911 Kesk-Aafrikas ette võtnud mitu uurimisreisi, 

oli 1912–1914 Togomaa, Saksamaa ainsa musterkoloonia komissar ehk kuberner. 

Togolased nurisesid koloniaaladministratsiooni karistuspoliitika (julmade peksu-

nuhtluste) üle. Uue dünastia rajamine ning arvestatava potentsiaaliga vasallriigi 

etteotsa asumine võisid hertsogile olla perspektiivikad. Kui 640 000 elanikuga 

Mecklenburg-Schwerini pindala oli pisut üle 13 000 km2, Togomaal 87 290 km2 ja 

üle miljoni asuka, siis Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kubermangus kokku oli ka ligi 

100 000 km2 ja 2,7 miljonit elanikku.
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ühise monarhistliku saksakeelse Baltimaade riigi loomiseks. Eesti poliitika-
tegelastega otsis Dellingshausen nüüd kontakti senisest võrratult lepli-
kumas ja koguni võrdõiguslikumas toonis (pooled võimuesindajatest saks-
lased, pooled pärisrahvastest), hirmutades bolševismi hädaohuga. Saksa 
keisri riigi nõrkumine ja hukk 9. novembril ei avaldanud baltlastele mõju. 
Maanõukogu moodustas 8. novembril regendinõukogu, loodeti mõjutada 
Entente’i nõustuma ühtse Baltimaade hertsogiriigiga. „Niisugustel asja-
oludel oli minu kohus kõik mängu panna, et takistada Eestimaal elavaid 
sakslasi Eesti vabariiki otseselt tunnustamast” (Dellingshausen). Eduard 
von Dellingshausen, seesama härrasmees, kes 1905. aasta revolutsiooni 
ajal oli kindlakäeline Eestimaa rüütelkonna peamees, teenis hästi oma 
kodumaad, ta jääb Eesti omariikluse ja eesti rahva iseolemise kõige silma-
paistvamate vaenlaste esirinda.

Saksa okupatsioon ise oli aga oluline etapp Eesti riigi sünniloos. Oku-
patsioonivõimude tegevus sundis eestlasi, sealhulgas koguni sotsialistliku 
revolutsiooni aatest mõjutatuid, toimima rahvusliku üksmeele ja ühte-
kuuluvuse suunas. Eriti ei saa aga jätta tähelepanuta tõsiasja, et Saksa 
okupatsioon puhastas Eestimaa lagunevatest Vene väehulkadest, puna-
kaartlastest, sõjariistus vene, läti ja eesti bolševikest. Kui need Saksamaa 
kokkuvarisemise järel novembrikuus hakkasid tagasi voolama, oli siiski 
juba tegemist kaitse korraldamisega, mitte enam maad täielikult okupee-
rivate suurte väeosade väljalöömisega.

Meie püha kohus on oma vaba maad kaitsta

Kohe novembrirevolutsiooni järel ei kujutanud Saksamaa endast vahetut 
ohtu Eesti riiklusele, ei üritanud baltisakslaste ässitamisest hoolimata 
jätkata Balti maade okupeerimist. Eesti Ajutine Valitsus oli 11. novembril 
1918 alustanud taas tegevust. 19. novembril 1918 Saksa riigi peavolinikuga 
sõlmitud leping tähendas tegelikult Eesti Vabariigi de facto tunnusta-
mist Saksamaa poolt (kuigi Versailles’ rahu 28.06.1919 Saksamaa sellised 
lepingud tühistas). Hoopis teine lugu oli punase Venemaaga. Bolševikud, 
sealhulgas Eesti enamlased, eitasid tegelikult rahvusküsimust, väites, et 
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see laheneb iseenesest sotsiaalsete probleemide lahendamise korral. Kuigi 
bolševikud rõhutasid rahvaste enesemääramise õigust, ei olnud vähimatki 
vihjet Venemaast eraldumise võimalusele. Eesti bolševikud olid koguni 
Venemaa föderaliseerimise vastu. 27. oktoobrist 1917 kuni ööni vastu 24. 
veebruari 1918 oli riigivõim Eestis bolševike valitsemis organite käes. Täiesti 
endastmõistetav, et see olukord taheti Saksa okupatsiooni lõppedes taastada, 
kuigi pisut teises vormis. Venemaa bolševikud asusid 1918. aastal rahvus-
küsimuses liberaalsust mängides rahvusriikluse näilise, silmakirjaliku 
loomise teele, moodustades ajutisi piirkondlikke nõukogude valitsusi. Neid 
rahvusvahelist olukorda ja rahvuslikke liikumisi tunnetavaid seisukohti 
ei sallinud maailmarevolutsiooni peatse puhkemise eest võitlevad äärmus-
likud, nn. pahempoolsed kommunistid, sealhulgas Poola, Valgevene, Leedu, 
Läti, Eesti bolševikud. 15. novembril 1918 Petrogradis loodud Eestimaa 
Ajutine Revolutsioonikomitee otsustas 19. novembril Jamburgis, et Ees-
tis on taastatud nõukogude võim. Punase Venemaa sõjavägedel tuli oma 
lätlasest ülemjuhataja käsul alustada pealetungi Tallinnale, Pihkvale ja 
Valgale. 22. novembri varahommikul toimus Punaarmee proovirünnak 
Narvale. Teine rünnak, Narva vallutamine, toimus 28. novembril. Seda 
on hakatud lugema Vabadussõja alguspäevaks.

