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ÄÄREMÄRKUSI
VARES-BARBARUSE
VALITSUSE ASJUS

Aarne Ruben. Vares-Barbaruse valitsus.
SE&JS. Tallinn, 2001. 248 lk.

Raamatu esialgsel lehitsemisel oli kimbatus
suur. Kõigepealt: millisesse þanri see teos
peaks kuuluma ning kuidas sellele lähene-

da? Ühelt poolt pole autor põlanud arhiivides is-
tumise vaeva ning on toonud käibesse ka uut fak-
tilist materjali. Teosele on lisatud Küllo Arjaka jä-
relsõna �Aarne Rubeni raamatu ajalooline taust�.
Selles antakse üsna põhjalik ja süstemaatiline üle-
vaade kogu Vares-Barbaruse valitsuse loomisega
seotud probleemistikust, eriti Andrei Þdanovi ja
kohaliku Nõukogude saatkonna rollist. Seega peaks
Aarne Rubeni raamatu näol tegemist olema aja-
loo-alase käsitlusega. Teiselt poolt on mõne tege-
lase iseloomustamiseks üsna vabalt kasutatud ka
selliseid ilukirjandusteoseid, kus mõnes kirjandus-
likus kujus võib ära tunda teatud reaalseid poliiti-
kategelasi. Teadagi on kirjandustegelase samasta-
mine prototüübiga üks kahtlane asi. Lisaks on
autor veel omalt poolt lisanud paar kirjanduslikku
vahepala.

Teosega lähemal tutvumisel võib tiitellehe
pöördelt leida määratluse �ajaloolis-publitsistlik
draama�, kõige viimasel leheküljel historical-
publicistic story. Story on kindlasti sobiv sõna, see
peaks oma sisult olema märksa laiem kui draama.
Aga samas � miks ka mitte draama! Võime ju eest-
laste kahe viimase sajandi suurima ajaloodraama
esimeseks vaatuseks pidada Moskva ultimaatumit
septembris 1939 ja baasidelepingu sõlmimist, tei-
ne vaatus haaraks kõik selle, mis toimus 1940.
aasta suvel, kolmandaks vaatuseks oleks küüdita-
mine ning suvesõda 1941. aastal ja nii edasi � neid
vaatusi on eesti rahvast tabanud ajaloodraamas
palju.

Niisiis tuleb kõigepealt tõdeda, et tegemist on
kollaaþiga, kus tõsine ajaloo-alane teave põimub
kirjandusliku materjaliga ning see asjaolu jätab
teosest kohati üsna kaootilise mulje. Samas jääb
lugejale võimalus heita kogu literatuurne materjal
kõrvale. Tehkem siis seda ja vaadelgem, kuidas ise-
loomustatakse teoses Vares-Barbaruse valitsusse
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kuulunud isikuid. Jäägu kõnesolevate tegelaste isik-
likud ambitsioonid, edevus, karjäärihimu ja muu
sellesarnane kõrvale ja pöörakem peatähelepanu
tookordsest ajalookäigust tulenenud sotsiaalsete-
le ja poliitilistele teguritele.

Autori üks lähtekohti on sõnastatud järgnevalt:
Barbaruse valitsuse liikmed olid ühelt poolt vae-
nuväe satraabid, teisalt siiski ka omamoodi pääs-
tekomitee. Aarne Ruben lähtub kiiduväärsest print-
siibist: kõigepealt tuleb püüda mõista ühe või tei-
se tegelase eesmärke, tegutsemismotiive ja prak-
tilist tegevust ning alles siis anda neile hinnang.
On ju kogu selle seltskonna kohta üsnagi sageli
avaldatud ühemõttelisi arvamusi: reeturid,
kollaborandid, kvislingid, eesti rahva mahamüü-
jad jne., kuigi siit-sealt on kuulda olnud ka arva-
musi, et mõni mees lähtus parematest kavatsus-
test ja püüdis päästa, mis veel päästa annab.

