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„Raud on kuum, vaja taguda!”

1921. aasta sügisel puhkenud ulatuslik vabas-
tusvõitlus Ida-Karjalas avaldas olulist mõju 
kogu Soome välispoliitikale, sealhulgas mõis-
tagi ka Soome-Eesti suhetele.

Oskar Kallas kirjutas ülestõusu taga-
maade kohta: „Karjala mäss on, nii palju kui 
siin näha, viimne meeleheitlik katse: „kas 
tapab meid venelane näljaga ja otseteel ehk 
sureme, siis juba võideldes, kus ometi pääse-
mise lootustki on”.” Samas rõhutas Kallas, et 
Eesti peaks Soomet tema konfliktis Moskvaga
diplomaatiliselt toetama ega tohiks takistada 
eraalgatuse teel ülestõusnute abistamist. 
Selline abi ärataks Soomes sümpaatiat Eesti 
vastu ning abi võiks saata Soome sellekohaste 
asutuste kaudu.116

19. novembril esitasid ülestõusnute esin-
dajad Eesti saadikule karjalaste abipalve, 
millele on alla kirjutanud üle poolesaja isiku. 
Sooviti kõigepealt arstimeid ja meditsiinilist 
varustust, aga ka relvi ja laskemoona, riide-
varustust, jalanõusid, toiduaineid ja tubakat. 
Viidati ka arstide puudusele.

Eesti avalikkus suhtus Karjala vabadus-
võitlusesse soosivalt. Näiteks Vaba Maas 
ilmunud artiklite pealkirjad kõnelevad enda 
eest: „Soome ja Karjala vabadusvõitlus”, 
„Enamlased Karjalas lüüa saanud ja põge-
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nevad”; „Karjala vabadusvõitlus areneb 
edukalt”; „Karjalaste võitlus kestab edukalt 
edasi” jne.117 Eestlased astusid ka praktilisi 
samme karjalaste abistamiseks. Punane Rist 
saatis ravimeid ja meditsiinivarustust, rahva 
seas toimus „ingerlastest sõjapõgenike” abis-
tamise sildi all korjandus jne. Leidus demobi-
liseeritud sõjamehi, kes püüdsid karjalastele 
appi minna. On teada, et admiral J. Pitka 
algatusel ja kindral Sootsi kaasabil saadeti 
Soome ka relvi ja salk Eesti Vabadussõjas 
võidelnud mehi.118 

Karjalaste vabadusvõitlus ja soomlaste abi 
ülestõusnutele viis terava konfliktini Soome
ja Nõukogude Venemaa vahel. Moskvas orga-
niseeriti Soome vastu suunatud propaganda-
rünnak ja Nõukogude valitsus esitas Soomele 
rea teravaid ja ähvardavaid noote. Näiteks 28. 
novembri noodis rõhutati, et Vene valitsuse 
käsutuses on küllaldaselt vahendeid ohtliku 
avantüüri lõpetamiseks Karjala Töörahva 
Kommuuni vastu. 5. detsembri noodis nõuti 
resoluutselt piiri faktilist sulgemist, Karjala 
mässulisi toetavate organisatsioonide kee-
lustamist jne. Noot lõpeb otsese ähvardusega 
Soomele.119

Konflikti haripunkt saabus 1921. aasta
detsembri lõpul, kui Helsingis elati üle 
ärevaid hetki. Soome Moskva asjur B. 
Gyllenbögel saatis ööl vastu 26. detsembrit 

116  Kallas Helsingist 3.12.1921.ESs, lk. 206–207.
117  Vaba Maa, 09.12, 16.12, 21.12 ja 28.12.1921.
118  Pitka E. Reijonenile 02.12.1935. KA, E. Reijosen kokoelma k. 23; ESs, lk. 208.
119  DVP SSSR, t. IV, lk. 558–561.
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valitsusele alarmeerivaid teateid. Ta oli välis-
asjade rahvakomissariaadis küsinud, millistel 
kaalutlustel saadetakse vägesid Soome lahe 
ja Laadoga vahelisele piirile. Vastus kõlas: 
vägesid koondatakse esiteks seoses mässuga 
Ida-Karjalas ja teiseks asjaoluga, et Soome 
pole täitnud Tartu rahulepingut. Helsingis 
peeti olukorda nii ohtlikuks, et valitsus andis 
otsekohe sõjavägede juhtkonnale korralduse 
astuda salajasi samme võimaliku kallaletungi 
tagasilöömiseks. Kardeti, et idanaaber esitab 
ultimaatumi, ning Holsti korraldas nõupi-
damise Briti, Prantsuse, Itaalia, Eesti, Läti, 
Poola ja Rumeenia saadikuga, arutamaks, 
kuidas sellisel juhul toimida ja millist toetust 
neilt riikidelt võiks saada.120

Karjala vabastusvõitlus mõjutas kogu 
Soome ühiskonda ja sundis erinevaid polii-
tilisi jõude toimuvale nii või teisiti reagee-
rima. Eesti Helsingi saatkonna töötajad olid 
toimuvaga hästi kursis ja nende ettekanded 
annavad tookord Soome poliitilisel maastikul 
toimunud nihetest asjaliku pildi. Mõistagi oli 
parem- ja pahempoolsete ringkondade suh-
tumine Karjala ülestõusu erinev. Saatkonna 
hinnangul oli sotsialistide suhtumine esialgu 
külm ja seejärel hukkamõistev ning pahem-
poolsed ringkonnad asusid paljastama soom-
laste abi ülestõusnutele.121 Selline suhtumine 
mõjutas ka Balti liidu loomise perspektiive 
– Nõukogude Venemaa vastu suunatud sõja-
lise liidu loomise kava muutus sotsialistidele 
veelgi vastumeelsemaks. 

Seevastu parempoolsetes ringkondades 
toimus otse vastupidine protsess: Nõuko-
gude-vastaste meeleolude kasv ning senisest 
suurem valmisolek koostööks Balti riikide ja 
kõigepealt Poolaga. 

O. Kallas teatas korduvalt Tallinna, et 
Soome parempoolsed ringkonnad on oma 
suhtumist Balti koostöösse muutnud. Hiljem 
on Soome ajaloolased seda asjaolu kinnita-
nud, näiteks Leila Taunila on analüüsinud 

Koonderakonna tookordseid tõekspidami-
si.122 Ka soomerootslased, kes eestlastesse 
sageli külmalt suhtusid ja eestlaste-soomlaste 
koostöös kaldusid nägema isegi „mongoliidse 
elemendi” tugevnemise ohtu, leidsid nüüd 
Eesti suhtes positiivsemaid sõnu.

O. Kallas tegi Soome ühiskonnas toimu-
nud nihetest õiged järeldused ja telefoneeris 
26. detsembril A. Piibule: „Raud on kuum, 
vaja taguda!” Järgneval päeval Kallasele saa-
detud instruktsioonis  selgitas Piip Eesti valit-
suse eesmärke ja taktikat.123 Piip oli kindel, et 
Soome valitsusel tuleb paratamatuse sunnil 
aktiivsemaks muutuda, sest Rootsi pole oma 
neutraliteedist loobunud ning peaminister H. 
Brantingist pole seda ka oodata. Seega tuleb 
Soomel pöörata pilk lõuna suunas.

Piip sõnastas Eesti valitsuse konkreetse 
eesmärgi järgnevalt: „Kuid Holstil ja presi-
dendil peaks selge olema, et praeguses sei-
sukorras on raske edasi minna. Vaja midagi 
fikseerida must-valge peal, mis vastastikku
kohuseid defineeriks…” Maksimumprogram-
mina pidas Piip silmas Soome ühinemist 1921. 
aasta 7. juulil sõlmitud Eesti-Läti kaitseliidu 
lepinguga, miinimumprogrammina nootide 
vahetust, et Eesti ja Soome on teineteise saa-
tusest huvitatud, samuti sõjaväelaste tegeliku 
koostöö saavutamist.

