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Mälu ja tunnustamine.
2011 kui kahekordne tähtaasta 

Jaapani ja Eesti suhetes
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T änavu tähistame 20 aasta möödumist Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumisest. 90 aastat 

täitub 1921. aasta jaanuaris toimunud Eesti 
kui iseseisva riigi de iure tunnustamisest liit-
lasriikide ja Jaapani poolt. Sel seigal on eest-
laste ja jaapanlaste jaoks eriline tähendus: see 
sündmus on teedrajav lähtepunkt Jaapani ja 
Eesti riiklikele suhetele.

Ühe peegeldusena selle sündmuse püsi-
vast olulisusest leidis 26. jaanuaril Tallinnas 
aset rahvusvaheline konverents „De iure tun-
nustamine 26. jaanuaril 1921: Eesti Vabariigi 
maalimalavale astumise 90. aastapäev”,1 mis 
äratas laialdast huvi. Meie silmis vääriksid 
eeltooduga seoses tähelepanu kaks aspekti: 
Eesti ja Jaapani riiklikud suhted rahvusvahe-
lise õiguse vaatenurgast ja teiseks, ajaloo(line) 
mälu.

On ütlematagi selge, et ei piisa sellest, kui 
riik ise ennast iseseisvaks kuulutab. Vajalik on 
rahvusvaheline tunnustas. Niisuguse riikliku, 
riigiõigusliku staatuse muutumise, sealjuures 
võimalike korduvate muutumiste korral võib 
üles kerkida küsimus riikliku olemise järje-
pidevusest. See omakorda ei pruugi sõltuda 
ainuüksi riigi rahvusvahelisest tunnustamisest 
kui sellisest, vaid sellega ühenduses võib tõuse-
tuda teisigi probleeme riikidevahelistes suhe-

tes. Ühisele arvamusele, ühiste järeldusteni 
jõudmine võib kujuneda keeruliseks. Teisalt 
võib ajaloo erinev mäletamine põhjustada tei-
sitimõistmisi ja erinevaid tõlgendusi, mis mõju-
tavad riikide tänaseid huve või mis tulenevadki 
riikide tänastest huvidest. Nõnda ei pruugi 
erinevate mäletamisaspektide põrkumisel olla 
ühisele tulemusele jõudmine lihtne. Kuid hoo-
limata Jaapani ja Eesti suhete juba rohkem kui 
90-aastase ajaloo mitmetahulisusest või selle 
mäletamisest ei ole see toonud kaasa lahkhe-
lisid, vaid on jätkuvalt tänuväärseks tandriks 
rahvusvaheliste suhete ning ajaloo uurijatele.

Ajaloolasena ei käsitle siinkirjutaja rah-
vusvahelise õiguse valdkonda. Eesmärgiks on 
Jaapani diplomaatide 90 aasta eest kirjutatud 
ja praegu peamiselt arhiivides säilitatavate 
materjalide tutvustamine. Et 2011 kui Jaa-
pani-Eesti suhete tähtaasta väärtust veelgi 
rõhutada, ilmub käesolev artikkel loodeta-
vasti üsna ühel ajal niihästi jaapani keeles 
Tokyos kui ka eesti keeles Tallinnas. 

Jaapani ja Balti riikide, sealhulgas Jaa-
pani ja Eesti, suhteid kahe sõja vahelisel 
ajal on Jaapani välisministeeriumi arhiivi 
materjalide põhjal tulemuslikult uurinud 
Hiroshi Momose,2 Makoto Onaka,3 Sonoko 
Shima, Olaf-Mihkel Klaassen ja Ene Toom.4 
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Lisaks nimetagem Masaaki Shiraishit,5 kes 
on uurinud konsul Chiune Sugihara tege-
vust Leedus. Sugiharal oli teatavasti suuri 
teeneid juutide päästmisel Teise maailma-
sõja päevil.

Käesolev artikkel lähtub peale nende 
uurimuste ka seni kasutamata arhiivimater-
jalidest. Ees ootab veelgi täpsem töö Eestis 
leiduvate arhiivimaterjalidega.