Punase Venemaa jaoks tähendas alanud operatsioon Eestimaa kuber-
mangu vabastamist veel lahkumata Saksa okupatsioonivägedest ning koha-
like tagurlike elanikkonnakihtide relvastatud salkadest. Nn. eesti nõu-
kogude ajalookirjutus formuleeris, et Eesti töörahvas, kel polnud piisavalt 
jõudu ega relvi, pöördus abi saamiseks Nõukogude Venemaa poole. Nende 
jaoks ei olnud see mingi riikidevaheline relvakonflikt. Eesti töörahvas 
moodustas oma riikluse alles päevake hiljem – ja siiski piki hambu. Vladi-
mir Uljanov (Lenin, 1870–1924) oli juba detsembri lõpul 1917 andnud juht-
bolševik Jaan Anveltile (1884–1937) juhtnööri kuulutada Eesti iseseisvaks 
nõukogude vabariigiks, üritamaks vältida Saksa okupatsiooni võimalust. 
Tollal sobimatuks peetud kava tuli eesti bolševikel nüüd ikkagi teoks 
teha. Kommunistliku Partei Eestimaa Keskkomitee kuulutas 29. novembril 
1918 Narvas välja Eestimaa Nõukogude Vabariigi, mille eesotsas oli Eesti 
Töörahva Kommuna Valitsus, ning jättis sealjuures kõik riigiõiguslikud 
küsimused vähimagi vastuseta. Need tuli Moskva valitsusel omapoolselt 
(resp. omavoliliselt) verivärskele riigile omistada, 7. detsembril tunnistada 
Eestimaa Nõukogude Vabariigi sõltumatust ning tema kõrgeima võimuna 
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Eestimaa Rahvakomissaride Nõukogu võimu. Aga keskvalitsus kandis 
juba ise hoolt, et keegi ei hindaks üle nõukogude vabariikide sõltumatuse 
astet. Rahvusasjade rahvakomissar Jossif Džugašvili (Stalin, 1879–1953) 
noomis Anvelti varsti Kommuuni separatismi ja rahvusliku isolatsionismi 
pärast (sisserännu ja toiduainete väljaveo piiramine jms.). Detsembri lõpul 
rõhutas Kommuuni valitsus Moskvasse lähetatud delegatsiooni suu läbi, et 
Nõukogude Eesti astub möödapääsmatult Venemaa föderatsiooni. Venemaa 
Kommunistliku (bolševike) Partei VIII kongress märtsis 1919 otsustas, et 
Venemaa Kommunistlik Partei on ühtne, et tekkinud nõukogude vabarii-
kide partei keskkomiteedel on piirkondlike komiteede õigused ning et nad 
alluvad täielikult VKP Keskkomiteele. Mida seal enam arutada! 5. juunil 
1919 lõpetas Eestimaa Töörahva Kommuun oma asutuste tegevuse eesotsas 
Nõukoguga kui täielikult tarbetu. Juulis arenenud rahukuuldused viisid 
31. augustil Vene välisasjade rahvakomissari Georgi Tšitšerini (1872–1936) 
rahupakkumiseni, millele Jaan Poska (1866–1920) vastas 4. septembril 
nõustumisega. Tšitšerin seletas, et sõjategevus ei tekkinud Vene vägede 
sissetungist Eesti territooriumile, kus tegelikult sõjategevus juba käis 
töölisklassi ja kodanluse vahel.

Nõukogude ajalookäsituses oli 1918–1920 Eestis tegemist kodusõjaga (ja 
välisriikide, s.t. Soome, Suurbritannia jt., interventsiooniga), sõdisid kaks 
Eesti riiklust – Eesti Töörahva Kommuun ja Eesti Vabariik. Vähimatki 
seletust ei otsitud, kuidas ja miks Tartu rahu sõlmiti Eesti riigi ja Vene riigi 
vahel. Üks Eesti nõukogude ajalooteaduse korüfeesid Karl Siilivask (1927–
2017), raatsimata kodusõja kontseptsioonist loobuda, tuli veel 1998. aastal 
välja silmamoondusliku trikiga, kahe sõja teooriaga: kodusõda lõppes ja 
Eesti-Vene sõda algas 5. juunil 1919. Sellisel veidral mõttearendusel on 
tekkinud ka tänapäeval epigoone (Reigo Rosenthal, sünd. 1981), kes püüa-
vad riikidevahelist sõda seostada kodusõjaga, leida Vabadussõjas kodusõja 
elemente. Niisuguse kodusõjateooria teiseks tugipunktiks on tõsiasi, et 
Eestit ründavates Puna armee väeosades oli ka eestlasi. Eesti punase sõjaväe 
loomise dekreedi (s.o. mobilisatsioonikäsu) avaldas Kommuuni nõukogu 18. 
detsembril. 1919. aasta veebruari keskpaigas moodustasid Eestist pärinevad 
punaväelased umbes 10% Eesti vastu sõdivast 25 000-mehelisest väest.

