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Ajaloolastel tuleb oma igapäevatöös sageli tõdeda, et mõnegi probleemi käsit-
lemisel kerkib küllaga küsimusi, millele n-ö ametlikud ürikud � kõigepealt
mitmesuguste asutuste ja organisatsioonide tegevust kajastav dokumentat-

sioon � vastust ei anna. Seetõttu hindavad uurijad kõrgelt ka selliseid allikad, nagu
päevikud, isiklik kirjavahetus, memuaarid, mõne sündmuse või perioodi kohta ko-
gutud mälestused, rahvatraditsioon jms. Sedalaadi materjalid võimaldavad anda aja-
lookäsitlusele sügavama inimkeskse iseloomu, aga ka sotsiaalpsühholoogilise usu-
tavuse, iseloomustada ühiskonna elus mingit rolli mänginud isikute ideaale, ees-
märke ja tegutsemismotiive. Mõistagi kannavad kõnesolevad allikad sageli tugeva-
mat või nõrgemat subjektiivsuse pitserit, mõnigi kord püütakse kedagi või midagi
õigustada või mustata. Kuid ka subjektiivsusel on mõneski mõttes oma võlu ja lõp-
pude-lõpuks kajastavad autorite kirjapandud nn ebaametlikud tekstid kõige pare-
mini nende endi mõttelaadi.
Mis puutub Eesti Vabariigi perioodi kajastavatesse päevikutesse, mälestustesse jne,
siis selles osas ilmus mõndagi väärtuslikku juba enne sõda, on avaldatud  emigrat-
sioonis või taasiseseisvunud Eestis. Samas on selge, et seda kõike on häbemata
vähe. Peamine põhjus on teada: Eesti poliitilise ja osalt ka intellektuaalse eliidi
traagiline saatus. Potentsiaalsed autorid hukkusid vangilaagrites, hulk väärtuslikke
ajaloomaterjale hävitati või kadus julgeolekuorganite peidikutesse. Kus on kindral
Laidoneri päevik, mis veel 1980. aastate lõpupoole oli üsnagi usaldusväärsetel and-

metel kurikuulsas majas Laial tänaval?
Sellistes tingimustes on väärtuslik iga päevik, kiri või mälestustekild, mis

kajastab meie uusima ajaloo senitundmatuid seiku. Kindlasti on üheks selli-
seks huvitavaks allikaks Eduard Laamani päevik aastatest 1922�1940, mille
Rahvusarhiivile on kinkinud tema tütar Ilona Laaman.1
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1 Rahvusarhiivis Eduard Laamani isikufondis leidub päeviku originaal (f 827, n 1 s 6a
ja 6b) ja selle valguskoopia (s 1a). Päevik koosneb neljast osast (I osa � 19.05.1922�
27.12.1924; II osa � 10.01.1925�15.01.1929; III osa � 7.03.1929�5.04.1938; IV osa �
5.04.1938�16.06.1940), kusjuures iga osa lehekülgede numeratsioon algab 1-st. Origi-
naalpäeviku I+II ja III+IV osa on kokku köidetud, valguskoopia puhul moodustab iga
osa omaette köite.
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EDUARD LAAMANIST JA TEMA PÄEVIKUST

Eesti Entsüklopeedia fikseerib:
Laaman, Eduard (12. II 1888 Samruk,

Krimm � 1946) eesti ajakirjanik ja ühiskonna-
tegelane, jurist. Lõpetas 1912 Peterburi ülikoo-
li. Oli Eesti Tööerakonna loojaid ja ideolooge,
1920�23 Eesti Vabariigi Välismin-i informat-
siooniosak. juhataja, 1923�38 Vaba Maa
peatoim. Lähenes 1930. a-te teisel poolel
K. Pätsile. Oli 1938�39 Rahvalehe peatoim.,
oma aja silmapaistvamaid publitsiste, dem.
mõtteviisi kaitsja. Uurinud ja põhjendanud
Eesti omariikluse teket. Arreteeriti veebr.
1941, suri vangilaagris.

Eeltoodu täpsustuseks kõigepealt nii pal-
ju, et E. Laaman ei surnud 1946. aastal vangi-
laagris, vaid hukati 1. septembril 1941 Kirovi
oblastis.

Peale selle võib teda nimetada mitte üks-
nes ühiskonnategelaseks ja publitsistiks, vaid
ka poliitikuks, teatud mööndustega diplomaa-
diks ning päris kindlasti ajaloolaseks.

Murrangulisel 1917. aastal sukeldus E. Laa-
man täie innuga poliitikasse, olles Jüri Vilmsi
kõrval üks aktiivsemaid Eesti Radikaalsotsia-
listliku Partei (alates 1917. aasta oktoobri algu-
sest Eesti Tööerakond) organiseerijaid ja selle
programmi väljatöötajaid. Ajaleheartiklite kõr-
val jõudis ta avaldada ka paar broðüüri maa-
küsimusest ja maareformi vajadusest Eestis.

1917. aasta sügisel osales E. Laaman Eesti
Maanõukogu töö korraldamisel, tal oli võima-
lus näha ja kuulda, kuidas kujunes ning küp-
ses Eesti iseseisvuse idee. 1918. aasta sügisel
töötas E. Laaman mõnda aega Eesti Ajutise Va-
litsuse sekretärina ja seejärele asus tegutse-
ma välispoliitiliste küsimustega. Ta kuulus
Pariisi rahukonverentsi puhul Prantsusmaa
pealinna sõitva Eesti välissaatkonna koosseisu
ja võis otseselt jälgida rahvusvahelise suure
poliitika köögipoolt. Kui enamik välissaatkon-
na liikmeid Pariisist lahkus, suunati E. Laaman
Eesti esindusse Londonis.

Saabunud 1920. aasta kevadel kodumaale,
nimetati E. Laaman välisministeeriumi infor-
matsiooniosakonna (hiljem büroo) juhatajaks.
Tema peamine tööülesanne oli välisministee-
riumile saabuva informatsiooni analüüs ja ül-

distamine ning kõikvõimalike ülevaadete
koostamine valitsusele, Riigikogu juhatusele,
Eesti saatkondadele jt asutustele.

Oma kutsetöös suutis E. Laaman ilmselt
rohkem kui keegi teine. Juba aastakümneid ta-
gasi juhtis Hans Kruus minu tähelepanu
Eduard Laamani fenomenile, rõhutades eriti,
et tema puhul oli tegemist Eesti kõige infor-
meerituma isikuga ja seda nii sise- kui välis-
poliitika osas. Ka kinnitas H. Kruus, et 1940.
aastal käis ta ringi mõttega panna E. Laaman
korraliku pensioni eest mälestusi kirjutama...

E. Laaman pühendas peatähelepanu Vene-
maa oludele ja Moskva poliitikale. Just selles
osas tuleb tõdeda tema hämmastavat infor-
meeritust. Tema teadmised näiteks kommu-
nistliku partei Poliitibüroo, Välisasjade Rahva-
komissariaadi, Kommunistliku Internatsionaa-
li ja teiste Moskva asutuste tegevusest ja ka-
vadest äratavad imestust. Kui tõepärane on
tema poolt fikseeritu, see selgub sedamööda,
kuidas avarduvad meie teadmised Moskva
poliitika telgitagustest. Aga juba praegu võib
väita, et suur osa E. Laamani poolt kogutud ja
üldistatud andmetest vastab tegelikkusele. See
kõik sunnib küsima: kust ta ometi kogu seda-
laadi informatsiooni ammutas?

Kõigepealt kasutas ta mõistagi Eesti välis-
esindustelt saabuvat informatsiooni, kuid sa-
mas on kindel, et tema teadmised olid laie-
mad, kui ametlikest allikatest ammutatud tea-
ve seda võimaldanuks. Seega pole kahtlust, et
ta ka ise hankis salajast infot. Üks võimalusi
oluliste teadete saamiseks oli koostöö Briti
luurega.