Käsitleme alustuseks kaht Jaapani kõrge-
tele esindajatele antud volikirja, mis on säili-
nud Eesti Riigiarhiivis.6 Just seoses Eesti ise-
seisvuse rahvusvahelise de iure tunnustamise 
90. tähtaastaga väärib valgustamist nende 
dokumentide ajalooline kontekst. Seejuures 
võimegi täheldada mõningaid mitmetahulise 
ajaloolise mäletamise ja n.-ö. riikliku ajaloo-
mälu erinevaid aspekte.

Need volikirjad oli Jaapani keiser Hirohito 
saatnud Eesti Vabariigi presidendile Konstan-
tin Pätsile 1930. aastatel.

Kontekst

Iseseisvuse tunnustamine  
(vt. ka H. Momose ja M. Onaka käsitlusi)

Jaapani valitsus võttis vastu otsuse Eesti 
iseseisvuse de facto tunnustamise kohta 6. 
märtsil 1919 ja de iure tunnustamise kohta 
26. jaanuaril 1921. On ilmne, et Jaapani 
otsuseid mõjutasid ka Suurbritannia, Prant-
susmaa ja Itaalia ehk Esimese maailma-
sõja võitjariikide vastavad seisukohad. See 
on arusaadav, sest Jaapanil endal ei olnud 
samasuguseid teadmisi Eesti riigist. Teisalt 
soovis Jaapan ka ise koguda tunnustust rah-

vusvahelisel areenil ja tegutseda teiste suur-
riikidega võrdväärsena.

Samas on loomulik, et juba enne Eesti 
tunnustamist iseseisva riigina olid Jaapani ja 
Eesti vahel kontaktid olemas. Näiteks koh-
tusid iseseisvale Eestile riikliku tunnustuse 
taotlemiseks 1918. a. Jaapani kolleegidega 
Suurbritannias ja Prantsusmaal Eesti diplo-
maadid A. Piip ja R. Pusta, andes üle vas-
tavad dokumendid. Nende kohtumiste tule-
musel tehti Jaapani saatkonnale Stockholmis 
ülesandeks koguda Eesti kohta võimalikult 
palju teavet ja koostada selle põhjal Jaapani 
välisministeeriumile ettekandeid.

Mainitud kokkusaamistest kujunesid Eesti 
ja Jaapani esindajate vahel sõbralikud suhted. 
Piibu ettekandes kohtumisest Jaapani Pariisi 
saadiku vikont K. Ishiiga iseseisvuse de iure 
tunnustamise asjus Eesti välisministeeriumile, 
mis saadetud 3. veebruaril 1929, öeldakse 
järgmist: „Ischii´d, kellega olen varemalt 
kokku puutunud Pariisis ja Genfis, nägin täna
esimest korda nii elava ja jutukana. Soovis 
õnne Eesti de jure tunnistamise puhul ja ütles, 
et Jaapani delegatsioon selle otsuse üle ise-
äranis rõõmustavat.”7 Lisaks sellele oli 1920. 
aastatel kokkupuutumisi ka armeede ohvit-
seride vahel.8 Tolleaegse koostöö kinnituseks 
said Eesti Vabariigi teenetemärgi saadik Ishii 
ja Jaapani kaitseväe Eesti missioonil osalenud 
kapten M. Komatsubara.

Jaapani saatkonna avamine

On selge, et Jaapani valitsusele pakkus kol-
mest Balti riigist kõige rohkem huvi Läti.9 
Nii saadeti juba 1923. aastal, veel enne, kui 

5 M. Shiraishi. Chohono Tensai Chiune Sugihara (Luuregeenius Chiune Sugihara), Tokyo, 2011.
6 Eesti Riigiarhiiv (ERA) f. 957, n. 7, s. 354.
7 Eesti Saatkond Pariisis N. 257, 03.02.1921.
8 Gaimusho Gaiko Shiryokan (Jaapani välisministeeriumi arhiiv, JVMA),  M. 6. Rui, 1. Kou, 2. Moku, 72. Zaigai 

teikoku kokan setchi kankei zassan (Jaapani keiserliku riigi diplomaatiliste esinduste avamised välismaal). 
Tallinnasse saabusid Jaapani saatkonnast Stockholmis kapten Michitaro Komatsubara ja ajutise saadikuna 
Masamoto Kitada. Eesti kaitsevägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri korraldusel võimaldati neist 
esimesele juurdepääs nii neid huvitavale teabele kui ka rindepiirkonnale. Jaapani esindus resideeris Tallinnas 
1922. aasta novembri lõpuni (O.-M. Klaassen. Eesti ja Jaapan. – Kleio 1993, nr. 7).