O. Kallas asus saadud instruktsioonide 
vaimus aktiivselt tegutsema ning Soome 
riigimeeste ja poliitikutega läbirääkimisi 
pidama. Näiteks 29. detsembril kohtus Kal-
las president Ståhlbergiga, uue aasta kahel 
esimesel päeval pidas konsultatsioone pea-
minister J. H. Vennolaga, endise peami-
nistri R. W. Erichiga, rannakaitse ülema 
kindral K. E. Kivekäse, kaitseliidu juhataja 
K. L. Malmbergi ja Eduskunna abiesimehe  
O. Manteriga. Seejärel saadeti Kallasele appi 
A. Hanko, kes Vabadussõja ajal oli Eesti sõja-
ministeeriumi esindajaks Helsingis ja kellel 
oli sellest ajast palju tutvusi Soome juhtkonna 

120  Kallas Helsingist 27.12.1921. ERA, f. 957, n. 11, s. 714, l. 71.
121  Leopas  Helsingist 27.12.1921. ESs, lk. 215–216.
122  L. Taunila. „Kun weli on wainon alla, on waara myös omamme”. Idealistisen ja realistisen linjan heijastuminen 

kokoomuslehtien Viron-poliittiiseen kirjoitteluun 1918–1922. – Virallista politiikkaa – epävirallista 
kanssakäymistä, lk. 95–126.

123  Piip Kallasele 27.12.1921. ESs, lk. 217–218.
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seas. Lühikese ajaga jõudsid nad kohtuda 
paarikümne isikuga, teiste seas ka Vennola, 
Holsti ja kindral Enckelliga. Enamasti 
– välja arvatud Enckell, sotsialistide liidrid 
ja mõned parempoolsed poliitikud – peeti 
Eesti ja Soome liitu vajalikuks, kuid raskesti 
teostatavaks ülesandeks. Küll aga kinnitasid 
Ståhlberg, Vennola ja Holsti mõlema riigi 
väejuhatuse tiheda koostöö vajadust.

Kõnesolevate intensiivsete läbirääkimiste 
ajal ilmnes, et ka Varssavis oli taas tõusnud 
huvi Soomele lähenemiseks. Seoses Soome-
Vene konfliktiga asusid Poola diplomaadid
Helsingis eesotsas saadik M. Sokolnicki ning 
sõjaväelise atašee krahv Romeriga agaralt 
tegutsema. Soome valitsusele anti mõista, et 
sõja puhkemise korral Venemaaga on Poola 
valmis relvajõul Soomet abistama. Lisaks 
tehti korduvalt ettepanekuid, et Varssavi ja 
Helsingi vahel tuleks alustada läbirääkimisi 
Poola-Soome sõjalist koostööd kindlustava 
lepingu sõlmimiseks, kuid vastavate kon-
sultatsioonide alustamiseks peab initsiatiiv 
tulema Soome valitsuse poolt.

Seega esitati Soome valitsusele kaks pro-
jekti sõjalise koostöö arendamiseks lõuna 
pool Soome lahte asuvate riikidega.

R. Holsti analüüsis 1921. aasta 10. jaa-
nuariga dateeritud märgukirjas kujunenud 
olukorda ning tegi valitsusele ja presidendile 
järgneva ettepaneku: „Allakirjutanu esitab 
heakskiitmiseks järgneva: et võetaks uuesti 
arutamisele 1920. aasta Helsingi konverentsi 
otsus ja alustataks nõupidamisi võimaliku 
sõjalise liidu sõlmimiseks kas Soome, Eesti, 
Läti, Leedu ja Poola või Soome ja vaid mõne 
nimetatud riigi vahel ning et Eesti valitsust 
informeeritaks kõnesolevast otsusest; kuna 
võib pidada siiski üsna kindlaks, et Venemaa 
kallaletungi puhul ei jää Eesti erapooletuks, 
siis võiks vastavate nootide vahetamise teel 
otsekohe saavutada ajutise kokkuleppe, mis 
astub jõusse juhul, kui Nõukogude valitsus 
alustaks Soome valitsuse süüta Ida-Karjala 

küsimuse tõttu sõjategevust Soome vastu.”124 
Niisiis oli Holsti valmis Piibu tehtud ette-

paneku vastu võtma ning nootidevahetuse 
teel looma Eesti-Soome koostööle vormilise 
aluse. See kava siiski ei realiseerunud. Eesti 
Helsingi saatkonnas fikseeriti: „Soome valit-
sus, kes Soome-Eesti sõjalise lähenemise 
küsimuses Eesti poole lubas pöörata kirjaga, 
et ta mitte Eesti saatusest desinteresseeritud 
ei ole, muutis oma seisukohta, sest päevakor-
rale tekkis küsimus kaitselepingute tegemi-
sest piiririikidega.”125

E. Kirotari hangitud informatsiooni 
kohaselt tegi valitsuse väliskomisjon (minist-
rid Vennola, Holsti ja Kallio) 20. veebruaril 
valitsusele ettepaneku, et viimane informee-
riks Eduskunna-rühmi kavatsusest sõlmida 
bilateraalsed kaitselepingud Poolaga, Eestiga 
ja Lätiga. Selleks olevat Poola saadik Soome 
välisministrile nõusoleku andnud.

Eestlased ja lätlased olid üllatunud: miks 
valitakse ühise nelja riiki ühendava lepingu 
asemel selline keeruline kahepoolsete lepin-
gute sõlmimise tee? R. Holsti, Soome välis-
ministeeriumi poliitikaosakonna juhataja A. 
Broms jt. selgitasid, et selline variant, kus esi-
plaanile seatakse Poola, leiaks Eduskunnas 
kõige kergemini toetust.126 Järgnevalt töötati 
välja Soome-Poola sõjalise koostöö lepingu 
kava, mille üks variant leidub ka Eesti välis-
ministeeriumi arhiivis.127 Lepinguprojekti 
aluseks oli Poola ja Rumeenia vahel sõlmitud 
sõjaline leping. Selline kahepoolsete lepin-
gute sõlmimise võimalus põhjustas nii Eestis 
kui ka Lätis murelikke mõtteid – kas Soome-
Poola liidu sõlmimise korral neid kõrvale ei 
jäeta? Selline võimalus oli täiesti olemas. Tõsi 
küll, Vennola-Holsti valitsuse kohta seda ei 
usutud, kuid polnud ju välistatud ka parem-
poolse valitsuse võimuletulek. 

Keset intensiivseid läbirääkimisi Eesti-
Soome koostöö üle saadeti saadik O. Kallas 
1922. aasta jaanuaris samale ametikohale 
Londonis. See oli kahetsusväärne, sest aju-

124  Holsti märgukiri 10.01.1922. KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 45; ESs, lk. 240–242.
125  Leopas Helsingist 03.03.1922. ERA, f. 957, n. 12 s. 9, l. 154.
126  Kirotar Helsingist 21.02.1922. ERA, f. 957, n. 12, s. 9, l. 231; Zariņš Helsingist 21.02.1922. LVVA, 2574.  

f., 1. apr., 99. l.
127  ERA, f. 957, n. 12, s. 9, l. 119.
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Soome esimene saadik Eestis E. Reijonen andis üle volikirja 22. oktoobril 1922. Vasakult E. Reijonen, riigivanem  
K. Päts ja välisminister A. Piip. EFA 0-138220

Rudolf Holsti saabus Soome saadikuna Eestisse 23. veebruaril 1923. EFA 0-40609
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tisel asjuril E. Kirotaril polnud võimalik nii 
autoriteetsena esineda, kui seda oli teinud  
O. Kallas ja tegi Läti saadik K. Zariņš. Vii-
mane oli Soome välispoliitika suhtes väga 
kriitiline, võrreldes seda valmiga luigest, hau-
gist ja vähist, kes ühist koormat veavad. Läti 
välisminister Z. Meierovics kirjutas ühele 
Zariņši ettekandele märkuse: Soome-Poola 
liit pole lubatav, Läti peab iga separaatset 
sammu Soome ja Poola liidu asjus ebasõbra-
likuks aktiks ülejäänud Balti riikide suhtes. 
Ka eeloleval Varssavi konverentsil võib Läti 
osaleda vaid juhul, kui Soome loobub sepa-
raatsetest läbirääkimistest Poolaga.128 

Paralleelselt ettevalmistustega Soome, 
Eesti, Läti ja Poola konverentsiks Varssavis, 
mille algus määrati kindlaks 13. märtsile 1922, 
tuli kõigil asjaosalistel riikidel valmistuda veel 
üheks konverentsiks. Nimelt oli Entente’i rii-
kide konverentsil Cannes’is 6. jaanuaril 1922 
otsustatud kutsuda Genovas kokku Euroopa 
riikide majandus- ja rahanduskonverents, 
et anda maailmasõjas kannatanud Euroopa 
majanduselule uusi impulsse. Konverentsile 
kutsuti ka Nõukogude Venemaa ning kogu 
Euroopas kuuldus vastakaid arvamusi, kuidas 
Venemaasse suhtuda ning mida majanduslik 
koostöö Venemaaga ühele või teisele riigile 
võiks anda. Suurbritannias, aga ka Eestis, 
domineeris seisukoht, et majanduslik koos-
töö on esiteks kasulik ning teiseks see aitaks 
kaasa Venemaa ümbersünnile „normaalse” 
riigi suunas.

