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Sõjajärgne metsa-
vendlus – tahtlikud 
valed ja demagoogia 
– versus dokumendid

Eesti metsavennad 1944–1957. Dokumen-
tide kogumik. Koostanud Tiit Noormets. 
(Ad fontes, 18) Rahvusarhiiv, Tartu, 2014. 
656 lk.

Mitmed ajaloolased on toonitanud sõjajärgse 
metsavendluse teema olulisust Eesti aja-

loos. Evald Laasi on pidanud seda lausa nime-
tatud perioodi tähtsaimaks ainevaldkonnaks.1 

Selle arvamusega tuleb nõustuda. Tegutses ju 
sõjajärgsel ajal metsades vähemalt 14 000–15 
000 meest, kellest suure osa jaoks ei olnud sõda 
lõppenud. Neile lisandusid paljud koolinoored, 
kes, koondunult põrandaalustesse noorsoo-or-
ganisatsioonidesse, jätkasid isade-emade võitlust 
kaotatud iseseisvuse eest siin-seal trikoloori 
heisates, lendlehti levitades ning isegi uue võimu 
ausambaid hävitades. Kommunistliku partei 
või komsomoliga liitunud inimesi pidasid need 
patriootlikud noored lihtsalt reeturiteks. 

Ometi puudus ajaloolastel terve Nõuko-
gude perioodi vältel võimalus metsavendluse 
objektiivseks uurimiseks. Samal ajal ilmus 
varjunimede all kirjutanud KGB-lastelt või 
nendega seotud autoritelt mitmeid järjejutte, 
artikleid, brošüüre ja isegi raamatuid, kus 
vastupanuvõitlust Nõukogude võimule võltsiti 
ja selles osalenud inimesi mustati. 1957. aastal 
avaldati ajalehes Noorte Hääl järjejutt „Lehed 
langevad”2, kus esmakordselt kirjutati pikemalt 
Eesti metsavendlusest. Tõsi, seegi oli tugevalt 
kallutatud lugu, milles püüti näidata metsavend-
luse sidemeid Lääne luuretalitustega, just nagu 
oleks kogu liikumine organiseeritud sealt. Küll 
aga leidus selles järjejutus esmakordselt ka üks 
oluline ülestunnistus, et metsas ei tegutsenud 
sõjajärgsel ajal mitte ainult tõelised nõukogude 
võimu vastased, vaid ka salgad, mis olid sinna 
saadetud erinevate ülesannetega. Julgeolekuor-

1 E. Laasi. Sissisõjast Eestis 1945–1953. – Looming 1989, nr. 11, lk. 1527.
2 G. Grišin, A. Normet. Lehed langevad. (tõlge ajakirjast Ogonjok)
3 Näiteks D. Taevere, R. Mihhailov. Agoonia. Tallinn, 1979.

ganite endi poolt. Hilisemates NKVD-ga seotud 
autorite kirjutistes pole enam vaevutud varjama, 
et libametsavendade grupid olidki olemas. 
Eelkõige kasutati neid Läänest siia saadetud 
agentide püüdmiseks. Kas aga ainult selleks? 

Varjunimede all kirjutanud julgeolekutööta-
jate või nendega lähemalt seotud autorite too-
detud artikleid ja raamatukesi ilmus Nõukogude 
perioodil hiljemgi.3 Neis kirjutistes on enamasti 
tõestisündinud lood ja isikunimed ära segatud 
väljamõeldutega. Eesmärk oli aga üks – Eesti 
sõjajärgse vastupanuliikumise mustamine, selle 
näitamine välisriikide salateenistuste käepiken-
dusena ning metsavendade kujutamine tööta-
vale rahvale vaenulike kodanlaste järeltulijate, 
müüdavate mõrtsukate ja sadistidena.

Seda kõike tasuks uuesti meelde tuletada 
tänapäeval, mil igaüks võib kirjutada ja trükis 
avaldada, mida tahab. Nüüdki leidub neid, kes 
soovivad sõjajärgset vastupanuvõitlust veel tak-
kajärele mustata. Nüüd tehakse seda muidugi 
rafineeritumalt kui Nõukogude ajal – kõrvuti 
paljude tõeste materjalidega trükitakse ka 
muud, enamasti pealiskaudset või kallutatut. 
Kirjutajad ei varja enda eesmärki, milleks olevat 
hajutada rahva hulgas ikka veel metsavendluse 
ümber levivat rahvusromantilist udu. Selleks 
püütakse leida näiteid just sellistest metsaven-
dadest, keda võib kõiki üksikasju teadmata 
ning taustasüsteemi süvenemata tõesti ülimalt 
veristeks pidada. 