9  Aga ka Eesti, eriti 1930. aastatel. Vt. M. Shiraishi. Senkankino Nihon- Barutosangokukankeino Ichikousatsu 
(Jaapani–Balti riikide suhetest kahe sõja vahel), Gaikoushiryoukanhou (Välisministeeriumi Arhiivi Teataja), 
2004, nr. 18.
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avati saatkond, Riiga erivolitustega diplo-
maat Sentaro Ueda.10 Jaapani saatkond avati 
Riias alles oktoobris 1929. Eestis ja Leedus 
saatkondi ei avatud, kuigi Jaapani välismi-
nisteeriumil oli see plaanis. Jaapani saadik 
Varssavis Nobumi Ito märkis välisministee-
riumile saadetud kirjas järgmist: „1. NSV 
Liidust pärit inimestelt või välismaalastelt, 
kes vahetevahel külastavad Tallinna ja Riiat, 
võiksime saada informatsiooni NSV Liidu 
kohta. Peale selle on olulist informatsiooni 
Eesti ja Läti valitsustel. Sellest tulenevalt 
pean vajalikuks tihendada kontakte inimes-
tega Eestis ja Lätis. 2. Leningradile lähe-
mal asuv Tallinn on meie manööverdusteks 
parem koht kui Riia. 3. Eestlased on Jaa-
panist heal arvamusel. Seda silmas pidades 
oleks vaja avada saatkond ka Tallinnas, nii 

nagu seda on tehtud Riias ja Helsingis.”11 
Oli aga ka kaudseid põhjusi. Pärast Mand-

žuuria riigi rajamist lahkus Jaapan 1933. aas-
tal Rahvasteliidust ja oli mures rahvusvahe-
lisse isolatsiooni sattumise pärast. Eestiga 
oli 1934. aastal sõlmitud ka väliskaubanduse 
kokkulepe. Kaubavahetuse maht oli väike, 
kuid see oli siiski olemas. Näiteks eksporditi 
Jaapanist Hollandi kaudu Eestisse elektri-
lampe. Kuid ka tselluloidi, kemikaale jms. 

Nagu Ito Varssavis oletas, ei avatud Jaa-
pani saatkonda Tallinnas veel niipea. Esialgu 
pidi selle aset täitma aukonsul. (Vt. põhja-
likumalt M. Onaka.) Saadik Ito soovitusel 
nimetati 1935. aasta augustis Jaapani aukon-
suliks Eestis Woldemar Puhk. Pärast tema 
surma 1937. aastal sobivate kandidaatide 
puudumisel talle järeltulijat ei määratud.12

Jaapani keisri Hirohito poolt 21. oktoobril 1938. a. 
antud volikiri saadik Shojiro Otakale. Esimene lehekülg.  
ERA f. 957, n. 7, s. 354 

Volikirja teine lehekülg. ERA f. 957, n. 7, s. 354

10 Vt. S. Shima. Senkankino Nihon-Ratoviakankeino Kousatsu 1 (Jaapani-Läti suhetest kahe sõja vahel), 
Gakuen, 2005, nr. 772.

11 Nihongaikoubunsho Showashoki, II-2-4 (Jaapani välispoliitika dokumendid Showa perioodil), 2005. 
12 Pärast Eesti taasiseseisvumist tagastas endine suursaadik Mark Sinisoo aukonsuli pitsati Jaapani välismi-

nisteeriumile. Selle puhul saatis tookordne Jaapani välisminister Taro Nakayama Sinisoole tänukirja, milles 
mainis ka Eesti okupeerimist.

Hiromi Komori / Mälu ja tunnustamine. 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes
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Jaapani valitsuse lõplikuks seisukohaks 
kujunes seejärel, et Jaapani saadik Riias 
peab olema edaspidi akrediteeritud ka Ees-
tisse ja Leetu. Sellise otsuse kasuks rääki-
sid mitte ainult Jaapani välisministeeriumi, 
vaid ka sõjajõudude nõudmised. Seletuskir-
jas toodi esile, et Riia saatkond avati teabe 
kogumiseks NSV Liidu kohta. Lisaks olid 
Läti ja Eesti vahel eriti tihedad suhted ala-
tes 1923. aastast, mil sõlmiti kaitsevägede 
koostöö leping. 1934. aastal asus ka Leedu 
tegema tihedamat koostööd teiste Balti rii-
kidega.