Kui läheneda kogu kõnesolevale probleemisti-
kule üldistavalt, siis vastuse leidmiseks küsimuse-
le � miks? � tuleb omakorda küsida: millised olid
ühe või teise tegelase poliitilised tõekspidamised,
eriti seda, kuidas nad suhtusid ühelt poolt Eesti
iseseisvusesse ja teiselt poolt kommunistidesse?
Aga samuti: kuidas nad hindasid 1930. aastate
autoritaarset reþiimi? Lisaks tuleb arvestada asja-
osaliste isikute välispoliitilisi tõekspidamisi ning
seda, kas nad peamise ohu allikaks pidasid Nõu-
kogude Liitu või Saksamaad.

Autor rõhutab eriti asjaolu, et enamik Vares-
Barbaruse valitsuse liikmeid kuulus kas lühemat
või pikemat aega pahempoolsete poliitikute sek-
ka. See tõdemus käib Nigol Andreseni, Aleksan-
der Jõeääre, Hans Kruusi, Orest Kärmi, Neeme
Ruusi, Johannes Semperi ja Maksim Undi kohta.
Lisaks võib oma vaadetelt pahempoolseks pidada
ka aktiivsest poliitikast eemal seisnud Johannes
Vares-Barbarust ennast.

Teadagi on suhtumine pahempoolsetesse po-
liitilistesse vooludesse ikka olnud vastuoluline.
Mõnele on �pahempoolne� lihtsalt sõimusõna,
kuid teisalt on tasakaalukad inglased sageli väit-
nud: see ei ole korralik inimene, kes nooruses ei
ole olnud pahempoolne.

Mis Eestisse puutub, siis vabariigi algusaasta-
tel oli pahempoolsete roll siinses riiklikus ja ühis-
kondlikus elus vägagi suur. Põhjuseks pole üksnes
revolutsioonilise 1917. aasta mõjutused, nagu on
sageli väidetud, vaid neid tuleb otsida ka rahva-
hulkade elu mõjutanud majanduslikest ja sotsiaal-
setest teguritest. Ükskõik, kuidas pahempoolseid
ka hinnata, tuleb tunnustada nende rolli Eesti rii-
gi loomisel ja kindlustamisel. Kõige olulisemad olid
kaks tegurit. Kõigepealt vastandasid nad end kom-
munistidele ning asusid toetama Eesti iseseisvuse
ideed. Seejärel, pärast suurt võitu Asutava Kogu
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valimistel, asusid nad julgete reformide teele ning
eriti maareformiga kindlustasid oluliselt Eesti si-
sepoliitilist stabiilsust.

Nagu see moodsale ajale omane, oli ka Eestis
pahempoolseid mitut masti. Muide, kommuniste,
nagu ka Saksa natse ja Itaalia fa�iste, on klassikali-
sele vasak-parem-skaalale raske paigutada, jäägu
nad seekordki selle mõiste alt välja. Iseseisvuse
algusaegadel olid kõige pahempoolsemad esseerid,
järgnesid sotsiaaldemokraadid ning teatud möön-
dusega tööerakondlased.

Teadagi olid H. Kruus ja J. Semper, nagu ka
J. Kärner, G. Suits jt. omal ajal esseerid, kes 1917.
aastal eraldusid vene mõttekaaslastest ja lõid oma-
ette partei. Nad rõhutasid, et Eesti rahva majan-
duslik ja ühiskondlik vabastamine nõuab Venemaa-
ga võrreldes teistsuguseid teid. Samas tõmmati
selge vahejoon esseeride ja kommunistide vahele.
Esseeride ja kommunistide sõnasõjas olid esiplaa-
nil tookord eestlastele kaks kõige olulisemat asja,
nimelt Eesti riikluse ja agraarküsimus. Esseerid
nõudsid algusest peale Eestile osariigi staatust
Venemaa föderatsioonis ja kultuurautonoomiat
ning esimesel võimalusel asusid kaitsma iseseis-
vuse ideed. Hukka mõisteti ka kommunistide ag-
raarpoliitika, s.o. kurss kommuunide loomisele.

