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Autor ilmutab eurooplase kohta üliharuldast 
teravat arusaamist tänapäeva Eesti demograafi-
lisest ja rahvuspoliitilisest olukorrast, erinevalt 
OSCE (Euroopa julgeoleku ja koostöö organi-
satsiooni) rahvusvähemuste asjade ülemkomis-
sari Max van der Stoeli tüüpi autoriteetsetest 
nõuandjatest. Ta seletab Hollandi ja Belgia 
lugejale olukorda Eestis 1990. aastal võrdlusega 
(lk. 197). Kui kujutada ette, et Saksa sõjavägi 
poleks 1945. aastal okupeeritud Hollandist lah-
kunud, elaks maal umbes viis miljonit sakslast 
(15 miljoni hollandlase kõrval – E.T.). Kassa-
luukide taga ja ametiasutustes räägitaks saksa 
keelt või ülimalt väänatud hollandi keelt. (Mitte 
unustada, et saksa ja hollandi keel on lähedalt 
sugulased, mitte nii nagu eesti ja vene keel.) Või 
et veel 1992. aastal oli Eestis statsioneeritud 
40 000 NSV Liidu sõjaväelast, mis Hollandis 
võrduks 400 000 või Belgias 250 000 okupandiga 
(lk. 211).

Cornelius Hasselblatt lõpetab oma raamatu 
praktitsistlikult ja meeleolukalt. Kui 1991. aastal 
Hollandi või Flandria reisibüroos ei pruugitud 
teada, kus Tallinn asub, siis kakskümmend aas-
tat hiljem hüüatatakse:  „Oo ja, kena linn. Ma 
käisin seal mineval aastal, tore vana südalinn.” 
Hasselblatti ajalooraamat ise aitab kindlasti 
suuresti kaasa Eesti kerkimisele hollandlase ja 
flaamlase lugemislauale ja vaateväljale. See on
väga tubli raamat.

Enn Tarvel

Mõningaid mõtteid 
Jüri Andi raamatust

Jüri Ant. August Rei – Eesti riigimees, 
poliitik, diplomaat. Toimetanud Helina 
Tamman. Kujundanud Kalle Müller. 
Rahvusarhiiv, 2012. 359 lk.

Käesoleva aasta jaanuarikuu viimases Sirbis 
avaldati Kaarel Piirimäe arvustus 2012. aastal 

ilmunud Jüri Andi monograafiale „August Rei
– Eesti riigimees, poliitik, diplomaat”.1 August 
Rei on 20. sajandi Eesti ajaloos isik, kelle tege-
mised ja isiksus väärivad põhjalikku uurimist ja 
kajastamist. Jüri Andi monograafia valgustabki
August Rei elulugu ja kordasaadetut ning täidab 
sellega senist tühimikku. 

Kuna allakirjutanu on suuremalt osalt nõus 
Kaarel Piirimäe arvamusavaldusega mainitud 
monograafia kohta, ei hakata käesolevas tekstis 
kordama varem esitatud seisukohti, vaid pigem 
peatutakse nendel küsimustel ja teemadel, mille 
puhul oleks oodanud raamatus põhjalikumat 
käsitlemist. 

Sissejuhatuseks tuleb siiski korrata üht 
Piirimäe mõtet. Nimelt on Tartu Ülikooli eme-
riitprofessor Jüri Ant läbi töötanud erakordselt 
ulatusliku allikmaterjali ning kui arvestada 
tema põhjalikke teadmisi sotsialistliku liikumise 
ajaloost kuni 1939. aastani ja 1940 toimunud 
sündmusteni, siis see kõik on tulnud Rei elu ja 
tegemiste uurimisel kasuks. Samas, olles raamatu 
läbi lugenud, oleks siiski just tänu sellisele esin-
dusliku allikmaterjali läbitöötamisele oodanud 
mõne alateema detailsemat käsitlemist. 