Asjaolu, et eriti 1920. aastate esimesel poo-
lel oli Tallinn tähtis luurekeskus, paistis too-
kord silma mitmele välisriigi diplomaadile.
Näiteks Soome saadik Rudolf Holsti juhtis 25.
aprillil 1923 Helsingisse saadetud ettekandes
tähelepanu eriti USA ja Inglise luure aktiivsu-
sele. Tema hinnangul oli Tallinn keskuseks,
kust Suurbritannia jälgib Venemaa poliitikat
kõigis Poolast põhja pool asuvates riikides.
Samas kinnitas Holsti, et Eesti riigitegelased
ja diplomaadid tunnevad värsket rahvusvahe-
lise elu sündmustikku paremini, kui tema seda
Helsingist saadetud sageli vananenud teade-
test võis ammutada.2
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Inglise luure pesitses Tallinnas Briti kon-
sulaadi passiosakonna varjus, selle juhiks oli
rida aastaid kolonelleitnant R. F. Meiklejohn,
tema lähemaks kaastööliseks luureagent
Boyce, kes omal ajal tegutses Moskvas koos
legendaarse K. H. B. Lockhartiga ja viimase
arreteerimise ajal kõrvaltoas pabereid põletas.

Nii välisministeeriumi dokumendid kui ka
päevikumärkmed kõnelevad Laamani-Meikle-
johni tihedatest sidemetest ja mitmekülgsest
informatsioonivahetamisest. 1924. aasta veeb-
ruaris teatas Meiklejohn Londonist tulles, et
ta on nüüd Inspector-general of the spys, kes
kontrollib Briti luurevõrku mitmes riigis. Lon-
donis tehti talle ettepanek Stockholmi üle
kolida, kuid ta eelistas Tallinna jääda. Meikle-
john kurtis ka selle üle, et tema agentuurist,
mis koosnes Vene valgetest, pole peale pol-
kovnik Vassiljevi asja. (II, 72�73)3

Muide, Eesti valitsus autasustas kolonel-
leitnant R.F. Meiklejohni Vabadusristiga.

Laaman töötas mõnda aega käsikäes ka
vene valgeliikumise pahempoolse tiiva, nimelt
esseeride esindajatega. Viimased olid vene
emigrantlikest poliitikutest ainsad, kes suh-
tusid enam-vähem leplikult Balti riikide ise-
seisvusse. Seetõttu pidas E. Laaman nendega
teatud koostööd võimalikuks ning aitas kaasa
nende materjalide edastamisele isegi diplo-
maatilise posti kaudu.

E. Laamanil oli palju sõpru ja tuttavaid Ve-
nemaal ning tema kirjavahetus ulatus tund-
matuid teid pidi isegi vangilaagritesse ja vang-
latesse, näiteks kurikuulsasse Butõrkasse
Moskvas. Mõnikord on tegemist ka tüüpiliste
salakirjadega, mis olid kirjutatud imepeene
kirjaga õhukestele maisipaberilehekestele.
Päevikus viidatakse ka Nõukogude Liidu kõr-
gest ametiasutusest varastatud dokumentide-
le. Mõistagi oli 1920. aastatel Moskva saladus-
tele ligipääsemine hoopis kergem kui Stalini
reþiimi õitseajal.

Lisaks mainitule oli E. Laamanil erakord-
selt lai tutvusringkond. Juba alates 1917. aas-
tast oli tal võimalus tutvuda peaaegu kogu
Eesti poliitilise ja majandusliku eliidiga, aja-
kirjanike ja kultuuritegelastega. Välisministee-
riumis töötades sugenesid tihedamad kontak-
tid välisriikide diplomaatidega ning paratama-
tult puutus ta sageli kokku Tallinna külasta-

nud välisajakirjanikega. Kõigilt oskas ta teda
huvitavaid teateid hankida ja seda tavaliselt
ka kirjalikul kujul talletada. Mõistagi olid
E. Laamanil kasutada ka kaitsepolitsei (polii-
tilise politsei) ja sõjavägede staabi salajased
materjalid. Just viimane asutus tegeles tõsi-
selt Nõukogude Liidu sõjaliste ja ka välispolii-
tikaga seotud küsimuste tundmaõppimisega.

Ka Vaba Maa ja hiljem Rahvalehe peatoi-
metajana säilitas E. Laaman tihedad sidemed
valitsusringkondadega ning tema informeeri-
tus oli endiselt aukartustäratav. Ajuti täitis ta
isegi teatud delikaatseid ebaametlikke diplo-
maatilisi ülesandeid suhete klaarimisel mõne
välisriigi esindaja ja välisministeeriumi vahel.

Päevikuga tutvudes selgub, et E. Laamanil
oli ajaloolase hing. Ta mõistis ajalookirjandu-
se rolli eestlaste rahvusliku identiteedi tugev-
damisel ja omariikluse väärtustamisel. Ühes
vestluses Konstantin Pätsiga ta rõhutas, et
ilma ajaloota on meie inimesi võimatu riikli-
kult mõtlema õpetada.

Päevikus torkab silma E. Laamani püüe
päästa olulist teavet unustusse vajumast. Ta
fikseeris mitte üksnes ajakajalise kuuldu-näh-
tu, vaid ka väga erinevatelt inimestelt saadud
olulisemaid seiku lähemast minevikust. Tema
huvide keskmes oli Eesti iseseisvuse sünni ja
Vabadussõjaga seotud probleemistik, tookord-
setest sündmustest vestles ta Konstantin Pät-
si, Johan Laidoneri ja paljude teiste informee-
ritud isikutega. Näiteks K. Päts jutustas Eesti
rahvusväeosade loomisest, läbielamistest
enamlaste võimu ajal aastail 1917.�18, Saksa
okupatsiooni ajal jne. Päevikus on talletatud
ka mitmest suust kuuldud huvitavaid seiku
Tartu rahuläbirääkimistest, Jaan Poska oskusli-
kust taktikast jm.

Tõenäoliselt just E. Laamani algatusel asus
Eesti Ajakirjanikkude Liit Kultuurkapitali toel
välja andma mälestustekogumikku iseseisvu-
se võitluspäevilt aastail 1917�1920. E. Laaman
kui teose koostamise koordinaator asus 1926.
aastal energiliselt memuaare koguma.
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2 Eesti ja Soome suhted 1920�1925. Dokumentide
kogumik. Koostanud Heino Arumäe. � Eesti Riigi-
arhiiv. Ad fontes. 3. Tallinn 1997, lk 362.
3 Tekstis esinevate viidete puhul (näit II, 122) tä-
histab rooma number päeviku osa, araabia num-
ber lehekülge.
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28. oktoobril 1926 fikseeris E. Laaman oma
jutuajamise J. Laidoneriga: �Küsisin, mis ar-
vab Vabadussõja memuaaride avaldamisest.
Vastas: on vahel mõelnud. Ajaloo jaoks see
väga tarvilik, aga on asju, mis seda kahjulikuks
teevad. Näit. kõik varjuküljed, mis eriti 1918
lõpul avaldusid. Suured väeülemad pärisid
minult, kas laevad valmis nende äraviimiseks
tarbekorral. Vastasin: ei � Mis teha? � Sõdi-
me, muud midagi. Kui punased tulevad, poo-
vad kõik ühte moodi.� (II, 186)

5. detsembril 1926 toonitas J. Laidoner Loo-
dearmee rolli Landeswehri sõjakäigu ajal. Tänu
Loodearmeele oli võimalik Eesti sõjaväe põhi-
jõud koondada Põhja-Lätti ja Peipsi taha jäi vaid
viis pataljoni. See asjaolu võimaldas kindral
von der Goltzi murda. (II, 204, 205)

15. märtsil 1928 fikseeris Laaman Laido-
neri jutustuse, kuidas 1925. aastal, kui Laido-
ner Londonis viibis, võttis E. Churchill tal käe
alt kinni ja ütles: �Küll kahju, et me siis enam-
lasi ei kukutanud � oleks küll võimalik olnud
ja ega teil neist Vene valgetest ka midagi karta
poleks olnud � nad ju poleks kõva valitsust
nii kui nii enam saanud, vaid isekeskistes tü-
lides lõhenenud. Ega endist tugevat Venemaad
enam tule ja ega see ole Inglise huvideski.�
(II, 264, 265)

Konstantin Päts vastas korduvatele ettepa-
nekutele memuaare kirjutada, et seda pole mõ-
tet teha, kui olulisemaid teisi isikuid puudu-
tavaid seiku ei saa avaldada. (II, 260)

Ka Jaan Teemant keeldus põhjendusega, et
kuidas sa oma inimestest ikka kirjutad. (II, 219)