Esseerid mõistsid kommunistide võimuhaara-
mise 1917. aasta sügisel selgesõnaliselt hukka.
Viimast nimetati avantüüriks ja kodusõja õhuta-
miseks ning rõhutati, et sotsialistliku korra loo-
miseks Venemaal puuduvad eeldused. Nagu Aar-
ne Rubengi korduvalt märgib, seostasid esseerid
eesti rahva tulevikku ka revolutsiooni võiduga
Euroopa eesrindlikes riikides.

See asjaolu aga ei välistanud esseeride teatud
koostööd kommunistidega. Esseerid olid demo-
kraatlike printsiipide pooldajad ja vastukaaluks
kommunistide ainuvõimutaotlustele taotlesid kõi-
kide pahempoolsete jõudude koostööd.

Pealkirja all �Tulevane akadeemik ja Vabadus-
sõda� puudutab Aarne Ruben ühte olulist tahku
Hans Kruusi ja teistegi esseeride tegevuses aastail
1918�1920.

1918. aasta novembris idealiseerisid esseerid
Saksa revolutsiooni, pidades just Saksa sotsiaal-
demokraate, mitte Vene kommuniste selleks jõuks,
kes koos teiste Lääne sotsialistidega suudavad
Euroopa rahvastele kätte näidata uue arengutee.

Punaarmee pealetung ja Vabadussõja algus
põhjustasid esseeride seas suure segaduse, ühise
tegevusjoone suhtes ei suudetud kokku leppida.
Partei pahempoolsed liikmed mõistsid sõja hukka
ja seega sisuliselt toetasid kommuniste, kuid juht-
kond laveeris.

Veebruaris 1919, kui Punaarmee oli Eestist
välja tõrjutud, rõhutas H. Kruus selge sõnaga, et

töörahva kõige tähtsam eesmärk on demokraatia
kaitsmine. Seetõttu pidas ta oluliseks, et rahvas
saaks Asutava Kogu valimiste kaudu oma tahte
maksma panna. See tähendas järjekordset distant-
seerumist kommunistidest, kes kutsusid üles vali-
misi boikoteerima, kuid samas tekkis esseeride
juhtkonnal kontakte V. Kingissepaga. Miks nii?

Nagu näitab ka Aarne Ruben, oli põhjuseks
esseeride ja kommunistide seisukohtade kooskõ-
lastamise püüe sõja ja rahu küsimuses. Esseerid
eesotsas H. Kruusiga rõhutasid, et tuleb piirduda
kodumaa kaitsmisega, koostöö Vene valgetega ja
lääneriikidega Petrogradi vallutamiseks on lubama-
tu ning tuleb leida võimalusi rahu sõlmimiseks.
Teatavasti oli Asutava Kogu valimiskampaania ajal
rahu sõlmimise nõue nii populaarne, et sellest haa-
rasid kinni mitte üksnes sotsiaaldemokraadid ja
tööerakondlased, vaid ka rahvaerakondlased.

Üheks A. Rubeni poolt käsitletud huvitavaks
küsimuseks on H. Kruusi püüe viia oma partei
(Eesti Iseseisev Sotsialistlik Töölispartei, mis loo-
di 1920. aasta kevadel esseeride ja Eesti Sotsiaal-
demokraatlikust Tööliste Parteist eraldunud rüh-
ma ühinemisel) Kominterni.

H. Kruus lähtus nimelt lootusest, et Komintern
kujuneb tõeliseks erinevate rahvaste revolutsioo-
nilisi jõude koondvaks liiduks, mis suudaks pidur-
dada dogmaatiliste kommunistide domineerimist
rahvusvahelises revolutsioonilises liikumises. Tea-
dagi oli selline oletus põhjendamatu ja Komintern
kujunes Moskva käepikenduseks kogu maailmas.

Et H. Kruus ei võtnud vastu Nõukogude Vene
luurega seotud Johannes Käsperti ettepanekut asu-
da samasugusele teele, siis suuresti just Eesti kom-
munistide mõjul kukkus Kominterni astumise ka-
vatsus läbi. See ebaõnnestumine, aga ka Nõuko-
gude Venemaa masendava tegelikkusega tutvumi-
ne ning maailmarevolutsiooni perspektiivide äh-
mastumine viisid H. Kruusi poliitikast eemale. Ta
asus jätkama 1916. aastal katkenud õpinguid Tar-
tu ülikoolis.

