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Lööksalgad

Kõigepealt tuleb rääkida relvastatud salka-
dest, mida asjaosalised ise nimetasid mit-
meti: „võitlussalk“, „lööksalk“, „löögirühm“, 
„lendsalk“, „võitlusgrupp“, „rahvamiilits“, 
„rahvakaitsevägi“ jms. Mida me neist salka-
dest teame?  

Esimeste relvastatud töölissalkade moo-
dustamise aja ja neile relvade hankimise 
kohta pole tõsikindlaid andmeid. EKP amet-
lik ajalugu kirjutab, et see toimus Tallinna 
vabrikutes 1905. aasta suvekuudel. VSDTP 
Tallinna komitee ülesandel käinud Dvigateli 
võitlussalga üks organiseerijaid Jakob Leis 
1905. aasta septembris Soomest relvi toomas 
ja need jagatud välja salkade liikmetele.1  
Rida allikaid peab siinkohal otsustavaks 
teguriks 16. oktoobri veretööd Tallinnas ja 
nn. vabaduspäevadel avardunud võimalusi 
organiseerumiseks. Dvigateli tööliste komi-
tees öelnud Aleksander Kesküla, et sotsiaal-
demokraatlik partei peab taktikat muutma 
ja hakkama kohe sõjariistus vastuhakkamist 
ette valmistama, et mitte lubada end „lamba 
kombel“ kinni võtta ja tappa.2 Rapla aktivist 
Hans Martinson mäletas, et 16. oktoobri mas-
simõrva ohvri Karl Udelti matustel Rapla 

surnuaial Jaan Lensmann „vandus igavest 
needust ja kättemaksu verekoertele“.3 Üks 
tuntumaid lööksalga juhte Karl Kiiman(n) 
nentis hiljem, et töölised relvastusid pärast 
17. oktoobrit, et kaitsta oma kodusid.4 Sama 
meelt oli hiljem VSDTP Tallinna komitee 
aktiivne liige Alma Ostra: „Kindlustati par-
teid ja moodustati lendsalku.“5 Võib siiski 
eeldada, et vabrikutööliste relvastumise algne 
mõte tekkis juba 1905. aasta algul vajadusest 
kaitsta streikijaid ja meeleavaldajaid politsei 
ja sõjaväe vägivalla eest. Siis ilmusid ka esi-
mesed tööliskorrapidajad.    

26.–28. oktoobril röövisid kaks Tallinnast 
lähtunud salka (kokku u. 100 meest) kümnest 
Harju- ja Läänemaa mõisast ja pastoraadist 
relvi, raha ja lauahõbedat, rüüstasid kaks 
kroonu viinapoodi ja postkontori.6 VSDTP 
Tallinna komitee ja Tallinna Töölisvanemate 
Nõukogu eitasid avalikult seotust niisuguste 
vägivallategudega.

 Lutheri vabriku töölisvanema Jaan Saksa 
mälestustes umbes samast ajast on kirjas, et 
Töölisvanemate Nõukogus või Tallinna Töö-
liste Saadikute Nõukogus arutati salkade 
loomist. August Rei olnud vastu, osutades 
Läti negatiivsetele kogemustele, kus sal-
gad ei allunud partei kontrollile ja tegut-
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1 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku Partei ajaloost, I (XIX sajandi 90. aastad – 1920). Toim. A. Panksejev, 
A. Liebman. Eestimaa KP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, Tallinn, 1961, lk. 64.

2 R. Vakman. Venemaa sotsiaaldemokraatlise tööliste-partei tegevus Tallinnas 1905. aastal. – 1905. aasta Ees-
tis. Kirjeldused, mälestused, dokumendid. (EKP Keskkomitee Ajalookomisjoni Toimetused, 1.) Külvaja, 
Leningrad, 1926, lk. 111–112.

3 H. Martinson. Revolutsiooniline Rapla 1905. a. – 1905. aasta revolutsiooni päevilt. Mälestiste kogu. Rahva 
Sõna, Tallinn, 1931, lk. 79.

4 K. Kiiman. 1905.–1906. a. võitlus ja vangipõli. – 1905. aasta revolutsiooni päevilt, lk. 100.
5 A. Ostra-Oinas. Antje trükikoja eksproprieerimine. – 1905. a. revolutsiooni päevilt, lk. 120.
6 V. Juhandi. Sissejuhatav peatükk uurimusele „Mõisate põletamine Eestis 1905. a. detsembris“. EAA, f. 3654, 

m. 1:60, l. 134–156; M. Aitsam. 1905. aasta revolutsioon ja selle ohvrid Eestis. Ilmamaa, Tartu, 2011, lk. 312.
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sesid omapead eksproprieerimisega, mida 
võis tõlgendada kui röövimist. „Otsustati 
salku mitte asutada.“7 EKP ajalookirjutaja 
Leningradis Rudolf Vakmann seevastu väi-
dab, et 21. oktoobril toimunud kokkupõrkes 
jäi VSDTP Tallinna komitee istungil peale 
komitee juhtliikme Aleksander Kesküla 
„sõjariistus väljaastumist“ pooldav seisukoht, 
mitte aga Rei ja Johannes Pikkovi vastupi-
dine seisukoht. Seejärel asutudki relvade ost-
miseks raha koguma.8 Alma Ostra meenutas, 
et „sotsiaaldemokraatliku partei lendsalga“ 
mehed „tühjendasid“ 14. oktoobril kaks sõja-
riistade kauplust.9 Sama päeva õhtul otsustas 
linnakomitee 15. oktoobril eksproprieerida 
Antje ja Schifferi trükikoda, selleks määrati 
Ostra juhitavasse „lööksalka“ 30–40 meest. 
See „vabriku lööksalk“ kogunes L. (nähta-
vasti proletaarne literaat ja kirjastaja Juhan 
Lilienbach) korterisse 15. oktoobril, seal asus 
püsside ja revolvrite ladu. Kirjastuse hõiva-
mise plaani nurjas sõjaväepatrulli saabumine 
ja salapolitsei agendi juhuslik sattumine 
löökrühma eelkoosolekule.10

Alma Ostra osundab kaudselt sellele, et 
mõisarüüstajate salgad pandi kokku vahe-
tult enne tööliste maaleminekut, võib-olla 
alles pärast sõjaseaduse väljakuulutamist ja 
VSDTP Tallinna komitee liikmete vahista-
mist 10. detsembril 1905. „Osa hakkas lootma 
abi terroristlikest aktidest. Moodustati lend-
salgad, kes läksid mõisaid rüüstama.“11

Vabrikutevahelise lööksalga juht Karl 
Kiiman jutustas Voldemar Juhandile, et 
mehed hakkasid organiseeruma gruppidesse 

alles 12. detsembril, see on samal päeval, kui 
algas tööliste maaleminek. Siis otsiti ka linna 
pealt relvi ja lepiti jahipüssidega.12 Seega võib 
arvata, et mõisaründajate salgad formeerusid 
viimasel minutil üsna stiihiliselt, mis ei välista 
seda, et varem oli tehtud mingil määral eel-
tööd ja keegi mõjukas juhtisik, nagu Kesküla, 
kes oli arreteerimisest pääsenud, juhtis seda 
või andis signaali väljaastumiseks.

Mitmes allikas on väide, et Volta koos-
olekul kutsus Pöögelmann üles järgima Läti 
eeskuju, Keskülal aga oli valmis resolutsioon, 
mille esimene punkt nõudis, et töölised 
läheks maale mõisaid põletama. Ta hakkas 
seda ette lugema, kuid siis tuli sõjavägi.13 
Mälestustes esineb ka vastupidiseid väiteid – 
et niisugune otsus jõuti enne sõjaväe tulekut 
siiski vastu võtta, või et Kesküla jõudis otsu-
seprojekti ette lugeda.  

Voldemar Juhandi uurimuse järgi läks 
Tallinnast maale umbes kümme salka, mille 
koosseisus oli kokku 100–150 meest. Seda on 
äärmiselt vähe, kui arvestada tõsiasja, et Tal-
linnas oli ligi 7000 vabrikutöölist.14

Relvad

Mitte kusagil Eestis ei õnnestunud relvi vähegi 
arvestatavas koguses sõjaväe ladudest üle 
võtta. Rakveres ja Tapal ebaõnnestus relva-
vagunite hõivamine15, ka mujal olid relvad ja 
laskemoon kaitstud. Niisugustes tingimustes 
jäi üle relvi ise valmistada (Dvigateli kohta on 
selliseid andmeid), osta kohalikest relvakaup-
lustest (seal oli neid piiratud hulk) ja välis-

7 J. Saks. Ameti ühisusline liikumine 1905. a. Eestis. ERAF, f. 27, n. 1, s. 192, l. 23.
8 R. Vakmann. Venemaa sotsiaaldemokraatlise tööliste-partei tegevus, lk. 112; K. Jaanson. Algus ehk see nõn-

danimetatud Esimene vene revolutsioon. Skits. – Tuna 2005, nr. 1, lk. 57–58.  
9 Politseiallikates on juttu kolmest rüüstatud relvakauplusest.
10 A. Ostra-Oinas. Pilk s-d. Tallinna komitee tööle. Kuidas nurjus Antje trükikoja eksproprieerimine. – Rahva 

Sõna, 02.03.1930; A. Ostra-Oinas. Antje trükikoja eksproprieerimine, lk. 119–120; A. Ostra-Oinas. Mälestised 
1905. a. revolutsioonist. EKM EKLA, f. 172, m. 9:10, l. 5.