Eesti Ajutisel Valitsusel ei olnud võimalusi võtta midagi otsustavat 
ette punase ohu vastu. Südame põhjas loodeti vist ikka veel rahulikku 
lahendust. Mitte niivõrd usust bolševike rahvaste enesemääramise õiguse 
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dekreeti, kuivõrd arvamusele, et kodusõja korralageduses ei suuda Venemaa 
pealetungi korraldada. 11. novembril alustati Kaitseliidu kui vabataht-
liku poolsõjaväelise organisatsiooni loomist. 16. novembril kuulutati välja 
mobilisatsioon vabatahtlike värbamise teel. Ühe põhjusena on osutatud 
kartust, et sundmobilisatsiooni võimalik nurjumine õõnestanuks valit-
suse niigi habrast autoriteeti. Valitsus lootis kokku tulevat 25 000 meest 
21–35 aasta vanuses, aga neid tuli tuhatkond. Sõja puhkemisel oli Eesti 
sõjaväes veidi üle 2000 mehe, jõulu eeli oli rindel 3500–4000 meest. Koju 
tõttavatelt Saksa okupatsioonivägedelt abi ega sõjariistu ei olnud saada, 
sakslased, eesotsas revolutsiooni järel tekkinud soldatite nõukogudega, 
hoopis takistasid kaitse korraldamist ning leidsid pigem kokkuleppeteid 
bolševikega. Vaenlanegi polnud tugev: enne jõule 6000 meest, neist Tal-
linna suunal ehk 4000.

12. novembril, päev pärast Saksamaa kapituleerumist, jagas Maanõukogu 
Vanematekogu esialgselt Ajutise Valitsuse ministrikohad. Pea- ja sise-
ministriks nimetati Konstantin Päts, kes oli samades ametites olnud enne 
Saksa okupatsiooni. Valitsuse tööle asumist segasid lõhed erakondade vahel. 
Rahva erakond (Jaan Tõnissoniga eesotsas) vältis koostööd okupatsiooni 
ajal sobimatut Saksa-ihalust osutanud Maarahva Liiduga. Vastutustun-
detu erakondlik kemplemine valitsuse kokkupanemisel katastroofilises 
poliitilises olukorras kestis kaks nädalat – selle asemel et organiseerida 
riigivõimu ja riigikaitset. Küllap oli peamiseks põhjuseks asjaolu, et polii-
tilised otsustajad ei suutnud anda endale täit aru, kuivõrd sünge ja päris 
pea kohal rippuv oli bolševistliku Venemaa sõjaoht ja kui õrnalt õhus 
hõljuvad olid rahvusvahelise toetuse ja abi lootused. Päts jõudis Saksa 
vangilaagrist tagasi 20. novembril. 27. novembril (kui punaarmeelased 
Narva all juba lähtepositsioonidele asusid) kinnitas Maanõukogu valitsuse. 
Päts oli seal pea- ja sõjaminister. Juba mõni tund enne kinnitamist toimus 
valitsuse esimene koosolek. Polkovnik Aleksander Tõnisson (1875–1941), 
kes moodustatava diviisi ülemana sellest osa võttis, on koosolekut kirjel-
danud. Peaminister küsis ministreilt, mida tuleks teha. Kõneldi erilisest 
hädaohust, tegemata konkreetseid ettepanekuid, soovitati meeles pidada, 
et oleme pisuke rahvas ja paljakäsi, astuda läbirääkimistesse. Peaministri 
kulmudesse tekkisid rasked kortsud, silmad läksid pungi ja nägu punaseks. 
Siis kerkis laua kohale ta rusikas ja langes tugeva mürtsuga vastu lauda: 
„Ei mingisugust kokkulepet kommunistidega! Jõuga ja sõjariistaga vastu 



L A H K U L Ö Ö M I N E  V E N E  R I I G I S T  •  1 9 5

igaühele, kes tungib vägivallaga Eesti pinnale! Meie püha kohus on oma 
vaba maad kaitsta.” Keegi vastu ei vaielnud. Kallaletungile vastuhakkamine 
oli otsustatud. Tegelikult mingit kokkuleppe- või läbirääkimisvõimalust ei 
olnudki: 24. oktoobril olid eesti bolševikud oma nõupidamisel Petrogradis 
otsustanud kommunistlikud polgud Eestisse sisse viia, niipea kui Saksa 
väed lahkuvad, enne kui Eesti valgekaart jõuab võimu võtta.