Seevastu Prantsuse valitsus kavatses raken-
dada Nõukogude Venemaa suhtes survepo-
liitikat ning kõigepealt nõuda nii tsaari- kui 
Ajutisele Valitsusele antud võlgade tasumist. 
Prantsuse valitsus teatas, et ka Balti riigid on 
vastutavad võlgade proportsionaalse osa eest 
ning selles küsimuses nad ei tunnusta Balti rii-
kide poolt Nõukogude Venemaaga sõlmitud 
rahulepingutes fikseeritud seisukohti.

Eesti valitsus valmistus Varssavi kon-
verentsiks hoolikalt, põhieesmärgiks seati: 

nelja riigi poliitika koordineerimine Venemaa 
suhtes; ühise tegevusjoone väljatöötamine 
Genova konverentsiks; asjaosaliste riikide 
koostöö saavutamine Venemaaga sõlmitud 
rahulepingute kaitsmisel ja Venemaa välisvõl-
gade tasumisest keeldumisel; poliitilise koos-
töölepingu sõlmimine konverentsil osalevate 
riikide vahel; reaalsete tulemuste saavuta-
mine sõjalise lepingu sõlmimise küsimuses.

Varssavi konverentsi ettevalmistamise ajal 
näis, et tähtede seis oli ka Holstile soodne. 
Soome avalikkus ja poliitilised jõud, välja 
arvatud sotsiaaldemokraadid, kaldusid üha 
enam pooldama liidu sõlmimist piiririikidega, 
kõigepealt Poolaga. Holsti esitas Eduskunna 
fraktsioonidele järelepärimise – kuidas need 
mainitud küsimusse suhtuvad? 

Koonderakonna ja Rootsi Rahvapartei 
vastused olid positiivsed. Näiteks Eduskunna 
liige E. Estlander teatas 24. veebruaril roots-
laste nimel, et rühma enamik põhimõtteliselt 
pooldab liidu sõlmimise kava Soome ja Poola 
vahel vastastikuseks kaitseks kallaletungi 
vastu Venemaa poolt. Samas nõuti, et astu-
taks samme sõjaliste ettevalmistuste intensii-
vistamiseks ja kaitsekulude suurendamiseks 
ning riigis esineva kommunistliku kihutustöö 
likvideerimiseks.129 

3. märtsil esitas Rootsi Rahvapartei Edus-
kunna-rühm valitsusele uue märgukirja nõud-
misega, et nii liidulepingus kui ka sellega 
kaasnevas sõjalises kokkuleppes peab selgesti 
ilmnema lepingu defensiivne olemus. Samas 
märgiti, et kui küsimusse tuleb samasuguse 
liidu sõlmimine Eesti ja Lätiga, ei tohi vasta-
vaid liite sõlmida Soome ja Poola poolt eraldi, 
vaid ainult mõlema riigi poolt samaaegselt ja 
kõige rohkem viieks aastaks.130

Märtsi algul esitas Holsti valitsusele jär-
jekordse märgukirja Varssavi konverentsi 
asjus. Ta pidas kõige tähtsamaks Venemaaga 
seotud probleemistikku ning kiiremate sam-
mude astumist kaitseliidu loomiseks konve-
rentsil esindatud riikide vahel. Ta formuleeris 

128  Zariņš Helsingist 10.–11.02.1922. LVVA, 2574. f., 1. apr., 99. l.; ESs, lk. 251–255.
129  Estlander Holstile 24.02.1922. KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 45; ESs. lk. 261–262,
130  Rootsi Rahvapartei Eduskunna-rühm Soome valitsusele 03.03.1922. KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 45; 

ESs, lk. 267.
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Soome seisukohad nelja riigi sõjalise koostöö 
küsimuses järgnevalt:

1. Soome on valmis konverentsil esinda-
tud valitsustega kaitselepingu sõlmimist aru-
tama ning lepingu sõlmimiseks meetmeid 
rakendama;

2. teiste asjaosaliste valitsuste positiivse 
vastuse korral lepitakse kokku lepingu sõl-
mimise viisi suhtes ning võimaluse korral 
teatatakse teistele asjaosalistele lepingu põhi-
mõtted;

3. määratakse kindlaks detailsemate läbi-
rääkimiste koht.

Peale selle tuli R. Holsti arvates silmas 
pidada, et Soomele reserveeritaks õigus 
liidu sõlmimiseks ka Leeduga, ning edaspidi 
saavutada ka Poola-Leedu, Läti-Leedu ning 
Eesti-Leedu liidu sõlmimine. R. Holsti pidas 
oluliseks ka seda, et võimaluse korral reser-
veeritaks Soomele õigus liituda ka Skandi-
naavia maadega.131

Soome delegatsiooni eesmärgid ja tak-
tika Varssavi konverentsil määrati lõplikult 
kindlaks valitsuse erakorralisel koosolekul 
5. märtsi õhtul. Nagu Vennola Zariņšit infor-
meeris, otsustati, et Holsti kavandatud mitme 
lepingu sõlmimise kava ei leia Eduskunna 
toetust, ning valitsus asus seisukohale, et 
ainult kõikide asjaosaliste riikide – s. o. 
Soome, Eesti, Läti ja Poola – liit kindlus-
tab rahu. Teiseks selgus, et Poola saadik oli 
kogu aeg rääkinud poliitilistest küsimustest 
ning liidu sõlmimise kavadest, kuid 5. märt-
sil Soome valitsuseni jõudnud Varssavi kon-
verentsi programmis domineerisid hoopis 
majandusküsimused. Nende arutamiseks pol-
nud aga valitsus üldse ettevalmistusi teinud. 
Niisiis otsustati saata Holsti Varssavisse ainult 
läbirääkimiste pidamiseks ja informatsiooni 
hankimiseks, mida Poola tegelikult soovib 
ning millised on Eesti ja Läti seisukohad 
liidu sõlmimise asjus.132 Seega, 1922. aastal 
oli Soome valitsuse positsioon Balti liidu sõl-
mimise asjus sama tagasihoidlik kui Bulduri 
konverentsi päevil 1920. aastal.

Kui arvestada, millise intensiivsusega 
üsna pika aja vältel Soome välisministeeriu-
mis, valitsuses, Eduskunna-rühmades ja ava-
likkuses kaitseliidu sõlmimisega seonduvat 
probleemistikku oli arutatud, siis võib toi-
munut iseloomustada sõnadega: palju kisa, 
vähe villa.