Kui H. Kruusi ja J. Semperi poliitikukarjäär esi-
algu piirdus nende noorusaastatega, siis N. And-
reseni, A. Jõeääre, O. Kärmi, M. Undi ja N. Ruusi
tegevuse raskuspunkt langes 1930. aastatesse. Kõik
nad olid olnud Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei
(ESTP) sektsioonina tegutsenud Eesti Noorsotsia-
listide Liidu liikmed.

Noorsotsid ei olnud rahul ESTP juhtkonna
oportunistliku poliitikaga. Muide, ESTP-d peeti
tookord Euroopa vennasparteide seas üheks pa-
rempoolsemaks ning selle juhtkond toetas ja isegi
õhutas K. Pätsi teostama riigipööret. Noorsotsid
nõudsid kindlamat kinnipidamist klassiprintsiibist,
selgemat sotsialistlike eesmärkide propageerimist
ja rõhutasid, et koostöö kodanlike parteidega on

Arvustused



135

lubamatu. Noorte radikaalsus viis ESTP lõhene-
miseni, aktiivsemad noorsotsid heideti parteist
välja või lahkusid sealt ise.

Aarne Ruben pühendab üsna palju tähelepanu
pahempoolsete sotsialistide N. Andreseni ja A.
Jõeääre � endiste noorsotside � kui kõige silma-
paistvamate tegelaste iseloomustamisele. N.
Andresenit nimetatakse põhjendatult kõigepealt
teoreetikuks, kes tõlkis K. Marxi �Kapitali� eesti
keelde ja avaldas programmilisi seisukohti Eesti
töölisliikumise päevaprobleemide kohta, kuid töö-
lisliikumise konkreetsetes aktsioonides sai tunda
võimude korduvaid repressioone.

A. Jõeäär oli kogenud poliitikategelane, Riigi-
kogu kõikide koosseisude liige aastail 1920�1934,
samuti Riigivolikogu liige 1939�40. A. Rubeni hin-
nangul tegi see kiilaks raseeritud, tahtekindla lõua
ja eneseteadliku pilguga mees Eesti lihtrahva ja
eesti rahvuse heaks paljugi ära.

1930. aastate keskpaiku tuli Eesti pahempool-
setel jõududel taas arutada küsimust võimalikust
koostööst kommunistidega. Kui Eesti Vabariigi al-
gusaastatel oli esseeride (hiljem isesotside) ja kom-
munistide kontaktide aluseks võitlus rahu eest ja
tookord loodetud maailmarevolutsiooni perspek-
tiiv, siis 1930. aastate teisel poolel oli selle põhju-
seks negatiivne suhtumine tookordsesse autori-
taarsesse reþiimi ja võitlus demokraatia eest.

Teatavasti veel 1930. aastate algul pidasid kom-
munistid just sotsialiste töörahva kõige õelama-
teks vaenlasteks ja nimetasid neid põlglikult
�sotsfa�istideks�. 1934.�1935. aastal Kominterni
seisukohad muutusid, kõiki pahempoolseid jõude
kutsuti ühinema ja looma antifa�istlikku rahvarin-
net. Ka Eesti juhtkommunistid muutsid meelt ja
teatasid oma valmisolekust koostööks kõigiga, kes
soovivad võidelda demokraatia taastamise ja Sak-
samaa poolt ähvardava ohu vastu.

Vasaksotsid võtsid kommunistide koostööet-
tepaneku vastu ning 9. juulil 1935 sõlmisid
�August� (Leo Looring) ja �Mihkel� (Nigol
Andresen) Helsingis koostööprotokolli, kus nähti
ette ühine tegevus tööliste majandusliku olukorra
parandamisel ning demokraatlike vabaduste kät-
tevõitmisel. Samas fikseeriti, et mõlemad osapoo-
led säilitavad oma põhimõttelistes küsimustes täie-
liku vabaduse, kuid hoiduvad üksteist ründamast.

Kuigi kommunistide ja pahempoolsete sot-
sialistide ühisrinne esialgu mõneti elavdas töölis-
liikumist ja aitas tõsta ametiühingute võitlusvõi-
met, ei olnud sellel üldpoliitilises plaanis erilist
tähtsust ja vastastikune umbusaldus püsis edasi.