Ei saa ju eitada, et esines asjatut julmust. 
Metsavendade hulka sattus ju igasuguseid ini-
mesi: nii lihtsalt enda varjajaid, ideelisi Eesti 
patrioote kui ka romantilisi seiklejaid ning isegi 
kriminaalkurjategijaid. Kuid metsavendade-
poolsed mõrvad olid eelkõige tingitud ikkagi 
Nõukogude võimu enda ääretust julmusest. 
NKVD ei põrganud ju tagasi mitte millegi ees. 
Metsavendade hävitamiseks või tabamiseks 
kasutati sõpru ja võitluskaaslasi, pruute, isegi 
vendi, õdesid ja emasid-isasid. Metsavandi ta-
peti ja mürgitati, kättesaamisel peksti ja piinati 
halastamatult.

Juba Nõukogude perioodil kollektiviseeri-
mist uurinud Evald Laasi kirjutas: „Sõjajärgsel 
ajal oli tegu kõigi ühiskonnakihtide võitlusega 
võõra võimu vastu! Võitluse käigus tapsid vas-
tupanuvõitlejad inimesi, nii nagu ka neid endid 
selles võitluses tapeti. [– – –] Löögi alla sattus, 
kas tahtmatult või tahtlikult, ka ilmselt süütuid 
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inimesi, nende seas mõnikord isegi naisi-lapsi. 
Kuid sellest hoolimata tuleb märkida, et vastu-
panuvõitlejate ohvrite peamise osa moodustasid 
siiski nende vastu otseselt võitlevate organite 
esindajad. [– – –] Mõnikord olid tapetud koguni 
otsesed KGB informaatorid. Lausa juhuslikke 
inimesi metsavennad reeglina ei rünnanud, 
mõrvatutel oli peaaegu alati midagi südamel, 
mis seda tingis.”4 

Evald Laasi hinnanguga jääb vaid nõustuda. 
Metsavennad elasid ja tegutsesid ju lausa rahva 
seas, aitasid teha talutöid, võtsid sageli osa pi-
dudest – nad said pikka aega eksisteerida vaid 
väga suure hulga poolehoidjate toel.

Metsavendlusest objektiivse informat-
siooni saamiseks oleks ajaloolastel olnud juba 
ammugi vaja kätte saada arhiivimaterjalid. 
Kuid kuni Nõukogude aja lõpuni asus valdav 
osa vastupanuvõitlust kajastavaid dokumente 
KGB arhiivis ning need dokumendid ei olnud 
uurijatele kättesaadavad. Siiski leidus vastavaid 
materjale ka Eestimaa Kommunistliku Partei 
Arhiivis ning mingi väike osa neist saadi isegi 
enne Eesti taasiseseisvumist publitseerida.5 Kuid 
et uurimistööga edasi minna, oli ikkagi vaja KGB 
arhiivimaterjale. Võimalus neid kasutada tekkis 
Eesti vabanemisel. Kuna Eesti metsavendluse 
esimene periood langes 1941. aasta nn. Suvesõja 
aega ja tollel aastal Eestis toimunu oli paljus 
eelduseks ka sõjajärgse metsavendluse tekkeks, 
on loogiline, et esmalt võtsid arhiivis töötavad 
ajaloolased publitseerimise eesmärgiks just 
toda suve käsitlevad dokumendid. Nii oligi väga 
oodatud Tiit Noormetsa esimene ulatuslikum 
allikapublikatsioon, mis Omakaitse aruannetele 
tuginedes valgustas 1941. aasta metsavendlust. 
2003. aastal see publikatsioon ilmus.6 Peaaegu 
500 lehekülge dokumente sisaldavale välja-
andele kirjutas koostaja Tiit Noormets omalt 
poolt väga ulatusliku, ligi 80-leheküljelise sis-
sejuhatuse.

*

Nüüd siis, 2014. aasta suvel, ilmus trükist Tiit 
Noormetsa järjekordne allikapublikatsioon, 
loogiline järg 1941. aastat käsitlevale teosele.7 

„Eesti metsavennad 1944–1957” on mahukas, 
656-leheküljeline teos. Raamat sisaldab 185 eri 
pikkusega dokumenti ajavahemikust 1944–1957, 
millele lisandub 28 lehekülge Tiit Noormetsa 
eessõna. Eessõnas selgitab autor, et ta on ürita-
nud silmas pidada kahte eesmärki: „tutvustada 
selle teema uurimiseks olemas olevat allikabaasi 
selle mitmekesiste erinevate dokumendiliikide-
ga ja teisalt anda vähemalt üldine ülevaade kogu 
Eesti metsavendlusest”.

