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n 14. aprillil 1938 fikseeris Soome vä-
lisminister Rudolf Holsti eriti salajases
pro memorias: �Täna kell 1 päeval he-
listas mulle Vene saatkonna teine sek-
retär Jartsev ja palus kiiret isiklikku vest-
lust minuga. Kutsusin ta kella kaheks.�
R. Holstil oli teada, et Jartsev �esindab
Vene saatkonnas GPU-d�.1

Soome Välisministeeriumile oli Jart-
sevi ettepanek ootamatu. Endine Nõu-
kogude saadik Erik (Eric) Assmus (As-
mus) oli küll Moskvasse kutsutud, kus
ta langes Stalini repressioonide ohvriks,
kuid uus saadik Vladimir Derevjanski oli
juba Helsingisse jõudnud. Olnuks loo-
giline, et oluliste ettepanekutega pöör-
dub Soome välisministri poole just uus
saadik.

Veelgi ootamatum oli Jartsevi ette-

panek alustada Nõukogude-Soome sala-
jasi läbirääkimisi sõjalise koostöö teema-
del. Samas rõhutas Jartsev, et tal on lä-
birääkimisteks Nõukogude Liidu kõrge-
ma juhtkonna volitused (hiljem nime-
tas ta end ka Poliitbüroo esindajaks)
ning et tema tegevus peab jääma sala-
dusse, nii et sellest ei tea isegi Nõuko-
gude Helsingi saatkond.

Nii algasid salajased Nõukogude-Soo-
me läbirääkimised, mille tähtsust ja tä-
hendust Soomes tookord isegi ei mõis-
tetud. Läbirääkimiste käigus ilmnenud
Nõukogude juhtkonna taotlused ja pre-
tensioonid puudutasid esialgu küll vaid
Soomet, kuid samas peeti Moskvas üha
enam silmas ka Balti riike. Tegemist oli
esimese katsega hankida väikese naaber-
riigi territooriumil sõjalisi tugipunkte.2

1 Valtioneuvoston historia. 1917�1966. I. Helsinki, 1978, lk 578.
2 Soome autorid on pühendanud B. Jartsev-Rõbkini aktsioonile üsna suurt tähelepanu.
Esimesena iseloomustas temaga peetud läbirääkimisi Väinö Tanner oma mälestusteraa-
matus �Olin välisminister Talvesõja ajal� (V. Tanner, Olin ulkoministerinä talvisodan aikana.
Helsinki, 1950). Sama küsimust on käsitletud reas soome autorite töödes: A. Pakaslahti.
Talvisodan poliittinen näytelmä. UM:n poliittisen osaston päällikön päiviä ja öitä. Porvoo,
1970; M. Jakobson. Diplomaattien talvisota. Suomi maailmanpolitiikassa 1938�40. Porvoo,
1968; K. Korhonen. Turvallisuuden pettäessä. Suomi neuvostodiplomaatiassa Tartosta

talvisotaan. II. 1933�1939. Helsinki, 1971 jt. Siiani kõige põhjalikumaks käsitluseks on
jäänud uurimus: J. Suomi, Talvisodan tausta. Neuvostoliitto Suomen ulkopolitiikassa
1937�1939. I. Holstista Erkkoon. Helsinki, 1973.
Venemaal on viimasel aastakümnel avaldatud massiliselt luurealast kirjandust ja mõis-
tagi on pühendatud tähelepanu ka B. Jartsev-Rõbkini tegevusele Soomes (Tajna Zoi
Voskressenskoj. Moskva, 1998). 1939. aasta kevadel toimunud läbirääkimisi kajasta-
takse üsna põhjalikult Moskvas avaldatud Nõukogude Liidu välispoliitikat käsitleva-
tes dokumendikogumikes: God krizisa. 1938�1939. Tom 1. 29 sentjabrja � 31 maja
1939 g. Dokumenty i materialy. Moskva, 1990; Dokumenty vneðnej politiki SSSR. (DVP
SSSR). 1939 god. Tom dvadzat� vtoroj. Kniga pervaja. 1 janvarja � 31 augusta 1939 g.
Moskva, 1992.
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Tänapäeval on hästi teada, et Boris Jartsevi
varjunime all tegutsenud �saatkonna teine
sekretär� oli Nõukogude luure resident Boris
Rõbkin.

Boris Rõbkin sündis 19. juunil 1899 Lõu-
na-Venemaal talupidaja-viinamarjakasvataja
perekonnas. Suure pere liikmena asus ta poi-
sikesena tööle ladujaõpilasena trükikotta ja
omandas keskhariduse õhtukoolis. Ta kavat-
ses edasi õppida kõrgkoolis, nimelt Petrogradi
mäeinstituudis, kuid selle asemel värvati ta
tööle julgeolekuorganitesse.

1920. aastatel saadeti B. Rõbkin Pärsiasse
(Iraani), kus ta tegeles majandussuhete prob-
leemidega, kuid küllap muudegi küsimuste-
ga. Edasi viis teenistuskäik Prantsusmaale, Bel-
giasse ja Austriasse, seejärel Moskvasse luure
keskaparaati ning 1936. aastal saadeti ta luu-
reresidendina Soome. Rõbkin teenis välja pol-
kovniku aukraadi ja tema pseudonüümiks oli
Kin. Surma sai ta mõneti salapärastel asjaolu-
del toimunud autoõnnetusel 27. novembril
1947 Praha lähedal.

Eelnev resident oli Soomest ära kutsutud
ja tema kohustusi täitis ajutiselt Zoja Voskres-
senskaja. Viimane oli sündinud 28. aprillil
1907. aastal Tuula kandis raudteelase perekon-
nas. 1928. aastal värvati ta ühest kõrgemast
pedagoogilisest õppeasutusest tööle luureor-
ganeisse. Ta jõudis töötada Moskvas ja isegi
Hiinas. 1932. aastal peatus ta Euroopa eluga
kohanemiseks Riias ja seejärel Berliinis ees-
märgiga omandada perfektne saksa keel.
Ta käis ka Viinis sealse dialektiga tutvumas.
Aastail 1933�35 töötas Z. Voskressenskaja
Leningradi julgeolekusüsteemis, kusjuures
tal tuli kokku puutuda luuretegevusega Eestis
ja üldistada hangitud infot. Tema pseudonüü-
miks oli Irina.