Millest siis tuli nende ja kogu Vares-Barbaruse
valitsuse roll Eesti Vabariigi hauakaevajatena?

Et kogu Vares-Barbaruse valitsuse moodusta-
misel ja tegevusel etendas otsustavat rolli Moskva

üliosav taktika, on üldtuntud fakt. Ka Aarne Ruben
on ilmselt seisukohal, et Vares-Barbarus, Kruus,
Andresen jt. läksid valitsusse kõigepealt naiivses
lootuses, et on saabunud võimalus autoritaarse
reþiimi kukutamiseks, tõelise rahvademokraatia
loomiseks ning teatud sotsiaalsete reformide teos-
tamiseks.

Muide, ka president K. Päts teatas 3. juulil 1940
vahendaja kaudu Saksa saadikule H. Frohweinile,
et uue valitsuse mõne ministri pahempoolsest
orientatsioonist hoolimata ei ole sovetiseerimist
ega Nõukogude Liiduga ühinemist oodata. Tõsi,
Päts ei välistanud, et venelased võivad selles osas
esitada radikaalsemaid nõudmisi.

Niisiis ei pääse Vares-Barbaruse valitsusest
rääkides muidugi mööda mõistest �poliitiline
naiivsus�. Paljude isikute arvates iseloomustas see
termin kõigepealt uut peaministrit ennast. Soome
saadik P. J. Hynninen kirjeldas J. Vares-Barbarust
sõnadega: ta oli üks neid poliitiliselt süütuid lapsi,
kes laskuvad õhulossidesse ega tea, mida nad tee-
vad. A. Rei leidis, et uus valitsus kujundati naiivi-
kuist, kes ei mõistnud, millist rolli nad mängivad,
ja lisas: �Vares osutus niisugusele rollile ideeliselt
kohaseks.�

Tõsi küll, Hans Kruusi, Nigol Andresenit ja
küllap ka mõnda veel ei saa kuidagi lausa lihtsa-
meelseteks pidada, kuid nemadki polnud naiivse-
võitu illusioonidest täiesti vabad. Aarne Ruben
toob näiteks nende taotluse vähemalt Eesti riiklu-
se küsimuses päästa, mis päästa annab, kui püüti
ellu viia nn. Mongoolia varianti.

On küllaga andmeid, et isegi Vares-Barbaruse
valitsuse ja 14.�15. juulil valitud II Riigivolikogu
liikmeid informeeriti Eesti kuulutamisest sotsia-
listlikuks vabariigiks ning astumisest NSV Liidu
koosseisu alles paar päeva enne saatuslikku 21.
juulit.

Autor on tema poolt käsitletud isikute iseloo-
mustamiseks sageli kasutanud Elmar Tambeki
mälestusteraamatut �Tõus ja mõõn�. See on tões-
ti väärtuslik ajalooallikas, kuid, nagu memuaaride
puhul sageli, kannab tugevat subjektiivsuspitserit.
Teadagi vihkas Tambek kommuniste ja nende kä-
silasi ning see asjaolu kajastub ka tema hinnangu-
tes. Näiteks nimetab ta N. Andresenit, J. Semperit
ja H. Kruusi vastutavateks 14. juuni küüditamise
eest. Samas annab ta siseminister M. Undile, kes
peale kõige muu isiklikult osales K. Pätsi väljasaat-
misel, rohkem kui ühel korral üsnagi positiivse ise-
loomustuse. Põhjuseks näib olevat asjasolu, et just
M. Undi vahendusel leidis E. Tambek tõlgina rahu-
liku ja tasuva töökoha ning õppis teda ainsana Va-
res-Barbaruse kabineti liikmetest lähemalt tundma.