Autor seisis tegelikult raske valiku ees – 
mida nimelt ja kui palju selle kogumiku kaante 
vahele mahutada. Teoses publitseeritud doku-
mendid moodustavad ju paraku üldse olemas-
olevatest vaid murdosa. Seda fakti tulnuks ilm-
selt eessõnas lausa toonitada, sest neil lugejatel 
või algajatel uurijatel, kes pole NKVD arhiiviga 
tuttavad, puudub vastavate dokumentide hulga 
kolossaalsusest ning võimaliku uurimistöö 
mahust igasugune ettekujutus. Tulevastele 
uurijatele võinuks ehk meelde tuletada sedagi, 
et ühe või teise metsavenna kogu tegevust ei 
saa uurida vaid tema enda uurimistoimikuga 
tutvudes. Metsavennad olid seotud nii omava-
hel kui ka muu elanikkonnaga. Seega nõuab 
uurimistöö kogu sissidega seotud laia niidistiku 
lahtiharutamist. 

Ilmselt vajanuks tutvustamist ka arhiivi-
materjalide uurimise raskused: dokumente 
koostanud NKVD-lastest uurijate halb, sageli 
peaaegu loetamatu käekiri, raske arusaamine 
kohalikust keelest, koha- ja isikunimedest, siin 
varem valitsenud poliitiliste ja ühiskondlike 
suhete absoluutne mittemõistmine jne. 

Kogumiku saatesõnas analüüsib autor 
põhjalikult, keda üldse pidada metsavennaks, 
millistest ühiskonnakihtidest ja sotsiaalsetest 
gruppidest sissid pärinesid, kui palju neid oli 
ja milles seisnes nende tegevus. Tiit Noormets 
kirjutab ka metsavendadega võidelnud vastas-
poolest: Nõukogude julgeolekuorganitest, si-
sevägedest, hävitajatest, agentidest, miilitsast, 
Smeršist, sõjaväest, piirivalvest ja relvastatud 
parteiaktiivist. Ta analüüsib metsavendluse 
dokumentaalset allikmaterjali ning annab üle-
vaate niisuguste dokumentide publitseerimise 
seisust Ukrainas, Leedus, Lätis, Venemaal ja 

4 E. Laasi. Vastupanuliikumine Eestis 1944–1949. Dokumentide kogu. Tallinn, 1992, 9–10.
5 Eesti NSV põllumajanduse kollektiviseerimine. Dokumentide ja materjalide kogumik. Koostanud Evald Laasi, 

toimetanud Evald Laasi ja Edgar Tõnurist, 665 lk, Eesti Raamat 1978.
6 Metsavennad suvesõjas 1941. Eesti relvastatud vastupanuliikumine Omakaitse dokumentides. Koostanud  

T. Noormets. (Ad fontes, 13). Riigiarhiiv, Tallinn, 2003.
7 Eesti metsavennad 1944–1957. Dokumentide kogumik. Koostanud T. Noormets. (Ad fontes, 18). Rahvusarhiiv. 

Tartu, 2014.
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Eestis. Selline võrdlusmaterjal on meile väga 
oluline, sest vastupanu nõukogulikule režiimile 
toimus kõikjal stalinlikule režiimile allutatud 
Ida-Euroopas. „Vastupanuliikumine Balti-
maades oli vastus sovetiseerimispoliitikale, 
eriti sellega kaasnenud repressioonidele ja 
terrorile. Leedu, Läti ja Eesti annekteerimine 
1940. aastal ja sellele järgnenud katsed inkor-
poreerida neid riike nõukogude süsteemi oligi 
see väljakutse, millele Balti riikide kodanikud 
vastasid nii aktiivse kui ka passiivse vastupa-
nuga.”8

Tiit Noormetsa koostatud kogumikus do-
mineerivad mitmesugused eriteated ja teatised, 
samuti julgeolekuorganite informatsioonid, 
„tööaruanded” ning ettekanded üksikute met-
savendade kinnipidamisest või likvideerimisest. 
Esitatud on ka arreteeritud metsavendade üle-
kuulamisprotokolle, süüdistuskokkuvõtteid ja 
kohtuotsuseid. Mitmed esitatud dokumendid 
iseloomustavad ilmekalt sõjajärgsel ajal ühelt 
poolt metsavendade ja teiselt poolt julgeole-
kuorganite ning Nõukogude võimu organite 
poole asunute vahelise heitluse julmust.9 Veelgi 
verisemaks muutus see heitlus 1950. aastaks.10 

Kuid kogumikus publitseeritakse ka met-
savendade enda loomingut: lendlehti, üleskut-
seid, hoiatusi, ähvarduskirju ja isegi luuletusi 
ja laule.11 

Kogumikku illustreerivad sellele lisatud 
fotod – metsavennad nii elus kui surmas. Alla-
kirjutanu arvates võinuks neid kogumikule lisada 
praegusest enamgi. Raamatus leidub napilt 
just sissisõdalaste olmet kajastavaid pilte, mida 
ometi arhiivis leidub.