Aastail 1935�39 tegutses Z. Voskressens-
kaja luurajana Soomes, kasutades kattevarju-
na kohaliku Inturisti esinduse juhataja ameti-
kohta. Kui B. Rõbkin kohale saabus, tekkis neil
esialgu konflikte, kuid peagi palusid nad kes-
kuselt luba abiellumiseks.

Voskressenskajat ja Rõbkinit tundnud isi-
kud on andnud mõlemale üsnagi positiivse ise-
loomustuse. Esimest on nimetatud ilusaks,
targaks ja energiliseks naiseks, kes pälvis igas
seltskonnas tähelepanu.

Väinö Tanner, kellel tuli B. Jartsev-Rõb-
kiniga üsna palju kokku puutuda, iseloomus-
tas teda järgnevalt: �Too härra Jartsev oli töö-
tanud saatkonnas mitu aastat ja oli selle aja
vältel hankinud endale Helsingis palju tutvu-
si, peamiselt äärmusvasakpoolsetes ringkon-
dades. Ta oli reibas ja mitmes suhtes meeldiv
isik. Temaga võis kergesti rääkida delikaatse-
testki asjadest kui mehega, kes ei tarvitsenud
juhtivas ametis olevate isikute kombel olla
oma sõnades eriti ettevaatlik. Temast oli tea-
da, et ta esindas saatkonnas GPU-d, Nõukogu-
de Liidu riigipolitseid, kelle esindaja Nõuko-
gude Liidu saatkonnas oli alati palgalehel.
Tema abikaasa, kena keskealine naine, oli sa-
muti linnas üsnagi tuntud seetõttu, et ta esin-
das Vene turismiagentuuri Inturist ja sellel
ametikohal korraldas huvi- ja tutvumisreise
Venemaale.�3

Jutuajamine Stalini kabinetis

1938. aasta aprilli algul kutsuti Boris Jartsev-
Rõbkin Helsingist Moskvasse. Tal polnud väl-
jakutse põhjusest aimugi ning püüe asjas sel-
gust saada jäi tulemusteta. Isegi luureorgani-
satsiooni kurikuulsas peakorteris Lubjankal
öeldi vaid, et tegemist on kõige kõrgemalt
poolt saadud korraldusega.

Hiljem, Teise maailmasõja päevil, jutustas
Rõbkin Stockholmis saadik Aleksandra Kollon-
taile: �Ma mäletan hästi � see oli 7. aprilli
hommikul. Ma esitasin Spasski väravate juu-
res ohvitserile oma isikutunnistuse. Tsiviilüli-
konnas noormees tegi ettepaneku mind saa-
ta. Kremli valitsushoones olin esimest korda.
Vastuvõtutoas ütles ilmselt sekretär kella vaa-
dates: �Palun istuge, teid võetakse viie minuti
pärast vastu.� Ma ei mõistnud ikka veel, kes
või milleks mind vastu võtab. Siis kõlas tasa-
ne kellahelin. Sekretär avas ukse ja palus mind
sisse astuda. Ma läksin kabinetti ja oma imes-
tuseks nägin Stalinit.�4
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3 V. Tanner, Olin ulkoministerinä..., lk 9.
4 Tajna Zoi Voskressenskoj, lk 117.
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Lisaks Stalinile olid kabinetis V. Molotov ja
K. Voroðilov. Kõigepealt palus Stalin, et Rõbkin
jutustaks oma elust ja tegevusest ning seejärel
asus luurajat pommitama igasuguste küsimus-
tega Soome olude, relvajõudude, regulaarar-
mee, lennu- ja merejõudude ja muu kohta.
Rõbkin oli üllatunud Stalini mitmekülgsetest
teadmistest Soome osas ning järeldas, et ta oli
selleks jutuajamiseks põhjalikult valmistunud.

Jutuajamise käigus tähendas Stalin: �Naa-
ber on väike, kuid tema piir meiega on enam
kui tuhat kilomeetrit pikk. Peale selle oleme
naabrid ka Barentsi ja Balti merel.�

Molotov ja Voroðilov jutuajamisse ei sek-
kunud ja siis pöördus Stalin nende poole kü-
simusega: �Noh, milline on teie arvamus, kas
volitame teda?� Mõlemad noogutasid ja siis
tähendas Stalin, et Rõbkinil tuleb pidada Soo-
me valitsusega täiesti salajasi läbirääkimisi.
Molotov täpsustas, et saadik J. Asmus on ta-
gasi kutsutud ja kuni uue saadiku V. Derev-
janski saabumiseni täidab Rõbkin asjuri kohus-
tusi. Seejärel formuleeris Stalin tema põhiees-
märgi: �Jutt on meie soovist sõlmida Soome-
ga kahepoolne kaitseleping juhuks, kui Sak-
samaa peaks Soome territooriumi kaudu Nõu-
kogude Liidule kallale tungima. NSVL omalt
poolt annab garantiid oma rahumeelsetest
kavadest Soome suhtes ja kindlustab riigi sõl-
tumatuse.� Stalin lisas, et läbirääkimistest ei
tohi keegi teada.

Rõbkin asus kohe vastu vaidlema, leidis, et
Soome sellise ettepanekuga ei nõustu, kuna ta
on seotud Saksamaaga. Soomlased ehitavat just
Saksa spetsialistide abiga kindlustusi idapiiri-
le. Voroðilov tähendas, et see on Moskvas tea-
da ning et Mannerheim veedab suure osa oma
ajast Saksamaal, Soome väejuhid lõpetasid Sak-
sa sõjaväeakadeemiad. Jartsev lisas, et Soome
profaðistlikud sõjaväelised organisatsioonid on
regulaararmeest kolm korda suuremad.