Osa Tambeki iseloomustustest on kindlasti ta-
bavad, kuid samas tuleb küsida: kas riigiametis
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edukas jurist Friedrich Niggol ikka oli juba aastaid
ideeline kommunist? Kas Neeme Ruus oli kogu aeg
selgrootu nooruk ja pealegi kergats? Kas Nigol
Andresen, kes ise sisemiselt kunagi �tõeliseks�
kommunistiks ei muutunud, ütles Tambekile otse
näkku �mandunud kodanlane� ja tähendas, et pal-
jud endised tegelased �jahvatatakse peeneks�? Ka
noruspäise Hans Kruusi kokkupõrge noortegrupi-
ga tundub liiga literatuurne, et seda sõna-sõnalt
võtta. Kruus oli mees, kes läks püstipäi oma saa-
tusele vastu, oli see milline tahes. Ta oli elu lõpuni
uhke, et hoolimata igasugustest piinamistest
Moskva vanglas (peksti jalataldu, löödi üks ham-
mas pooleks, nii et see põhjustas aja jooksul huu-
les ohtliku kasvaja) end süüdi ei tunnistanud. Ta
kordas uhkusega ühe julgeolekuohvitseri sõnu:
�Vidno, èto sdelano krepkim krest�janskim h...m.�

Seoses H. Kruusiga veel üks seik. A. Ruben pole
rahul H. Kruusi hinnangutega J. Tõnissonile, lei-
des neist vastuolusid ja pannes sõna �uurija� jutu-
märkidesse. H. Kruusi teos �Jaan Tõnisson Eesti
kodanluse juhina� ilmus 1921. aastal ja hinnang
teenekale rahvajuhile on selles tõepoolest antud
pahempoolse poliitiku silmade läbi. Ometi on
Kruusi üldhinnang positiivne, sajandivahetusel oli
Tõnisson tõepoolest üldrahvalik juht. Kuid Eesti
Vabariigi algusaastaiks olid nii üldpoliitilised olud
kui ka ühiskonna sotsiaalne struktuur oluliselt
muutunud, Eesti elu reaalsuseks oli kujunenud
klassivõitlus ning J. Tõnissoni lemmikloosungid
jäid lihtsalt ajast maha.

Autoritaarse reþiimi aastatel olid Kruus ja Tõ-
nisson kindlalt ühes paadis, Kruus kujunes isegi
opositsioonilise Tartu vaimu üheks tugisambaks.
Kõigepealt just tema oli see mees, kes koos oma
kaastöölistega suutis vana rahvajuhi seitsmeküm-
nendaks sünnipäevaks avaldada soliidse koguteo-
se �Jaan Tõnisson töös ja võitluses� ning kirjutada
sellele kokkuvõtliku ülevaate �Jaan Tõnisson kaug-
vaates�, mis on tänaseni jäänud eesti esseistika
üheks säravamaks pärliks.

Aarne Rubeni raamatu ühes alaosas, pealkirja
all �Päts, Tõnisson ja Hitleri rünnak� viidatakse
Pätsi ja Tõnissoni vastuoludele ning iseloomusta-
takse rahvusvaheliste sündmuste mõjutusi Eesti
saatusele.

Kõnesoleva teemaga seoses võiks meenutada,
et 1939. aasta sõjaeelsel pingelisel ajal vaieldi nii
rahva seas kui ka valitsusringkondades: kumb
kahest ohust, kas Saksamaa või Nõukogude Liit,
on eestlastele saatuslikum? Arusaamad olid tea-
dagi erinevad. Valitsusringkondades domineeris
arvamus, et kõige ohtlikum on Nõukogude Liit
ning Saksamaa on ainus jõud, mis suudaks sellele
vastu seista.

Laiemad hulgad arvasid teisiti. Negatiivne suh-
tumine sakslastesse ja Saksamaasse oli vanemal
põlvkonnal peaaegu et kaasa sündinud. Näiteks ka
H. Kruus, kes suvel 1919 taotles rahu sõlmimist
Nõukogude Venemaaga, nõudis samal ajal reso-
luutselt võitlust Landeswehriga. Natsionaalsotsia-
listlik reþiim ja Hitleri poliitika süvendasid veelgi
antipaatiat Saksamaa vastu. Eriti pahempoolsed ja
ka laiemad demokraatia eest võitlevad ringkonnad
pidasid peamise ohu allikaks Hitlerit ja nägid
Stalinis tema suurt vastasmängijat. Just sellistest
kaalutlustest lähtusid enamasti ka Vares-Barbaruse
valitsuse liikmed.