Valitsuse 27. novembri koosoleku protokoll on säilinud. Arutusel oli 
üheksa punkti, riigikaitse küsimusi puudutati ainult kahes (Saksa sõja-
väeosade valmisolekust anda sõjalist abi, kui Ajutine Valitsus ajab Saksa-
sõbralikku poliitikat, ning baltisakslaste taotlusest osa võtta Eesti kaitsmi-
sest). Hoopis 29. novembri koosolekul arutas valitsus riigikaitse küsimusi: 
kiitis heaks pea ministri üleskutse, kuulutas välja sõjaseisukorra, kehtestas 
sundmobilisatsiooni jms. Selle koosoleku õhkkonda ja temaatikasse sobiks 
kirjeldatud stseen hästi, see heroiline saatuslik otsuselangetus. Paraku, 
sellest koosolekust ei saanud Aleksander Tõnisson osa võtta, sest ta sõitis 
27. novembril ära rindele. 1. detsembril kirjutas Päts valitsuse pöördumises 
rahva poole: „Isamaa on kõige suuremas hädaohus. /…/ Eesti rahvas peab 
kõik oma jõu kokku võtma, et nurjatuid röövleid ja rahurikkujaid veriste 
peadega üle piiri tagasi ajada.” Tõnissoni kirjapanekut ei kinnita mingi 
muu ajalooallikas, äkki tuleb seda jutustust pidada ainult üheks killuks 
tagantjärele loodud lakeeritud kiitlikust koondportreest. Aga isegi siis 
oleks see nagu mõni antiikaja suurte tragöödia kirjanike stiilust vääriv 
kangelasmüüt, kus kogu järgnev sündmuste kulg demonstreerib üheselt 
Pätsu energiat, julgust, otsusekindlust Vabadussõja ajal. Temast, keda 
mõnedki süüdistasid autoritaarsuses, sai kindla käega juht, asendamatu 
tolles väljapääsmatus olukorras. Taani kindralkonsul Tallinnas aastail 
1918–1919 Jens Christian Johansen (1868–1929) kirjutas oma päevaraama-
tus 4.02.1919, et Laidoner ja Päts on kõige selgema peaga, võimekamad ja 
usaldusväärsemad isiksused kogu valitsuses. Ja 6.02.1919: „Peaminister 
Päts on küll ministrite hulgas kõige rohkem riigimees. Ma tean isiklikult, 
et tal on suurel määral kahtlusi, kas võib korda minna teha Eesti iseseisvus 
teoks, aga tema väline esinemine on kindel ja teatud väärikusega”, või 
1.04.1919: „Päts on niihästi tark kui vahva, aga ometi liiga idealistlik oma 
arusaamises asjadest ja inimestest. Kuid tema isiksus ja kaheldamatu hea 
aus tahe teha Eesti jaoks kõige paremat, mis võimalik, äratavad oma jagu 
respekti.” Maanõukogu loovutas Ajutisele Valitsusele nii täidesaatva kui 
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seadusandliku võimu (kuni Asutava Kogu kokkukutsumiseni). Maapäeva 
koosseisu kajastava nelja partei valitsuse kooshoidmine ja tööle panemine 
nõudis kahtlemata poliitiliselt osavat ja teotahtelist meest.

Ajutine Valitsus, ning pärast jüripäeva, 23. aprilli 1919 Asutav Kogu 
ja Vabariigi Valitsus käisid ühte jalga sõjaväe juhtkonnaga, mõistes, et 
esmatähtis – pigem ainutähtis – on riigikaitse. Riigivõimul oli piisavalt 
autoriteeti ja kindlat kätt, et luua kiiresti sõjavägi ja teostada sisekaitset. 
Enamlaste kihutustööle, ähvardamisele ja hirmutamisele tuli ülihapras 
poliitilises ja sõjalises olukorras teha lõpp. Tallinnas seati kord jalule 17. 
detsembril, bolševistlikud organisatsioonid keelati ära. Eesti bolševismi-
meelsed ajaloolased Karl Siilivask, Paul Vihalem (1910–1985), Heino Arumäe 
(sünd. 1928) jt. on sõja ajal kasutatud poliitilisi repressioone iseloomustanud 
märatseva massilise valge terrorina ning andnud terroriohvrite kogu-
arvuna bolševike kihutusbrošüüride (eriti Viktor Kingissepa, 1888–1922) 
järgi „vähemalt kaks tuhat inimest või isegi rohkem”. Tõepoolest tuli ette 
sõjameeste, sealhulgas Soome vabatahtlike omakohut ning 5. detsembril 
1918 loodud sõjaväljakohtute tegevuses esines kohtuvõimu kuritarvitamist, 
Eestimaa Ametiühisuste Kesknõukogu kongressi 25 delegaadi kohtuta 
mahalaskmine Irboskas 3. septembril 1919 oli hukkamõistetav omavoli. 
Aga kõik need abinõud suutsid ära hoida bolševike viienda kolonni aktiivse 
õõnestustegevuse. Äsja osutatud Paul Vihalem esitab oma brošüüris teksti 
lisana valge terrori ohvrite registri, mille järgi tapeti 433 inimest, neist 
198 hukati sõjakohtu otsusel. Saaremaa mässu ohvreid oli sealhulgas 139 
(sõjakohtu otsusel hukatud 39). 2010. aastal on näidatud (Reigo Rosenthal), 
et 1919 anti Eestis poliitilistes kuritegudes kohtu alla 563 isikut (neist 554 
välikohtusse). 168 neist süüdistati vaenlase abistamises, 38 salakuulamises, 
75 vabatahtlikuna vaenlase väkke astumises, 31 riigivastases agitatsioonis, 
251 kommunistlikesse organisatsioonidesse kuulumises ning riigikorra 
vägivaldse kukutamise katses või ettevalmistamises. Surma mõisteti 215, 
vangi 147, õigeks 201 inimest. Osa karistusi pehmendati hiljem. Samal 2010. 
aastal on esitatud hinnang (Taavi Minnik, sünd. 1986), et valge terrori tõttu 
kaotas koos vangistuses surnutega elu kuni 800 inimest, keda süüdistati 
enamasti vaenlase poole hoidmises ja Eesti Vabariigi kahjuks töötamises.