Molotovi küsimusele � kellele orienteerub
välisminister Holsti � vastas Jartsev otsekohe:
ta on vaieldamatult Saksa orientatsiooniga.

Stalin soovitas: �Selgitage soomlastele, et
Nõukogude valitsus soovib austada Soome ise-
seisvust ja territoriaalset terviklikkust. Kuid
me oleme absoluutselt veendunud, et Saksa-
maa haub kaugeleulatuvaid agressiivseid plaa-

ne NSV Liidu suhtes ja tuleb anda mõista, et
juhul, kui Saksa armee maandab oma väed
Soome territooriumil ja alustab sealt kallale-
tungi meie maale, ei kavatse Nõukogude Liit
passiivselt oodata, kuni sakslased tulevad
Rajajõele.�

Kabinetis edasi-tagasi jalutades ja piibuga
mängeldes tähendas Stalin, et kaasaegne suur-
tükivägi suudab Karjala maakitsuselt Lening-
radi tulistada, ja lisas: �Oleks väga tähtis sõl-
mida Soomega kokkulepe territooriumi vahe-
tamise kohta. Nad tõmbavad oma piiri tagasi,
ütleme Viiburi taha, aga meie kompenseeri-
me seda piirkonnaga Karjalas, mis on rikas
karjala kasest ja mastimetsast. Soomlased on
ju omal pool kõik maha raiunud ja metsa ära
vedanud. Kuid see on järgmine etapp...�

Järgnevalt avaldas Rõbkin veel kord kaht-
lust kõnesoleva kava realiseerimisvõimaluste
suhtes, rõhutades, et Soomes domineerivate
nõukogudevastaste meeleolude tingimustes ei
astu Aimo K. Cajanderi valitsus samme, mil-
lest hitlerlik Saksamaa ei ole huvitatud. Lõ-
puks soovitas Stalin kõneleda V. Tanneriga,
keda ta nimetas Soome Sotsiaaldemokraatli-
ku Partei rajajaks. Rõbkin tähendas, et Tanner
on meelestatud järsult nõukogudevastaselt.

Niisiis paljastas Stalin vestluses Rõbkiniga
juba 1938. aasta aprillis Nõukogude juhtkon-
na kaugeleulatuvad eesmärgid Soome suhtes.
Soome valitsusega peetavate läbirääkimiste
esimese etapi eesmärgiks oli garantii saami-
ne, et Soome ei soosi Saksa võimalikku agres-
siooni läbi Soome territooriumi Nõukogude
Liidu vastu, ja nõuti, et Saksamaa sellise akt-
siooni puhul Soome osutaks Saksa vägedele
vastupanu ning võtaks vastu Moskva abi. Kõik
see tuli fikseerida spetsiaalses kokkuleppes,
mis sisuliselt oleks sarnane vastastikuse abis-
tamise lepinguga.

Stalini teine, kaugeleulatuv ja isegi põhili-
ne eesmärk oli territooriumi vahetamine sel-
liselt, et kahe riigi piir nihkuks Leningradi lä-
hedalt kaugemale. Äratab tähelepanu, et Stalin
pidas silmas ka Viiburi loovutamist Nõukogu-
de Liidule. Tõsi küll, kuna esimese etapi reali-
seerimisel aastail 1938�39 edu ei saavutatud,
püstitati see küsimus jõuliselt alles 1939. aas-
ta sügisel.

Heino Arumäe Baasidelepingu eelmäng



26

Millistest kaalutlustest Kremlis tookord
lähtuti? Millised olid Soome suhtes alustatud
aktsiooni põhjused? Mis oli ajendiks?

Kõigepealt torkab silma, et B. Rõbkin kut-
suti Helsingist Moskvasse 1938. aasta aprilli
algul ja instruktsioonid Stalinilt sai ta 7. april-
lil, s.o otse enne Anschlussi. Kas see oli ju-
hus? Vaevalt küll, eriti silmas pidades, et Nõu-
kogude valitsuse uus aktsioon Soome saarte
asjus algas 5. märtsil 1939, s.o kümme päeva
enne Saksamaa agressiooni Tðehhoslovakkia
vastu. Paratamatult tuleb järeldada, et Nõuko-
gude juhtkond oli Hitleri kavadest hästi infor-
meeritud ja püüdis kasutada juhust oma po-
sitsioonide kindlustamiseks.

Sügavamaks põhjuseks olid teadagi stratee-
gilised kaalutlused, mis tulenesid Nõukogu-
de poliitilise ja sõjalise juhtkonna veendumu-
sest, et varem või hiljem seisab ees otsustav
heitlus Saksamaaga. Nõukogude valitsus ja
sõjavägede juhtkond jälgisid hoolega Hitleri
sõjalisi ettevalmistusi, kaalutlesid võimalikke
sõjaplaane ning pidasid silmas Saksamaa või-
malikke liitlasi ja kaasosalisi. Mitmel põhju-
sel kujunes Nõukogude Liidus arvamus, et
sellise otsese või kaudse liitlase rollis võib
esineda ka Soome.

Soome-Nõukogude suhete halvenemine oli
eriti märgatav alates 1933.�34. aastast. Soom-
lasi riivasid sügavasti stalinlikud repressioo-
nid, mis seoses kollektiviseerimise ja järgne-
nud terroriga langesid osaks Ida-Karjala ja
Ingerimaa elanikele.

Mõned organisatsioonid, rahvaliikumised
ja parteid võtsid teravalt Nõukogude-vastase
hoiaku. Moskvas äratas ebameeldivat tähele-
panu 1922. aastal loodud üliõpilasorganisat-
siooni Akadeemilise Karjala Seltsi (Akatee-
minen Karjala-Seura, AKS) tegevus Nõukogu-
de Liidu territooriumile jäänud hõimuvellede
õiguste kaitsel. Veelgi tõsisemalt hinnati pa-
remradikaalset Lapua-liikumist (Lapuanliike),
selle äärmist antikommunistlikku ja mõistagi
ka Nõukogude-vastast suunitlust.