Sellised erinevad hinnangud iseloomustasid ka
K. Pätsi ja J. Tõnissoni tõekspidamisi. A. Ruben
viitab põhjendatult asjaolule, et K. Päts nägi ku-
ristikust väljapääsu Saksamaa eelseisvates aktsioo-
nides. Seevastu J. Tõnisson pidas viimast Eesti
verivaenlaseks. Enne sõja puhkemist hellitas Vana
Jaan mõtet, õigemini küll illusiooni koostööst Soo-
me, Skandinaavia ja Suurbritanniaga, kuid reaal-
set abi ootas ja isegi taotles ta siiski Nõukogude
Liidult. Aprillis 1939, pärast Hitleri agressiooni
T�ehhoslovakkia vastu ja Klaipeda haaramist, üt-
les ta Nõukogude saadikule Kuzma Nikitinile, et
eesti rahvas on südames alati koos Nõukogude Lii-
duga, ja lisas: �Me teame, et ainult koos Nõukogu-
de Liiduga me võime säilitada oma iseseisvuse. Kui
Teie (Nõukogude Venemaa) soovite võtta meie
sadamad, siis palun.�

Hiljem oli Tõnissonil samal teemal juttu ka
Helsingis ühe sealse Nõukogude saatkonna tööta-
jaga. Küllap oli J. Tõnissonile ebameeldivaks oota-
matuseks see jõhker viis, millega Moskva asus sep-
tembris 1939 realiseerima oma pretensioone Balti
riikide suhtes.

J. Vares-Barbaruse surma kohta on teadagi aval-
datud erinevaid arvamusi. Ametliku variandi kõr-
val, nagu oleks surm järgnenud raskele haigusele,
levisid kuuldused, et tegemist oli enesetapuga.
Lisaks on eriti viimasel aastakümnel oletatud, et
tegemist võis olla julgeolekuorganite tapatööga.

Hans Kruus ja tema sõbrad olid täiesti veen-
dunud, et Barbarus laskis end ise maha. Ümmar-
guselt kakskümmend aastat kestnud tutvuse väl-
tel tuli Kruus allakirjutanuga vesteldes korduvalt
selle tema südant tõsiselt vaevanud küsimuse juur-
de tagasi.

Ühelt poolt ei tohiks olla kahtlust, et Barbarus
oli äärmiselt löödud selle rolli üle, mida tal Ülem-
nõukogu Presiidiumi esimehena tuli täita, kuid
teiselt poolt teadis Kruus rääkida ka tema halve-
nevast tervisest. Selle üle oli kurtnud Barbarus ise
ja sama kinnitas Kruusile ka üks tookordne tun-
tud arst. Lahkamisel oli selgunud, et veresoonte
ahenemise tõttu oli aju verevarustus tugevasti
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Vaba Eesti tähistel. Valimik tsensuurivaba
eesti mõttelugu aastaist 1948�64. Eesti
Entsüklopeediakirjastus, Tallinn, 2000.
534 lk.

P agulaseesti ajakirjandusest olid omaaegsel
okupeeritud kodumaal kahtlemata tuntumad
ajakirjad Tulimuld ja Mana. Kui raudeesriie

pidas kinni väljaandeid endid, siis teavet nende il-
mumisest ja sisust imbus siiapoole läbi ikka, va-
hetevahel muidugi ka mõni eksemplar vaimse sa-
lakaubana. Konservatiivsem Tulimuld ilmus Lundis
Bernard Kangro ainutoimetamisel, radikaalsem ja
samuti kaasaegsele kodumaa kultuuripildile ruu-
mi andnud Mana valmis algul Rootsis Ivar Grün-
thali, seejärel Ameerikas Hellar Grabbi käe all.