Varssavi accord politique ja selle  
saatus Soomes

Nagu eespool viidatud, sõitsid Ants Piip ja 
Rudolf Holsti Varssavisse erinevate eesmär-
kide ja erinevate taktikaliste kaalutlustega. 
Eestlased lootsid, et lõpuks ometi õnnestub 
Balti liidu loomisel astuda otsustav samm, 
kusjuures kõige olulisemaks peeti Poola osa-
lemist. Piip oli 1921. aasta detsembris kirjuta-
nud ühele diplomaadile, et eestlased on Balti 
rahvaste seas kõige suuremad polonofiilid
ning valitsuse eesmärgiks on Poolat Eestiga 
siduda nii kaugele, kui see ilma suuremate 
ohvriteta võimalik. Kui A. Hellat 1922. aasta 
jaanuaris Varssavisse saadikuks nimetati, sai 
ta Piibult instruktsiooni: töötada hoolikalt 
selle nimel, et Eesti-Poola liit tõesti loodud 
saaks.133

Meenutagem, et kuni 1922. aasta alguseni 
oli Piip püüdnud „suure” Balti liidu loomiseni 
jõuda rea kahepoolsete lepingute sõlmimise 
teel, kuid Varssavisse sõitis ta juba eesmär-
giga saavutada poliitilise lepingu sõlmimine 
Soome, Eesti, Läti ja Poola osavõtul.

Erinevalt Piibust sõitis Holsti Varssavisse 
piiratud volitustega, seega pigem passiivse 
pealtvaatajana kui aktiivse tegijana. Piip 
soovis, et Holsti sõidaks Tallinna kaudu, sest 
siis avaneks võimalus Eesti-Soome suhete 
arutamiseks ning konverentsitaktika koos-
kõlastamiseks. Holsti vastas, et Soome laht 
on jääs ning ta suundub kõigepealt Stock-
holmi. Tema tegelikuks motiiviks oli selgitada  
H. Brantingile Soome eesmärke eelseisval 
konverentsil. 8. märtsil toimunud jutuajami-

131  Vt. KA, Rudolf Holstin arkisto, k. 30; ESs, lk. 263–265.
132  Zariņš Helsingist 07.03.1922. LVVA, 2574. f., 3. apr., 140. l.
133  H. Arumäe. Võitlus Balti liidu loomise ümber, lk. 101.
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sel Branting lausa hoiatas Holstit ning too-
nitas, et piiririikide liit tooks Soomele enam 
ohte kui võimalikku kasu. Holsti kinnitaski, 
et tegemist on vaid üksteise informeerimisega 
ida poolt ähvardavast ohust. Tõsi küll, samas 
esitas Holsti siiski ka argumente piiririikide 
koostöö vajadusest.134 Lõpuks küsis Holsti 
otsesõnu: millise seisukoha võtaks Rootsi 
võimaliku Venemaa kallaletungi korral Soo-
mele? Vastus oli ootuspärane: rootsi rahva 
traditsioonilist mõttelaadi ei ole võimalik 
muuta ning Soome tingimusteta kaitsmist ei 
pooldata.

Mis Lätisse puutub, siis Z. Meierovicsi 
olukord ei olnud kerge. Läti ühiskond oli 
poliitilises mõttes väga killunenud, vastu-
olud parem- ja pahempoolsete erakondade 
vahel ka välispoliitilistes küsimustes suured, 
Läti suhted Poolaga jätsid soovida jne. Kuid 
Meierovics oli piiririikide koostöö pooldaja 
ega pidanud Läti kõrvalejäämist Balti liidust 
võimalikuks. Põhimõtteliselt olid Meierovics 
ja Piip siiski mõttekaaslased ning konverent-
sil osalejate seas kõige järjekindlamad liidu-
lepingu sõlmimise pooldajad.

Seevastu Poola valitsuse tõekspidamistest 
saabus Varssavist juba enne konverentsi Tal-
linna ja Helsingisse informatsiooni, et seal 
esineb Balti liidu asjus erinevaid seisukohti 
– parempoolsed olid vastu, Piłsudski ümber 
koondunud Vene-vastaselt meelestatud ring-
konnad poolt. Kuid ka Balti liidu pooldajate 
seas oli kõhklusi – kas on sobiv enne rahu-
meelsele ülesehitustööle pühendatud Genova 
konverentsi tegeleda sõjalise lepinguga? 
Soome saadik E. Ehrström teatas Varssavist 
J. Piłsudski seisukoha: kaitselepingu sõlmi-
mine Soomega vastab Poola huvidele, seda 
ollakse valmis sõlmima ka Eesti ja Lätiga, 
kuid praegune silmapilk pole selleks sobiv.135 
Niisiis Poola saadiku Filipiowicsi ja sõjaväe-
atašee Romeri kinnitused Holstile, et Poola 
soovib sõjalise lepingu sõlmimist Soomega, 
ei pidanud paika.

Varssavis 13. märtsil avatud konverentsi 
programmis polnud liidulepingu sõlmimise 
võimalust ette nähtud, peatähelepanu oli 
pööratud majanduslikele küsimustele. Poola 
delegatsiooni juhi, välisminister K. Skirmunti 
avakõnes pudutati konverentsil esindatud rii-
kide omavahelisi suhteid vaid ühe, kuid palju-
tähendava lausega: meil ei pruugigi enam meie 
vastastikuseid suhteid käsitleda, sest need on 
juba korraldatud või korraldatakse lähemas 
tulevikus konsulaar-, kaubanduslike, transiidi- 
ja teiste konventsioonide sõlmimisega.136

Eesti välisminister oli pettunud ja teatas 
14. märtsil riigivanem K. Pätsile: „Väljavaa-
dete kohta peab ütlema, et need mitte kõige 
roosilisemad ei ole. Praegu ei ole veel kindel, 
kas isegi nn. poliitilist lepingut saame alla kir-
jutada, mis eneses ette näeks kaitselepingut, 
mille sõlmimine eriteadlaste asi. Kui võimalik 
– on hea, kui mitte – pole midagi teha.”137

Konverentsil moodustatud majandusko-
misjoni koosolekul räägiti küll nelja riigi vahe-
korda puudutavatest küsimustest, kuid peatä-
helepanu pöörati „Vene küsimusele”. Arutati 
üsna abstraktsel moel, kuidas konverentsil 
osalevad riigid saaksid osaleda lääneriikide 
poolt kavandatavas Venemaa ülesehitustöös. 
Tegemist oli karunaha jagamisega enne, kui 
karu on tabatud. Hiljem, Genova konverentsil 
selgus, et karu ei olnudki võimalik tabada ning 
just lääneriikidel tuli vastu võtta ebameeldiv 
üllatus Rapallo lepingu näol.

Poliitilises komisjonis arutati konfliktide
rahumeelset lahendamist, kohustust mitte 
sõlmida ühe konverentsil esindatud riigi vastu 
suunatud lepinguid, rahvusvähemuste õiguste 
tagamist, koostööd Genova konverentsil jne., 
kuid Balti liidu loomisest juttu ei olnud. Siis 
haaras initsiatiivi Meierovics, kes hea keel-
teoskusega suurepärase oraatorina tõstatas 
selle küsimuse ühel õhtusel koosviibimisel. 
Ettepanek leidis toetust ja järgnevalt töötati 
välja poliitilise lepingu tekst, mis allkirjastati 
17. märtsil.

134  Brantingi märgukiri 08.03.1922. RA, HP 966.
135  KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 33; EsLP, lk. 182.
136  Varssavi konverentsi protokoll 13.–17.03.1922. ERA, f. 957, n. 1, s. 130, l. 142–151.
137  H. Arumäe. Võitlus Balti liidu loomise ümber, lk. 103. 
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Leping on diplomaatia ajalukku läinud 
Varssavi accord politique´i nimetuse all ja 
selle kõige olulisemaks artikliks peetakse 
seitsmendat. See olevat formuleeritud Poola 
peastaabi ülema kindral W. Sikorski poolt 
ning kõlab järgnevalt: juhul, kui üks lepingu-
osalistest riikidest langeb omapoolse välja-
kutseta agressiooni ohvriks, siis teised lepin-
guosalised võtavad selle riigi suhtes heataht-
liku seisukoha ja lepivad viivitamata kokku 
ettevõetavate sammude suhtes.138

Lisaks poliitilisele lepingule kirjutati 17. 
märtsil alla mitmele lisaprotokollile. Neist 
kõige tähtsam oli salajane protokoll nelja riigi 
edasise koostöö vajadusest sõjalise kaitsele-
pingu väljatöötamise eesmärgil. Protokollis 
fikseeriti, et asjaosaliste riikide välisministrid
peavad kaitseotstarbelise sõjalise konvent-
siooni või sõjaliste konventsioonide sõlmimist 
parimaks vahendiks rahu säilitamisel Kirde-
Euroopas, kusjuures see peab kindlustama 
nelja riigi tiheda koostöö rahu ajal ning sisal-
dama vastastikused kohustused sõja puhuks. 
Protokoll lõpeb pöördumisega Poola riigipea 
marssal Piłsudski poole, et ta võtaks endale 
initsiatiivi sõjaliste konventsioonide sõlmi-
mise kuupäeva ja tegevuskava kindlaksmää-
ramisel.139 Eesti avalikkuses kiideti Varssavi 
leping üsna üksmeelselt heaks. Riigikogus ja 
ka Poola Seimis ratifitseeriti leping raskusteta.
Läti parlamendis arenes tõsine diskussioon, 
lepingu poolt anti 78 ja vastu 34 häält. 