Nõnda oli loomulik, et Jaapani saadik 
Riias sai Tokyost volitused Jaapani esindami-
seks ka Eestis ja Leedus. Kuigi seletuskirjas ei 
ole seda välja toodud, pidasid Jaapani välis-
ministeerium ja sõjajõud Eestit tähtsamaks 
partneriks NSV Liitu puudutava teabe osas, 
mis võinuks mõjutada oluliste otsuste lange-
tamist Tokyos.13

Kahe maailmasõja vahel väljastas Jaapan 
Eestit silmas pidades kaks volikirja. Need 
said saadik Shin Sakuma14 ja saadik Shojiro 
Otaka15, kes esitasid need vabariigi presiden-
dile vastavalt 20. mail 1937 ja 20. juunil 1939. 
Neid juba artikli alguses mainitud volikirju 
säilitatakse praegu Eesti Riigiarhiivis (ERA, 
f. 957, n. 7, s. 354). 

Nii Sakuma kui ka Otaka tegid Jaapani 
välisministeeriumile ettekande volikirja esita-
misest president K. Pätsile. Sündmust kajas-
tati ka Eesti ajalehtedes, Otakalt oli võetud 
intervjuu.16

Muide, Otaka arvates ei olnud Leedul 
eriti kaalukat rolli NSV Liitu puudutava 
teabe hankimisel. Põhjusena tõi ta välja, et 
Eesti asub lähemal Leningradile, mis oli tol 
ajal üks NSV Liidu poliitika ja majanduselu 
keskusi. Samuti olid Eesti ja NSV Liit vahe-
tud naaberriigid. Leedul puudus NSV Lii-

duga ühine riigipiir, millest Otaka järeldas, 
et Leedu ilmselt ei tunne nii suurt huvi NSV 
Liidu vastu kui Eesti.17 Kas Otaka seisukoh-
tadel oli Tokyos mõju või mitte, selle kohta 
täpsemad andmed puuduvad. Igatahes avati 
Tallinnas 8. detsembril 1939 Jaapani diplo-
maatiline büroo.

Samuti pidasid Eestit tähtsaks Jaapani 
jõustruktuurid. Kuna Jaapani saadik Riias 
oli akrediteeritud ka Eestisse, siis hakkas 
Jaapani kaitseatašee Makoto Onodera samuti 
Tallinnas tegutsema.

Onodera abikaasa mälestusteoses (Yuriko 
Onodera „Kindral, kes ei soovinud sõda: 
Makoto Onodera Jaapani sõjaväeatašee 
Riias, Tallinnas ja Stockholmis”, e. k. ilmu-
nud Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS, 2007) 
kirjeldatakse edukat NSV Liidu vastast koos-

13 M. Shiraishi. Senkankino... (2004). 
14 Sünd. 1893. Töötas Jaapani Belgia ja Saksa saatkondades esimese sekretärina. Talle anti 1940. a. Valgetähe 

teenetemärk.  
15 Sünd. 1892. Töötas Jaapani Hollandi ja Belgia saatkondades esimese sekretärina ning Quindao generaal-

konsulina. 
16 Nt. Postimees, Päevaleht (21. juuni 1939).
17 JVMA, 0.1-1 (29. juuni 1939) Zaigai teikogu kokan kankei zassan. Estonia koku no bu (Jaapani keiserliku 

riigi diplomaatilised esindused välismaal. Eesti).

Saadik Otaka. Foto Jaapani arhiivist:  
JVMA J. 2. 2. 0. J2-6
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tööd Eesti kaitseväega ning nädalast autoreisi 
läbi Eesti.18

Pärast Onodera suunamist tööle Stock-
holmi jätkus koostöö tema ja eestlaste vahel. 
Üks tema lähemaid kontakte oli kolonel 
Richard Maasing, keda on peetud lausa 
Onodera „paremaks käeks”. Pärast Eesti 
okupeerimist Nõukogude vägede poolt emig-
reerus Maasing Rootsi, kus ta Stockholmis 
kohtus taas Onoderaga. Mitmest uurimu-
sest ja artiklist selgub, kui tähtis infoallikas 
Maasing Onoderale oli.19