Eesti nõukogude autorid pole iiskunudki punasest terrorist Eestis. Kum-
matigi kehtis punasel Venemaal sel ajal punane terror päris ametlikult. 
2. septembril 1918, kolmandal päeval pärast atentaati Leninile, kuulutas 
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bolševike võim välja punase terrori, pärast seda kui verine revolutsiooni-
line terror oli tegelikult kehtinud terve 1918. aasta. Omamoodi on autoreil 
õigus: tegemist ei olnud terroriga mingi erakorralise hirmuvalitsuse mõttes, 
vaid seaduspärase valitsemisviisiga, riikliku poliitikaga. Eesti Töörahva 
Kommuuni Valitsuse manifest kõigele Eesti linna- ja maa töörahvale 29. 
novembrist 1918, mis tunnistas „Eesti ajutise valitsuse” tühjaks, väljaspool 
seadust ja linnupriiks, teatas: „Igaüks, kes „Eesti ajutise valitsuse” või 
tema agentide käskude täitmist nõuab, tuleb samas paigas maha lasta.” 
Neid, kes kodanluse või valgekaardi poolehoidjate hulgast hukati, ei loetud 
õigupoolest inimesteks. Põrandaalune ajaleht „Kommunist” nurises 11. 
märtsil 1919, et Eesti välisesindused levitavad välismaal muude valeteadete 
hulgas „enamlaste veretööde ohvrite” nimekirju ja pilte, need „ohvrid” 
aga olevat ainult „vihasemad rahvavaenlased ja sulid”. Massimõrvu pandi 
toime Tapal, Tartus, Valgas, Võrus jm. Rakvere Palermo metsa ühishauast 
kaevati pärast enamlaste väljakihutamist välja 82 surnukeha. Eesti Töö-
rahva Kommuuni tegevuse alal ja ajal (kuni kahe kuu jooksul) arreteeriti 
üle 4000 ja tapeti umbes 650 inimest. Soome rahvaarv kolm miljonit oli 
kolm korda suurem Eesti omast. Soome kodusõjas (27.01.–5.05. 1918) tapsid 
punased väljaspool lahingutegevust 1650 inimest, valged hukkasid vähe-
malt 8400 punast ja vangilaagrites suri pärast sõda punavange nälga ja 
taudidesse 12 500–13 000 inimest. Eesti ajaloouurimises on terroriohvrite 
arvu määramine ja nende liigitamine veel esialgne, kuigi suudab anda 
ettekujutuse suurusjärkudest. Eesti Vabadussõjas jäi valge terror õigu-
poolest tulemata, olgu nii kohtumõistmise kui ka omakohtu kujul, sest 
kõigil soovijatel, sealhulgas eelkõige muidugi massimõrvaritel, oli piisavalt 
aega ja võimalusi Venemaale taanduda.