Seevastu Soomes põhjustas Varssavi 
leping tõelise poliitilise tormi. Niipea, kui 
selle tekst avalikkusele teatavaks sai, esitasid 
Rootsi Rahvapartei esindaja G. Schauman 
ja sotsiaaldemokraat H. Ryömä Eduskunnas 
valitsusele arupärimise. Pahempoolsed kart-
sid suhete halvenemist idanaabriga ja Soome 
sattumist Poola-Prantsuse sõiduvette, parem-
poolsete motivatsioon oli hoopis vastupidine 
– leping pole küllalt selgekujuliselt suunatud 
Nõukogude Venemaa vastu. Seega, pahem-
poolsete jaoks ütles lepingu ettevaatlik sõnas-

tus liiga palju ja parempoolsetele liiga vähe. 
Paremerakonnad süüdistasid Holstit, et Vars-
savi konverentsi tulemused olid ebarahulda-
vad ja selgekujulist sõjalist lepingut ei sõlmi-
tud. Lisaks loeti lepingu 7. artiklist välja, et 
see on suunatud ka Saksamaa vastu. Lepingu 
tekstist ja Varssavi konverentsi lõpuproto-
kollist leiti muidki ebasobivaiks peetud for-
muleeringuid ning Holstit süüdistati temale 
antud volituste ületamises. Sellistes oludes 
andis valitsus Varssavi lepingu kohta täien-
dava selgituse ning Holsti, Piip, Meierovics ja 
Skirmunt kirjutasid alla lepingu kohta käivale 
täiendavale avaldusele.140

Piip sõitis aprilli lõpuks Helsingisse, et 
Varssavi lepingu heakskiitmisele kuidagi 
kaasa aidata. Ta pidas läbirääkimisi polii-
tikutega ja andis intervjuu ajakirjanikele 
ning püüdis hajutada lepingu suhtes tekki-
nud kahtlusi. Briti saadik E. Rennie kirjutas 
pärast Piibult saadud selgitusi Londonisse, et 
Holstit rünnatakse just sellise poliitika teos-
tamise eest, mida talt enne konverentsi nõuti. 
Piip nimetas Soome võimalikku eemaldamist 
Holsti poliitilisest joonest ning lähenemist 
Saksamaale õnnetuseks Balti riikidele.141 
Lisaks leppis Piip Helsingis kokku, et maikuus 
sõidab riigivanem K. Päts visiidile Soome. 
Visiidi kiire korraldamisega püüti mõjutada 
Soome avalikkust suhtuma soodsamalt Balti 
riikidesse ja Varssavi pakti. Juhtus aga nii, et 
otse enne riigivanema Helsingisse jõudmist 
oli Eduskund öelnud Varssavi lepingule ei.

9. mail vastas Vennola Eduskunnas Schau-
mani ja Ryömä arupärimisele ja tunnistas, et 
lepingu 7. artikkel on ebaõnnestunult sõnas-
tatud, ning tegi ettepaneku leping ratifitsee-
rida ilma selle artiklita. Ettepanekut poolda-
sid Maaliidu ja Eduerakonna esindajad, vastu 
olid sotsiaaldemokraadid, koonderakondla-
sed ja rootslased. Kogu see küsimus otsustati 
anda arutamiseks Eduskunna väliskomis-
joni, kuid juba 10. mail otsustas parlament 
119 häälega 54 vastu Varssavi lepingut üldse 

138  Varssavi lepingu tekst: Riigi Teataja, 1922, nr. 52, lk. 299–231.
139  Varssavi konverentsi salajane lisaprotokoll 17.03.1922. ERA, f. 31, n. 3, s. 1031, l. 87. EsLP, lk. 192–193.
140  Vt. UM, 12 A9; EsLP, lk. 208.
141  PRO FO 371/8070.
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mitte arutada.142 Seejärel teatas peaminis-
ter Vennola presidendile, et valitsusel ei ole 
Eduskunna usaldust.143 Lõpuks leiti selline 
lahendus, et Holsti lahkub, kuid valitsus jääb 
ametisse ja välisministri kohuseid täidab esi-
algu peaminister.

Seega, Varssavi lepingu saatus oli juba 
otsustatud, kui riigivanem K. Päts 15. mail 
Helsingisse saabus. Tegemist oli nii Eesti 
kui ka Soome puhul esimese riikliku visii-
diga ning see kulges pidulikus ja südamlikus 
õhkkonnas. Toimusid tavapärased üritused: 
pärja asetamine Eesti Vabadussõjas lange-
nud soome vabatahtlike hauale, pidulikud 
lõunasöögid, Pätsi-Piibu-Akeli ja Ståhlbergi-
Vennola-Holsti läbirääkimised, pressikonve-
rents jne. Väliselt oli kõik ilus, Soome ajakir-
janduse ja avalikkuse suhtumine ülekaalukalt 
soodne ja Pätsi suhted presidendipaariga 
väga südamlikud. Tallinna saabudes ütles Päts 
Soome saadikule E. Reijonenile, et ta lahkus 
presidendist ja tema prouast nagu vanadest 
südamlikest tuttavatest.144 Huvitaval kombel 
kasutas proua Ester Ståhlberg Pätsi kohta 
täpselt samasuguseid sõnu.

Tegelikult oli Päts pettunud. Nagu F. Akel 
K. Zariņšit informeeris, püüdis riigivanem 
omalt poolt kujunenud olukorrast väljapääsu 
leida, tehes presidendile ettepaneku Soome 
ühinemiseks Eesti-Läti konventsiooniga. 
Ståhberg vastas, et võib-olla hiljem saab seda 
küsimust arutada, kuid esialgu pole asjaga 
kiiret. Järgnes ettepanek korraldada Soome-
Eesti-Läti peaministri kohtumine, kuid vas-
tus oli samasugune. Päts taotles ka Eesti ja 
Soome sõjaväelist lähenemist ja vastastiku-
seid külaskäike, kuid kuulis vastuseks, et see 
oleks liigne ajaraiskamine, mis pealegi ärri-
taks ühiskonda ja oleks parem, kui kontak-
tide arendamine lükataks edasi. Lõpuks vii-
tas Päts otseselt, et idanaabri poolt võib Balti 
riike ähvardada oht, kuid Ståhberg pareeris, 
et Soomet praegu Vene oht ei ähvarda ning 

selle tekkimisel saab kiiresti ühendust võtta. 
Zariņš tegi kuuldust järelduse: nüüd jääb kõik 
vanaviisi nagu ennegi.145

Soome parlamendi otsus nelja riigi vahel 
sõlmitud poliitilise lepingu asjus käed puhtaks 
pesta andis surmahoobi „suure” Balti liidu 
loomise kavadele. Asjatundjatele oli selge, 
et Soome lähemast koostööst Balti riikide ja 
Poolaga enam asja ei saa. Soomes ei leidu-
nud enam ühtegi silmapaistvat poliitikut ega 
erakonda, kes oleks riskinud R. Holsti üritust 
korrata – ning ka tema saatust jagada…

Teatavasti järgnevatel nelja riigi konverent-
sidel mingisuguse poliitilist või sõjalist laadi 
lepingu sõlmimise võimalust esilagu enam ei 
arutatud. Alles 1925. aastal tegi Eesti välismi-
nister K. R. Pusta selleks veel ühe katse.