Jaapani Tallinna diplomaatilisse büroosse 
suunatud diplomaat Shigeru Shimada20 oli 
tunnustatud NSV Liidu spetsialist ja, nagu 
märgib Shiraishi, oli Shimada saatmise 
eesmärgiks tõhusam teabe kogumine NSV 
Liidu kohta. Kuid Eesti olukord muutus 
täielikult üsna kohe pärast Shimada lahku-
mist Tokyost 15. augustil 1939. Sama aasta 
23. augustil sõlmiti Saksamaa ja NSV Liidu 
vahel mittekallaletungileping. 1. septembril 
ründas Saksamaa Poolat. Neis tingimustes 
jõudis Shimada Tallinna algselt plaanitust 
kaks kuud hiljem.

Ettekanded Tallinnast

Shimada sai Tallinnas tegutseda ainult üheksa 
kuud – 1939. aasta detsembrist kuni augus-
tini 1940. Ent selle üheksa kuu jooksul toimus 
nii mõndagi, millest Shimada regulaarselt 
Tokyole ette kandis. Alates 21. juunist 1940 
hakkas Shimada saatma Jaapani välisminis-
teeriumile ettekandeid märksa sagedamini, 
vahel lausa iga paari päeva järel.

21. juunil 1940 vahetus Eestis mittedemo-
kraatlikul teel võim. Seda sündmust, mida 
Nõukogude käsitlustes on nimetatud „sotsia-
listlikuks revolutsiooniks”, käsitleb Shimada 
ettekanne nr. 152 (24. juuni 1940).21 Eriti 
sügava mulje jättis S. Shimadale NSV Liidu 
valve all toimunud eestlaste demonstrat-
sioon. Selle pealtnägijana mõistis ta, et Eesti 
oli NSV Liidu poolt vägisi okupeeritud, ning 
pidas vajalikuks põhjalikumalt analüüsida 
läbiviidavat protsessi kui tähelepanuväärset 
näidet sovetiseerimisest. 

Shimadat ei huvitanud loomulikult mitte 
ainult sündmuste kulg, vaid ka eestlaste ja 
NSV Liidu võimuesindajate arvamused, 
hoiakud.

Saadik Otaka koos Eesti Vabariigi 
presidendi Kontantin Pätsiga. 
ERA, f. 957, n. 7,s. 354

18 Kindral, kes ei soovinud sõda; Makoto Onodera-Jaapani sõjaväeatašee Riias, Tallinnas ja Stockholmis. 
Tallinn, 2007.

19 P. Erelt. Mees nagu parimast spioonifilmist. – Eesti Ekspress 8. jaanuar 2011.
20 Tema kohta vt. E. Toom. Materjale Jaapani välisministeeriumi arhiivist: Eestlaste iseloomust. Jaapani diplo-

maadi Shigeru Shimada ettekanne.
21 Hitotsubashi Daigaku syozo Shimada Shigeru shi kyuzo shiryo (Shimada Shigeru isiklik arhiiv Hitotsubashi 

ülikoolis (SAHU, karp 20.14.1 ) (24. juuni 1939). Dokumendid selles arhiivis ei ole veel sorteeritud.

Hiromi Komori / Mälu ja tunnustamine. 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes
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Shimada sõnul näevad eestlased NSV 
Liidu sissetungimises ettevalmistust sõjaks 
Saksamaa vastu. Shimada hinnangul toetas 
Balti riigid oma võimu alla haaranud NSV 
Liit Suurbritanniaga sõjas olevat Saksa-
maad.22 Samas teatab Shimada, et eestlased 
loodavad Saksamaa peale, vihkavad Nõuko-
gude režiimi ja põlgavad venelasi.23 