23. jaanuaril 1927 otsustas memuaaride
väljaandmise toimkond M. Martna ettepane-
kul tõsta 500 margalt 1000 margani lehekülg.
(II, 219) Nagu 21. veebruariga 1927 dateeritud
päevikumärkmest selgub, peeti ka tookord va-
jalikuks ajalugu veidi ilustada: �Schmidtilt sain
avaldamisloaga maapäeva 25.8.17 protokolid.
Riigikogu juhatuse ja välisministeeriumi poolt
oli avaldamiseks maha tõmmatud: Seljamaa
kõnest lause, et lätlastega koostöötamise pea-
le ei maksa lootusi panna, J. Tõnissoni kõnest,

et Vene föderatsioon teostaks meie riigipolii-
tilist ideali, kuid sellest ei saada asja. Omalt
poolt panin veel ette maha tõmmata Pöhli
kõnest lause, et Inglismaa ei tahta, et Baltimaa
Vene ainuvõimu alla tagasi saaks.� Eeltoodule
lisas E. Laaman sarkastiliselt: �Mõelda, et Sel-
jamaa praegu saadik Lätis ja Tõnisson � ise-
seisvuse patriarh!� (II, 226)

Mälestustekogumiku esimene köide ilmus
1927. aastal.4 Kindral Jaan Soots väitis temale
omase temperamendiga, et tegemist oli Põl-
lumeestekogude vastu suunatud opositsiooni-
ga, sest Pätsi mälestused puuduvad, kuid sõna
saavad bolðevikud Mihkel Martna ja Aleksan-
der Hellat. E. Laaman vastas, et kõik keeldu-
sid, ka Soots ise. (II, 264)

Kogumiku teine köide ilmus 1930. aastal
ning see juba sisaldab mälestusi K. Pätsi ja
kindralite J. Laidoneri, J. Sootsi, A. Tõnissoni
ja Andres Larka jt sulest.

E. Laamani päeviku põhiosa koosneb Ees-
ti Vabariigi sise- ja välispoliitikat ning silma-
paistvamate isikute tegevust kajastavatest sis-
sekannetest, sekka leidub ka pikemaid ülevaa-
teid kuuldust-nähtust ning autorit huvitava-
test küsimustest. Ilmselgelt on E. Laaman päe-
vikumärkmeid kasutanud oma Eesti iseseis-
vuse sündi ja Konstantin Pätsi elu käsitlevate
tööde koostamisel.5

Päevik iseloomustab kaudselt ka E. Laama-
ni ennast, kõneleb kas otseselt või kaudselt
tema tõekspidamistest, sümpaatiatest ja  an-
tipaatiatest, aga ka poliitilistest vaadetest ja
neis toimunud nihetest.

Pole kahtlust, et E. Laaman lähtus kogu
oma tegevuses Eesti rahvuslikest ja riiklikest
huvidest, et ta oli põhimõtteliselt demokraat
ning kommunismi, faðismi, natsismi, aga ka
vapsismi � Eesti vabadussõjalaste liikumise �
järjekindel vastane. Nii päevik kui ka tema ar-
vukad artiklid ning tema poolt toimetatud aja-
lehtede kurss ei jäta selles osas mingit kaht-
lust. Kuid samas on ilmne, et Eesti komplit-
seeritud sise- ja välispoliitilises olukorras 1930.
aastatel lähenes E. Laaman K. Pätsile ja aitas
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4 Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt. I. � Revo-
lutsioon ja okupatsioon 1917�1918. Tallinn 1927.
5 Laaman, E. Eesti iseseisvuse sünd. � Eesti rahva
ajalugu. Lisaköide I. Tartu, 1936; Laaman, E. Kons-
tantin Päts. Poliitika- ja riigimees. Tartu, 1940.

Tallinna Briti konsulaadi passiosakonna varjus
tegutsenud luure kolonelleitnant R. F. Meikeljohni kiri
E. Laamanile.
ERA, f 957, n 11, s 94, l 130



24

aktiivselt tema riigireformi ellu viia. Võib ise-
gi väita, et tookord oli tegemist isiksuse ka-
hestumisega � pooldades ja võimaluste piiri-
des kaitstes demokraatiat ning võideldes dik-
tatuuritaotluste ja autoritaarse reþiimi äärmus-
te vastu, pidas E. Laaman K. Pätsi tegevust siis-
ki vajalikuks ja mängis olulist rolli uue põhi-
seaduse väljatöötamisel. Tema 1940. aastal il-
munud raamatut Konstantin Pätsist ei saa ise-
loomustada teisiti kui kiidulauluna vanale,
nagu tookord valitsusringkondades presiden-
ti hüüti. Tõsi küll, mainitud raamatu kirjuta-
misel on autor ilmselt lähtunud Eesti komp-
litseeritud oludest tulenevatest riiklikest kaa-
lutlustest.

Ja lõpuks: E. Laaman, kes aastaid oli või-
delnud autoritaarse korra poolt kehtestatud
tsensuuriga ja tähelepanu juhtinud selle to-
bedustele, pidas 1940. aasta mais vajalikuks
veelgi karmistada ajakirjanduse suhtes raken-
datavat reþiimi.6

Järgnevalt on kõigepealt vaadeldud, kuidas
E. Laamani päevikus kajastub 1920. aastate
sise- ja välispoliitiline sündmustik, siis seesa-
ma 1930. aastatel ja seejärel esitatakse läbi
E. Laamani silmade 1939.�40. aastate traagi-
liste sündmuste refleksioone. Kõige lõpuks
kommenteeritakse E. Laamani enda tähelepa-
nekuid või teistelt isikutelt kuuldud arvamu-
si Eesti majanduslikust, poliitilisest ja intel-
lektuaalsest eliidist ja selle mentaliteedist.

1920. AASTATE SISE- JA VÄLISPOLIITIKA
KAJASTUSI

Et E. Laaman kuulus Eesti Tööerakonna
juhtivate tegelaste hulka ja oli pealegi partei
häälekandja Vaba Maa peatoimetaja, siis osa-
les ta pidevalt mitmesugustel nõupidamistel
ja läbirääkimistel ning muudelgi poliitilist laa-
di üritustel. On ilmne, et mõnestki seigast,
näiteks Tööerakonna juhtkonna nõupidami-
sed ja valitsuskoalitsiooni kuuluvate parteide
esindajate läbirääkimised, muid allikaid ei
olegi säilinud. E. Laaman oli detailideni infor-
meeritud valitsuskriiside telgitagustest, mõne

ministri vastu alustatud rünnakute tegelikest
põhjustest ja järjekordse valitsuse loomiseks
peetavatest läbirääkimistest.

Sedalaadi jooksvat poliitikat ja erakonda-
de omavahelist kemplemist iseloomustavate
faktide fikseerimise kõrval pidas E. Laaman
hoolega silmas kõrgemaid riiklikke huve, kõi-
gepealt sise- ja välispoliitilist julgeolekut. Tema
käsutuses oli hulgaliselt andmeid Eesti kom-
munistide sepitsustest ja mõneti kajastub see
asjaolu ka päevikus.

Huvitav on E. Laamani kirjeldus 1924. aas-
ta 1. detsembri mässukatsest. Ärgates vara-
hommikul püssipauke kuuldes, haaras ta re-
volvri ja jooksis välja. Toompea lossi ees oli
näha politseinikke ja sõdureid, teiste hulgas
näruseid rõivaid kandvad kaitsepolitsei tun-
tud tegelased Veem ja Purri. Ühel autol lamas
peast haavatud habetunud mees.