Kui Lapua-liikumine 1932. aastal likvidee-
riti, lõid selles aktiivselt osalenud ringkonnad
paremradikaalse partei � Isamaaline Rahvalii-
kumine (Isänmaallinen Kansanliike � IKL),
mille ideoloogilised tõekspidamised olid suu-

resti mõjutatud Itaalia faðismist ja Saksa nat-
sismist. Partei sai Eduskunnas nii 1933. kui
ka 1936. aastal 14 kohta.

Soome parempoolsetes ringkondades do-
mineeris arvamus, et vaenlase vaenlane on
sõber, ehk nagu Pehr Evind Swinhufvud seda
ühe välisriigi esindajale defineeris: iga vene-
laste vaenlane peab alati olema Soome sõber.
Sellistest tõdemustest lähtudes pidasid teatud
ringkonnad vajalikuks koostööd üha tugevne-
va Saksamaaga. Ka Soome sõjaväes juhtivate-
le kohtadele tõusnud endised jäägrid olid sõ-
jalise algõpetuse saanud Esimese maailmasõ-
ja päevil Saksa sõjaväes ja nende seas leidus
Berliini kursi pooldajaid.

Soome parempoolses ajakirjanduses ilmus
hulgaliselt terava Nõukogude-vastase suunit-
lusega artikleid. Selles osas paistis eriti silma
IKL häälekandja Ajan Suunta. Nõukogude pro-
pagandaaparaat ei jätnud midagi võlgu. Aja-
kirjandus avaldas süstemaatiliselt ülikriitilisi
artikleid Soome sise- ja välispoliitika aadres-
sil. Väideti, et Soomel on Nõukogude Liidu
suhtes territoriaalseid pretensioone, kirjutati
Suur-Soome loomise kavadest, mis pidavat
ulatuma kuni Uuraliteni, ja viidati, et Soome
olevat valmis koos Saksamaaga Nõukogude
Liidule kallale tungima.

On ilmne, et Moskvas ei tehtud selget va-
het Soome paremradikaalsete ringkondade
propagandaloosungite ning valitsuse ametli-
ku välispoliitika vahel.

Moskvas äratas negatiivset vastukaja asja-
olu, et Soome avalikkuses vastustati Nõuko-
gude Liidu vastuvõttu Rahvasteliitu põhjendu-
sega, et 1920. aasta Tartu rahulepingus fiksee-
ritud Karjalale autonoomia andmise kohustus
on täitmata. Kahtlustusi süvendas ka Soome
selgelt keelduv seisukoht Idapakti sõlmimise
küsimuses, sagedased intsidendid piiril jne.

Sellistel tingimustel andis Nõukogude saa-
dik E. Assmus juba 1935.  aasta juunis Soome
valitsusele mõista, et Kesk-Euroopas puhkeva
sõja korral võib Nõukogude Liit pidada vajali-
kuks osa Soome territooriumi okupeerimist.
Kuu hiljem rõhutas Nõukogude saadik taas, et
kui Soome ei muuda oma seisukohti Nõuko-
gude Liidu suhtes, siis peetakse teda esmajär-
guliseks vaenlaseks.5
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Vestluses Soome välisministri Rudolf Hols-
tiga 1937. aasta veebruaris ütles Litvinov: �Soo-
me vajab stabiilsust ja rahu, mis korrektsete
suhete korral meiega võiksid talle olla täiel
määral kindlustatud. Selle asemel ta eelistab
intensiivset lähedust Saksamaa, Poola ja isegi
Jaapaniga. Me sooviksime omada häid suhteid
kolme mainitud riigiga, kuid kahjuks nad teos-
tavad agressiivset ja Nõukogude-vaenulikku
poliitikat ning seetõttu me ei saa suhtuda
kahtlustamata ka nendega sõbrustavatesse rii-
kidesse. Muidugi me ei karda, et Soome mei-
le ise kallale tungiks, kuid eeltoodud asjaolu-
de tõttu me peame arvestama, et suure Euroo-
pa sõja korral võib Soome olla meie vastaste
leeris ja mõistagi võtame me Soome piiril tar-
vitusele ettevaatusabinõud. Meile oleks palju
meeldivam mitte mõtelda Soome piirile ja viia
sealt väed teistele piirilõikudele, kuid Soome
poliitika ei võimalda seda.�6

Tõsi küll, 1937.�38. aastal Soome ja Nõu-
kogude Liidu suhted paranesid. Sellele prot-
sessile aitas oluliselt kaasa 12. märtsil 1937.
aastal ametisse astunud A.K. Cajanderi kabi-
neti välisministri R. Holsti sihikindel tegevus
ning eriti tema visiit Moskvasse.

Ometi jäi Moskvas teatud umbusaldus Soo-
me välispoliitika suhtes püsima. 28. jaanuaril
1939 võttis M. Litvinov vestluses Rootsi Mosk-
va saadiku Wilhelm Wintheriga oma kahtlu-
sed kokku sõnadega: Soomes �... leidub par-
teisid, organisatsioone ja mõjukaid isikuid, kes
on Nõukogude Liidu suhtes väga vaenulikud
või orienteeritud tihedale koostööle Saksamaa-
ga või ka ühendavad vaenulikkuse meie vastu
sümpaatiaga Saksamaa suhtes. See nõuab
meilt erilist ettevaatlikkust.� 7

Stalini-Rõbkini eespool viidatud jutuajami-
se käik kinnitab, et ka viimane, kes oleks pi-
danud Soome olusid hästi tundma, ülehindas
mõnes osas Berliini mõju Soome poliitikale.
Näiteks on viited Mannerheimi ja Holsti süm-
paatiatele Saksamaa suhtes täiesti alusetud,
mõlema poolehoid kuulus kindlalt Suurbritan-
niale.