Shimada kandis ette, et NSV Liidu sõja-
väelaste käitumine ja distsipliin Eestis olid 
suurepärased.24 Selles kajastub tema meelest 
Eesti okupeerimise läbimõeldud plaan, nagu 
see on hiljem ka tõeks osutunud.25 Kuni NSV 
Liitu inkorporeerimiseni, ei tohtinud rikkuda 
eestlaste kui tahes väikesi lootusi NSV Liidu 
suhtes. Need lootused tähendasid eestlastele, 
et Eesti poliitilist korda vägisi ei muudeta 
ning et jätkub kapitalistlik süsteem. See oli 
A. Ždanovi propageeritav järk-järguline lähe-
nemisviis. Põhjus, miks sellist ettevaatlikkust 
rakendati, oli S. Shimada arvates asjaolu, et 
erinevalt Bessaraabiast ja Bukoviinast olid 
Eestis niihästi keskklass kui ka põllumehed 
sovetirežiimi vastu. Nõukogude kord oli eba-
populaarne isegi töölisklassi seas. Ent pärast 
valimisi juulis 1940, mida Nõukogude võim 
jõuliselt mõjutas, see lootus kustus. Eestlased 
püüdsid säilitada vähemalt formaalsetki auto-
noomiat. Ka seda formaalset autonoomiat, 
mida NSV Liit rakendas näiteks Mongoo-
lias, käsitles Shimada realistlikult. Ta leidis, 
et Hiina mõju vähendamise nimel ei olnud 
Mongoolia tegelikult eriti NSV Liidule lähe-
nemise vastu. Ja sellepärast piisas Mongoolia 
puhul n.-ö. faktilisest kontrollimisest. Kuid 
Balti riikide puhul pidas Moskva Shimada 
sõnul tarvilikuks kontrollida neid niihästi 
„faktiliselt kui ka formaalselt”. Sest kui see 
kontroll ebaõnnestuks, siis satuksid Balti rii-
gid – ja seda üldse mitte enda tahte vastaselt 
– teiste suurriikide mõju alla, lootes võib-olla 
isegi niisuguse sõltuvuse abil asuda ühiselt 

seisma NSV Liidu vastu. Järelikult tahtis 
NSV Liit Balti riigid täielikult endale saada. 
NSV Liit käsitles Balti riike osana kunagi-
sest Vene territooriumist ja sellepärast nähti 
nende annekteerimises lihtsalt irredentismi.26 
Shimada nägi, et Eesti allub küll NSV Liidu 
sõjalisele jõule, kuid klammerdub veel 1940. 
aastal otsekui lootuste õlekõrre külge, et 
sellest kõigest tõuseb kokkuvõttes siiski veel 
mingit kasu. 

Meie peaksime olema pigem ettevaatli-
kud järeldusega, milleni jõudsin ainult Jaa-
pani materjalidele tuginedes. Nimelt, nagu 
olnuks Eesti huvitatud Jaapani ja Saksamaa 
koostööst ning Jaapani, Saksamaa ja Itaalia 
kolmikliidust, põhjusel, et eestlased lootsid 
Saksamaa edule sõjas NSV Liidu ning isegi 
Suurbritannia vastu.27

Eesti okupeerimist oma silmaga näinud 
Shimada ei suutnud leida Jaapani vaatenur-
gas selget positsiooni. Kokkuvõttes arvas ta, 
et Eesti rahvas on igati tubli ja mitmeti sar-
nane Jaapani rahvaga – sellepärast on soovi-
tav arendada ühiseid sõprussidemeid. Kuid 
ajaloo vältel on ilmnenud paratamatu tõsiasi, 
et Eesti territoorium on langenud üha uuesti 
teiste suurriikide võimu alla. 

„Tunnen eestlastele kaasa, aga samas ei 
pea see tähendama oma seisukohast loobu-
mist. Tunnistajana nägin Eesti jõuga okupee-
rimist ja kahtleksin selles, kas Jaapani valit-
sus, kes tunnistas de iure Eesti iseseisvumist, 
tohib sellest vaikida. Samas, kuna asjaolud 
olid tõesti keerulised ja ettevaatust nõudvad, 
jätaksin selles küsimuses seisukoha kujunda-
mise Jaapani valitsusele.”28 

Jaapan sulges veel samal aastal oma dip-
lomaatilise büroo Tallinnas. Aga Jaapani 
valitsus ei pidanud seda küsimust otsustama 
sugugi ilma põhjalikumate teadmisteta, nagu 
ta tegi seda Eesti iseseisvuse tunnustamise 
puhul 1920. aastate alul. Nüüd sai ta oma 