11 A. Ostra-Oinas. Antje trükikoja eksproprieerimine, lk. 120.
12 K. Kiimann. 1905. a. Tallinnas. – Mälestisi 1905. aastast. Jutustuse järgi üles kirjutanud 1935. a. sügisel Vold. 

Juhandi. Tartu, 1935. EAA, f. 3654, n. 1, s. 46, l. 32–33.
13 M. Aitsam. Jõulud Vigalas. 1905. a Läänemaal. Eel- ja järellugudega. Isiklikke mälestusi ja uurimusi. Hea 

Lugu, [Tallinn], 2014, lk. 127.
14 M. Pihlamägi. Eestimaa kubermangu vabrikutööliste arv, koosseis ja paiknemine 20. sajandi algul. – Eesti 

töölisklassi sotsiaal-majanduslik olukord ja klassivõitlus kapitalismi ajajärgul. Toim. H. Arumäe. Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituut, Tallinn, 1987, lk. 69, 80.

15 K. Ager. Revolutsiooniline liikumine Rakveres ja tema ümbruses. EKM EKLA, f. 172, m. 14:1, l. 9.
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maalt (see oli väga keeruline, aeganõudev ja 
riskantne) ning riisuda-eksproprieerida nen-
delt, kellel relvi arvati olevat (politseinikud, 
sõjaväelased, mõisnikud, metsaametnikud).

Politseiallikate ja mälestuste järgi askel-
dasid relvade ja lõhkeainetega 1905. aas-
tal VSDTP Tallinna komitees Eduard Ott 
(„Professor“, „Mehhaanik“), Otto Sternbeck 
(„Jüri“), Johannes Pikkov („Mapp“, „Teh-
nik“) ja Aleksander Donner (Tooner) näh-
tavasti Aleksander Kesküla („Kivi“) üldjuh-
timisel. Lisaks komiteega seotud tegelased, 
nagu töölisvanem treial Mart Sommer, kes 
10-naelase pommiga 16. detsembril Tallinna 
südalinnas vahele jäi, pommide meisterdajad 
Karl Sinka ja Heinrich Kiviloo, komiteele 
kuulunud kahemastilise paadi kapten E. Saar, 
kes tõi Soomest kirjandust ja relvi.16 Iseteh-
tud pomme katsetati Paljassaarel ja Koplis. 
Naissaarele pidi 1905. aasta suvel saabuma 
Rootsist laev esseeride ostetud suure relva-
laadungiga, mille vastuvõtmist korraldas Tal-
linnas keskkomitee loodepiirkonna volinik 
Maksim Litvinov (Max Wallach), kuid see 
operatsioon läks segastel asjaoludel (essee-
ride löökrühma juhi Ohranka agendi Jevno 
Azefi süül) nurja.17

Novembri üldstreigi ajal oli VSDTP Tal-
linna komitee tehnilisel sektsioonil18 kavas 
õhkida paar raudteesilda, et takistada karis-

tusvägede saatmist Eestisse Venemaalt. Sig-
naal niisuguse aktsiooni vajalikkuse kohta 
saadi VSDTP Peterburi komiteelt. Selleks 
oli ostetud dünamiiti.19 Tallinna komitee 
liige Johannes  Pikkov räägib kellestki pom-
mimeistrist „K“, kes asus Põltsamaal ja keda 
Tallinna komitee kutsus enda käsutusse 
pärast Volta koosolekut.20 2. märtsil 1906 
Tallinnas vahistas pristav Igruškin Tallinnas 
Uuel tänaval asuvas korteris seitse inimest, 
kusjuures illegaalse kirjanduse, trükitehnilise 
varustuse ja lendlehtede kõrval võeti ära ka 
pommi valmistamise üksikasjaline õpetus.21

Riias oli tavaline, et löökrühmlased, 
esmajoones esseerid viskasid kasakate sekka 
pomme Wöhrmanni pargis ja kasutasid düna-
miiti mujalgi. Ka Tartus oli kavas 1. mail 1905 
heita pomme politseinike või kasakate pihta, 
kui need meeleavaldajatele kallale tungivad. 
Ettevõtmine jäi katki juba eos, sest reaalkooli 
õpilasest pommimeister Eduard Ott sai lõh-
keainet käideldes plahvatusest raskelt viga; 
enne olid proovipommi metsas edukalt lõha-
nud treffnerist Karl Ast ja üliõpilane Mihhail 
Polevoi. Naisgümnasistid-revolutsionäärid 
matsid kasutuseta jäänud valmis pommid 
Toomemäel maha. Sealt leidis ühe pommi 
juhuslik möödakäija, kelle kodus pomm lõh-
kes. Politsei uuris asja, kuid süüdlaste jälile ei 
jõudnud.22 Pommidega ei võetud Tartus ka hil-

16 E. Saar. Kilde punaseilt päevilt. – 1905. aasta revolutsiooni päevilt, lk. 70. Mõnikord peeti VSDTP Tallinna 
komitee koosolekuid merel.

17 Vt. T. Karjahärm, R. Pullat. Eesti revolutsioonitules 1905–1907. Eesti Raamat, Tallinn, 1975, lk. 65–66.
18 A. Rei nimetatud tehnilisest sektsioonist pole sandarmiallikates juttu, küll aga üksusest „Bojevaja gruppa“ või 

„Bojevaja rabočaja gruppa“, mille all mõeldi löökrühmlasi või nende juhtkonda. VSDTP Tallinna Komitee tehniline 
grupp tegeles peamiselt majandusasjadega: trükikojad, konspiratiivkorterid, sidepidamine, arhiivi hoidmine jms.

19 A. Rei. Mälestusi tormiselt teelt. Vaba Eesti, Stockholm, 1961, lk. 67–68; J. Mapp [J. Pikkov].  Mälestusi 1905. 
aastast. – Rahva Sõna, 01.03.1930. Pikkov räägib sildade, raudtee ja maanteetruupide lõhkumisest.

20 J. Mapp [J. Pikkov]. Mälestusi 1905. aastast. – Rahva Sõna, 01.03.1930.
21 Tallinna politseimeister G. A. Norbekov ajutisele Eestimaa kindralkubernerile J. S. Sarantšovile 03.03.1906. 

– Revoljucija 1905–1907 gg. v Èstonii. Sbornik dokumentov i materialov. Sost. V. A. Bojkov, V. G. Gusarova, 
È. G. Kaup, Ju. Ju. Kaxk, G. F. Lukin, Z. I. Mazalevskaja, M. I. Muzykantova. Otv. red. G. I. Mosberg. Aka-
demija nauk Èstonskoj SSR Institut istorii. Central`nyj gosudarstvennyj istoričeskij arxiv Èstonskoj SSR, 
Tallin, lk. 476. Tõenäoliselt oli vahistatute hulgas ka VSDTP Tallinna komitee uue koosseisu liikmeid, kes 
olid varasematest repressioonidest puutumata jäänud.

22 Ed. Ott. Mälestused põrandaalusest tegevusest Tartus. – Proletaarne revolutsioon Eestis 1927, nr. 2(3), lk. 
27–28; K. Türna. Mälestised 1905. a. revolutsioonist. – EKM EKLA, f. 172, m. 9:15, l. 6; K. Türna. Tartus 
1905. a. Tallinnas reaktsiooni-ajastul. – Punased aastad. Mälestisi ja dokumente 1905. aasta liikumisest Ees-
tis, I. Toim. H. Kruus. (1905. aasta Seltsi toimetised, II:1.) Eesti Kirjanduse Selts, Tartu, 1932, lk. 73. Teistel 
andmetel juhtus see intsident 1904. aasta kevadel. (K. Ast Rumor. Aegade sadestus. Olusid, iseloomustusi, 
hinnanguid, II. Punane ja must. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, Lund, 1965, lk. 130–131.)
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jem midagi tõsisemat ette.23 Niisuguste traa-
giliste õnnetuste ärahoidmiseks saadeti 1906. 
aasta algul vastavale koolitusele Peterburisse 
Karl Sinka, keda Joakim Puhk nimetab „par-
tei lahingu-grupi pürotehnikuks“.24 Rei kin-
nitas hiljem, et neid oskusi ei olnud Tallinna 
komiteel siiski vaja rakendada.25