Nende mõlema keskse väljaande nagu ka lühi-
kest aega ilmunud stensileeritud ajakirja Sõna do-
minandiks oli kultuur kõige laiemas mõttes. Ak-
tuaalset ühiskondlikku mõtet sisaldasid ajakirjad
harva või üldse mitte. Artikleid ja diskussioone
pagulaselu päevateemadel � assimileerumine, olu-
kord kodumaal ja selle teadvustamine asukoha-
maal, välisvõitlus, NSVL ja maailmapoliitika jne �
avaldasid regulaarselt tihedama ilmumistsükliga
ajalehed. Teiste hulgas ajavahemikus 1948�1964
algul almanahhina, seejärel perioodilise väljaande-
na mitmesuguses formaadis ja erineva sagedusega
Stockholmis just artiklite osas kaalukamana ilmu-
nud �Vaba Eesti�. Õigupoolest näib ka �Vaba Ees-
ti� asetamine ajalehtede hulka kohatu, sest välja-
andele andsid ilme mahukamad ja analüütilisemad
artiklid. Mainitud ajakirjadest on see autorite ja
toimetuse koosseisu tõttu lähim Manale, võlgne-
des oma suurema leviku eest ka ülemeremaadesse
tänu Hellar Grabbile. �Vaba Eesti� kui poliitilise
ideefoorumi roll paguluses toob aga meelde veel
ühe analoogilise väljaande paguluse algusaastaist.
See on Stockholmis ja Uppsalas Rudolf Jalaka, Eerik
Laiu, Arvo Mägi ja Karl Ristikivi toimetamisel il-
munud rahvuspoliitiline koguteos �Vabariiklane�.

Kui Tulimulda ja Manat on kodumaal rohkesti
tsiteeritud ning need on tänu Eesti Rahvusraama-
tukogus koostatud ajakirjade peaaegu täiskomp-
lekti hõlmavatele bibliograafiatele vähemalt kirjan-
dusloo allikmaterjalidena enesestmõistetavalt käi-

häiritud. Aju verega varustava aordi läbimõõtu
võrreldi pliiatsisöega. Barbarus kui arst olevat
mõistnud, et ta seisab täieliku vaimse kokkuvari-
semise lävel ja see äratundmine olevat olnud üks
enesetapu põhjusi.

Ja veel: küllap torkavad lugejale silma ka mõ-
ned faktieksimused, seda ka tabelis lk. 232�241,
ning üksikud kergekäeliselt pillatud väited, mille
õigsust pole võimalik tõestada.

Nagu eespool mainitud, kasutab Aarne Ruben
oma teose sissejuhatuses Vares-Barbaruse valitsuse
tegevuse iseloomustamiseks vastandlikke hinnan-
guid: �vaenuväe satraabid� ja �omamoodi pääste-
komitee�. Kumb variant jääb autori käsitluses do-
mineerima? Ilmselt ei kumbki. Samas paistab sil-
ma, et hoolimata kibedatest sõnadest mõnegi mehe
aadressil ei kasutata termineid �reeturid�, �kvis-
lingid�, �kollaborandid�. Autor püüab pigem mõis-
ta kui hukka mõista ja näib, et vähemalt kohati on
silmas peetud igivana tõdemust: anna neile andeks,
sest nad ei tea, mida nad teevad.

Kokku võttes jutustab Aarne Rubeni raamat
ühest igivanast ja ka tulevikus mitte kuhugi kadu-
vast inimlikust teemast, sellest, kuidas inimene
ühel, teisel või hoopis kolmandal kaalutlusel, sa-
geli ka ilma kurjade või alatute eesmärkideta kuju-
neb võõrvõimu käsilaseks, seega kollaborandiks.
Tegutsemismotiivide mõistmine ei tähenda kõnes-
olevate isikute negatiivse ajaloolise rolli õigusta-
mist. Igal lugejal on vaba voli omapoolsele arva-
musele ja hinnangud kõnesolevate isikute tegevu-
sele ulatuvad edaspidigi mõistmispüüdest reser-
vatsioonideta hukkamõistuni. Ja lõpuks: et ka Aar-
ne Rubeni võiduromaan viimasel romaanivõistlu-
sel � �Volta annab kaeblikku vilet� � on pühenda-
tud ajalootemaatikale, jääb üle vaid rõõmustada
veel ühe ajaloohuvilise kirjaniku esiletõusu üle.

Heino Arumäe
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