22 SAHU, 20.14.5 (26. juuni 1940).
23 SAHU, 20.14.19 (10. juuli1940).
24 SAHU, 20.14.9 (27. juuni 1940).
25 Üks variant ütleb, et Eesti okupeerimine kestab kolm aastat (SAHU, 20.15, 16. juuli 1940).
26 SAHU, 20.14.15 (5. juuli 1940).
27 SAHU, 20.22 (26. juuli 1940).
28 SAHU, 20.20 (25. juuli 1940).
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seisukoha kujundamisel lähtuda Shimada 
ettekannetest.29

Anneksiooni de facto tunnustamine ja 
diplomaatilise büroo sulgemine

Jaapani toonane positsioon seoses Eesti oku-
peerimisega NSV Liidu poolt 1940 ja sellega 
seotud sündmustega mõjutab ka praeguseid 
tõlgendusi riikidevaheliste suhete ajaloost. 
Jaapan tunnustas Eesti anneksiooni de facto 
ja pidas sellepärast Eesti taasiseseisvumise 
puhul 1991 vajalikuks diplomaatilised suhted 
Eestiga uuesti sisse viia. Eesti vaatepunktist 
tähendas see diplomaatiliste suhete taasta-
mist Jaapaniga. Eesti käsituses ei ole Eesti 
Vabariik mitte NSV Liidu järeltulijariik, NSV 
Liidu lagunemise saadus. Järjepidevuse alusel 
on Eesti riik identne Vabadussõjas sündinud 
Eesti Vabariigiga. Jaapani ja Eesti läbirääki-
mised toimusid pragmaatiliselt ja ilma prob-
leemideta. Ent teatavad seisukohad jäid eri-
nevaks. Kas tõesti Jaapan tunnustas de facto 
Eesti anneksiooni? Millele toetub selline 
ajaloomälu?

Kui NSV Liit oli Eesti annekteerinud ja 
okupeerinud, käitusid riigid erinevalt. Rah-
vusvahelise õiguse asjatundja Lauri Mälksoo 
järgi võib nende hoiakuid jagada nelja rühma: 
1) mittetunnustamine; 2) de facto tunnusta-
mine; 3) de iure tunnustamine ja 4) vaikivaks 
jäämine.30 Selle moodsa liigituse järgi asetuks 
Jaapan otsekui de iure tunnustajate hulka. 
Tegelikult aga soovis Jaapan seoses uue olu-
korra kujunemisega Balti riikides 1940. aastal 
uuendada NSV Liiduga diplomaatilisi suhteid 
üldse, ümber korraldada oma diplomaatilist 
esindatust laienenud NSV Liidus, mainimata 
sealjuures siiski riigipiiride muutumist Balti-
kumis. Jaapani materjalide järgi soovis Jaapan 

29 Vt. Soren no Baruto sangoku heigo jijyo (Jaapani Välisministeeriumi esimene uuringu osakonna raport „Balti 
riikide anneksioonist NSV Liidu poolt”) (mai 1941). 

30 L. Mälksoo. Illegal Annexation and State Continuity. The Case of the Incorporation of the Baltic States by 
the USSR, Martinus Nijhoff Publishers (Brill Publishers), 2003.

31 JVMA,  M. 2.1.0.60, nr. 297. Sorenpo no Baruto sangoku heigo ni tomonau teikoku daihyo hikiage mondai 
(Nõukogude Liidu Balti riikide annekteerimisele järgnenud Jaapani esinduste likvideerimise probleemid) 
(24. august 1940).

32 Eesti Välisministeeriumi kodulehe järgi tegutses Jaapani diplomaatiline büroo 29. juulini 1940.

kõike seda saavutada toimunud anneksiooni 
de facto tunnustamise kaudu. Veelgi tähele-
panuväärsem on, et seejuures lootis Jaapan 
säilitada Balti riikides kindlad tugipunktid 
teabe hankimiseks NSV Liidu kohta.