Detsembrikuus oli olukord Eestis üpris lootusetu. Tööliste hulgas (Tal-
linnas, Narvas jm.) ja mõisamoonakate hulgas oli palju kommuniste – „Küll 
teid kuradeid kõiki tapavad punased. Siin ei aita midagi, valged verekoe-
rad … köit saate”. Venemaa Asutava Kogu valimistel novembris 1917 olid 
bolševikud (nende hulgas küll ka tuhandeid revolutsioneerunud Vene 
soldateid) saanud Eestis 40% häältest – rohkem kui kogu suurel Vene-
maal (25%). Valitsusel polnud jõudu, ei mehi ega sõjariistu. Oma jõusse 
oli usku vähestel. Kaitseliitlasi oli rohkem, aga paljud seltskonnategela-
sed ei julgenud Kaitseliitu astudagi. Nagu viimsetpäeva kardeti Tallinna 
langemist täna-homme. Mobilisatsiooniga kokkutulnud ilmusid mõnigi 
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kord meelega varustuseta. Sõdurite hulgas ilmnes taganemise, omavoli 
ning koguni mässamise-vastuhakkamise meeleolusid. Tänapäevani, 98 
aastat pärast sõda, pole ülimalt taunitavalt tahetud või suudetud anda 
mingit asjalikku, tõepärast, poliitiliselt ja subjektiivselt redigeerimata Eesti 
Vabadussõja ajalugu. 1937–1939 ilmunud „Eesti Vabadus sõda 1918–1920” 
kannab koostamisaja pitserit. Nii ei ole ajalookirjutuses näiteks õiget pilti 
Rakvere meeste 5. jalaväepolgu ja selle ülema alampolkovnik Nikolai Reegi 
(1890–1942) lahingutegevusest, hiljem vabadussõjalastega seotud väejuhtidel 
ei olnud kohta vaikival ajastul välja antud Vabadussõja ajaloos. Koolipoisid, 
õieti veel lapsed, olid Kaitseliidu selgroog. Kolonel Karl Parts (1886–1941) 
kirjutas oma mälestustes: „Meel läheb härdaks mõeldes neile poistele, 
kellede seast nii mõnegi näost sügavalt meele jäi, missugune vaimustus, 
valmisolek ja lapselik puhtus neis peegeldus. Süda oli täis valu neid vaa-
deldes ja mõeldes, et mõnedki teist ei näe enam ei kodu, ega vanemaid …”

1919. aasta esimesel nädalal sõjas sündinud pööre oli suuresti hingeline 
ning ühtlasi välistegureist sünnitatud. Inglise laevad olid toonud 12. det-
sembril Tallinnasse sõjariistu (sealhulgas kuulipildujaid), 30. detsembril 
saabusid Tallinna esimesed Soome vabatahtlikud, keda kuulujuttude põhjal 
oli ammuilma oodatud. Juba novembri lõpust oli saadud Soomest sõjariistu. 
See lisas eneseusaldust. Polnud ka ründavate punapolkude moraal kõrge, 
nemadki olid lahinguist räsitud, kaugeltki kõik neist polnud ideelised 
kommunistid, vaid üksnes mobiliseeritud. Kindralmajor Tõnisson läkitas 
taganemise ajal polguülematele pateetilisi telefonogramme, nagu: „Siia-
maani ja mitte enam, esivanemad vaatavad alla meie peale, me ei tohi enam 
taganeda” (või: „Isamaa ei anna meile kunagi andeks, kui me taganeme”). 
Peale taoliste üleskutsete hakkas ta mehi õhutades vihjama lubadustele, et 
maa jaotamisel saavad sõjamehed tasuta maad. 20. detsembril oli Ajutine 
Valitsus võtnud vastu määruse anda tasuta maad „iseäralist vahvust” 
näidanud ja vigastatud sõjameestele ning langenute perekondadele. Rahva 
eneseusaldust tõstsid võidud sõjarindel, aga ka sihikindel demokraatliku 
riigi ülesehitamine. Asutava Kogu valimiste (5.–7. aprillil 1919) korraldamine 
rindel ja tagalas, Asutava Kogu töö, eriti maaseaduse loomine ja vastu-
võtmine koondasid rahvast, meeleolusid ja arusaamasid. Mida enamlaste 
agraarpoliitika endast kujutas, seda olid mõisamoonakad juba enne Saksa 
okupatsiooni kogenud. Eesti bolševistlikud kirjamehed kurtsid tagant-
järele, kuidas nad maailmarevolutsiooni uimas tahtsid säilitada suurmõisad 
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1920. aastal tehtud ülesvõttel on koos rühm Vabadussõja väejuhte. Esimeses reas 

vasakult istuvad Andres Larka, Jaan Soots, Johan Laidoner, Johan Pitka, Rudolf Reimann; 

teises reas vasakult seisavad Ernst Põdder, Arthur Lossmann, Aleksander Tõnisson, Karl 

Parts, Viktor Puskar, Jaan Rink. Nendest Laidoner, Larka, Põdder, Soots, Tõnisson olid 

juba sõja ajal Eesti Vabariigi poolt ülendatud kindralmajorid, Pitka kontradmiral. 