1939. ja 1940. aasta olid tagantjärele vaadates 
nii 20. sajandi maailma kui ka Eesti ajaloo üks 
pöördepunkte. Mainitud aastatel oli Rei saadikuks 
Moskvas – kohas, kus tol perioodil toimus palju 
olulist. Arvestades allikmaterjali rohkust, seda, et 
Rei oli varem elanud ja õppinud Venemaal, mis 
oli kõigi eelduste kohaselt eeliseks paljude teiste 
seal resideerivate erinevate riikide saatkondade 
ametikaaslaste ees, lootnuks saada põhjalikumat 
ülevaadet Rei tegemistest Moskvas. Näiteks: kas 
ja mida kirjutas Rei oma raportites Nõukogude 
Liidus toimunud terrorist; kas ja kui palju suhtles 

1  K. Piirimäe. Tour de force Eesti ajaloos: monograafia
August Reist. – Sirp, 31.01.2013.  http://www.sirp.ee/
index.php?option=com_content&view=article&id=
17064:tour-de-force-eesti-ajaloos-monograafia-august-
reist&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3427
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Rei Moskvas teiste välisesinduste liikmetega; kas 
Rei omas sidemeid Ameerika Ühendriikide või 
Suurbritannia saatkonna töötajatega, ja kui kon-
takte oli, siis millistel teemadel räägiti? 

Pagulasperioodi osas kirjeldab autor 1957. 
aastal toimunud August Rei visiiti USA-sse. Muu 
hulgas mainib Ant, et kokkusaamisi ja esinemisi 
aitasid korraldada varasemad tuttavad USA 
diplomaatilisest esindusest (lk. 293), ent kellega 
oli konkreetselt tegu ning milles tutvus seisnes, 
jääb selgusetuks.

Pagulasperioodi puudutav osa on Jüri An-
dil kirjutatud hästi. Lugeja saab aimu kahest 
olulisest tõigast. Esiteks: poliitikaga tegelenud 
ja Eesti tuleviku eest võidelnud väliseestlaste 
seas puudus üksmeel; ning teiseks: eestlaskonna 
hulk, kes aktiivselt poliitikaga tegeles, oli väike. 
Küll aga soovitanuks raamatu autoril Rootsi 
jõudnud eestlaste arvu kohta kasutada kaasaeg-
semaid andmeid, näiteks Alur Reinansi 2008. 
aastal avaldatud põhjalikku ülevaadet ajakirjas 
Akadeemia.2 Reinansi artiklite näol on olemas 
detailne andmeanalüüs võimalikust, Rootsi 
jõudnud eestlaste arvust. Kaasaegsete arvude 
käibeletoomine aitaks edaspidi vältida aegunud 
arvu liiga sagedast kasutamist. 

August Rei oli pagulasperioodil vaieldama-
tult üks juhtfiguure väliseestlaste seas. Seda nii 
eksiilvalitsuse loomisega 1953. aastal Oslos kui ka 
kogu tema tegevusega erinevate organisatsioonide 
ladvikus või juhtivatel positsioonidel. Eksiilvalit-
suse tegevust kajastades võinuks autor kasutada 
ka Vahur Made artiklit „Eesti eksiilvalitsus: riigi 
järjepidevuse hoidmise vastuoluline projekt”3. Kui 
USA ametliku seisukoha ja hoiakute kohta Eesti 
eksiilvalitsuse suhtes leiab infot seoses Rei visiidiga 
USA-sse 1957. aastal (lk. 292–305) ning kui välja 
arvata seik, et pärast valitsuse loomist kutsuti Rei 
Rootsi välisministeeriumisse selgitusi andma (lk. 
281), jääb raamatus eksiilvalitsust puudutav osa 
pagulaseesti-keskseks. Kahjuks ei leia raamatus 
kajastamist näiteks, kas Rei kontakteerus Eesti 
eksiilvalitsusele tunnustamise otsimisel oma va-
rasemate tuttavatega diplomaatilistest esindustest. 
Kas eksiilvalitsus leidis teiste riikide (v. a. USA) 
poolt tunnustamist või mitte? Millist tagasisidet 
eksiilvalitsuse loomisele üldse maailmast saadi?