Lõhkeainet Eestis diversiooniaktideks 
siiski kasutati. Kui uskuda mälestusi, siis lasi 
Paadenurme sepp Jakob Pleimann, keda 
alampolkovnik Tihhonovitš pidas ohtlikuks 
terroristiks ja võitlusgrupi (bojevaja gruppa) 

juhiks,26 õhku Raasiku silla, mistõttu rongi 
esiots sõitis jõkke.27 Relvi toodi Eestisse 
peamiselt Peterburist ja Riiast sealsete eesti 
parteiorganisatsioonide kaasabil, kes olid 
keskorganitele ja partei relvaladudele lähe-
dal. Tartusse toimetas relvi Riiast seal resi-
deerinud kaubanduskooli õpilane vähemlane 
Joakim Puhk. 1906. aastal sai ta parteilt üles-
ande korraldada Karl Sinka abiga vangide 
(sh. Rei) põgenemine Tallinnas Vene tänava 
arestimajast. Selleks saadi Peterburist revolv-
reid, dünamiiti ja valmis dünamiidipomme, 

Peterburi politseidepartemangu 
ühiskondliku julgeoleku ja 
korra kaitsmise osakonna teatis 
politseidepartemangu direktorile 
M. I. Trusevitšile 11. augustist 1906 
esseeride aktsioonist Tallinnas.
GARF, f. 102, OO, n. 1906, s. 5/2, l. 12

23 Ed. Hanko. [Mälestused.] EKM EKLA, f. 172, m. 2:7, l. 5.
24 J. Puhk. Mälestised 1905. a. revolutsioonist Riias, Tartus ja Tallinnas. EKM EKLA, f. 172, m. 3:2, l. 6.
25 A. Rei. Mälestusi tormiselt teelt, lk. 97–98.
26 Eestimaa Sandarmivalitsuse ülema ajutine kohusetäitja alampolkovnik P. A. Tihhonovitš Politseideparte-

mangu direktorile 14.04.1906. Venemaa Föderatsiooni Riiklik Arhiiv (GARF), f. 102,OO, n. 1905, s.1800/57, 
l. 33–33p.; Nimekiri isikutest, kellel on keelatud viibida Balti kubermangudes sõjaseaduse /§16, art. 19/ keh-
tivuse ajal koos nende kuritegude lühikese kirjeldusega 1907. GARF, f. 102,OO, n. 1907, s. 180/38, l. 12p–13. 
Vahistamisel võeti Pleimannilt ära võitlusgrupi tempel.

27 J. Grünling. Mälestused 1905. aasta töölisliikumisest Tallinnas. ERAF, f. 27, n. 1, s. 151, l. 14.
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mida valvas Otto Sternbeck.28 See plaan jäi 
soiku puuduliku ettevalmistuse ja ressursside 
nappuse tõttu. Kesküla veenis Alma Anit ter-
rori õigsuses kättemaksuks reaktsiooni metsi-
kuste eest ja viimane tõi Peterburist Tallinna 
riiete alla peidetuna lõhkepadrunite vöö.29 
Enamlane Ida Põder toimetas relvi Kroon-
linna, pälvides sellega lugupidava hüüdnime 
– Kroonlinna Ida. Kord asendas teda hilisem 
diplomaat Ferdinand Kull, transportides 
Kroonlinna 25 brauningut luksussumadanis.30

Friedebert Tuglas tunnistab oma elu-
loolistes märkmetes 17. veebruaril 1906, et 
vanglast vabanemise järel tegi ta kaks-kolm 
sõitu Tartu ja Tallinna vahel ning vedas 
lisaks kirjandusele ka relvi.31 Sama aasta 19. 
novembri sissekanne on tehtud Helsingis, kus 
Tuglas redutas poliitilise põgenikuna: „Ühel 
hilissügise tormilisel ööl saabus O. Sternbeck 
läbimärjana. Oli relvasid vedades oma pur-
jealusega umbkaudu Helsingi tulede peale 
sihtinud ja nõnda Kaivopuisto kaljudele kihu-
tanud. Jäigi nüüd Helsingi.“32

Raha relvade ostmiseks korjati nii töölis-
telt vabrikutes kui ka elanikelt, millega kaas-
nesid segadused ja kuritarvitused, mida hiljem 
klaariti aastaid.33 Üritust diskrediteerisid liba-
korjajad, kes partei sildi all rikastelt kodani-
kelt raha ähvarduste abil välja pressisid. Üks 
niisugune volitatud rahakoguja Tõnis Tum-
meltau meenutas hiljem Nõukogude Liidus, et 
korjandusega jõukamalt rahvalt (majapereme-
hed, kaupmehed) käidi majad süstemaatiliselt 
läbi tänavate kaupa, tšekiraamatul oli VSDTP 
Tallinna komitee pitsat ja annetamisest keel-

duda julges vaid mõni üksik.34 Lutheri vabriku 
töölisvanema Jaan Saksa mälestuste järgi jäi 
relvade muretsemiseks saadud raha (2000 
rubla) eesmärgipäraselt 1905. aastal suures 
osas kulutamata, raha jäänud Rei kätte ja selle 

Nimekiri isikutest, kellel on keelatud sõjaseisukorra 
kehtimise ajal Balti kubermangudes viibida 1907. 
GARF, f. 102, OO, n. 1907, s. 180/38, l. 11

28 J. Puhk. Mälestised 1905. a. revolutsioonist Riias, Tartus ja Tallinnas. EKM EKLA, f. 172, m. 3:2, l. 4–6. J. 
Puhk oli Riia eesti vähemlaste saadik Tartu ülemaalisel rahvaasemike kongressil novembris 1905. Tema äri-
mehest isa korter Riias oli üks eestlaste tugipunkte, kus põrandaaluseid kursusi juhendas Riia polütehnikumi 
õpilane vähemlane „seltsimees Boriss“. (A. Palvadre. Riias ja Sangastes 1905. – Punased aastad, lk. 137.)

29 A. Ast-Ani. Sotsialistliku noorsoo keskel enne revolutsiooni. Tartus ja Viljandimaal 1905–1906. – Punased 
aastad, lk. 48.

30 F. Kull. Mässumehi ja boheemlasi. Esimesi Eesti diplomaate. Eesti Rahvusraamatukogu, [Tallinn], 1996, lk. 
24–25.

31 F. Tuglas. Eluloolisi märkmeid, I. 1906–1944. Toimetanud ja eessõna kirjutanud K. Metste. (Litteraria. Eesti 
kirjandusloo allikmaterjale. Vihik 11.) Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, 1996, lk. 12, sissekanne 17.02.1906. 
Tuglas vahistati Volta koosolekul 11.12.1905 ja mõisteti administratiivkorras kolmeks kuuks vangi, ta vabanes 
Toompea vanglast ennetähtaegselt 17.02.1906.

32 F. Tuglas. Eluloolisi märkmeid, I, lk. 14, sissekanne 19.11.1906.
33 R. Vakman. Venemaa sotsiaaldemokraatlise tööliste-partei tegevus, lk. 111–112.
34 T. Tummeltau. [Mälestused.] ERAF, f. 27, n. 1, s. 151, l. 26, 96–97.
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eest ostetud vaid mõni revolver.35 Ilmselt pol-
nud relvi võimalik legaalselt enam osta (need 
oli kas röövitud või müügilt kõrvaldatud) ja 
selleks polnud ka aega.

Kui uskuda ajalehtede teateid, siis oli ela-
nike käes relvi rohkesti. Keilas olevat polit-
sei ja sõjavägi talupoegadelt ligi 1000 püssi 
ja 1000 revolvrit ära korjanud.36 Lihula rahva 
käest korjatud ära 1341 püssi, 391 revolvrit, 
90 püstolit.37 Revelskije Izvestija andmeil 
toodud Tallinnasse 3018 jahipüssi ja 1201 
revolvrit, mis oli elanikelt kuni 21. jaanuarini 
1906 ära võetud; neist enam kui pooled töö-
korras.38 Kindralkuberneri kantselei teatel 
oli Eestimaa kubermangus seisuga 1. märts 
1908 kohalike elanike käes 19677 erinevat 
liiki (tuli)relva.39

Ülestõusnute plaanid

Otsustavaks tõukeks vihapurske vallandumi-
sele sai sõjaseisukorra väljakuulutamine ja 
maasaadikute Tallinna kongressi ärakeela-
mine, selle osavõtjate ja teiste tegelaste vahis-
tamine ning samal ajal toimunud mõisnike 
maapäeva täiesti legaalsed istungid Toom-
peal, kus arutati ilma teiste seisuste osalu-
seta maaomavalitsuse reformi, s. o. tegelikult 
sama küsimust, mis oli olnud maasaadikute 
kongressi kokkukutsumise esialgseks põhju-
seks. Eesti ühiskonnas valitses üldine arva-
mus, et Vene valitsuse repressioonide taga 
on mõisnikud, baltisakslased ja  kohalikud 
ülemkihid. Aastakümnete vältel oli juurdu-
nud arusaam, et kogu kurja juur on sakslus. 