Osa neist (Laidoner, Põdder, Tõnisson) jätkas pärast sõda sõjaväelist karjääri, teised 

(Larka, Parts, Pitka, Puskar, Soots) läksid erru. Kindralmajor Larka ja kolonel Puskar 

mõisteti kohtuprotsessil vabadussõjalaste süüasjas maikuus 1936 süüdi vägivaldse 

riigipöörde ettevalmistamises ja mõlemat karistati sunnitööga 15 aastaks. See tõi 

kaasa nende meeste Vabadussõjas osutatud sõjaliste teenete mahavaikimise riiklikult 

aktsepteeritud ajalookäsitluses. II diviisi ülem polkovnik Viktor Puskar (1889–1943) oli 

Vabadussõjas üks kõige võimekamaid väejuhte, päästis olukorra Võru kaitselahingutes 

aprillis 1919 ning juhatas järgnevalt mais-juunis otsustavat operatsiooni Põhja-

Lätimaal. 1937–1939 ilmunud ofitsioosses teoses „Eesti Vabadussõda 1918–1920”, mille 

käsikirja redigeeris peale Vabadussõja Ajaloo Komitee juhatuse ka kindral Laidoner 

isiklikult, esineb Viktor Puskar nimede registris kahel korral, teose tekstis ei ole teda aga 

kordagi mainitud. Diviis oleks just nagu ilma ülemata võidelnud. Samuti on vaikitud 

4. jalaväepolgu ülema polkovnik Aleksander Seimani (1886–1941) lahingutegudest. 

Temale mõisteti samal 1936. aasta maikuu kohtuprotsessil 20 aastat sunnitööd.
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Eesti sõjaväe 6. kindluspatarei positsiooni kindlustamine Vana-Irboska lähedal 

Kolossovka piirkonnas 28. septembril 1919.

tulevaste kolhoosidena, taipamata salakavalat leninlikku agraarpoliiti-
kat – mõisamaad esialgu võrdsustavalt jaotada. Eesti poliitikud mõistsid 
agraarküsimuse saatuslikku tähtsust. Asutava Kogu esimees August Rei 
(1886–1963) nimetas oma avakõnes maaküsimust „meie rahva, meie riiklise 
olemise eluküsimuseks”. Kui ei suudeta „seda põhjalikku maauuendust 
läbi viia, mida rahvas Asutavalt Kogult nõuab ja ootab”, ähvardab „riiklist 
iseseisvust kokkulangemine”. Maarahva Liidu mõõdukas agraarpoliitiline 
kurss oli Asutava Kogu valimistel pahempoolsete parteide võidu pea-
mine põhjus. Maaliitlased ja rahvaerakondlased leidsid küll, et rahvast on 
enamluse kihvt läbi imbunud, kuid et maaseaduse „käre kuju” ei suuda 
sellest meelitusest ära hoida. Need mõlemad erakonnad olid seisukohal, et 
maaküsimus oli ennekõike majanduslik, mitte poliitiline probleem.

Maaseadus võeti Asutavas Kogus 10. oktoobril 1919 vastu üpris väikese 
häälteenamusega, pisut üle poole. 120 saadikust oli küll 63 poolt ja ainult 
9 vastu (erapooletuid üks), aga 20 ei hääletanud ja 27 saadikut polnud 
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Eesti vägede paraad Pihkvas 28. mail 1919. Eestlased vallutasid 24.–26. mail Pihkva. Linna 

valduses hoidmine oli sõjaliselt raske. Irboska piirkonnas kindlustati kaitsepositsioon, 

Pihkva jäeti maha ööl vastu 26. augustit.

kohal. Vastu hääletasid Maarahva Liidu saadikud, hääletamisest hoidsid 
kõrvale Rahvaerakonna ja Kristliku Rahvaerakonna esindajad. Visades, ligi 
pool aastat kestnud vaidlustes oli iseäranis Maaliit kaitsnud eraomandi 
puutumatust, s.t. oli agraarküsimuses mõisade likvideerimise vastu, lubades 
võõrandada mõisamaad ainult pikema aja jooksul ning „tarviduse järele 
ja õiglase tasu eest”. See näitas valmisolekut teha kompromisse baltisaksa 
mõisnikega. Okupatsiooniaja pärandina lasus mõnel Maaliidu kohalikul 
organisatsioonil ja tegelasel süüdistus aktiivses koostöös balti parunitega 
Saksamaaga ühinemise ürituses. Rahvaerakonna agraarpoliitika oli Asutava 
Kogu valimiskampaanias olnud väga heitlik, aga lõpuks suundus ka pigem 
sisuliselt mõisamajapidamiste kaitsmisele, lähedasena Maaliidu poliitikale. 
Maaseadus sellisel kujul, nagu ta vastu võeti – võõrandada praktiliselt 
kogu suurmaaomand koos põllumajandusliku inventariga ning jagada see 
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välja väikemaapidamistena, eelisjärjekorras Vabadussõja sõjameestele –, 
oli pahempoolsete poliitiliste jõudude, tööerakondlaste ja sotsiaaldemo-
kraatide töövili. Eesti ajalookirjutuses rõhutatakse väga õigesti 1919. aasta 
maareformi majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte, aga sealjuures ei tohi 
jätta varju selle hindamatut poliitilist ja strateegilist tähtsust iseseisvuse 
kättevõitmisel ja selle aluste kindlustamisel. 