Mannerheim viibis küll korduvalt Saksa-
maal, kohtus Göringi ja teiste sealsete promi-
nentidega, kuid ta oli huvitatud kõigepealt len-
nuväe arengust ja muudestki sõjalistest küsi-

mustest. Mis puutub välisminister Holstisse,
siis temasse suhtuti Berliinis varjamatu eba-
sõbralikkusega ja seal taotleti tema lahkumist
ametist.

Seoses Soome ja Balti riikidega erutas Nõu-
kogude juhtkonda kõige enam Leningradi jul-
geoleku probleemistik, kuid mitte üksnes see.
Täiesti ilmselt peeti silmas veel kaugemale
ulatuvaid eesmärke, nimelt  Nõukogude Balti
laevastikule väljapääsu kindlustamist Lääne-
merele.

Nõukogude Liidu juhtkonnale, eriti aga
kindralstaabile ja Balti laevastiku staabile, põh-
justas palju muret asjaolu, et 1930. aastatel
rajati nii Soomes kui ka Eestis võimsad ranna-
patareid, mis koos peal- ja allveelaevade ning
miinitõketega oleksid suutnud sulgeda Soome
lahe suu ning otsustavalt takistada Balti lae-
vastiku tegevust. Nagu seda küsimust põhjali-
kult uurinud Soome ajaloolane J. Leskinen on
tõdenud, oli kõnesolev kava Nõukogude Lii-
du sellekohastes asutustes teada.8

Asjata ei kurtnud V. Molotov K. Selterile
Kremlis 1939. aasta 24. septembri õhtul: �Sel-
les mõttes on praegune olukord ebaloomulik.
N Liit peaks leppima Soome lahe sopiga. 20
aastat tagasi panite meid istuma sellesse Soo-
me lahe �lompi�. Egas te arva, et see nii võib
kesta jäädavalt. /.../ N Liit on nüüd suurriik,
kelle huvid vajavad arvestamist. Ütlen Teile �
N Liit vajab oma julgeoleku kindlustuse süs-
teemi laiendamist; ta vajab selleks väljapääsu
Balti merele.�9

Lisaks arvestati Moskvas võimalusega, et
Saksamaa võib Nõukogude Liidule kallale tun-
gida Soome, Eesti ja Läti territooriumi kaudu.
12. augustil 1939 Moskvas alanud Briti-Prant-
suse-Nõukogude sõjalistel läbirääkimistel
esitas Punaarmee kindralstaabiülem Boris
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Ðapoðnikov erinevaid variante sõjategevuseks
Saksamaa agressiooni korral. Üks kava nägi
ette kolme riigi ühist sõjategevust juhul, kui
Saksamaa ründab Nõukogude Liitu läbi Soo-
me, Eesti ja Läti.10

Niisiis, Teise maailmasõja eel arvestati
Moskvas, et Soome, aga ka Eesti ja Läti võik-
sid võimaliku sõja korral muutuda Nõukogu-
de-vastase agressiooni kaasosalisteks. Samas
oli Nõukogude valitsuse põhimõtteliseks ees-
märgiks oma mõju kehtestamine ja isegi tea-
tud protektorirolli saavutamine mainitud rii-
kide suhtes.

Luuraja diplomaadi rollis

Nagu eespool märgitud, kohtus Moskva
emissar esmakordselt välisminister R. Holsti-
ga 14. aprillil 1938. Kõigepealt selgitas B.
Jartsev-Rõbkin Moskva seisukohti Soome või-
malikust rollist eelolevas sõjas. Ta rõhutas, et
Nõukogude valitsuse veendumuse kohaselt
kavandab Saksamaa sõda Nõukogude Liidu
vastu. Agressiooni käigus maabuvad Saksa
väed Soomes ja alustavad selle territooriumilt
pealetungi ida suunas. Kui Saksamaa sellisele
teele asub, ei jää Punaarmee ootama vaenuvä-
gede ilmumist piirile, vaid kiirustab sakslas-
tele vastu. Kuigi Nõukogude valitsus austavat
Soome iseseisvust, kujunevat olude sunnil
Soome territoorium sõjategevuse tallermaaks.
Moskva emissar viitas asjaolule, et Soomes
leidub ringkondi, kes ei soovigi Saksa vägede-
le vastu panna ja vastupanu korral võivat pa-
remradikaalsed ning faðismimeelsed ringkon-
nad korraldada isegi riigipöörde.11

Kui aga Soome valitsus otsustab Saksamaa
võimalikule agressioonile vastu astuda, on
Nõukogude Liit valmis osutama igakülgset
majanduslikku ja sõjalist abi, kusjuures pärast
sõda viiakse Nõukogude väed Soomest ära.

Seejärel küsis Jartsev-Rõbkin: kas Soome
on valmis garanteerima, et ta ei toeta Saksa-
maad sõjas Nõukogude Liidu vastu, vaid püüab
jääda konfliktist kõrvale ning vajadusel astub
Saksa agressioonile relvadega vastu?

Niisiis lähenes diplomaadi rolli mängiv
Moskva luuraja oma eesmärgile väga ettevaat-
likult ega rääkinud esialgu kaugeltki kõigest,
mis talle ülesandeks oli tehtud. R. Holsti vas-
tus oli lihtne ja loogiline: ilma presidendi
nõusolekuta ei või ta mingisugustesse läbirää-
kimistesse laskuda.

Soome välisminister informeeris Moskva
ettepanekust esialgu peaminister A. K. Cajan-
deri, president K. Kalliot ja rahaminister
V. Tannerit. Hiljem said asjast teada veel mõ-
ned isikud, nagu peaministri sekretär A. Inkilä,
välisministri ajutine kohusetäitja V. Voion-
maa ja sõjaväe peainspektor kindralleitnant
A. Sihvo. Soome Moskva saadikut A. S. Yrjö-
Koskist informeeriti alles sügisel, kui Hel-
singis alustatud läbirääkimised viidi üle
Moskvasse.