6. augustil 1940 vormistas NSV Liidu 
Ülemnõukogu oma otsusega Eesti NSV Liidu 
liikmeks. Sellele järgnes korraldus välisriiki-
dele nende saatkondade sulgemiseks Tallin-
nas tähtajaga 25. august. Teiste riikidega võr-
reldes seisis Jaapan sellele nõudmisele kauem 
ja visamalt vastu. Eesti annekteerimist mitte 
tunnustanud USA teenis ära NSV Liidu ene-
sestmõistetava pahameele ning nende saat-
kond suleti otsekohe. Seisukohtade erinevu-
sed Saksamaa ja Jaapani vahel ei olnud suu-
red. Mõlemad soovisid jätkata diplomaatilist 
tegevust Tallinnas, kusjuures Jaapan kavatses 
oma diplomaatilise büroo Tallinnas muuta 
konsulaadiks NSV Liidu territooriumil, ja 
sellega tunnistada anneksiooni de facto. Selle 
kavatsuse juures loodeti NSV Liidu heataht-
likkusele, sest Jaapani ja NSV Liidu suhted 
olid vähemalt väliselt paranemas.31 Ent Sak-
samaa jaoks oli Tallinna saatkonna säilimine 
veel hädavajalikum, sest Eestis elas palju 
baltisakslasi ja püsis vajadus tegeleda nende 
varade küsimustega. Jaapanlasi elas Eestis 
ainult kuus, kes pealegi lahkusid kohe pärast 
sõja algust. Kõik see oli Tokyole teada. Siiski 
nõudis Jaapani välisministeerium, et Shimada 
jätkaks vankumatult läbirääkimisi konsulaadi 
avamise üle Tallinnas. Samasugune taotlus 
oli esitatud Nõukogude poolele korduvalt 
niihästi Tokyos kui ka Moskvas. Nõnda Jaa-
pani Tallinna diplomaatilise büroo sulgemine 
mõnevõrra tõesti viibis, ent selle asemel kon-
sulaadi avamiseks Kremlilt luba ei saadud. 
4. septembril 1940 lahkus Jaapani viimane 
annekteerimiseelne diplomaat Shimada Tal-
linnast.32

Hiromi Komori / Mälu ja tunnustamine. 2011 kui kahekordne tähtaasta Jaapani ja Eesti suhetes
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Mälksoo liigituse järgi Jaapani kavatsusi 
kirjeldades võib nentida, et Jaapan soovis 
tunnistada Eesti anneksiooni nagu Rootsigi 
de iure. Samas oli Jaapani jaoks tähtsam 
mitte anneksiooni tunnistamine kui selline, 
vaid diplomaatilise tegevuse jätkamise või-
malus Eestis. Sõjajärgsele ajale ette mõeldes 
pidas Shimada Jaapanile parimaks käitumis-
võimaluseks jääda ebamäärasele positsioo-
nile.33 Rahvusvahelisest õigusest tulenevalt 
peaks sellist ebamäärast käitumist vältima. 
Aga ajaloolises mõttes on sellel teatav 
tähendus.

Kokkuvõtteks

Jaapani kavatsus jätkata Eestis diplomaatilist 
tegevust ka pärast Nõukogude anneksiooni 
jäi teostamata. Jaapan oli sunnitud sulgema 
oma diplomaatilise büroo, Shimada lahkus 
Tallinnast vastu tahtmist. Eesti annektee-
rimise tunnistamine Jaapani poolt toimus 
seega ikkagi de facto põhimõttel. Ajaloo 
iroonia peitub selles, et kui Jaapani konsu-
laadist Tallinnas oleks asja saanud, siis oleks 
meil täna tõepoolest põhjust rääkida Eesti 
annekteerimise tunnustamisest Jaapani 
poolt de iure.

Igasugune poliitiline otsus toob kaasa 
vastava poliitilise tulemuse, sõltumata olu-
korrast, milles otsus tehti. Meile pakuvad 
ajaloo seisukohast huvi ka teostumata jäänud 
„tulemused”. Käesolev artikkel on tagasihoid-
lik katse tutvustada Jaapani ja Eesti vahelisi 
suhteid Jaapani-poolsete materjalide põhjal. 
Loodetavasti on see jälle väike samm edasi 
meie ühise ajaloo uurimises. Kui võtame 
ühisajalugu kui kokkupandavat pilti ehk 
mosaiiki, siis sellestki artiklist moodustuks 
sinna värvikild. Kui sooviksime rääkida kõi-
kidest võimalikest võimalustest, siis tähendab 
see tegelemist lõputu tegevusega. Kui peame 
ühisajaloo teadvustamist inimeste, rahvaste 
ja riikide püüdluste eesmärgiks, siis avardub 
ajaloo silmapiir mitte ainult minevikku, vaid 
ka tulevasse aega.

33 JVMA,  M 2.1.0.60, nr. 189 (12. august 1940).
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