Kui maa oli 1919. aasta veebruari alguses vaenuväest puhastatud, hakkas 
Eesti väejuhatus arendama aktiivse kaitsesõja strateegiat. Ühe tagajärjena 
kasvas sellest strateegiast välja Landeswehri sõda (5.06.–3.07.1918). Erine-
valt Eestist oli Läti Ajutine Valitsus olnud sunnitud taotlema ja saanudki 
detsembris 1918 Saksamaalt sõjalist abi Punaarmee vastu. Saksa väegrupi 
koosseisus olevas Balti Landeswehris (s.t. Maakaitses) teenivad poliitilised 
ringkonnad ei olnud üldsegi mitte loobunud oma Balti riigi unelmatest. 
Nad kukutasid 16. aprillil Läti Ajutise Valitsuse ja seadsid ametisse saksa-
sõbraliku nukuvalitsuse. Pärast Riia vallutamist bolševike käest (22. mail) ei 
liikunud sakslased itta, Punaarmee vastu, vaid Põhja-Lätisse. Baltisakslaste 
tegevus 1919. aasta algul Lätis ja isegi Saaremaal, kus see oli veebruaris 1919 

3. diviisi ettevalmistused Lätimaal 5. juulil 1919 Landeswehri sõja võiduparaadiks.
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toimunud mässu üks väljakutsuja, veenis, et nende sotsiaalsetes ja poliitilis-
tes taotlustes polnud toimunud muutusi. (Mõnedes nende salaplaanides oli 
ainult hertsogi asemel Balti riigivalitsejaks tekkinud ordumeister – Heer- 
und Landmeister.) Ühtlasi jätkusid riigisakslaste poliitilised mängud, kus 
samuti polnud vähimatki kohta väikestele rahvusriikidele Vene piiril.

Ajaloolased on Landeswehri sõda tagantjärele hinnanud poliitiliselt 
kahetsusväärseks ning sõjaliselt kahjulikuks. Õigusega on rõhutatud (Ago 
Pajur, sünd. 1962) Eesti väejuhatuse (alampolkovnik Nikolai Reegi, ülem-
juhataja kindralmajor Laidoneri) aktiivset osa konfliktsituatsiooni terav-
damisel või koguni konflikti provotseerimisel. Asutava Kogu koosolekul 
17. juunil, vaherahu ajal, enne katkestatud sõjategevuse algust, astusid 
ainult maaliitlased eesotsas endise peaministri Pätsuga Landeswehri sõja 
kui mõttetu kokkupõrke vastu ja soovitasid Eesti väed Läti territooriu-
milt välja tuua. Päts soovitas luua bolševike vastu ühine Eesti-Läti-Leedu 
rinne mõne välismaa kõrgema ohvitseri ülemjuhatuse all. Võimalikku 
Saksa ohtu maaliitlased ei arvestanud ja võib-olla ei eeldanudki. Entente’i 
Kõrgem Sõjanõukogu asus konfliktis Eesti poolele, Saksamaale anti käsk 
viia endise Vene riigi alalt välja kõik oma sõjaväed. Üldine Saksa-viha 
ja täielik usaldamatus baltisakslaste jätkuva poliitilise tegevuse, nende 
ambitsioonide ja sepitsuste vastu teevad mõistetavaks Eesti väejuhatuse 
seisukohavõtud. Asja tuum polnud ju emma-kumma Läti valitsuse, rah-
vusliku Kārlis Ulmanise (1877–1942) või saksameelse Andrievs Niedra 
(1871–1942) valitsuse toetamises, vaid eventuaalse Saksa ohu preventiivses 
tõrjumises. Mingit teist varianti, kokkuleppevarianti, mis hoidnuks ära 
Landeswehri sõja, ajalugu ei lasknud läbi mängida.

Koostöö Vene valgete vägedega eri nimetuste all (Põhjakorpus, Põhja-
armee, Loodearmee) käis üle kivide ja kändude. 6. detsembril 1918 oli sõl-
mitud koostööleping Põhjakorpuse juhatusega. Kevadel-suvel 1919 hellitasid 
venelased õrnu lootusi vallutada koostöös Eesti ja Soomega Petrograd. 
Aga Vene valgete juhtkonna ja Entente’i soovimatus tunnustada Eesti 
iseseisvust välistas Eesti-poolse tõhusama toetuse. Ka Eesti sõjameeste 
meeleolu ei olnud soodus, polnud valmisolekut minna verd valama Vene 
asja eest. See toetus oleks olnud eriti oluline Loodearmee Petrogradi peale-
tungil oktoobris 1919, punastele päris ränkadel, heitunud päevadel. Leib 
Bronšteini (Lev Trotski, 1879–1940) teatel oli Leninil siis ainult üks otsus: 
anda Petrograd ära ja õgvendada rinnet. 