1905. aasta ainult süvendas Balti ülemkihtide 
negatiivset imidžit. Siinkohal ei saa jätta mär-
kimata ka muid asjaolusid, mis kumuleeru-
des aitasid plahvatusele kaasa. Esmajoones 
oli see jõudude vahekord. Kuigi Tallinnas oli 
sõjaväge vähe, oli seda maal veelgi vähem. 
Seal oli peamine korrakaitsejõud väikesear-
vuline maakonnapolitsei, valdades urjadni-
kud, kes allusid maakonnaülema noorem-
abile. Nendest (ja mõisnike omakaitsest, keda 
alahinnati) lootsid mõisaründajate salgad 
jagu saada. Sõjaväge loodeti pigem vältida 
või arvati, et see tuleb rahva poole üle.

Tööliste maalemineku vahetu eesmärk 
oli relvade röövimine, mõisnikele kätte-
maksmine ja nende pantvangi võtmine (Pöö-
gelmanni sõnul „mõisnikud vagusaks teha“). 
Nõukogude autorid kirjeldavad ülestõus-
nute plaane, justkui oleks tegemist olnud 
suurearvulise armeega, kes pidi kukutama 
tsaarivalitsuse, maal sisse seadma uue korra, 
moodustama revolutsioonilised omavalitsu-
sed (komiteed), võtma üle mõisad ja andma 
need töörahva käsutusse, purustama tsaari-
sõjaväe ja mõisnike mustasajalised salgad.40 
Tegelikult ei saanud umbes 100–150 (näh-
tavasti eksprompt kokku tulnud) kehvasti 
relvastatud linnatöölistel niisuguseid suuri 
ja kaugeleulatuvaid plaane olla. Kõik hilise-
mad käsitlused maalemineku suundade kohta 
tuginevad peamiselt ühe tööliste lööksalga 
juhi Karl Kiimani mälestustele, kes mainib 
salkade väljumist mööda Raudalu, Pärnu, 
Tartu, Narva maanteid.41

Nõukogude historiograafia süüdistas men-

35 J. Saks. Ameti ühisusline liikumine 1905. a. Eestis. ERAF, f. 27, n. 1, s. 192, l. 20.
36 Keilas. – Päevaleht, 07.01.1906.
37 Sõjariistade ärakorjamine rahva käest. – Valgus, 26.01.1906.
38 Sõnumid Tallinnast. – Postimees, 24.01.1906.
39 Obzor dejatel`nosti upravlenija Vr. Pribaltijskogo general-gubernatora 1905–1908 g.g. 24.05.1908.  – Impers-

kaja politika Rossii v Pribaltike v načale XX veka. Sbornik dokumentov i materialov. Sost. T. Kar`jaxjarm. 
Nacional`nyj arxiv Èstonii, Institut istorii (Tallinn), Tartu, 2000, lk. 68. Ilmselt on tegemist ametlikult regist-
reeritud relvadega.

 40 Ülevaade Eestimaa Kommunistliku partei ajaloost, I, lk. 79–80; Eesti NSV ajalugu kolmes köites, II. XIX 
sajandi 50-ndaist aastaist kuni 1917. aasta märtsini. Peatoim. J. Saat, tegevtoim. A. Vassar. Eesti  NSV Tea-
duste Akadeemia Ajaloo Instituut, Tallinn, 1963, lk. 406. Sellele räägib vastu VSDTP Tallinna komitee liikme 
H. Pöögelmanni hilisem konstateering, et Eesti sotsiaaldemokraatial „puudus pealiskaudsemgi võitlusplaan, 
pealiskaudsemgi ettekujutus sellest, missugused jõud silmapilgul kokku põrkavad ja mida see kokkupõrka-
mine osavõtjatelt nõuab“. (H. Pöögelmann. Haripunktil. – Idem. Valitud teosed, IV (1925–1932). Koost.  
E. Plotnik. EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, Tallinn, 1980, lk. 77.)

41 K. Kiiman. 1905.–06. a. võitlus ja vangipõli. – 1905. aasta revolutsiooni päevilt, lk. 100–101.
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ševikke, kes olnud enamuses VSDTP Tallinna 
komitees, et need saboteerisid VSDTP III 
kongressi otsuseid relvastatud ülestõusu ette-
valmistamise kohta, piirdudes üksnes streikide 
ja reforminõudmistega.42 Menševike süüdis-
tamine pole põhjendatud, sest Eestis polnud 
tollal suurt erinevust enamlaste ja vähemlaste 
vahel ning viimased polnud ka revolutsiooni 
ja ülestõusu vastu. Peamine põhjus oli ikka 
ülestõusuks vajalike ressursside vähesus, kuid 
puudu polnud optimismist ja põhjendamata 
ootustest.  

Vägivalla ohvrid

Mitmesugustes allikates, esmajoones polit-
sei ja kohtuasutuste materjalides, on kirjas 

hulk vägivaldseid episoode, kuid kas saab 
neid kvalifitseerida revolutsioonilise võitluse 
aktideks, kas ja kui palju on need poliitiliselt 
motiveeritud? Politsei pani kuri- ja terrori-
tegudena kirja ka niisugused episoodid, kus 
„terroristid“, nagu streikivad töölised ja mee-
leavaldajad, olid sunnitud end kaitsma polit-
sei ja sõjaväe vägivalla vastu.

Anna Geifmani väitel sai revolutsioonili-
ses terroris Vene impeeriumis aastail 1905–
1907 surma ja haavata kuni 10 000 inimest, 
aastail 1901–1911 oli ohvreid kokku 17 000. 
Need on väga ligikaudsed arvud, mis on saa-
dud ametlike andmete ja autori kalkulat-
sioonide kombineerimise tulemusena. Oma 
väljapaistva panuse sellesse statistikasse and-
sid Kaukaasiast Armeenia ja Gruusia. Juudi 

Eestimaa kubermangu 
sandarmivalitsuse ülem 
polkovnik A. V. Mezentsev 
politseidepartemangule 
26.07.1906 ülestõusust ristlejal 
„Pamjat` Azova“.  
GARF, f. 102, OO, n. 1906, s. 6/2, l. 8

42 E. Kaup. Leninlikul võitlusteel. Leninlike ideede levik ning võitlus töölisliikumise ühtsuse eest Eestis Oktoob-
ri-eelsel perioodil (1902–1917). EKP Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, Tallinn, 1967, lk. 43.

Toomas Karjahärm / Sotsialistid ja terroristid 1905. aasta revolutsioonis II



46 Tuna  3/2015

K Ä S I T L U S E D  

partei Bund praktiseeris ulatuslikku terrorit 
Vene impeeriumi läänepoolsetel aladel. Poo-
las tapeti 1905.–1907. aastal 790 sõjaväelast, 
sandarmi- ja politseiohvitseri, haavata sai 
864, lisaks sajad ametnikud ja tsiviilisikud.43 
Dmitri Pavlovi uurimuse järgi langes aastail 
1905–1907 ainuüksi esseeride terrori ohvriks 
242 inimest (sh. 1905. aastal 59), neist 162 
suri, 80 sai haavata. Suurem osa ohvritest olid 
repressiivorganite keskmise ja madalama lüli 
ametnikud – sandarmid, politseinikud, kohtu-
nikud, sõjaväelased.44 Need arvud võivad olla 
abiks Balti provintsides aset leidnud terrori 
mastaapide üle otsustamisel. Kuid kahjuks ei 
tea me sellest kuigi palju.

Baltimaade ajutise kindralkuberneri kant-
selei teatel registreeriti Balti krais 1700 terro-
ristlikku akti ja 3076 relvastatud kallaletungi. 
1907. aastal teatas politseidepartemangu 
direktor duumas, et Liivi- ja Kuramaal pandi 
toime 1148 terroristlikku akti, kus hukkus 324 
inimest.45 Enam on andmeid revolutsioonilise 
terrori kohta Riias. Kindralkuberneri amet-
konna tegevusaruande (1908) järgi kaotas 
Riia politsei 1905. aastal ja 1906. aasta algul 
108 inimest.46 Sama ametkonna seletuse järgi 
tapeti Riias 1905.–1906. aastal 16 auastmete 
tabelisse kuulunud politseiametnikku (ohvit-
serid) ja 106 kardavoid, mis moodustas 23% 
tolle aja Riia politseinike üldarvust.47

Baltisaksa allikate järgi tapeti aastail 
1905–1907 kolmes Balti provintsis 77 saks-
last Läti alal ja 5 sakslast Eesti alal.48 Kokku 
tapnud ülestõusnud revolutsiooni ajal Läti 
alal 635 venelast ja sakslast. See number, mis 
rändab ühest raamatust teise,49 pole usaldus-
väärne juba seetõttu, et ei sisalda teistsuguse 
etnilise ja sotsiaalse taustaga ohvreid, sh. lät-
lasi, poolakaid, leedulasi, kes moodustasid 
tunduva kui mitte suurema osa (eriti maal) 
tapetud politseinikest.50  