Epiloog

Eesti valitsuse uus aktiivsusepuhang Balti 
liidu sepistamisel 1920. aastate keskpaiku oli 
seotud kõigepealt 6. juunil 1924 välisminist-
riks saanud Kaarel Robert Pusta nimega.

Juba 1918. aastast saadik Pariisis elanud 
Pusta oli veendunud, et Suurbritanniaga võr-
reldes on Prantsusmaa puhul tegemist kõr-
gema poliitilise moraaliga, sest Pariisi polii-
tika lähtub kindlatest ja püsivatest printsiipi-
dest ning on seetõttu usaldusväärsem muutli-
kust Londoni poliitikast. Pusta hindas kõrgelt 
ka Poolat ning Prantsuse-Poola liidulepingut 
ning tema välispoliitika keskseks eesmärgiks 
oli Soome-Eesti-Läti-Poola koostöö ja liidu 
saavutamine. Selle mitteõnnestumise puhuks 
oli tal ka varuplaan Eesti-Läti-Poola kolmik-
liidu näol juba valmis.146

Et selle kava realiseerimine näis kõige 
rohkem sõltuvat Soomest, asus Pusta kohe 
suhete soojendamisele soomlastega, leides 
sealjuures täielikku tuge Rudolf Holstilt, kes 
pärast ministrikarjääri lõppu oli nimetatud 

142  Akel Helsingist 10.05.1922. ESs, lk. 311–312.
143  Vennola Ståhbergile 11.05.1922. KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 45.
144  Reijonen Tallinnast 19.05.1922. KA, J. H. Vennolan kokoelma, k. 27; ESs, lk. 316.
145  Zariņš Helsingist 22.05.1922. LVVA, 2574. f., 1 apr., 99. l.; ESs. lk. 316–320.
146  H. Arumäe. Karl Robert Pusta välisministrina 1924-1925. – Acta Historica Tallinnensia, 1997, nr. 1,  

lk. 117–151.
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saadikuks Tallinna ja Riiga. Objektiivsed 
olud Eesti-Soome lähenemiseks olid siiski 
ebasoodsad. Parlamendivalimistel 1924. aasta 
aprillis olid Koonderakonna ja Rootsi Rahva-
partei positsioonid mõnevõrra tugevnenud. 
31. mail 1924 ametisse astunud kodanliku 
koalitsioonivalitsuse peaministriks sai koond-
erakondlane L. Ingman, välisministriks Rootsi 
Rahvapartei esindaja H. Procopé.147

Pusta tegi Soome välisministrile ettepa-
neku kohtuda, kutsudes Procopé Tallinna ja 
teatades, et ta on ka ise valmis Helsingisse 
sõitma. Kohtumine jäi ära, kuid Pusta lootis, 
et eelseisval nelja riigi konverentsil Helsingis 
õnnestub Eesti, Läti ja Poola ühiste jõupin-
gutustega siiski Soome positsiooni mõjutada. 
Esialgsete kavade kohaselt pidi konverents 
toimuma 1924. aasta augustis, kuid erinevatel 
põhjustel lükati see paar korda edasi. Lõpuks 
määrati kindlaks kuupäev 1925. aasta 16.–17. 
jaanuarile.

Vahepeal oli Tallinnas 1. detsembril toi-
munud kommunistlik mässukatse ja see andis 
eestlaste jõupingutustele Balti koostöö kind-
lustamisel hoogu juurde. 31. detsembril 1924 
kirjutas Holsti Procopé’le, et eelseisval kon-
verentsil püüavad eestlased saavutada roh-
kem, kui Soome selleks valmis on. Ta soovitas 
Eesti taotlused pareerida väitega, et Soome 
pole liiduküsimuse arutamiseks valmis, kuid 
seda võiks teha järgneval, Tallinnas toimuval 
välisministrite konverentsil.148

1925. aasta 4. jaanuariga dateeritud mär-
gukirjas analüüsis Procopé pikemalt Soome, 
Balti riikide ja Poola koostööga seotud prob-
leemistikku ning suurriikide suhtumist asjasse 
ja määras kindlaks Soome taktika eeloleval 
konverentsil. Ta meenutas, et juba sügisel 
Genfis oli ta öelnud Pustale ja Meierovicsile:
Soome ei soovi seekord liidu sõlmimist aru-
tada ning seda küsimust Helsingi konverentsi 
programmis ei ole. Kui tehakse ettepanek 
liidu sõlmimiseks, tuleb see sobival kombel ja 

sõbralikul moel tagasi lükata põhjendusega, 
et sise- ja välispoliitilised olud pole võrrel-
des 1922. aastaga muutunud. Lisaks tuleb 
hoiduda lubaduste andmisest, mida tulevi-
kus ei ole võimalik täita.149 Need seisukohad 
kajastusid ka 5. jaanuaril Holstile saadetud 
juhtnöörides, kus hoiatati igasuguste luba-
duste andmise ja lootuste äratamise eest. 
Seevastu Pusta püüdis konverentsiks luua 
Eesti-Läti-Poola ühisrinnet ja kõigepealt 
mõjutada Meierovicsi kõhklevat positsiooni, 
selgitades 7. jaanuaril Riias nii nelja riigi kui 
Eesti-Läti-Poola liidu loomisega seotud küsi-
musi. Meierovics kinnitas Nõukogude täievo-
lilisele esindajale S. Aralovile, et ta jahutas 
kaks päeva Pusta keevalisust ja suutis teda 
mõjutada mitte minema avantüüridele.150

Varssavis nägid saadik J. Leppik ja sõja-
väeatašee kolonel L. Jakobsen Poola posit-
siooni väljaselgitamisega palju vaeva. Poola 
sõjaminister kindral W. Sikorski rõhutas 
Jakobsenile, et Balti liidu loomine on vaja-
lik.151 Ka Poola ajaloolased on kinnitanud, et 
Poola sõjaväe juhtkond pooldas sõjalise bloki 
loomist Läti, Eesti ja Soomega või ka Eesti 
ja Lätiga.152 Seevastu Poola valitsus pooldas 
nelja riigi liidu loomist ning enamik minist-
reid oli kolme riigi liidu loomise vastu.

Kuigi Helsingi konverentsi päevakorras ei 
olnud nelja riigi poliitilise või sõjalise koos-
töö arutamist ette nähtud, püüdsid Poola 
välisminister A. Skrzyński ja K. R. Pusta sel-
les osas midagi ära teha. Z. Meierovics jäi 
tagasihoidlikuks ning H. Procopé kinnitas, et 
Soome seisukohad ei ole 1922. aastast saadik 
muutunud ja et mingisuguseid liidu loomise 
kavu ei pooldata. Pusta ei kaotanud lootust ja 
tegi ettepaneku korraldada nelja riigi kindral-
staapide esindajate nõupidamine. Meierovics 
ja Skrzyński olid poolt, Procopé vastas eba-
määraselt, kuid sisuliselt oli vastu. Kujunenud 
olukorras asus Pusta kõigepealt arendama 
suhteid Läti ja Poolaga.