E. Laaman pääses riigivanema majja ja Sõ-
javägede Staapi ning kirjeldas nähtut-kuuldut
järgnevalt: �Riigivanema eesruumis all üks
kaitsepolitseinik parabellumiga, proua tütre-
ga ja teenijad jutustavad, kudas kommud sis-
se tunginud, ruume otsinud, kudas teenijad
nende aega viitnud ruumide näitamisega, kuni
Akel pööningule põgenenud ja �exzellens�, kes
siinsamas sulipalitus, oma �teatejooksu� läbi
akna teinud.7 Ühe ukse löönud kommud
marmorkujuga sisse, kuju jäänud terveks,
ainult gipsialus läinud katki. Tuleb Pusta, siis
muigades Laidoner. Kõlistatakse Terrast, see
tuleb 2 paksu seadusraamatuga. Üleval riigi-
van. kabinetis kõik püsti: Akel, kuub särgi peal,
ilma kraeta, laua ees. Kõlistatakse; teatab: kurb
sõnum � teedeminister Kark tapetud. Strand-
man: kõige apoliitilisem ministritest. Strand-
man kõnnib edasi-tagasi, Rõuk, Pusta vahib
süngelt ja nagu arusaamatult oma ette, Laido-
ner muheleb, ühelt jalalt teisele tammudes:
ega see ülemjuhataja õigused palju juure ei
anna; need õigused on juba Rõukil sõjaseadu-
sega. Kui väliseid komplikatsioone ei tule, on
see 2�3 päevaga mööda. Viimaks Strandman
lööb käega: poogu meid riigikogu või üles, aga
teeme ära. Laidoner: minugi pärast, aga siis
peab siit saadik võim rusikasse koonduma.
Terras on § leidnud ja kirjutab protokoli. Lai-
doner pöördub minu poole, nimetab trükias-
jade valitsejaks enda juurde ja palub ühes
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Landsbergiga sõjatsensuuri ja kommunikeede
asjus korraldusi. Ise pühib kohe staapi.

Lähen lossi, saan Vaherilt luba ja niisama
staapi. Seal Tõrvand ja Unt juba pikka teada-
annet tegemas. Anname selle asemel Lilliga
esiteks lühikese, siis Unti järel pikema. Traa-
did Vene poole pannakse kinni, mujale tsen-
suur. Staabi trepil veri maas, akna klaasid kat-
ki löödud.� (I, 180�182)

1. detsembri mässukatsest levisid mitmel
pool fantastilised kuuldused. Üks eit Tallin-
nas kinnitas: �Jaani t/änava/l on rahvast maha
lastud kui loogu, veri jookseb mööda uulitsa
rentslisi Vene turu poole.� (I, 184)

Seoses 1. detsembri mässuga on selle sünd-
muse vastu huvi tundnud isikuid pikka aega
vaevanud küsimus, miks võimuorganid, kel-
lel oli küllalt informatsiooni enamlaste kavat-
susest, ei rakendanud õigel ajal vajalikke meet-
meid. On isegi väidetud, et mässul lasti sise-
poliitilistel põhjustel teadlikult puhkeda. Kait-
sepolitsei ametniku Purri selgitused 6. juunist
1939 valgustavad seda küsimust hoopis oma-
pärasest aspektist.

Nimelt saatis prokurör Müller 1924. aastal
Purri Tartusse, et deðifreerida Hans Heideman-
ni arreteerimisel tema dokumentide seas lei-
duvaid salakirju. Lihtsamad ðifrid muukis
Purri lahti ainsa päevaga, ühe keerulisemaga
kulus nädal aega. Kuid see tasus tema sõnul
vaeva: �Seal olid ka tähtsamad asjad � relva-
laost Ropka jaama juures, ohvitseride kraedest
riigipöörajate jaoks, täielik mässukava Tartu,
Valga, Võru, Petseri ja üldse Lõuna-Eesti jaoks.
Müller kohkus ära ja tegi Purrile ülesandeks
materjal si/se/min/ister/ Rõukile ette kanda.
Purri hoiatas Rõuki, et enamlastel asi küps �
kohus tuleb kohtumõistjate üle (mis varsti
seisis ka lendlehes), andis salakullerite nimed
Tartu ja Tallinna vahel � soovitas valvel olla.
Kui nimetas, et Tallinnas juhib Anvelt, siis
Rõuk: Purri, te fantaseerite! Purri lõpetas siis
ja lahkus ilma jumalaga jätmata.� (IV, 142�143)

On teada, et informatsioon erinevate riigi
julgeoleku eest vastutavate asutuste vahel ei
liikunud tookord vajalikul määral. Purri ver-
siooni kohaselt ei andnud kaitsepolitsei juht-
kond siseministrile kommunistide kavade ula-
tusest just endise siseministri J. Einbundi int-
riigide tõttu õiget pilti. Nimelt olevat Einbund

lootnud, et kommunistide väljaastumine kuku-
tab valitsuse ja siis on tema kord esile kerkida.

E. Laaman fikseeris Purri sõnad järgnevalt:
�Rõuk oli Purri arvates ohver � temale kaitse-
pol/itsei/ inspektor Tenson ei kannud ette,
vaid kandis Kaja toimetaja Einbundile, kelle-
ga olid kokkumänginud � lootsid, et 1920. a.
eeskujul tuleb ainult enamlaste tänav/a/mürts,
mis valitsuse kukutab. Kui aga 1.12.24 taheti
ka Einbundi tappa, siis rääkinud kaitsepolit-
seinikud: Paras kuradile!� (IV, 143-144)

Purri väidete kohaselt, mis mõistagi jäävad
tema südametunnistusele, olid K. Einbundil
kui endisel siseministril kaitsepolitsei
juhtivate tegelastega omapärased suhted:
�Einbundil Tensoni, Soomani ja Lepaga vahe-
kord endise kubermangu valitsuse varanduse
� kub/erner/ Verjovkini jt. mööbli, kuld- ja
hõbeasjade jaotamisest, mis olid Toompea los-
si pööningul raamatuvirnade taha peidetud.
Kui nende sugulased viimaks otsima tulid, siis
vastati, et ei teata, on kaotsi läinud.� (IV, 144)
Kui Purri olevat öelnud �mina teie suppi ei
söö�, viidi ta madalamale ametikohale, kuid
kihelkonnakooli haridusega Tenson ja Sooman
tegid karjääri.

Hiljem mätsiti kaitsepolitsei möödalaskmi-
ne kinni. Üks kritiseerijaid Viljandi abiproku-
rör Klaarman vallandati, Purrit süüdistati in-
formatsiooni lekitamises, ta sai viis päeva ares-
ti ja vallandati seniselt ametikohalt.

Peagi kirjutas E. Laaman varjunime all fak-
tirohke käsitluse 1. detsembri mässu telgita-
gustest.8

Mitmel korral vestles E. Laaman kommu-
nistliku liikumise ja Kominterni teemadel ka
Nõukogude diplomaatidega. Peagi pärast mäs-
sukatse mahasurumist arvas saadik Adolf
Petrovski, et kulub vähemalt 5 aastat, enne kui
Eestis jälle kommunistlikust liikumisest juttu
saab olla. 18. detsembril 1927 deklareeris see-
sama Petrovski: �25 aastat läheb Eestis, kuni
uus põlv kommuniste kasvab.� (II, 257) Nõu-
kogude saadiku jutust ilmnes ka see asjaolu,
et Moskvas viibides oli ta kontaktis sealsete
juhtivate eest kommunistidega. Otto Rästas
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pidi tegema Eesti kommunistlikust liikumisest
rääkides kõvera näo.

E. Laaman pidas peale kommunistide hoo-
lega silmas ka teiste Eesti Vabariigile vaenuli-
ke jõudude, nagu baltisakslaste ja vene valge-
te teatud ringkondade sepitsusi. Tema andme-
tel elasid paljud baltisakslastest emigrandid sõ-
jajärgses laoses rabeleval Saksamaal üsnagi
kehvalt ning eriti üliõpilased pidid mõnigi
kord lausa nälgima. Berliinis oli baltisakslas-
tel sidemeid mitte ainult saksa, vaid ka vene
monarhistidega.