Mis puutub Soome ühte mõjukamat isikut,
kaitsenõukogu esimeest K.K.E. Mannerheimi,
siis viimane väidab oma mälestustes kategoo-
riliselt, et ta ei teadnud läbirääkimistest mi-
dagi. Mannerheim rõhutas hiljem, et tema ar-
vates oli valitsuse käitumine selles küsimu-
ses ebaõige, sest asjakohase informatsiooni
laiem levik Eduskunna liikmete seas oleks
suurendanud arusaamist kaitsekulutuste suu-
rendamise vajadusest.12

B. Jartsev-Rõbkin informeeris omalt poolt
teatud isikuid, kellelt võis Moskva kavade lä-
bisurumisel tuge loota. Nende seas oli esiko-
hal Hella Wuolijoki, kes juba aastaid oli Nõu-
kogude saatkonnaga usalduslikes suhetes.

Holsti ja Rõbkin-Jartsevi kohtumisel 16.
aprillil rõhutas viimane, et juhul, kui Soome
nõustub Moskva ettepanekuga, on Nõukogu-
de valitsus valmis kõikides küsimustes arves-
tama Soome huve, sõlmima soodsa kauban-
duslepingu, tegema mööndusi Ahvenamaa
kindlustamise küsimuses jne. Samas avaldas
ta soovi kohtuda president K. Kallioga. Holsti
keeldus sellest, viidates presidendi haigusele.
Küll aga pakuti Jartsev-Rõbkinile võimalust
kohtuda peaminister A.K. Cajanderiga.
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Soome peaministri ja Nõukogude emissa-
ri esimene kohtumine toimus 21. aprillil.
B. Jartsev-Rõbkin selgitas Moskva hinnanguid
üldisele rahvusvahelisele olukorrale, Nõu-
kogude valitsuse taotlusi ja eriti Soome ja Nõu-
kogude Liidu vastastikuse abistamise vajadust
sõjaohu korral. Hoolimata Jartsev-Rõbkini jõu-
pingutustest ei olnud jutuajamisel tulemusi.
Tõsi küll, Cajander ei teinud kogu sellele
aktsioonile ka lühikest lõppu, vaid viitas, et
sellega peab tegelema välisminister.

Peagi aga sõitis R. Holsti USAsse ja jättis
läbirääkimised välisministri ajutise kohuse-
täitja Väinö Voionmaa hooleks. Viimane selle-
ga eriti ei tegelnud, kontakte Moskva emissa-
riga pidas peamiselt peaministri sekretär Arvo
Inkilä.

Soome autorid on märkinud, et Helsingis
ei võetud Moskva ettepanekuid nii tõsiselt, kui
need olid mõeldud. Soomlaste arvates oli te-
gemist tavalise rahulolematuse ilminguga,
nagu neid Soome-Nõukogude suhetes kordu-
valt esinenud.13  Vaid A. Inkilä olevat mõist-
nud ettepanekute tõsidust ja soovitanud neid
arvestada. Ta soovitas anda garantii, et Soo-
me ei luba oma territooriumi muutmist Nõu-
kogude-vastaseks platsdarmiks, kusjuures
Nõukogude Liit omalt poolt garanteeriks Soo-
me iseseisvuse ja annaks vajadusel majandus-
likku abi. Lisaks soovitas Inkilä sõlmida Nõu-
kogude Liiduga kaubanduslepingu ning piira-
ta Saksa mõjusid Soomes, mõistagi selles
ulatuses, kui see valitsusest olenes. Sisuliselt
soovitas Inkilä sõlmida Nõukogude Liiduga
vastastikuse abistamise lepingu.14

Kuna aga A. Inkilä oli seotud peaministrilt
saadud korraldustega, siis ei saanud ta
oma kohtumistel B. Jartsev-Rõbkiniga midagi
lubada.

Et läbirääkimistel edu ei saavutatud, siis
sõitis Jartsev-Rõbkin Moskvasse Nõukogude
juhtkonnale olukorda selgitama ja uusi inst-
ruktsioone saama.

Jartsev-Rõbkini ja Cajanderi teisel kohtu-
misel 11. juulil 1938 kõneles Moskva agent
taas Saksamaa agressiivsusest, Soome-poolse-
te garantiide vajadusest ning Nõukogude Lii-
du valmisolekust kaitsta Soome iseseisvust ja
vajadusel tema abistamisest. Cajander kinni-

tas Soome neutraliteedipoliitikat, kuid ei pi-
danud kirjaliku garantii andmist vajalikuks ja
andis mõista, et ohu korral tuleb Soome toi-
me ka idanaabri abita. Cajander tõstis esile
mõned Soome-Nõukogude suhete lahtised
küsimused � piiriintsidentide vältimine, kau-
bandusleping jt � mille reguleerimine aitaks
kahe riigi suhteid parandada. Jartsev-Rõbkin
rõhutas omakorda, et kõikide selliste küsimus-
te lahendamiseks tuleb kõigepealt luua polii-
tiline põhi.

Juuli lõpul usaldas A. K. Cajander B. Jartsev-
Rõbkiniga peetavad läbirääkimised rahaminis-
ter V. Tanneri hoolde. Miks see nii oli, pole
soome ajaloolastele päris selge. H. Wuolijoki
on andnud mõista, et just tema mängis selle
otsuse juures teatud osa.15  Igal juhul saavu-
tas Moskva emissar just selle, mida Stalin
talle oli soovitanud.

V. Tanner oli tõepoolest mõneti paindli-
kum kui peaminister. Kui viimane veel 11. juu-
lil ei pidanud vajalikuks mingisuguste kirjali-
ke garantiide andmist Nõukogude Liidule, siis
kuu hiljem tema seisukoht nähtavasti Tanneri
poolt esitatud argumentide mõjul muutus.

11. augustil 1938 esitas V. Tanner suuliselt
B. Jartsev-Rõbkinile järgneva peaminister A. K.
Cajanderi poolt formuleeritud deklaratsiooni:
�Soome valitsus, pidades kinni Põhjamaade
erapooletusest, ei luba mingisugust Soome
territooriumi puutumatuse rikkumist ega ka
seda, et võõras suurriik saaks Soomes lähte-
koha kallaletungiks Nõukogude Sotsialistlike
Vabariikide Liidu vastu.

Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu
valitsus, kinnitades, et ta respekteerib kõigiti
Soome territoriaalset puutumatust, ei vaidle
vastu Soome poolt juba rahu ajal teostatavate-
le neile sõjalistele meetmetele Ahvenamaal,
mida nõuavad Soome territooriumi puutuma-
tuse ja Ahvenamaa erapooletuse võimalikult
täielik turvamine.�16
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Seega tuli Soome pool Nõukogude valitsu-
se taotlustele sammukese vastu, kuid Mosk-
vas peeti seda täiesti ebapiisavaks ja pealegi
otseselt seotuks Ahvenamaa kindlustamise
heakskiitmisega Nõukogude Liidu poolt.

B. Jartsev-Rõbkin esitas Nõukogude vastu-
ettepanekud V. Tannerile 18. augustil. Mosk-
va taotluste esimene punkt kõlas järgnevalt:
�Kui Soome valitsus ei pea võimalikuks sõl-
mida täiesti salajast sõjalist lepingut, võib Ve-
nemaa rahulduda sellega, et ta saab kirjaliku
kohustuse, mille kohaselt Soome on valmis
tõrjuma võimalikud kallaletungid ja selle teos-
tamiseks vastu võtma Vene sõjalist abi.�17

V. Tanneri täpsustavale küsimusele vastas
B. Rõbkin, et sõjalise abi all ei mõista Moskva
vägede saatmist Soome aladele ega mingeid
territoriaalseid kontsessioone. Nimelt ei soo-
vivat Moskva raskendada Soome valitsuse olu-
korda ja mõistes, et Nõukogude vägede võima-
lik ilmumine ei leia Soomes heakskiitu. Nõu-
kogude valitsus pidavat silmas kõigepealt sõja-
varustuse tarnimist ja merepiiride kaitsmist.18

Selle esmase tingimuse vastuvõtmise kor-
ral oli Nõukogude valitsus nõus Ahvenamaa
kindlustamisega ja pakkus selleks isegi mate-
riaalset abi suurtükkide jm näol, kuid mitte
rahalisi vahendeid. Moskvale pidi jääma õigus
salajaste vaatlejate kaudu kontrollida kindlus-
tustööde käiku, et kindlustused ei langeks
Saksamaa kätte.

Moskva omalt poolt taotles Soomelt õigust
rajada Suursaarele lennu- ja mereväebaas.

Mainitud tingimuste vastuvõtmise korral
oli Nõukogude valitsus valmis garanteerima
Soome, kõigepealt aga selle merepiiri puutu-
matuse, tarnima soodsatel tingimustel relvas-
tust ning sõlmima kasuliku kaubanduslepingu.

Soome autorid on tõdenud, et 18. augusti
ettepanekutes oli pearõhk asetatud just Nõu-
kogude laevastiku rollile võimaliku Saksa rün-
naku tõrjumisel.19

Kõnesolevat ettepanekut arutati Soome rii-
gitegelaste kitsas ringis. Vaid Inkilä pooldas
nende vastuvõtmist, mõistagi rangel eeldusel,
et ei riivata Soome iseseisvust ja erapooletust
ega seataks kahtluse alla Soome suveräniteeti
Suursaare suhtes.

Soome valitsuse ametlik vastus, mille for-

muleerimisel peaosa kuulus A. K. Cajanderile
ja V. Tannerile, oli selgekujuliselt keelduv. 29.
augustil teatati B. Jartsev-Rõbkinile, et tema et-
tepaneku vastuvõtmine tähendaks Soome su-
veräniteedi rikkumist ning oleks vastuolus Soo-
me ja Skandinaaviamaade erapooletusega.20

Soome keelduv vastus oleks sisuliselt pi-
danud tähendama läbirääkimiste lõppu, kuid
soomlased, eriti A. Inkilä, ei pidanud ukse lõp-
likku sulgemist otstarbekaks. Seetõttu teatas
V. Tanner B. Jartsev-Rõbkinile 15. septembril,
et mõningate küsimuste üle võib nõu pidada
siis, kui välisminister R. Holsti saabub tagasi
Genfist, kus ta osales Rahvasteliidu Täiskogu
töös. Jartsev-Rõbkin sõitis seepeale Moskvas-
se ja soomlased lootsid, et kogu küsimus on
sellega maha maetud.

Nõukogude ajakirjandus, mis läbirääkimis-
te algusest saadik oli hoidunud Soomet rün-
damast, avas taas turmtule. Juba 3. septemb-
ril väitis Izvestija, et Saksamaa püüab Soomet
kaasa tõmmata Nõukogude-vastasesse poliiti-
kasse ning et Ahvenamaa kindlustamise püüe
teenib otseselt Berliini huve. Samas mõisteti
hukka kogu Skandinaavia ja Soome neutrali-
teedipoliitika, ikka süüdistusega, et ka see
vastab Saksamaa huvidele. Ka Pravda avaldas
Soome-vastaseid artikleid.

Tðehhoslovakkia kriis 1938. aasta septemb-
ris vapustas kogu Euroopat. Müncheni kon-
verentsi tulemused olid Nõukogude Liidule
mitmes mõttes ebasoodsad, Moskva rahvus-
vahelised positsioonid nõrgenesid. Samal ajal
loodeti Nõukogude juhtkonnas, et toimunud
vapustuste mõjul muutuvad soomlased järe-
leandlikumaks.

Oktoobri algul kohtus B. Jartsev-Rõbkin
Helsingis taas välisminister R. Holstiga ja kor-
das oma varasemaid ettepanekuid.