147  Valtioneuvoston historia 1917–1966. I. Helsinki, 1978, lk. 379–383.
148  Holsti Tallinnast 31.12.1924. KA, Hj. J. Procopé’n kokoelma, k. 50; ESs, lk. 414–415.
149  Procopé märgukiri 4.01.1925. KA. Hj. J. Procopé’n kokoelma, k. 50; ESs, lk. 418–421.
150  Aralov Riiast 07.01.1925. DVP SSSR, t. VIII, lk. 22.
151  H. Arumäe. Karl Robert Pusta välisministrina. – Acta Historica Tallinnensia, 1997, nr. 1, lk. 126.
152  P. Łossowski. Stosunki Polsko-Estońskie 1918-1939. Gdańsk, 1992, lk. 63.
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Pusta aktiivsus kõnesoleva eesmärgi rea-
liseerimisel äratas laia vastukaja. 8. veebrua-
ril jõudis ta visiidile Varssavisse ning võeti 
südamlikult vastu. Moskvas ja Kaunases põh-
justas külaskäik sügavat meelepaha. 7. märtsil 
saabus läbirääkimisteks Tallinna Poola kind-
ralstaabi ülema abi kindral E. Kessler, kelle 
visiit kestis 9 päeva. Märtsi lõpus toimus Riias 
Eesti, Läti, Poola ja Rumeenia kindralstaabi 
esindajate nõupidamine. Mõistagi oli kutse 
saadetud ka Soomele, kuid välisminister 
Procopé reageeris sellele avaldusega: on põh-
jendamatu rääkida sõjaväelaste konverentsist 
ning selline kutse tuleb tagasi lükata.153 Tule-
museks oli, et 1925. aasta 31. märtsiga datee-
ritud konverentsi protokollil puudub Soome 
esindaja allkiri.154

Märtsi teisel poolel võttis Pusta ette tur-
nee Lääne-Euroopasse. Prantsuse president  
G. Doumergue ja peaminister É. Herriot 
kiitsid Pusta välispoliitika heaks ning Pariisis 
leidis ta toetust Balti liidu loomise püüetele. 
Seevastu kodumaal kõlas süüdistavaid hääli, 
et Pusta pöörab liigselt tähelepanu Prantsuse-
Poola kursile ning jätab Suurbritannia taga-
plaanile. Pealegi sattus välisminister konflikti
mitme juhtpoliitikuga ning esitas isegi lahku-
mispalve. Esialgu konflikt lahenes ning Pusta
alustas ettevalmistusi eelseisva nelja riigi kon-
verentsiks Tallinnas. 16. juulil esitas ta valitsu-
sele heakskiitmiseks konverentsi päevakorra 
projekti, mis nägi ette poliitiliste, majandus-, 
finants- ja juriidiliste küsimuste arutamise.155

Poliitiliste küsimuste osas otsustas Pusta 
esitada konverentsile arutamiseks üsna üld-
sõnalise koostöökokkuleppe, nn. Balti proto-
kolli, projekti. Selles nähti ette, et asjaosalised 
riigid jätkavad 1920. aasta jaanuaris Helsingi 
konverentsil rajatud koostööd, teostavad 
rahvusvahelises poliitikas ühiseid aktsioone, 
täidavad täiel määral Rahvasteliidu liikmes-

riigi kohustusi ja korraldavad traditsioonilisi 
välisministrite konverentse kaks korda aastas. 
Samas viidati lepinguosaliste riikide ringi laie-
nemise võimalusele iga lepinguosalise riigi 
piiririigi osas.156 Silmas peeti Leedut, aga ka 
Soomet, juhul kui leping sõlmitakse üksnes 
Eesti, Läti ja Poola vahel.

Varssavist ja Riiast saabus informatsiooni, 
et Poola välisminister A. Skrzyński oli nõus 
lepingule alla kirjutama, kuid Meierovicsi 
suhtumine oli ebaselge. Pusta viibis juuli 
lõpus ja augusti esimesel poolel Londonis, 
Pariisis, Brüsselis ja Berliinis ning tagasiteel 
kohtus 13. augustil Meierovicsiga. Üllataval 
kombel oli viimane Pusta kavaga nõus. Lepiti 
isegi kokku, et Pusta tutvustab seda Soome 
valitsusele kui Eesti ja Läti ühist projekti.157

Tegelikult Meierovics bluffis. Ta ise kin-
nitas Läti Tallinna saadikule J. Seskisele, et 
Pusta polonofiilsete vaadete tõttu pole Läti-
Eesti vastastikune mõistmine võimalik.158 Ka 
Berliinis fikseeriti Riiast saabunud informat-
siooni põhjal, et Meierovics andis Pustale 
valeliku vastuse.159 Miks ta seda tegi?

Meierovics tunnistas ise, et ta ei soovinud 
suhteid Pustaga, s. o. Eestiga, rikkuda ja oli 
kindel, et soomlaste vastuseisu tõttu kukub 
Pusta kava nagunii läbi. Ta leidis, et pole vaja 
avalikkusele demonstreerida Eesti-Läti eba-
kõla ja seetõttu on parem, kui Pusta tegut-
seb täieliku läbikukkumiseni – seda muidugi 
soomlaste abiga.160

Edasised sündmused arenesid nii, nagu 
Meierovics seda ette nägi. Mitu Helsingis 
resideerinud välisriigi saadikut teatas oma 
valitsusele, et Soome ei ühine mingisuguse 
poliitilise lepinguga. Näiteks Saksa Helsingi 
saatkonnast teatati Berliini peaminister  
A. Tulenheimo seisukoht: ta on üldse regu-
laarsete Balti konverentside vastane ja loo-
dab, et eelseisev Tallinna konverents jääb 

153  Procopé Holstile 21.02.1925. UM, Fc 2.
154  Vt. ERA, f. 957, n. 12, s. 696, l. 426–429.
155  Tallinna konverentsi päevakorra projekt. ERA, f. 957, n. 12, s. 752, l. 208.
156  Nn. Balti protokolli kava. ERA, f. 957, n. 12, s. 752, l. 181–182.
157  Pusta märgukiri 25.08.1925. ESs, lk. 461–465.
158  Seskis Tallinnast 22.08.1925. LVVA, 2574. f., 3. apr., 386 l.
159  Dirksen Saksa Tallinna saatkonnale 22.08.1925. PA AA, Gesandtschaft Reval, 25/D1, Bd. 5.
160  H. Arumäe. Ühist ja erinevat Eesti ja Läti välispoliitikas. – Eesti ja Läti, lk. 224.
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viimaseks.161 Soomlaste eitavas seisukohas 
tuli veenduda ka Pustal endal.

19. augustil pidas Pusta Helsingis läbirää-
kimisi Relanderi, Tulenheimo ja Idmaniga. 
Pusta põhjendas presidendile Balti liidu loo-
mise vajadust ja viitas, et Pariisis oodatakse 
selle loomist juba ammu ning ka Briti välismi-
nister J. A. Chamberlain näis olevat heasoov-
lik. Pealegi ootavat Poola Tallinna kohtumi-
selt positiivseid tulemusi, sest muidu polevat 
Balti konverentsidel enam mõtet.162

Relander kinnitas, et ta on Eesti sõber ja 
Eesti-Soome koostöö pooldaja. Selline aval-
dus polnud diplomaatiline fraas, need sõnad 
tulid südamest. Mõni kuu tagasi, 1925. aasta 
mais toimunud külaskäigust Eestisse olid 
Soome presidendile jäänud parimad muljed. 
Kuis samas Relander selgitas, et Soome ei 
saa end kuidagi siduda Poolaga, sest see viiks 
teda eemale Skandinaaviast. Ta rõhutas, et ta 
on Rootsi sõber ja lisaks ka Saksamaa sõber, 
kuid Saksamaa ja Poola ei saa kunagi sõpra-
deks. Relander nägi väljapääsu võimaluses, et 
Eesti ja liitlane Läti läheneksid nii Soomele 
kui ka Skandinaaviale ja nii võiks kujuneda 
regionaalne kokkulepe Balti riikide ja Skan-
dinaavia vahel.163 Pusta selgitas, et sellist kava 
pole võimalik ellu viia, sest Skandinaavia ei 
soovi end meiega siduda. Ta tõstis taas esile 
Poola tähtsuse ja nimetas teda rusikaks ida-
naabri vastu. Lõpuks ütles Relander, et oleme 
seni ühte teed käinud, kuid nüüd oleme tee-
lahkmel ja Soome jätab endale võimaluse 
suunduda Rootsi poole. 

Järgnevalt kohtus Pusta Tulenheimo ja 
Idmaniga. Viimane tegi ettepaneku Tallinna 
konverents edasi lükata ja korraldada välis-
ministrite kohtumine 5.–6. septembril enne 
Rahvasteliidu täiskogu istungite algust Genfis
ning pealegi kärpida konverentsi päevakorda. 