Korduvalt fikseerib E. Laaman endiste bal-
tisakslastest suurmaaomanike absoluutset lep-
pimatust Eesti maareformiga ja seda, kuidas
nad püüdsid häälestada rahvusvahelist avalik-
kust ja Eestisse saabunud välismaalasi Eesti
riigi vastu. Selles osas saavutasid nad mõni-
kord ka edu. Näiteks Saksa asjur v. Hentig tun-
nistas Berliinis Eesti saadikule Karl Mennin-
gile, et alles Tallinnast lahkudes sai ta aru bal-
tisakslaste intriigidest. Üks teine Tallinnas
teeninud Saksa diplomaat, dr Bruno Wedding
külastas koos abikaasaga K. Menningit ja mõ-
lemal olid pisarad silmas, kui nad rääkisid
Eestist ja eriti sellest, kuidas balti parunid nad
sealt välja intrigeerisid. (II, 132)

Soome saadiku Rudolf Holsti teateil oli Sak-
samaa Tallinna saatkonna tegelik juht keegi
dr Jung, kes tegeles Eesti-vastaste intriigidega
nii parunite seltskonnas kui ka Nõukogude
saatkonnas. (I, 87) Hiljem fikseeriti päevikus,
et 1913. aastal oli toosama Jung olnud ühe
Inglise eliitülikooli üliõpilasena tegelikult
Saksa spioon. (I, 93)

E. Laaman fikseerib korduvalt, et baltisaks-
lastele omast mõttelaadi aitasid levitada aris-
tokraatlik Aktsiaklubi ja paar seltskondlikku
salongi. Eriti tuntud oli madame von Harpe
(sündinud Pilar von Pilchau) salong Kohtu tä-
naval, kuhu kord nädalas kogunes valitud
seltskond. Päevikus iseloomustatakse salon-
gipidajat kui elavaloomulist ja seltskondlikku
daami, kes oskas hästi inglise ja prantsuse
keelt. Salongis olid sagedasteks külalisteks
mitu Tallinnas resideerivat diplomaati ja Ees-
tisse sattunud välismaalased, kelle tõekspida-
misi seal hoolega töödeldi.

Teist samalaadset salongi pidas Rotermani
perekond.

13. detsembril 1925 kinnitas välisministee-
riumi informatsioonibüroo juhataja Hans
Oidermann E. Laamanile, et baltisakslased jät-
kavad Eesti-vastast propagandat ning leppimi-
sest pole juttugi. Kohalikud sakslased ei pea
end Eesti kodanikeks, vaid Vaterlandi eelpos-
tiks. Sellist vaimu kasvatatakse koolides ja
seltskonnas just kohaliku aadli poolt, kelle
keskuseks on Aktsiaklubi Laial tänaval. Nii
Aktsiaklubi kui ka kogu baltisakslaste seltskon-
na juhtivaks tegelaseks oli dr. Ernst Rosen, tema
kõrval tegutses aktiivselt Evald Ammende.

H. Oidermann viitas ka asjaolule, et rah-
vusautonoomia seadus ei muutnud baltisaks-
laste suhtumist Eesti riiki.

E. Laamani päevikus fikseeritakse ka Tal-
linnasse püsima jäänud endise Loodearmee
ohvitseride ja teiste vene valgeliikumisega
seotud tegelaste eesmärke ja tegevust. 1920.
aastate algupoolel on korduvalt märgitud, et
kohalike vene valgete tegelaste arvates ei jää
Lenini valitsus püsima ning peagi organisee-
ritakse uus interventsioon nõukogude võimu
kukutamiseks. Huvitaval kombel leidsid nad
selles küsimuses ühise keele Prantsuse saat-
konnaga ja isegi saadik André Gilbertiga. Vii-
mane olnud varem Venemaal ettevõtja ja ma-
jaomanik ning ka isiklikult Nõukogude-vasta-
sest sõjakäigust huvitatud. Isegi kõigiti infor-
meeritud kolonel Meiklejohn kinnitas Laama-
nile, et Prantsuse saatkond töötab intervent-
siooni heaks. (I, 14)

Vene emigrandid Läänes ei varjanud, et val-
gete võimulepääsu korral ei saa Balti riikide
iseseisvusest juttugi olla. Pariisis jm ilmunud
venemeelne ajakirjandus suhtus eriti vaenu-
likult Eestisse ja Lätisse.

E. Laamani andmetel olid valgete liikumi-
se aktiivsemateks tegelasteks Tallinnas pol-
kovnik Agapov, kes lisaks Loodearmeele oli
teeninud ka kindral Wrangeli juures, arst
Heiman, õigeusu vaimulik Aristov jt. Vene val-
gete üks peamisi koondumiskohti oli Vene
klubi Vene tn 29, kus sageli viibisid ka kohali-
kud ärimehed Jegorov, Ivanov jt ning kus mõne
endise ohvitseri peamiseks elatumisallikaks
oli kaardimäng. Vene monarhistide üks kes-
kusi oli ka Aristovi korter Toompea plats 8.

1920. aastate algupoolel domineerivad
E. Laamani päevikumärkmetes välispoliitilised
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küsimused. Et Eesti Vabariigi välispoliitika põ-
hiprobleem oli riigi julgeoleku kindlustamine
ja suhted idanaabriga, siis puudutatakse ka
päevikus kõige sagedamini just seda temaati-
kat. Selgub, et E. Laaman säilitas ka pärast vä-
lisministeeriumist lahkumist tihedad sidemed
Nõukogude saatkonnaga ja mängis mõnikord
ka ebaametliku vahendaja rolli. Seetõttu kuu-
lis ta palju huvitavat Moskva esindajailt en-
dilt, kuid veelgi rohkem paarilt usaldusisikult.
Sellisteks informaatoriteks olid peamiselt kaks
meest: keegi Mesching ja tuntud majanduste-
gelane Rudolf Kaarel Renning. Mõlemad män-
gisid informatsioonivahendajatena omapärast
kaksikosa, jagades Nõukogude saatkonnas tea-
vet Eesti valitsusringkondade seisukohtadest
ja samal ajal informeerides teatud Eesti poliiti-
kuid, kõige rohkem ilmselt K. Pätsi ja E. Laa-
manit, kõigest, mis saatkonnas kuulda oli.

E. Laaman on fikseerinud ühe riigivanem
K. Pätsi vestluse välisminister Ants Piibuga,
kus viimane võttis lakooniliselt kokku Eesti
välispoliitika juhtmõtted: head suhted Vene-
ga, sama ka Inglismaaga ning Rückenver-
sicherung � liit Balti riikide ja Poolaga. (I, 35)

On hästi teada, et Eesti-Nõukogude Liidu
vahekorras sõltus Eesti poole heast tahtest üsna
vähe, Moskva poliitikat aga iseloomustasid iga
aastaga üha ilmsemad suurriiklikud ambitsioo-
nid. Eesti valitsusringkondades domineeris
arvamus, et olgu Venemaal võimul milline va-
litsus tahes, idanaabri eesmärgiks jääb igal ju-
hul Balti riikide allutamine ning soodsal juhul
riigipiiri nihutamine Läänemere rannikuni.

E. Laamani päevikus on fikseeritud arvu-
kalt fakte, mis iseloomustavad Moskva hege-
mooniataotlusi ja sekkumispüüet Balti riikide
välispoliitikasse. Just Eesti välispoliitika olu-
lisemad eesmärgid � võimalikult tihe koostöö
Lääne demokraatlike suurriikidega ja Balti lii-
du loomine � olid Nõukogude valitsusele vas-
tuvõetamatud.

Inglise konsuli Montgomery Grove infor-
matsiooni kohaselt taotles Moskva Briti-
Nõukogude läbirääkimistel Londonis 1924.
aasta kevadel omale eriõigusi Balti riikide suh-
tes � kas otsest liitu või eksklusiivset mõju-
piirkonda.

Mõni Nõukogude diplomaat avaldas era-
vestlustes Moskva tõelisi eesmärke kajastavaid

mõtteid. Näiteks 16. juulil 1925 jutustas Eesti
saadik Riias J. Seljamaa E. Laamanile, et seal-
ne Nõukogude saatkonna sekretär Gambarov,
keda peeti GPU silmaks saadik Semjon Aralo-
vi juures, oli enne Lätist lahkumist võrrelnud
Eestit Gruusiaga. Nimelt püüdsid mõlemad
kinni pidada Inglise orientatsioonist ning Ve-
nemaa olevat pidanud lõpuks Gruusia sellise-
le orientatsioonile lõpu tegema. Edasine vest-
lus arenes järgnevalt: �Seljamaa: me täidame
lepinguid. Gambarov: me vabastame teid varsti
sest kohustusest.� (II, 55)

E. Laamani päevikus leidub näiteid sellest-
ki, kuidas Moskva püüdis ajuti, eriti 1920. aas-
tate keskel, mõjutada Eesti välispoliitikat ka
majanduslike abinõudega. R. Renning jutus-
tas 27. septembril 1924, et ta käis samal päe-
val koos uue Nõukogude kaubandusataðee
Ðevtsovi ja väliskaubanduseksperdi prof.
Volkoviga rahandusministri Otto Strandmani
jutul. Moskva esindajad teatasid, et väliskau-
banduse rahvakomissar L. Krassin on nõus
Eesti-Vene kaubanduskoja loomisega ning sel-
leks on krediit olemas. Tallinna sadamat ka-
vatsetakse kasutada peamiselt teravilja, aga ka
nafta ja lina väljaveoks. Eesti karja- ja kalasaa-
dused leiaksid Venemaal turgu, kui Eesti alan-
daks nisu- ja naftatolle. (I, 147)