Eesti alal tapeti kaks mõisnikku: Arthur 
von Baranoff Peningi mõisas Harjumaal 
(20.12.1905) ning Eestimaa maanõunik ja 
Riiginõukogu liige Vanamõisa parun Otto 
Budberg von Bönningshausen Luiste vallas 
Läänemaal Vigala ja Velise valla lähistel 
(17.02.1907). Mõisnike haavamisi ja tap-
miskatseid oli rohkem, enamasti langevad 
need ajaliselt 1905. aasta detsembrikuusse: 
tulistati Toolamaa mõisnikku Ludwig Ham-
merit (13.03.1905, teistel andmetel peksti 
kaikaga), Ravila mõisa rentnikku Hermann 
von Harpet (13.12.1905), Kärgula mõisnikku 
Richard von Siversit (15.12.1905), Rogosi 
mõisnikku Otto Woldemar von Glasenappi 
(16.12.1905), Rannu mõisnikku Felix von 
Bergi (29.12.1905). Mäeküla mõisnikku Joac-
him von Dehni haavas (15.12.1905) kergelt 
mõisat rüüstanud Türi tööliste salk. Ähvar-

43 A. Geifman. Revoljucionnyj terror v Rossii, 1894–1917. Per. s angl. E. Dorman. (Serija „Èkspress“.) KRON-
PRESS, Моsкvа, 1997, http://www.kouzdra.org/page/texts/geifman/ (01.03.2015). Need on ajalehe Varšavskij 
Dnevnik andmed. (Verine arvustik. – Päevaleht, 19.07.1907.)

44 D. B. Pavlov. Iz istorii boevoj dejatel`nosti partii èserov nakanune i v gody revoljucii 1905–1907 gg. – 
 Ne proletarskie partii Rossii v trex revoljucijax. Sbornik statej. Otv. red. K. V. Gusev. Akademija nauk SSSR, 
1989, Moskva, lk. 149–150.

 45 A. Geifman. Revoljucionnyj terror v Rossii, http://www.kouzdra.org/page/texts/geifman/ (01.03.2015).
46 Obzor dejatel`nosti upravlenija, lk. 259. Teise allika järgi tapeti Riias u. 80 politseinikku. (O besporjadkax v 

lifljandskoj i Kurljandskoj gubernijax. [Lifljandskaja gub. tip., Riga, 1906], lk. 6.)
47 Kindralkuberneri kantselei andmed esitamiseks Riigiduumale. Läti Riiklik Ajalooarhiiv (LVVA), f. 6989, 

n. 20, s. 38, l. 66. Riia politsei koosseis oli tabeli järgi: 66 jaoskonna ülevaatajat, 458 jalgsikordnikku, 14 rat-
sakordnikku. (Sandarmi Üksikkorpuse kindralmajor Ivanov siseministri abile ja Sandarmikorpuse ülemale 
10.06.1905. ERAF, f. 27, n. 35, s. 11, l. 24.)

48 T. Raun. Violence and activism in the Baltic Provinces. – Acta Historica Tallinnensia 10, 2006, lk. 49.
49 A. Spekke. History of Latvia. An outline. M. Goppers, Stockholm, 1951, lk. 314; D. Henning. Letten und 

Deutsche. Aspekte einer schwierigen Nachbarschaft. – Nordost-Archiv 5, no. 2 (1996), lk. 262; A. Lieven. 
The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. Yale University Press, New 
Haven and London, 1993, lk. 51.

50 Vt. nt. Nimekirjad terroristlike atentaatide tagajärjel tapetud ja haavatud isikutest Riias 1. veebruarist 1905 
kuni 1. maini 1906. EAA, f. 296, n. 8, s. 947, l. 633–636. Linnades koostasid niisuguseid nimekirju politsei-
meistrid, maal maakonnaülemad.  

http://www.kouzdra.org/page/texts/geifman/
http://www.kouzdra.org/page/texts/geifman/
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duskirju, sh. tapmise ähvardusega, said Alats-
kivi, Jäärja, Kokora, Kõue, Pajaka, Sangaste, 
Sinilepa jt. mõisnikud.51  

Mõisaründajate pantvangiks langesid 12. 
detsembril Kohila mõisnik Carl von Lueder, 
Salutaguse mõisnik Ernst von Ramm, 13. 
detsembril Pargi mõisnik Viktor von Kotze-
bue, Harmi mõisnik Friedrich von Hippius, 
Habaja, Saumetsa ja Kaiu mõisnik Arthur 
von Hunnius, Sutlema vanaparun Otto von 
Stackelberg, 14. detsembril Eestimaa Rüü-
telkonnale kuulunud Kuimetsa mõisarentnik 
Kornelius Woldemar von Samson-Himmel-
stierna. Alavere mõisas Kose kihelkonnas 
võeti kinni parun Otto Ungern-Sternbergi 
poeg Hermann, vanaparun saadeti Tallinna 
maasaadikute vabastamist nõudma. Kinni 
võeti ka Võhma-Vanamõisa noorparun Odo 

von Budberg ja Piibe mõisaomaniku poeg 
Alexander Reinhold von Baer. Peksasaanu-
test on kohtumaterjalidest teada eespool juba 
nimetatud J. von Dehn, V. von Kotzebue, 
K. Samson-Himmelstierna, O. von Budberg.

Episoode mõisaametnikele (peamiselt 
mõisavalitsejad ja metsnikud) kallaletungi-
misest on rohkem kui mõisnike vaenamist. 
Siingi on tegemist tapmiskatsete (tulista-
mise), haavamise, peksmise, röövimise, 
„vangivõtmise“, varanduse hävitamise ja 
vägivallaga ähvardamisega.52 Salutagusel 
lasksid mõisaründajad maha aednik Pärna, 
kes 13. detsembril 1905 püüdis takistada 
mõisahoone põletamist.53 On iseloomulik, et 
kuigi seda laadi terroriaktid kulmineerusid 
samuti detsembris, toimusid need tegelikult 
juba 1905. aasta algusest, näiteks rahutustes 

Kuritegude, väärtegude ja kohustuslike 
määruste rikkumiste nimekiri Eestimaa 
kubermangus 10.12.1904–01.12.1906.  
LVVA, f. 6989, n. 2, s. 5, l. 213

51 Teave pärineb politseiallikatest.
52 T. Karjahärm. 1905. aasta Eestis: massiliikumine ja vägivald maal. Argo, Tallinn, 2013, lk. 154–155.
53 Salutagusel. – Päevaleht, 08.02.1906.
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Alatskivi, Toolamaa ja Mooste mõisas märt-
sikuus. Mitmel pool kaasnesid mõisatööliste 
streikidega (mulle teadaolevalt u. 150 mõisas, 
kõrglaine märts–mai) vägivaldsed kokkupõr-
ked mõisaametnike ja politseiga, mida sageli 
tuli maha suruma sõjavägi; talupoegade seas 
oli ohvreid ja arreteerituid. Juba siis hävitati 
ka mõisavara, süüdati ööpimeduses kauge-
mal asuvaid heinaküüne ja sarasid. 2. märtsil 
lõhuti Alatskivi mõisa härrastemaja, tulistati 
metsavahti, pandi põlema viis heinaküüni.

Kõige enam vägivaldseid intsidente või-

muesindajate ja rahva vahel on 1905. aastal 
seotud meeleavaldajate ja mõisaründajate 
kokkupõrgetega neid laiali ajava politsei ja 
sõjaväega (kasakatega). Niisugustes minila-
hingutes said tavaliselt surma ja haavata mee-
leavaldajad.54 Politseinikest ja sõjaväelastest 
said surma või raskelt haavata üksikud. Polit-
seinike tapmisi on teada: Tallinnas kordnik 
(18.12.1905), kordnik Šelkovski (15.02.1907), 
kordnik Johan Imbras (1907), Tartus abipris-
tav Artur Fuchs (20.04.1907), Toris urjadnik 
Lauri (1907). 20. oktoobril 1905 lasti Viljandi 