161  Saksa Välisministeerium Saksa Tallinna saatkonnale 31.07.1925. PA AA, Gesandtschaft Reval, 25/D1, Bd. 5.
162  Pusta märgukiri 25.08.1925. ERA, f. 957, n. 12, s. 752,  l. 120–125; ESs, lk. 461–465.
163  Relanderi kava saavutada Skandinaavia, Soome ja Balti riikide koostöö ei jäänud ühekordseks mõtteväl-

gatuseks. Peagi  propageeris ta aktiivselt Läänemere-äärsete riikide bloki, nn. Põhja-Locarno, loomist. See 
kava äratas Eestis märgatavat tähelepanu, kuid Skandinaavia riikide suhtumist arvestades polnud selle 
realiseerimine võimalik.

164  H. Arumäe. Võitlus Balti liidu loomise ümber, lk. 169.
165  Pusta märgukiri „Balti riikide ja Poola välisministrite konverents Genfis 6.–11. septembril 1925”. ERA, 

f. 957, n. 12, s. 752, l. 161–165.

Sellega oli Tallina konverentsi saatus otsus-
tatud.

Tallinna konverentsi läbikukkumine oli 
viimaseks piisaks K. R. Pusta katsumuste-
rohkes ministriametis. Pikki aastaid Pariisis 
elanud enesekindla maailmakodanikuna 
ei tundnud ta kuigi hästi kohalikke olusid, 
sattus vastuollu paljude poliitikutega, oma 
ettevaatamatute avaldustega halvendas niigi 
halba vahekorda Moskvaga jne. Tema admi-
nistratiivsed võimed jätsid soovida ning ka 
Tallinna konverents jäi korraliku ettevalmis-
tuseta. Pealegi tehti Moskvast ning kohalikust 
Nõukogude ja ka Saksa saatkonnast propa-
gandat Pusta vastu. Ka Eesti majandusring-
konnad ja nende esindajatena K. Päts ning 
Kaubandus-tööstusministeeriumi juhtivad 
töötajad taotlesid Pusta lahkumist, lootes 
sellega kõrvaldada tõket majandussuhete 
arendamisel idanaabriga. Ajakirjanduses 
esitati Pustale mitmesuguseid süüdistusi ning 
lõpuks otsustas Riigikogu väliskomisjon, et 
välisminister ei arvesta komisjoni seisukohti. 
Valitsuse koosolekul 31. augustil otsustati, et 
valitsus ei pea end solidaarseks välisministri 
tegevusega. Seega oli Pusta lahkumine otsus-
tatud, kuid enne pidi ta veel osalema nelja 
riigi välisministri kohtumisel Genfis.164 Kahte 
Balti koostöö eestvõitlejat – Holstit ja Pustat 
– tabas üsna ühesugune saatus. 

Mis Genfi konverentsi puutub, siis K. G.
Idman, K. R. Pusta, A. Skrzyński ja Läti 
esimene delegaat Rahvasteliidu täiskogul  
V. Šumanis kohtusid 6. ja 11. septembril, 
kõnelesid mitmesugustest jooksvatest küsi-
mustest ja otsustasid pidada järgmise nelja 
riigi konverentsi Riias. Viidati, et Riias 
võiks arutada ka Balti protokolli kava ning 
isegi Idman väitis, et Soome soovib jätkata 
koostööd Eesti, Läti ja Leeduga.165 Soome ei 
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soovinud end Balti riikidega siduda, kuid ei 
tahtnud ka neist täielikult isoleerituks jääda.

Sündmuste edasine käik on üldiselt teada. 
Riigikogu vabastas 5. oktoobril Pusta ame-
tist, 23. oktoobril sai välisministriks A. Birk, 
kuid juba 15. detsembril ametisse astunud  
J. Teemandi valitsuses sai välisministriks taas 
A. Piip. Mõistagi püüdis Piip Balti koostöö 
kurssi jätkata, kuid tema jõupingutused ei 
kandnud vilja. Põhjuseks polnud üksnes 
Soome keeldumine, vaid ka Poola kaotas asja 
vastu huvi ja asus parandama suhteid NSV 
Liiduga.

Kavandatud Riia konverentsist asja ei 
saanud. Tõsi küll, Soome, Eesti ja Läti välis-
ministrid kohtusid veel Tallinnas 1926. aasta 
juunis ja 1927. aasta jaanuaris, kuid need olid 
pühendatud vaid jooksvate küsimuste aruta-
misele.

Soome keelduv positsioon koostöö suh-
tes Balti riikidega, mis ilmnes seoses Varssavi 
lepingu läbikukkumisega 1922. aastal ning 
kindlustus veelgi seoses Pusta poolt esitatud 
Balti protokolli kava ebaõnnestumisega 1925. 
aastal, jäi muutumatuks ka 1930. aastatel. Tea-
tavasti pärast Hitleri võimuletulekut teravne-
nud rahvusvahelises olukorras tõusis Balti 
liidu loomise kava 1933.–1934. aastal taas päe-
vakorda, seekord Eesti-Läti-Leedu entente´i 
loomise näol. Ka tookord pidasid 18. maist 
kuni 21. oktoobrini 1933. aastal välisminist-
riks olnud A. Piip ja tema järglane J. Seljamaa 
äärmiselt soovitavaks Soome osalemist, kuid 
selleks puudusid taas eeldused.166

Lõpuks võiks meenutada, et 1930. aasta-
tel arenes Eesti-Soome koostöö rannakaitse 
alal väga edukalt.167 Sellega tegelesid sõjaväe-
lised ametkonnad, kuid teadagi mõlema riigi 
valitsuse heakskiitmisel. Samas on ilmne, et 
Soome sõjaline juhtkond lähtus kõigepealt 
strateegilistest kaalutlustest, kuna poliitiline 
juhtkond pidas silmas poliitilisi tegureid. 
Soome üritas tookord Skandinaaviale orien-
teeruda ja keeldus igasugustest siduvatest 
kohustustest Eesti suhtes. See asjaolu vähen-

das oluliselt või isegi otsustavalt Eesti-Soome 
sõjalise koostöö tähtsust.

Eeltoodust peaks selguma, et ülelahe-
naabrite poliitilise koostöö arendamisel 
oli Eesti aktiivsemaks pooleks. Iseseisvuse 
algusaastatel, pärast võidukat Vabadussõda, 
domineeris Eesti juhtkonnas arvamus: võima-
likule agressorile tuleb relvajõul vastu astuda 
ka lähinaabrite Soome ja Läti kaitseks – mui-
dugi juhul, kui nende riikidega on sõlmitud 
siduvad liidulepingud. Küllap esialgu ilmnes 
Eesti välispoliitikas ka naiivsevõitu idealismi 
ja põhjendamatuid lootusi, et julgeoleku 
ühine tagamine on piiririikide ülim huvi, 
millele tuleb allutada kõik muud kaalutlu-
sed. Selliste illusoorsevõitu lootuste ja teiste 
asjaosaliste riikide pragmaatiliste huvide ja 
erinevate eesmärkide vastuolu oligi tollase 
Eesti välispoliitika iseloomustav joon.

Niisiis Eesti-Soome lähemast poliitili-
sest koostööst asja ei saanud. Küllap tuleb 
Soome keelduvat positsiooni pidada loogili-
seks ja põhjendatuks, sest Skandinaavia oli 
Soomele tähtsam kui Balti riigid, kuigi ka 
eestlaste kaalutlustel oli tõetera sees. Saadud 
kogemuste mõjul muutus Eesti välispoliitika 
pragmaatilisemaks ja lähtus enam A. Piibu 
formuleeritud põhimõttest: ei tule koputada 
uksele, mida avada ei soovita. Edasistes suhe-
tes Soomega, aga ka Rootsiga, arvestati, et 
ülemäärasel aktiivsusel võivad olla negatiiv-
sed tulemused.

166  H. Arumäe. Kahe ilma piiril. Tallinn, 1979, lk. 76–103.
167  Vt. J. Leskinen. Vendade riigisaladus. Soome ja Eesti salajane sõjaline koostöö Nõukogude Liidu võimaliku 
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