Välisministri abi Karl Tofer iseloomustas
mainitud kavu sõnadega: �Kas prof. Volkovi
aktsioon praegu seks pole, et meie majand.
kokkulepet Lätiga segada? Riias käia praegu sa-
masugune aktsioon ja olla varem teateid sel-
listest kiilutagumise plaanidest.� (I, 151)

15. oktoobril 1924 fikseeris E. Laaman oma
muljeid Eesti-Vene kaubanduskoja avamiselt.
Saal oli täis Tallinna suurkodanluse esindajaid,
neist pooled muulased. Moskva esindajad
prof. Volkov jt esitasid suurejoonelisi plaane
kaubavahetuse arendamiseks. Seepeale tähen-
das omavahelises vestluses tööstur, endine
minister Eduard Säkk: �Kui Volkovi programm
teostub, siis on see ju meie täielik majandus-
lik allaheitmine.� (I, 159)

E. Laamani päevikumärkmed kinnitavad,
et Moskva erinevad ametkonnad andsid oma
esindajatele Tallinnas erinevaid korraldusi.
R. Renning informeeris 12. jaanuaril 1925. aas-
tal, et Nõukogude saatkonna kaubandusesin-
duses näidati talle Moskva kirja Eesti-Vene
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majandussuhete laiendamisest ja teises toas
Välisasjade Rahvakomissariaadi korraldust
kaaluda Eesti suhtes boikotti. (II, 5)

Päevikus on põhjalikumalt fikseeritud seo-
ses 1. detsembri mässuga Eesti ja Nõukogude
Liidu vahel puhkenud konflikti käik. Avalik
konflikt puhkes seoses välisminister Karl
Robert Pusta intervjuuga Rootsi ajalehe
Aftonbladet korrespondendile ja teravnes
veelgi seoses saadiku O. Kalda sammudega
Londonis.

K. R. Pusta viitas oma intervjuus Nõuko-
gude saatkonna seosele 1. detsembri mässu-
ga ja vastuseks Moskva protestile eitas interv-
juu andmist. Seepeale protestis omakorda
Aftonbladeti toimetus ja Pusta jäi piinlikku
olukorda.

Oskar Kallas, kuuldes mässukatsest, kut-
sus otsekohe enda algatusel ja seejärel veel va-
litsuse korralduse alusel Briti laevastiku kü-
laskäigule Tallinna. Kuna Inglise valitsus ei
pidanud seda võimalikuks ja pealegi avaldati
Timesis teade Eesti ettepaneku tagasilükkami-
sest, siis püüdis O. Kallas välja selgitada, kas
Eestil on edaspidi Briti valitsuselt toetust loo-
ta. Vestlused Briti välisministri Joseph Austen
Chamberlaini ja tema abi Sir Eyre Crowe�ga
1925. aasta jaanuaris ei andnud selles osas
midagi rõõmustavat.

Õnnetul kombel said O. Kalda jutuajami-
sed Moskvale teatavaks ja seal tõlgendati asja
nii, et Eestile taotleti Suurbritannia protekto-
raati ja püüti luua Nõukogude-vastast platsdar-
mi. Välisasjade Rahvakomissariaadis küsiti
Eesti saadikult toimunu kohta aru, sedasama
tegi saadik A. Petrovski Tallinnas. Kõik see
kajastub ka E. Laamani päevikus. R. Renning
andis edasi Petrovskilt saadud informatsiooni:
�Narkomindel saatnud temale instruktsiooni
ultimatiivselt nõuda Kallase lahkumist /.../
ettepanekute pärast, mida see jaanuaris
Foreign Officele teinud. Et detsembris Ingli-
sega räägitud, olla arusaadav, kuid januaris olla
see juba agressioon. Petrovski vastanud, et
palub laiemat manööverdamise vabadust. /.../
Seletanud, neile olla kindlasti teada, et ega
ükski lääne riikidest Eestit ei aitaks. Peaviha
käis Pusta vastu, eriti viimase Varssavi sõidu
pärast.� (II, 13)

Veel aasta hiljem, 28. mail 1926, meenutas
A. Petrovski O. Kaldaga seotud vahejuhtumit:
�Toonitas, Euroopa paremate poliitikute arva-
tes ei angasheeriks end Inglismaa siin kandis
kunagi maa sõjaks; Poola abiga olla ka babuska
mnogo gadala. Balti riikidel jääda ainult otse
Venega leppida.� (II, 160)

Päevik kajastab detailselt, kuidas 1925. aas-
tal ka Eesti valitsusringkondades tekkis ja sü-
venes rahulolematus välisministriga, mis ke-
vadel viis lahkumisavalduse esitamiseni.

Poola saadik Tallinnas Franciszek Charwat,
kellega K. R. Pusta oli heades suhetes, andis
tabava hinnangu tema nõrkadele külgedele.
4. aprillil 1925 ütles ta E. Laamanile, et Pusta
on 6 aastat Eestist eemal olnud, tal pole sõp-
ru valitsuses ega väljaspool. Charwat rõhutas,
et Välisministeerium ei oska tööd korraldada,
lähemad kaastöölised elimineeritakse. Pusta
iseloom on suureline, mitteseltsiv, tujukas, ta
kujutleb end maailmapoliitika lahendajana,
Eesti olud on talle liiga väikesed. (II, 17) Samas
Charwat kahetses, et kui Pusta peaks otseko-
he lahkuma, siis oleks see Nõukogude saadi-
ku A. Petrovski võit, kes nii seltskonnas kui
ka mõjukatele diplomaatidele kinnitab, et
Pusta rikub suhteid Venemaaga.

Juba järgneval päeval edastas E. Laaman Poo-
la saadiku arvamuse Jaan Tõnissonile. Viima-
ne kinnitas, et Pustal on tõesti raske iseloom ja
juba väikese ajakirjanikuna esines ta grand
seigneurina. Siiski ei pidanud Tõnisson välis-
ministri kohest lahkumist soovitavaks, sest
�Vene pilli järgi ei või tantsida�. Tema arvates
võiks Pusta sügiseni ametisse jääda ja siis Parii-
si minna, kuhu ta nagunii tagasi igatseb.

6. aprillil arutas E. Laaman sama küsimust
K. Pätsiga. Ka viimane rõhutas: �Vene käsul ei
saa me ministreid vahetada.� Samas märkis
K. Päts, et välisminister ei tohi oma käitumi-
sega ise hõõrumisi suurendada, pidades nen-
de sõnadega silmas nii välis- kui ka sisepolii-
tilist aspekti. Tema hinnangul olid kõige enam
Pusta vastu kristlased, kes soovisid välisminist-
ri kohal näha Friedrich Akelit. (II, 20, 21)

1925. aasta kevadel Pusta vastuolud välis-
komisjoni, samuti mõne erakonna liidritega
küll lahenesid, kuid agitatsioon tema vastu
kestis edasi ja sügisel oli ta sunnitud oma
ametkohast loobuma. Kuigi teatud majandus-
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ringkondade esindajad eesotsas K. Pätsiga olid
selles osas vägagi aktiivsed, oli välisministri
vabastamise peamine põhjus ikkagi tema po-
liitika läbikukkumine. Aasta hiljem, 28. ok-
toobril 1926, ütles J. Laidoner, et esialgu loo-
tis ta Pustast palju, aga siis pettus hoopis. Pusta
oli see, kes Balti konverentsid maha mattis.
(II, 187, 188)

Asi oli selles, et 1920. aastate algupoole toi-
musid süstemaatiliselt Soome, Eesti, Läti ja
Poola välisministrite konverentsid. Pusta taot-
les, et järjekordsel konverentsil, mis pidi toi-
muma 1925. aasta augustis Tallinnas, sõlmi-
taks poliitiline koostööleping mainitud riiki-
de vahel, kuid ei suutnud konverentsi korra-
likult ette valmistada ja lisaks hindas liiga op-
timistlikult mainitud lepingu sõlmimise eel-
dusi. Tema kava läbikukkumine oli tõsine löök
mainitud riikide edasisele koostööle.