54 Toon selle kohta mõned näited vägivallategude kroonikast. 13. jaanuaril oli suur rahvameeleavaldus Tartus 
Raekoja platsil, kus viis kordnikku said peksa ja üks neist (Mart Kiin) viidi haigemajasse. 14.–15. jaanuaril 
sai kokkupõrgetes sõjaväe ja politseiga Tallinna sadamas ja Mayeri keemiavabriku juures surma või suri hil-
jem haavadesse kuni neli töölist ja üle kümne sai haavata; haavata said ka politseimeister Grigori Norbekov, 
pristav Malõgin, pristavi abi Vassiljev, rittmeister Enkvist, Onega polgu staabikapten Lambach, neli piirivahti 
(straznikud) ja üks soldat. 17. veebruaril loobiti Dvigateli ja Lutheri lähedal kividega sõjaväge, mis valvas 
linna tähtsamaid objekte – gaasivabrikut, veevärki ja telefonijaama. 13. märtsil sai Toolamaa mõisas urjadnik 
Telling haavata, Võru maakonnaülema nooremabi von Riederit ähvardati tappa. 15. märtsil oli Kuressaares 
kokkupõrge talupoegade ja politsei vahel. 29. märtsil tulistasid kaks isikut pristav Malõginit Tallinnas. 30. 
aprillil loopisid meeleavaldajad Kadriorus politseid kividega. 1. mail Tallinnas Nõmmel toimus kokkupõrge 
meeleavaldajate ja sõjaväe vahel. 9. mail tungis kolm isikut Tallinna kalarannas kallale rannavaht Andrei Mih-
hailovile. 22. juunil peksti Vigalas politseid, ei allutud kohtupristavi käsule Aitsamaa rentniku Mihkel Aitsami 
väljatõstmisel. 18. juulil tulistasid kaks isikut Narva 3. jaoskonna pristavit Mihhailovit revolvrist. 24. juulil oli 
Nõmmel miiting 3000 osalisega, tagasiteel sai kokkupõrkes Pärnu maanteel haavata politseiülem Norbekov 
ja üks kasakaohvitser alamjessaul, pristavi abi Saar sai peksa, u. 15 kasakat ja 10 hobust said kergelt vigastada. 
1. augustil tulistati Tallinnas 3. linnajao pristavit Malõginit aknast. 15. augustil loobiti Tallinnas Vana-Kala-
majas soldateid kividega. 21. augustil rünnati Tallinnas kalarannas linnavahti, tulistati kasakaid. 9. septembril 
peksti Vigala laadal politseinikku. 20. septembril haavasid kolm meest noaga Jõhvi alevis kõrtsis kohalikku 
kordnikku Silda. 29. septembril Tartus tulistas Veterinaariainstituudi üliõpilane Nikolai Tšudovski ülikooli 
juures revolvrist ja haavas kordnikku, kes teda rahvakoosoleku lõppedes kinni tahtis võtta. 7. oktoobril sai 
Tallinnas „Dvigatelis“ haavata jaoskonna ülevaataja K. Allas, kui ta võttis maha punase lipu. 3. novembril aeti 
Pärnus rahvakoosolekult minema pristav O. F. Hahn. 13. novembril peksti Uderna kõrtsis kahte urjadnikut. 19. 
novembril tungisid streikivad töölised Narvas kallale politseijaoskonnale, politseinikele ja sõjaväe patrullidele, 
kaks kordnikku ja kaks alamväelast said haavata. 20. novembril peksti Tõrvas viinapoe sulgemisel kolme urjad-
nikut, kes põgenesid. 27. novembril tungis Alatskivi mõisas 30 relvastatud meest kallale kahele urjadnikule. 3. 
detsembril tuli Voltveti (Tihemetsa) mõisa mitusada lätlast, kes võtsid maakonnaülema noorem abilt revolvri. 
6. detsembril ründas väidetavalt u. 400–500-liikmeline jõuk, sh. nekrutid agitaatorite õhutusel punase lipuga 
Viru maakonnaülemat V. V. Timofejevit Rakveres, ähvardades teda tappa, politseiülem põgenes koos naisega 
võõrastemajasse. 9. detsembril Pärnus rünnati pristav Hahni ja tema abi Kofferit; pristavilt võeti mõõk ja 
revolver ja aeti kotti, Porkunis aeti urjadnik kotti. Samal päeval rüüstati Jõhvi alevis rahukohtuniku kamber, 
ministeeriumikool, võeti maha riiklik sümboolika, tagandati ametist maakonnaülema nooremabi, rahukoh-
tunikud, komissarid, ülemtalurahvakohtunik ja kirikuõpetaja. 13. detsembril toimus Raplas üldine pogromm 
riigiasutuste vastu, tulistati Harju maakonnaülema nooremabi 3. jaoskonnas Koževnikovi tema põgenemisel, 
tema kantselei paberid hävitati, löödi puruks keisri pilt, rüüstati talurahvaasjade komissari Gold bergi kantse-
lei, aktid põletati, edasi rüüstati kroonu viinapood, Tallinna-Haapsalu rahukohtu 8. jaoskonna kinnipidamise 
kamber ja ülemtalurahvakohtuniku Fedor Stvolonski kantselei, kohtukirjutaja Ivan Gasman „võeti vangi“. 14. 
detsembril võeti Pärnu maakonnaülema nooremabilt Petkevitšilt relv, Alu mõisas said ohvitser ja tragun haa-
vata. 15. detsembril rüüstati  Lääne maakonnaülema nooremabi 4. jaoskonnas Brezinski [Brizinski] kantselei 
Märjamaal, kokkupõrkes Kohila lähedal sai kaks tragunit kergelt haavata. 17. detsembril tungis lätlaste jõuk 
kallale urjadnik Viikile ja urjadnik Deiterbornile Pärnumaal. 18. detsembril sai Tallinnas kahe püstolilasuga 
raskelt haavata Belomorski polgu staabikapten Dunin-Slepets. 19. detsembril ründasid lätlased Halinga vallas 
urjadnik Kaske ja 20. detsembril urjadnik Ravelit. 23. detsembril sai Põltsamaal „agitaatorite arreteerimisel“ 
surma alamväelane ja haavata baltisakslasest ohvitser.



Tuna  3/2015 49

lähedal maha aktsiisiametnik, kellel oli kaa-
sas 2000 rubla. Eesti ajakirjandus kvalifitsee-
ris selle tapmise röövmõrvaks.55

Mastaapsemad valitsusasutuste ja riigi-
ametnike vastu suunatud pogrommid leidsid 
aset Narvas, Pärnus, Rakveres, Jõhvis, Mär-
jamaal ja Raplas, kuid need jäid pigem üksik-
juhtudeks ega levinud üle maa. Tallinna Ring-
konnakohtu (hõlmas Eestimaa kubermangu 
ja Narva linna; EAA, f. 105) ja selle prokuröri 
fondis (EAA, f. 139) on umbes veerandsada 
nimelist toimikut politseinike ja sõjaväelaste 
elu ja varanduse kallale kippumise kohta 
1905. aastal. Seejuures on individuaalsete 
kallaletungide ja tapmiskatsete ohvritest 
politseinike (12) hulgas 2/3 eestlastest kord-
nikud ja urjadnikud, 1/3 pristavid ja maakon-
naülemate abid; sõjaväelased on enamasti 
Tallinnas paiknenud sõjaväeosade reamehed 
või kasakad.    

16. oktoobri 1905 reeglite järgi tuli polit-
seid teavitada koosolekutest ja politseinik 
võis koosolekul viibida, et korra järele val-
vata. 17. oktoobri vabadusakti tõlgendas rah-
vas aga nii, et võimudelt luba kokkutulekuks 
pole enam vaja küsida ja politsei ei pea koos-
olekutel viibima. Sellest tekkis hulk konflikte, 
kus politseinik sõna otseses mõttes ukse taha 
tõsteti.

Väga üldine oli impeeriumi ametliku 
sümboolika kõrvaldamine või lõhkumine nii 
linnas kui maal, nekrutite teenistussemineku 
takistamine, kroonu viinapoodide ja ladude 
ning mõisakõrtside rüüstamine, sideliinide 
kahjustamine (telefonipostide mahasaagi-
mine, telefonide lõhkumine). Diversiooni-
dest raudteel oli tõsisem rongide rööbastelt 
mahaajamine 13.–14. detsembril ja Raasiku 
silla õhkulaskmine.

Vägivallateod vabrikuadministratsiooni 
vastu piirdusid enamasti vihatud meistrite 
kottiajamisega. 23. jaanuaril (teistel andme-
tel 17. veebruaril) 1907 tapeti Lausmanni 
masinatehase meister Anderson Tallinnas, 

25. mail 1907 tapeti Narva linamanufaktuuri 
direktor Otto Pelzer.

Nn. kirikudemonstratsioone, mis oli laialt 
levinud protestivorm Lätis,56 Eestis peaaegu 
ei esinenud, seal piirduti kirikuõpetajatelt 
raha väljapressimisega, jumalateenistuse 
segamisega mõnes pühakojas (Maarja kirikus 
Tartus, Elisabethi kirikus Pärnus, Kanepis), 
õpetajate kottiajamise katsete, ähvardamise ja 
mõisnike patronaadiõigusega ametisse mää-
ratud pastorite „lahtilaskmisega“. Pastorite 
koostöö mõisnike ja karistajatega süvendas 
usulist võõrandumist, mida märkisid ka pas-
torid ise oma aruannetes konsistooriumile.