A. Inkilä soovitas, et Nõukogude emissari-
le antav vastus peaks olema nii ebamäärane,
et see Soomet millekski ei kohustaks, kuid siis-
ki annaks tunnistust soomlaste heast tahtest.
R. Holsti esitas Soome valitsuse vastuse 13.
oktoobril. Taas kinnitati, et Nõukogude Liidu
võimalik abi Soome kaitsmisel on vastuolus
neutraliteedipoliitikaga ja seega Soomele vas-
tuvõetamatu. R. Holsti kirjutas hiljem, et mida
kaugemale ta oma seletustega jõudis, seda
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süngemaks muutus B. Jartsev-Rõbkini ilme. Ta
püüdis siiski välja kaubelda luba Suursaare
kindlustamiseks, seda tingimusel, et kõik va-
jalikud tööd teostavad soomlased ise. Nii Suur-
saare kui ka Ahvenamaa kindlustamine toi-
muks muidugi kokkuleppel Moskvaga.

Soome ja Nõukogude Liidu sõjalise koos-
töö kohta deklareeris B. Jartsev-Rõbkin: �Kuna
Venemaa ei või loota, et Soome suudab igasu-
gustes tingimustes kaitsta oma puutumatust
suurriigi vastu, kes püüab Soome territooriu-
mi kasutada kallaletungiks Nõukogude Vene-
maale, pakub Venemaa Soomele sõjalist abi.
Selle sõjalise abi võib suurtes joontes jaotada
kahte ossa, nimelt rahuaegne abi sõjavarustu-
se müügi jne näol ning sõjaolukorras sõjaline
abi selle sõna otseses tähenduses21

Holsti ja Jartsev-Rõbkin kohtusid veel 15.
oktoobril, kuid see jäi ka viimaseks korraks.
Berliin alustas otsest ja teravat rünnakut Holsti
vastu, põhjendades seda viimase kriitiliste
avaldustega Saksa valitsuse ja A. Hitleri aad-
ressil. Lisandusid veel paar pahandust, näiteks
tulumaksudeklaratsiooniga, ja 21. novembril
esitas välisminister lahkumisavalduse. Tema
järglaseks sai ajalehe Helsingin Sanomat pea-
toimetaja Juho Eljas Erkko.

Oktoobris 1938 tegi B. Jartsev-Rõbkin ette-
paneku, et mõned Soome esindajad võiksid
sõita Moskvasse läbirääkimisteks nii majan-
duslikes kui ka poliitilistes küsimustes. Lepi-
ti kokku, et poliitilisi küsimusi asuvad aruta-
ma saadik Aarne Yrjö-Koskinen ning Soome
välisministeeriumi juhtivad töötajad Urho
Toivola ja Aaro Pakaslahti.

Soome delegatsioon sõitis Moskvasse det-
sembris 1938, kusjuures selle ametlikuks ees-
märgiks oli osalemine uue saatkonnahoone
avamisel ja Soome iseseisvuspäeva tähistami-
sel. Tegelikud eesmärgid ulatusid muidugi
märksa kaugemale, kõige tähtsamaks peeti
läbirääkimiste alustamist Soome-Nõukogude
kaubanduslepingu sõlmimiseks.

7. detsembril kohtusid U. Toivola ja A. Pa-
kaslahti NSV Liidu Rahvakomissaride Nõuko-
gu aseesimehe ja väliskaubanduse rahvako-
missari Anastas Mikojaniga. Viimane selgitas
Moskva seisukohti rahvusvahelise olukorra
osas ning Nõukogude valitsuse soove Soome
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suhtes. Kõige tähtsamaks pidas ta Suursaare
kindlustamist. Soomlased vastasid, et selleks
tuleks muuta Tartu rahulepingut ning siis
võiks Soome seda küsimust arutada. Samas
rõhutati, et kui kindlustustööd kõne alla tule-
vad, teeks Soome seda üksinda, kuid võima-
lik on relvade ja laskemoona hankimine Nõu-
kogude Liidult.22

Seevastu U. Toivola pühendas peatähele-
panu soomlaste majandusalastele soovidele,
eriti taotlusele saada võimalus põllumajandus-
saaduste ekspordiks Leningradi. A. Mikojan
andis stereotüüpse vastuse, et majandussuh-
ted sõltuvad poliitilistest eeldustest. U. Toivola
avaldas lootust, et edasiste läbirääkimiste käi-
gus õnnestub seisukohti lähendada. Seepeale
andis A. Mikojan mõista, et soomlased võivad
teha ettepaneku ametlike kaubandusläbirää-
kimiste alustamiseks.23

Peagi selgus, et U. Toivola oli edasiste läbi-
rääkimiste võimaluse osas avaldanud vaid oma
isiklikku arvamust. Välisminister E. Erkko asus
seisukohale, et salajased läbirääkimised spet-
siaalsete emissaride tasemel tuleb lõpetada ja
asja edasi arutada tavalisi diplomaatilisi kana-
leid kaudu. Tulemuseks oli, et sõjalisi küsimu-
si puudutavad läbirääkimised selleks korraks
katkesid, kuid 1939. aasta kevadel algasid need
uuesti.

Kuigi kõnesolevad salajased läbirääkimised
puudutasid esialgu vaid Soome ja Nõukogude
Liidu suhteid, võisid need kajastada Moskva
kaalutlusi ka Balti riikide suhtes. Seda oletas
ka Soome välisminister R. Holsti, kes küsis
mõnelt Soome diplomaadilt, teiste seas Tal-
linna saadikult P. J. Hynniselt, kas Nõukogu-
de valitsus on samasuguse ettepanekuga pöör-
dunud Balti riikide poole. Vastus oli eitav.24

Balti riigid võeti sihikule pärast Teise maailma-
sõja puhkemist 1939. aasta sügisel.

17 V. Tanner, Olin ulkoministerinä..., lk 18.
18 Samas, lk 19.
19 M. Jakobson, Diplomaattien talvisota, lk 29.
20 V. Tanner, Olin ulkoministerinä..., lk 20�21;
 J. Suomi, Talvisodan tausta, lk 209.
21 J. Suomi, Talvisodan tausta, I, lk 311�314.
22 J. Suomi, Talvisodan tausta, I, lk 328�329.
23 Samas, lk 330.
24 Samas, lk 431.