Aastail 1926�27 oli Eesti ja Nõukogude Lii-
du suhetes üks kesksemaid küsimusi mitte-
kallaletungilepingu sõlmimine. Sellekohaste
läbirääkimiste käik ja sealjuures ilmnenud eri-
meelsused kajastuvad E. Laamani päevikus vä-
gagi detailselt.

Kõigepealt taotles Eesti valitsus, et Mosk-
va peaks läbirääkimisi ühiselt rea Nõukogude
Liidu piiririikidega: Soome, Eesti, Läti ja Poo-
laga. Nõukogude valitsus oli valmis vaid ka-
hepoolseteks läbirääkimisteks iga mainitud
riigiga eraldi. Vestluses K. Pätsi ja J. Laidoneri-
ga väitis Nõukogude saadik A. Petrovski: Mosk-
va prestiiþ ei luba, et läbirääkimistel oleksid
Balti riigid ja Poola ühel pool ning Venemaa
teisel pool lauda. (II, 174)

Tegelikult lähtus Moskva kaalutlustest, et
ühised läbirääkimised vaid kindlustavad nel-
ja mainitud riigi koostööd. Seevastu kahepool-
setel läbirääkimistel loodeti mõnelt nõrgemalt
lülilt ja seejärel ka teistelt riikidelt teatud soo-
dustusi välja kaubelda.

Teiseks taotles Eesti valitsus, et leping
näeks ette võimalike tüliküsimuste lahenda-
mise vahekohtu teel. Moskva esindajad vaid-
lesid vastu, kusjuures Petrovski esitas argu-
mendi: oma esindajad vahekohtusse leiavad
mõlemad riigid, aga kust leida erapooletu kol-
mas esimehena? (II, 174) Moskva lähtus oletu-
sest, et ükskõik missuguse välisriigi esindaja
on nagunii nõukogudevastaselt meelestatud.

Kolmas üsnagi tõsine erimeelsus seisnes
Rahvasteliidusse suhtumises. Eesti asus kind-
lalt seisukohal, et Eesti-Nõukogude mitte-
kallaletungileping peab olema kooskõlas Rah-
vasteliidu põhimõtetega ega tohi riivata Eesti
kohustusi selle  maailmaorganisatsiooni suh-
tes. Seevastu Nõukogude valitsus pidas Rah-
vasteliitu vaenulikuks jõuks ja taotles, et Ees-
ti kohustuks iga Nõukogude Liidu ja mõne
kolmanda riigi vahel tekkiva konflikti puhul
jääma erapooletuks. Sellise klausli vastuvõt-
mine oleks tähendanud, et juhul, kui Rah-
vasteliit oleks tunnistanud Nõukogude Liidu ag-
ressoriks ja rakendanuks tema suhtes sankt-
sioone, oleks Eesti pidanud jääma neutraalseks.

Välisministeeriumis küsiti ka Briti saadi-
ku arvamust mittekallaletungilepingu asjus.
Tudor J. C. Vaughani ainuke soovitus oli, et see
ei tohi olla vastuolus Rahvasteliidu põhikirja-
ga. (II, 203)

Kui R. Renning ja Petrovski vestlesid kõ-
nesoleva küsimuse üle, siis tõlgendas viima-
ne kohustusi Rahvasteliidu suhtes nii, et Ees-
ti taotleb omale õigust Venemaad atakeerida
ning sellega ei või Moskva nõus olla. (II, 218)

Kujunenud olukorras püstitas välisminis-
ter A. Piip juba 27. mail 1926 küsimuse: kas
Venemaal on veel huvi lepingu sõlmimise vas-
tu või on läbirääkimised ainult bluff? (II, 157)
17. jaanuaril 1927 on päevikus fikseeritud:
�R. Renning: Petrovski ütleb, et tahab ammu
juba läbirääkimisi Eestiga katkestada, kuid
Moskva ei lase, käsib kannatada.� (II, 217)

See asjaolu, et Moskva suutis oma visa ja
järjekindla divide et impera poliitikaga Balti
riikide suhtes edu saavutada, kajastub ka
E. Laamani päevikus.

Kõigepealt sõlmis 28. septembril 1926. aas-
tal mittekallaletungilepingu Leedu. Leedu suh-
ted NSV Liiduga olid hoopis paremad kui teis-
tel Balti riikidel, sest Nõukogude valitsus toe-
tas Leedut tema tülis Poolaga. Ka mitte-
kallaletungilepingu sõlmimise puhul vaheta-
tud nootides tunnustas Nõukogude valitsus
Leedu õigusi Vilniuse piirkonnale.9

Tõsi küll, Leedu ei taotlenudki, et läbirää-
kimised Moskvaga toimuksid koostöös teiste
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riikidega, kuid järgnevalt õnnestus Nõukogu-
de diplomaatial Läti Balti riikide ühisrindest
välja lüüa. Nimelt tuli 1926. aasta detsembris
Lätis võimule Felikss Cielçnsi pahempoolne
valitsus, kes hellitas suuri lootusi Läti ja Nõu-
kogude Liidu majandusliku koostöö osas.
Moskva kasutas seda asjaolu osavasti ära ja
lubas sõlmida Lätile soodsatel tingimustel kau-
banduslepingu, kui see mittekallaletungi-
lepingu asjus vastu tuleb.

2. ja 3. jaanuaril 1927 Tallinnas toimunud
nõupidamisel püüdsid Soome välisminister
Väinö Voionmaa, Eesti välisminister F. Akel ja
Läti välisminister F. Cielçns tulemusteta koos-
kõlastada mainitud riikide seisukohti. J. Selja-
maa ütles E. Laamanile, et läti sotsiaaldemo-
kraat Cielçns esines konverenstil palju bolðe-
vistlikumalt kui Soome sotsiaaldemokraadist
välisminister Voionmaa. Cielçns pidas Moskva
lubadust kaubanduslepingu asjus väga oluliseks
ja deklareeris, et Poolale tuleb vilistada. Seevas-
tu Voionmaa kinnitas: �Poola olla ju meie kõi-
ge suurem trump � kuidas teda siis nii kergeste
võib käest anda.� (II, 216) Lõpuks teatas Cielçns,
et kui Eesti kaasa ei tule, siis sõlmib Läti
mittekallaletungilepingu ka üksinda. (II, 228)

9. märtsil 1927 parafeeritigi Läti-Nõukogu-
de Liidu mittekallaletungilepingu põhiosa (4
artiklit)10 ja 2. juunil 1927 kirjutati Moskvas
alla kaubanduslepingule.11 Mainitud aktid olid
vastuolus 1. novembril 1923. aastal sõlmitud
Eesti-Läti kaitseliidu lepinguga, milles kohus-
tuti ühise tähtsusega välispoliitilistes küsi-
mustes ühisel nõul talitama, aga ka samal päe-
val sõlmitud Eesti-Läti tolliuniooni eellepin-
gu põhimõtetega.

30. augustil 1927 fikseeris E. Laaman päe-
vikus Eesti välisministri suust kuuldu. �Akel:
pole Riia sõiduga rahul. Lugenud Cielçnsile
ette kõik tema ebakorrektsused: parafeerimi-
ne ilma teatamata, kaubaleping Venega sala-
punktidega, mis tolliliidu lepingu võimataks
teeb jne. Cielçns katsunud vabandada (...) Siis
öelnud: Lätil on 3 suurt sadamat, mis praegu
tühjad ja 60 000 maaelanikku, kellele maa tööd
ei anna. Neile vaja linnas tööd. Seks pakub
Amerika meile kapitali ja Venemaa � turgu.�
(II, 248�249) Iseenda iseloomustamiseks üt-
les Cielçns, et ta pole transiit-sotsialist, vaid
transiit-ökonomist.

Nõukogude Liidu sõlmitud kaubaleping oli
Lätile esialgu tõesti mõneti kasulik, kuid lõpp-
kokkuvõttes lootused Vene turu ja Ameerika
kapitali osas ei täitunud. Küll aga põhjustas
Läti separaatne samm suuri raskusi Balti riiki-
de omavahelistes suhetes. Eesti valitsus Mosk-
va taotlustele vastu ei tulnud ja seekord lõp-
pesid läbirääkimised tulemusteta.