Illegaalses kirjanduses püüti kirikuõpeta-

Tallinna Ringkonnakohtu prokuröri järelevalve toimik 
Teataja väljaandja ja toimetaja K. Pätsi kuritegude 
kohta 1905. EAA, f. 139, n. 1, s. 1181

55 – in. Mõrtsukatöö röövimise mõttel. – Teataja, 08.11.1905.
56 Ühe kaasaegse sõnul käinud Läti kirikutes kristluse ja sotsialismi võitlus ning 1905. aasta suve alguseks peata-

tud jumalateenistused 30 Läti ala luterikirikus. (P. K. [P. A. Kulakovskij]. Revoljucionnaja social-demokratija 
v Pribaltijskom krae. N. S. Ščetinin, Sestroreck, [1907], lk. 13.)
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jatest jätta muljet kui silmakirjalikest ja eba-
moraalsetest inimestest, kes, nagu ilmalikud 
mõisnikudki, elavad rahva turjal. Õigeusu 
ikoonide hävitamine mõnel pool võis olla 
suunatud kiriku vastu üldse, ametliku riigiki-
riku või pigem siiski Vene isevalitsuse kohal-
olekut markeeriva sümboli vastu. Õigeusu 
preestrid on mälestustes üldiselt positiivsed 
ja rahvalähedased tegelased, kes pehmenda-
sid repressioone, luteriusu vaimulikud aga 
negatiivsed ja pahelised. Viimast kinnitatakse 
rohkete episoodidega, kus pastorid esinevad 
mõisnike ja karistussalkade abilistena. Sot-
siaaldemokraatide lendlehtedes on mõlema 
kiriku vaimulikud vabaduse vaenlased ja vai-
mupimeduse levitajad.57

Mõisate massiline ründamine ja seal toi-
munud hävitustöö oli kõige laiaulatuslikum 
terroristlik aktsioon Balti kubermangudes 
1905. aastal. Kuna sellest on üksikasjaliselt 
varem kirjutatud, siis piirdun vaid mõne 
arvuga meeldetuletuseks. Kokku sai ametli-
kel andmetel Balti kubermangudes kanna-
tada 583 mõisat, neist Lätis 422 ja Eestis 161. 
Viimastest sai tõsisemalt kannatada u. 100 
härrastemaja Eestimaa kubermangus ja Pär-
numaal, neist 65 põletati, ülejäänud lõhuti ja 
rüüstati. Kahjude suuruseks hindasid mõisnike 
komisjonid üle 12 miljoni rubla, millest Eesti 
ala arvele langes üle 3,2 miljoni ehk 26,6%. 
Kindlustusseltside väljamaksete, riikliku soo-
duslaenu, rüütelkondade laenu- ja solidaarsus-
fondide, annetuste ja mõisnike omavahendite 
arvel enamik purustatud hooneid taastati.58

Eesti sotsiaaldemokraatide juhid distant-
seerusid juba 1905. aasta oktoobris niisugu-
sest vägivallast, kuigi olid oma lendlehtedes 
viimase ajani kihutanud rahvast üles vaba-
nema mõisatest ja mõisnikest. 8. detsembril 

ergutas VSDTP Tallinna komitee Peterburist 
saadud signaali peale töölisi ülestõusule, tea-
des et relvastatud võitluseks valitsuse sõja-
väega puudub tal vähimgi võimekus.59  

Üsna paljud 1905. aasta sündmustes osa-
lenud ja nende kaasaegsed mõistsid mõisate 
lõhkumise oma mälestustes hukka. Mõtlema-
tud vägivallateod ei viinud eesmärgile, linna-
mehed ja põletajad tõid kaasa õnnetuse, tege-
likud süüdlased põgenesid ja karmi karistust 
kandsid enamasti süütud. Paljudele ei mahtu-
nud tagantjärele pähe, et eestlased võisid toi-
mida nii rumalalt. Sestap levis rahvapärimu-
ses laialt veendumus või vähemasti kahtlus, et 
kogu vägivallatsemine ja märatsemine maal 
oli mõisnike ettekavatsetud provokatsioon 
selleks, et mustata eestlasi valitsuse silmis ja 
saada suuri hüvitisi veelgi luksuslikumate los-
side ehitamiseks. Mitmed „pealtnägijad“ kin-
nitasid, et mõisad panid põlema kinnimaks-
tud agendid, kas mõisnikud või nende pojad 
ise. Ka oli laialt levinud seisukoht, et linnast 
tulnud põletajad sundisid talupoegi tapmise 
ähvardusel jõuga kaasa tulema.60 1935. aastal 
tuli tuntud ajakirjanik Mihkel Aitsam juunior 
Päevalehes välja versiooniga, mille kohaselt 
oktoobrikuu rüüstamised Tallinnas ja Harju-
maal toimusid sandarmiagentide ässitusel.61       

Parun Budbergi tapmine

Pärast 1905. aasta detsembri massilisi rüüsta-
misi oli uus terrorismi kõrgpunkt Eestis tõe-
näoliselt 1907. aastal, kui vaiksesse Tartusse 
põgenes varju rühm läti terroriste, kokku u. 
7–10 inimest Gustav Latzki (Lackis, varju-
nimi Alfons) juhtimisel62 ja relvastatud sal-
gad tegutsesid Tartus VSDTP Põhja-Liivi-

57 VSDTP Võru grupi lendleht „Kirik“. 1905. EKM EKLA, f. 172, m.17:1, l. 49–51. Ärakiri.
58 Vt. T. Karjahärm. Mõisnike kahjud 1905. aastal Eestis ja nende hüvitamine. – Tuna 2013, nr. 2, lk. 57–83; T. 

Karjahärm. 1905. aasta Eestis, lk. 117–198.
59 VSDTP Tallinna komitee lendleht „Peterburi Tööliste saadikute Nõukogu üleskutse“ 08.12.1905. ERAF, f. 

27, n. 1, s. 139, l. 4.
60 Vt. Rahvamälestisi 1905. aastast Eestis. Kogunud „1905. aasta Seltsi“ ülesandel Vold. Johanson 1934. a. suvel. 

Kahes köites, I–II. Tartu, 1934. EKM EKLA, f. 172, m. 5:1; f. 172, m. 6:1.
61 M. Aitsam. Provokaatorite käsi 1905. a. revolutsioonis. – Päevaleht, 01.12.1935, 08.12.1935, 15.12.1935.
62 Riia Kaitsejaoskonna (Ohranka) ülema kohusetäitja rittmeister Florinski Politseidepartemangu Eriosakon-

nale. Agentuurandmete kokkuvõte VSDTP Põhja-Liivimaa Ringkonna Organisatsiooni kohta 1907. aasta 
augustikuu eest 05.07.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 33–34.
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maa Ringkonna Organisatsiooni täidesaatva 
Komitee63 juures ja Tallinnas.64

Kõige tähelepanuväärsem ja kõmulisem 
tolle aja vägivallategudest oli parun Budbergi 
tapmine 17. veebruaril 1907 Luiste vallas 
Teenuse mõisa territooriumil, kui parun oli 
teel Vigala mõisast Risti raudteevaksalisse, 
et jätkata sõitu Tallinnasse. Metsateel varit-
senud mehed (allikates märgitud 5 või 6) 
tapsid paruni revolvritulega ja röövisid tal 
kaasas olnud Vigalas kogutud rendiraha 
15 000–17 000 rubla. Ühtlasi tapsid terroris-
tid Budbergiga kaasas olnud koka Jaan Liivi 
ja haavasid raskelt kutsar Karl Laaserit, kes 
jäi vaevu ellu.65 Legaalne ajakirjandus käsitas 
Budbergi tapmist kui röövmõrva, nimetades 
seda  „hirmsaks mõrtsukatööks“.66 Niisugune 
hukkamõistev interpretatsioon jäi ka edaspidi 
valdavaks, kuid oli ka teistsuguseid arvamusi 
ja kommentaare.  

Parun Otto Budberg von Bönningshausen 
oli endine Eestimaa Rüütelkonna peamees ja 
maanõunik, 1906. aastast parlamendi ülem-
koja Riiginõukogu liige, tegelik riiginõunik 

63 VSDTP Põhja-Liivimaa Ringkonna Organisatsioon asutati 1906. aasta oktoobris Tartus Lõuna-Eesti orga-
nisatsioonide ühendamiseks; selle liikmeskonna moodustasid mitmest rahvusest üliõpilased ja töölised. 
Organisatsiooni (kesk)täidesaatva komitee („keskkomitee“) esimees oli Aleksander Kesküla, juhtisikud Otto 
Sternbeck, Marta Lepp, Johan Lehmann (Leemann). Tuntumad tegelased olid salapolitsei andmeil eestlas-
test veel Rudolf Nieländer, varasemast hästi tuntud üliõpilane Karl Ast, Eduard Pohla (Limberg), Hindrek 
Peerand, Jelena Obst, Alfred Mäeloog, Friedrich Lin(n)umägi, lätlastest Gustav Latzki, Kārlis Bulle ja Kriš-
jānis Salniņs. VSDTP Põhja-Liivimaa Ringkonna Organisatsiooni täidesaatva komitee võitlussalga koosseisu 
kuulusid 1907. aasta märtsis sandarmirittmeister Pokrošinski teadmise järgi A. Kesküla, G. Latzki, K. Ast, J. 
Obst, R. Nieländer, J. Lehmann, Neiman, O. Sternbeck, endine üliõpilane „Anton“. (Liivimaa kubermangu 
sandarmivalitsuse ülema abi Tartu maakonnas rittmeister I. T. Pokrošinski politseidepartemangule 12.03.1907. 
ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 1–8; Liivimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülema abi Tartu maakonnas rittmeister 
I. T. Pokrošinski politseidepartemangule 14.07.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 34–56; K. Kiiman.1905.–06. a. 
võitlus ja vangipõli. – 1905. aasta revolutsiooni päevilt, lk. 105; M. Aitsam. Jõulud Vigalas, lk. 404–409; F. Kull. 
Mässumehi ja boheemlasi, lk. 37–38; K. Jaanson. Algus, lk. 64–77.) F. Kull nimetab lendsalka „Põhja-Liivimaa 
sotsiaaldemokraatliku partei võitlussalgaks“, H. Moosberg „võitlusrühmaks Täitevkomitee juures“. Siinkohal 
esitatud isikunimede loetelu ei saa olla täpne ega täielik.  