Kogumikus esitatakse ka ülevaateid met-
savendluse seisust üldisemalt. Ruumikas on 
EK(b)P KK II sekretäri Sergei Sazonovi juures 
toimunud parteiaparaadi ja administratiivor-
ganite töötajate nõupidamise stenogramm 7. 
augustist 1945, mis hõlmab raamatust tervelt 25 
lehekülge. See dokument iseloomustab küll üsna 
hästi sõjajärgseid hävituspataljone ja hävitajaid 
ning võitlust metsavendadega, kuid on kogumiku 
jaoks selgelt liiga pikk. 

Silma torkab dokumentide ebaühtlane jaotus 
maakonniti. Domineerivad Virumaad ja Võru-
maad puudutavad materjalid. Muidugi oligi neis 
maakondades metsavendlus väga ulatuslik ning 
seal tegutses palju aktiivseid metsamehi, kelle 
tegevuse esiletõstmine on ilmselt autori üks ees-
märke. Ometi oleks tahtnud mõnevõrra enam 
teada ka Saaremaa ja Hiiumaa metsavendlusest. 
Seda enam, et just Saaremaal tegutsenud Elmar 
Ilp’i isik on varem ja ka viimasel ajal tekitanud 
vägagi vastakaid emotsioone. 

On märkimisväärne, et seoses Läänemaaga 
esitab autor olulisi dokumente varem varjus 
olnud Relvastatud Võitluse Liidust. Evald Laasi, 
kes sai oma vastupanuliikumist käsitlevas kogu-
mikus 1992. aastal avaldada üksnes parteiarhiivi 
dokumente ning NKVD arhiivi veel ei pääsenud, 
oli veendunud, et niisugust organisatsiooni nagu 
Relvastatud Võitluse Liit (RVL) tegelikkuses 
olemas ei olnudki.12

Kui uurijatele avanesid NKVD arhiivi 
materjalid, selgus, et seal leidub RVL-i koh-
ta väga palju dokumente. Peamiselt on tegu 
selle organisatsiooni julgeolekuorganite kätte 
sattunud liikmete osalt vägagi põhjalike üle-
kuulamisprotokollidega. Neist materjalidest 
selguvad muu hulgas organisatsiooni ulatus-
likkus ja sihid. Need saavadki nüüd tänu Tiit 
Noormetsa kogumikule ka laiemale avalikkusele 
kättesaadavateks. 

Dokumendikogumiku lõpetab väga va-
jalik nimeregister. Raamatu lõpust, lisadest, 
leiab lugeja aga esmalt Tõnu Tannbergi juba 
aastate eest koostatud ülevaate „Relvastatud 
vastupanuliikumine Eestis aastatel 1944–1953 
julgeolekuorganite statistikapeeglis”, mis es-
makordselt avaldati juba 1999. aastal.13 Selle 
ülevaate taasavaldamine on siinkohal täiesti 
õigustatud.

Lisasse 2 on koondatud kaks metsavendade 
rehabiliteerimislugu. Neist esimeses mõistetakse 
1992. aastal täielikult õigeks Valdo Põldver, 
Julius Saar ja Manfred Luts. Teine dokument 
puudutab Jakob Vahtra rehabiliteerimist 1994. 
aastal. Jakob Vahtra mõisteti õigeks kõiges, välja 

8 J. Zubkova. Baltimaad ja Kreml 1940–1953. Tallinn, 2009, lk. 144.
9 Näiteks dokumendid nr. 48 (Metsavendade kallaletungist Sõmerpalu valla keskusele Võrumaal) ja 49 (Lahin-

gust Määritsate Hindriku talus Võrumaal).
10 Seda iseloomustab ilmekalt dokument nr. 117 (ENSV RJM-i kiri EK(b)P KK sekretärile, 16.12.1950 metsavend 

Arnold Maalma kohta.
11 Näiteks dokument nr. 87 (Endel Uudekülli käsikirjaline märkmik – Metsavenna laulik).
12 E. Laasi, op. cit, lk. 12.
13 T. Tannberg. Relvastatud vastupanuliikumine Eestis aastatel 1944–1953 julgeolekuorganite statistikapeeglis. 