E. Laamani päevik kajastab neid kaalutlu-
si, mis kujunenud olukorras Eesti valitsusring-
kondades päevakorda kerkisid. Välisministee-
riumi informatsiooniosakonna juhataja
H. Oiderman tegi välisministrile ettepaneku
läheneda nii majanduslikel kui ka poliitilistel
kaalutlustel Leedule, hoolitsedes Soome-Eesti-
Läti-Leedu grupeeringu loomise eest, kusjuu-
res Vene hädaohtu arvestades peaks kestma
koostöö ka Poolaga. (II, 180) Välisminister
F. Akel lõi selle ettepaneku arutamiseks isegi
spetsiaalse komisjoni.

Seevastu Riigikogu väliskomisjoni esimees
J. Laidoner oli teist meelt. 24. augustil 1927
toimunud väliskomisjoni istungil kritiseeris ta
välisministrit, et see pole Cielçnsi poliitika vas-
tu midagi teinud ja deklareeris: 1925. aastal
oli ta selle poolt, et me lõunaga ilma põhjata
ja põhjaga ilma lõunata (s.o ilma Poola ja Soo-
meta) ei tohiks lepingut teha. Nüüd on ta ar-
vamusel, et Poolaga tuleks lepinguvahekorda
astuda ka siis, kui Soome kaasa ei tule. (II, 248)

Kokkuvõttes iseloomustab Eesti välispolii-
tika Balti suunda 1920. aastate lõpupoole as-
jaolu, et Leedule pöörati rohkem tähelepanu
kui kümnendi algupoolel, kuid samal ajal aren-
dati suhteid ka Poolaga.

E. Laamani päevik kajastab mõnevõrra Ees-
ti suhteid ka Suurbritannia, Soome jt riikidega.

Nagu enamik Eesti poliitikuid, nii pidas ka
E. Laaman Eesti välispoliitika üheks prioritee-
diks võimalikult tihedaid suhteid Inglismaa-
ga. Samal ajal valmistas Briti poliitika ebamää-
rasus Eesti valitsusringkondadele tõsist mu-
ret. 24. novembril 1924 fikseeriti päevikus vä-
lisministeeriumi poliitikaosakonna juhataja
August Schmidti arvamus: �Aga mis inglased
Riias ja Tallinnas tahavad, on mõistatus.
Foreign Office vaikib filosoofiliselt, prof.

Heino Arumäe Eduard Laamani päevik lähiajaloo allikana I

10 Samas, X kd. Moskva 1965, lk 76�78.
11 Samas, lk 267�279.



31

Heino Arumäe Eduard Laamani päevik lähiajaloo allikana I

Simpson propageerib Eesti-Läti-Leedu liitu,
kindralkonsul M. Grove jutustab siin Venega
uuesti liitumisest.� (II, 106�107) Seda, et Briti
konsul Montgomery Grove� lemmikidee oli
Eesti taasliitumine Venemaaga, on E. Laaman
teisalgi fikseerinud. Iseküsimus on, mida ta
Venemaa all mõistis. 1920. aastatel loodeti
mitmel pool nõukogude võimu kokkuvarise-
mist ja kõneldi tulevasest valgest Venemaast
kui lähituleviku reaalsusest.

Balti riikide tuleviku suhtes oldi tookord
mitmel pool pessimistlik. Foreign Office Põh-
ja-Euroopa osakonna juhataja John Duncan
Gregory, kes kureeris ka Balti riike, ütles 1925.
aasta suvel nende iseseisvuse kestvust silmas
pidades: �May be 5 years, may be 10 years.�

Päevikus on fikseeritud ka teistsuguseid
hinnanguid. Näiteks Briti parlamendiliige Pat-
rick J. H. Hannon, keda Laaman võrdles suure
nurgelise buldogiga, kinnitas, et Inglismaa on
ka poliitiliselt Balti riikidest huvitatud, nimelt
selles mõttes, et Venemaa ja Läänemere vahel
asuvad puhverriigid jääksid püsima. (I, 34)

Eesti valitsusringkondadele sisendati eriti
1925. aastal mitmelt poolt, et Inglise orientat-
sioon on ekslik ja Londonist ei ole hädaohu
korral abi loota. Et Moskva propagandaaparaat
seda järjekindlalt trummeldas, see on mõiste-
tav. Kuid see oli ka Prantsuse saadiku Louis
Mathieu de Vienne�i üks lemmikteema, mida
ta oma vestluskaaslastele välja pakkus.

Oma päevikumärkmetes puudutas E. Laa-
man korduvalt Soomet ja selle välispoliitikat.
Olles Helsingi välispoliitikaga rahulolematu,
avaldas ta Vaba Maa veergudel, mõnikord ka
varjunime all, rea Soome valitsust kritiseeri-
vaid artikleid. Laaman toonitas, et Soome vä-
lispoliitika on ebaselge, ebajärjekindel ja eba-
loogiline ja seega kindlakujuline välispoliiti-
ka üldse puudub. Teda häiris asjaolu, et Soo-
me parempoolsed ringkonnad ei soovinud
koostööd Balti riikidega, kes seda taotlesid,
ning püüdsid läheneda Skandinaaviale, kes
seda ei soovinud.

28. märtsil 1924 fikseeris E. Laaman päe-
vikus Briti konsuli M. Grove� arvamuse, et
soomlased ei usu Eesti iseseisvuse püsivusse
ja soovivad, et tulevikus Briti laevastik hoiaks
ära Paldiskis paikneva Vene laevastiku kalla-
letungi Soomele. (I, 88)

E. Laamanil oli tihe kontakt Soome saadi-
ku Rudolf Holstiga. Mõlema mehe välispolii-
tilised tõekspidamised olid sarnased. R. Hols-
ti pidas 1918. aastast alates kinni Inglise orien-
tatsioonist ja oli sügavasti häiritud parempool-
sete ringkondade Saksa-sõbralikust kursist.

1924. aasta 30. märtsi õhtul külastas E. Laa-
man koos välisministeeriumi poliitikaosakon-
na juhataja A. Schmidtiga järjekordselt Soome
saadikut. R. Holsti deklareeris Soome välispo-
liitika kohta: �Sõimasin seda 1918, sõiman ka
nüüd. /.../ Soome olla Saksa viimane kolonii,
uus Kamerun. Kameruni neegritel olla aga
mustad näod, soomlastel mustad hinged. /.../
Koputab skandinaavlaste konverentside uksel,
need ei lase sisse. Balti riikidele aga vastab: ei
saa tulla, olen skandinaavlaste poolt kutsu-
tud.� (I, 85�86)

11. oktoobril 1926 fikseeriti päevikus Eesti
Helsingi saadiku Aleksander Hellati sarkastili-
ne hinnang Soome välispoliitika juhtkujudele:
�Soomel ei olla välispolitika juures praegu üh-
tegi meest, kellega tõsiselt võiks rääkida. Setälä
� geniaalne keeleteadlane, kuid seniil /.../
Idman ei julge midagi ette võtta. Erich � pro-
fessor, kes oma vormelites kinni. Sotsid pea-
vad Ketot oma kõige targemaks meheks � olla
�kõik raamatud läbi lugenud�. Kuid tõepoolest
nabitõi durak. Wuolijoki palju targem, kuid äri-
mees, niisama Tanner.� (II, 181�182)

A. Piip võrdles Soome sotsiaaldemokraati-
de suhtumist Nõukogude Liitu kunagiste
suometarlastega, kes püüdsid tsaarivõimude-
ga kompromissi leida: Stalin on nende Niko-
lai ja saadik Tðernõhh Bobrikov, keda nad kar-
davad pahandada. (II, 157)

28. juulil 1928 märkis E. Laaman päevikus-
se jutuajamise Poola saadikuga: �Charwat lah-
kumisvisiidil: arvab, et Poola-Eesti lähendami-
seks midagi ära teinud. Temale pakutud ka
Belgradi kohta, aga siis arvatud, et Poola õiete
Soomes sedasama politikat peab ajama, mis
Eesti, sp. saadetud ta Helsingi. Kartis, et ta
soomlastele liig temperamentlik, küsis nõu.
Hoiatasin soomlaste aegluse puhul. /.../ ja kui-
das nad Ida-Karjala ära haigutasid. Charwat:
tõtt omavahel öelda haigutasime meie 1919
niisama Leedu ära: oleks siis äralahendanud,
poleks nüüd enam mingit häda olnud.� (II,
275�276). Järgneb