August Reist kui aktiivsest Eesti esindajast rää-
gitakse monograafias seoses Kersteni komisjoni
tegevusega ning mainitud komisjonile tunnistuste 
andmise ja edastamisega (lk. 288–289). Vaatama-

ta sellele jäi Jüri Andi monograafia puhul siiski
arusaamatuks, millist rolli Rei lõppkokkuvõttes 
evis Eesti poliitikuna rahvusvahelises plaanis. 
Ühelt poolt räägiti Rei võõrkeelteoskusest, tema 
tugevast analüüsivõimest, temast kui inimesest, 
kes oli sündinud poliitikuks, ent kas ja kuidas ta 
kõike seda Eesti poliitilisi huve silmas pidades 
kasutas ja milline tulemus konkreetselt Rei te-
gemistel oli, jääb hetkel vastuseta. Pärast sellise 
hulga allikmaterjali läbitöötamist ning uurimise 
käigus tema kaasaegsetega tutvumist oleks raa-
matu autorilt oodanud mõtteid, kuhu paigutub 
Rei mõne tema kaasaegse, näiteks August Torma 
ja Karl Robert Pustaga võrreldes? 

Nagu juba mainitud, oli August Rei pagulas-
konnas üks aktiivsemaid figuure, ent vastuseta
jääb ka küsimus, millist rolli etendas Rei pagulas-
ühiskonna sagedastes konfliktides. Kas ta suutis
seal ära kasutada oma kiidetud läbirääkija- ja dip-
lomaadioskusi; kas Rei üritas ka mõnda konflikti
leevendada või pigem oli ta lahkhelides n.-ö. õli 
tulle valaja rollis? Kui Rei oleks aktiivsest poliiti-
kast eemale jäänud, kas siis Ameerikas, Suurbri-
tannias ja Rootsis viibinud eesti eksiilpoliitikute 
vahel oleks võinud olla suurem koostöö?

Arvestades, kui põhjalikult, rohket mater-
jali kasutades, on Jüri Ant Rei elu ja tegemisi 
uurinud, on kahju, et ta pole soovinud raamatu 
koostamisel lähemalt kirjeldada August Rei 
isikut. „Sissejuhatuses” (lk. 8) märgib autor, 
et mõnevõrra jäetakse raamatus Rei isiklik elu 
kõrvale. Samas, monograafia lõpus (lehekülgedel 
317–325) räägitakse peategelasest lähemalt, ent 
see jääb tõesti pinnapealseks. Tõenäoliselt and-
nuks Balti arhiivis asuva August Rei tervikliku 
kogu läbitöötamine inspiratsiooni või rohkem 
mõtteid Rei isiku käsitlemisel. August Rei isiku-
kogu lähem uurimine pannuks ehk autorit mõn-
da teistki pagulasperioodi puudutavat teemat 
ümber hindama või teisiti sõnastama.

Kokkuvõttes tuleb tõdeda, et eelmainitud 
seigad ei kahanda kuidagi Jüri Andi kirjutatud 
monograafia väärtust ega tehtud suurt tööd. Val-
minud raamat August Reist aitab kindlasti tulevas-
tel uurijatel paremini mõista vaadeldud perioode 
ja toimunud sündmusi. Pigem on eespool kirja 
pandud mõtted suunatud järgmistele uurijatele, 
kes muu hulgas võiksid tähelepanu pöörata ka 
käesolevas arvamuses välja toodud küsimustele.

Kaja Haukanõmm

2 A. Reinans. Rootsi eestlased 1953. aastal. I–II osa. – Akadeemia 2008, nr. 5–6.
3  V. Made. Eesti eksiilvalitsus: riigi järjepidevuse hoidmise vastuoluline projekt. – Rmt.: Sõna jõul: diasporaa roll 
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