– Tuna 1999, nr. 1, lk. 24–30.
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arvatud Karl Kerge ja Juuli Kerge tapmine tema 
poolt 1944. aasta septembris.

Allakirjutanule jääb mõneti arusaamatuks, 
miks need kaks dokumenti on ära toodud just 
lisades. Samahästi võinuks need olla lisatud 
muudele kogumikus avaldatutele. 

Küll aga on ülimalt positiivne leida lisast 
3 ülevaade metsavendadele üle kogu Eesti 
siiani püstitatud mälestusmärkidest. Ehk oleks 
küll olnud otstarbekas need mälestusmärgid 
maakondade kaupa grupeerida. Muidugi on 
see mälestusmärkide nimekiri juba praeguseks 
täienenud ja täieneb järgnevate aastate vältel 
ilmselt oluliselt.

Lisa 4 esitab metsavendlust puudutava 
valikbibliograafia, lisasse 5 on aga koondatud 
kasutatud lühendid. 

Kogumik on, nagu eelnevadki vastavas see-
rias ilmunud arhiiviväljaanded, soliidselt küljen-
datud ja kujundatud. Kasutamist lihtsustab igal 
leheküljel leiduv, dokumente dateeriv aastaarv. 

Kokkuvõtteks tuleks mainida, et Eesti met-
savendlust käsitlev kirjandus on Tiit Noormetsa 
koostatu näol saanud endale olulise ja igati 
positiivse täienduse.

 
Mati Mandel

Punased ja 
päriskommunistid

Jaak Valge. Punased I. Tallinna Ülikooli Eesti 
Demograafia Instituut/Rahvusarhiiv. 
Tallinn. 2014.

Jaak Valge uurimuse pealkiri „Punased” on 
intrigeerivalt valitud. Märgiliselt väga koorma-

tud sildiga tahetakse korraga nagu öelda midagi 
iseloomulikku väga paljude kohta ja samas teha 
seda võimalikult paikapanevalt. „Punased” on 
muidugi katustähistus ja raamat uurimus. Töö 
tulemus aga sõltub paljuski sellest, kui edukalt 
selle metafooriga kaetav n.-ö. laiali lammuta-
takse (artikuleeritakse) ja taas koherentseks 
tervikuks kokku pannakse. Samas peegeldub 
pealkirjas korraga nii teatav distantseerumine 
rangest süva-teaduslikkusest kui ka mitut köidet 
eeldav uurimishaare. Selles on pretensiooni ühe 
maailmavaate, kultuuri ja poliitikaelu läbivalt 
mõjutanud ja akadeemiliselt argumenteeritud 
ideoloogia poliitilisteks vesipüksideks, aga ka 
orkaanideks kasvamise jälgimisele. Siiski, kohe 
saame ka teada, et teos ei taotle kõikehaaravat 
ülevaadet vasakpoolsest maailmakäsitlusest 
Eestis. Huvi alumiseks ajaliseks rajajooneks on 
Vene revolutsioonid. Uurimisküsimused ulatuvad 
puhtajaloolistest (nagu „Missugused olid eesti 
soost kommunistide suhted Nõukogude Vene-
maaga”?) individuaalpsühholoogilisteni („Kas 
kommunistide juhtide pühendumisest tulenev 
käitumine on võrreldav sügavalt religioosse ini-
mese käitumisega?”) (lk. 25). Samas on uurimus 
kitsamalt tematiseeritud. „See raamat on püüe 
aru saada nende kaasmaalaste motiividest, kes 
1940 aastal võõrvõimu teenistusse pöördununa 
oma ühiskonda purustama hakkasid” (lk. 5). 
Mingis mõttes kõlab see sõnastus nagu parafraas 
Paul Vihalemma tuntud tööle „Eesti kodanlus 
imperialismi teenistuses”. „Okupatsioonivõimu 
teenistusse minek” on küll Valge uurimuseski kor-
duv fraas, kuid pealkirja all „Eesti haritlased nõu-
kogude imperialismi teenistuses” ilmunud raamat 
oleks kirjutatud hoopis teises võtmes, oleks üks 
teine ja mõne teise autori kirjutatud teos.

Metodoloogilistest uuendustest

Ajaloolasest lugeja märkab kohe sõnavara, 
mis osutab metodoloogiliselt uuenduslikule ja 
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