64 Põhja-Eesti relvastatud salga liikmetest, kes kogunesid Mai Mülleri korteris Tallinnas Riesenkampfi (praegu 
Vilmsi) tänava majas nr 44 ja Aleksander Nielmanni söögimajas, ning nendega seotud isikutest on kirjanduses ja 
politseimaterjalides  sagedamini mainitud järgmisi: Anton Holunder, Johan Lehmann, Eduard Sommer, Johan 
Nael, Jakob Leis, Johannes Saareoks, Johannes Rotberg, Hans Kiis, Priidik Ummus, Karl Sild, Aleksander 
Nielmann, Aleksander Donner, Johannes Müller, Voldemar Johanson, Jaan Luksep(p), Johannes Meister, 
Doosa (Dionissi?) Rebane, Johan Tühjasmaa, Hendrik Sikemäe, Karl Remmert. (Eestimaa kubermangu san-
darmivalitsuse ülem polkovnik A. V. Mezentsev politseidepartemangule 14.04.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, 
l. 9–23.) 1907. aastal Tallinnas tegutsenud relvastatud salga vahekord VSDTP Tallinna komiteega pole selge.

65 Budbergi tapmise mõneti lahkuminevaid kirjeldusi vt.: M. Aitsam. Jõulud Vigalas, lk. 372–374; M. Ait-
sam. Parun Budbergi tapmise saladus. – Päevaleht, 18.11.1934; J. Leeman. [Mälestused.] EKM EKLA, f. 172, 
m. 2:20, l. 3–5.  

66 Hirmus mõrtsuka töö. – Noorus, 22.02.1907; N. Parun Budbergi tapmise asjus. – Sõnumed, 22.02.1907; Tal-
linnamaalt. Parun Budbergi tapmise kohta. – Hommik, 23.02.1907.

Liivimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülema abi 
Tartu maakonnas sandarmirittmeister I. T. Pokrošinski 
politseidepartemangule 30.09.1905.  
GARF, f. 102,OO, n. 1905, s. 3/45, l. 18
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ja kammerhärra.67 Et tegemist oli kõrge rii-
gitegelase ja keisri õukondlasega, siis äratas 
mõrv ülevenemaalist ja rahvusvahelist tähe-
lepanu. Üle Eesti võeti kinni hulk kahtlus-
aluseid, sh. asjasse mitte puutuvaid inimesi. 
Vigala ja Velise vallale kui „poliitiliselt eba-
usaldusväärsetele“ määras kindralkuberner 
kollektiivse karistuse, kummalegi 3000 rubla 
trahvi (maksid vallamaksukohuslased), „tap-
jate leidmisele ja väljaandmisele mittekaasa-
aitamise eest“.68 Kui uurimisel selgus, et 
nende valdade elanikud polnud tapjad, neid 
trahvist ei vabastatud, kuigi peaminister Sto-
lõpin peatanud trahvi sissenõudmise ajutiselt 
II riigiduuma liikme Tõnis Jürise palvel.

Terroristide lendsalga protsessil Peterburi 
sõjaringkonnakohtu väljasõiduistungil Tallin-
nas (27. juuni – 5. juuli) oli kohtualuseid 19, 
süüdistuse tunnistajaid 32. Lendsalga pature-
gister oli muljetavaldav: lisaks Budbergi tap-
misele veel kordnik Šelkovski ja vabrikumeis-
ter Andersoni tapmine Tallinnas, röövkallale-
tungid talupoegadele koos piinamise ja pus-
sitamisega. Budbergi ja tema koka tapmises 
mõistis sõjakohus surma Anton Holunderi, 
Voldemar Johansoni ja Eduard Sommeri. 
Kordniku tapmises mõisteti surma Johannes 
Saareoks.69 Sunnitööle ja vangi mõisteti 13 
inimest.70 „Terroristideprotsessi“ valgusta-
misel refereerisid Eesti suuremad ajalehed 
kohtu ametlikke materjale ega lisanud midagi 
süüaluste õigustuseks.71

Kohtuprotsessile vaatamata on Budbergi 
tapmise tagapõhi üsnagi segane. 1905. aasta 

lööksalga juht ja järgmistel aastatel esseeriks 
hakanud K. Kiiman kinnitas 1931. aastal, et 
Budbergi tapmine oli VSDTP Põhja-Liivi-
maa Ringkonna Organisatsiooni lendsalga 
töö. Umbes samal ajal, 1933. aastal avaldas 
Kominterni Eesti sektsiooni häälekandja 
Proletaarne Revolutsioon Eestis enamlase 
Oskar Elleki mälestused, kus väidetakse, et 
Budbergi tappis „Tallinna sotsiaaldemokraat-
liku organisatsiooni võitlussalk“, mis koosnes 
u. kümnest mehest, kellest ta mäletas nime-
liselt kolme (Voldemar Johanson, Eduard 
Sommer, Toomingas). See salk tegutsenud 
täiesti omapead ja vastu VSDTP Tallinna 
komitee tahtmist, sest komitee oli VSDTP 
Peterburi komitee soovitusel ja alludes par-
teikongressi resolutsioonile terrori lõpeta-
mise kohta (aprill 1906)72 otsustanud võitlus-
salga laiali saata. Viimane aga ei kuuletunud 
linnakomitee otsusele, kuna Budbergile mää-
ratud surmanuhtlus oli täide viimata.73 Sõna-
kuulmatud võitlussalga liikmed arvati koguni 
parteist välja, kuigi formaalselt. Atentaadi 
planeerijad nõudsid Ellekilt kui tollaselt lin-
nakomitee sekretärilt surmaähvardusel neile 
relvade kätteandmist. Ellek keeldus. See-
sama võitlussalk tappis ka Lausmanni tehase 
meistri Andersoni, „kes kui tsaarivalitsuse 
truu koer tööliste poolt vihatud oli“. Linna-
komitee keeldus üksmeelselt lõhkepommide 
väljaandmisest uute terroriaktide toimepane-
miseks (sh. suure hulga parunite õhkulask-
mise Budbergi matustel).74

Ühe teise allika järgi sai Ellek linnako-

67 V. A. Demin. Verxnjaja palata Rossijskoj imperii. 1906–1917. Otv. red. V. V. Šelohajev. ROSSPÈN, Moskva, 
2006, lk. 286, 304–305. O. von Budberg oli valitud Riiginõukogu esimesse koosseisu Eestimaa kubermangu 
(suur)maaomanike kuurias (от землевладельцев), kuulus tsentristide gruppi.

68 Obzor dejatel`nosti upravlenija, lk. 268.
69 Holunder, Johanson ja Saareoks poodi Rahumäel teeäärse männi otsa, Sommer mürgitas end ise vanglas.
70 M. Aitsam. Jõulud Vigalas, lk. 407–409.
71 Parun Budbergi tapmise protsess. – Õigus, 28.06.1907; 30.06.1907; 05.07.1907; 07.07.1907 [Kahe viimase kirjutise 

autor on v]; Sõjakohtust. – Päevaleht 28.06.1907; 30.06.1907; 07.07.1907 [Kirjutise kahe viimase osa autor on 
-s]; „Pwlht.“, –oot–. Parun Budbergi asi sõjakohtus. – Elu, 07.07.1907 [„Elu“ ilmus suletud Postimehe asemel].

72 1906. aprillis toimunud VSDTP IV kongress otsustas „võidelda üksikute isikute või rühmade selliste välja-
astumiste vastu, mille eesmärgiks on rahva haaramine sotsiaaldemokraatliku partei nimel või deviisi all“.

73 Pole teada, kes Budbergile surmanuhtluse määras, ilmselt on tegemist üksnes prominentse ja suurte rendi-
rahadega ringi sõitva ohvri väljavalimisega.

74 O. Ellek. Väikesed märkused meie esimesest suurest revolutsioonist. Sm. O. Elleki mälestuste järgi. – Prole-
taarne Revolutsioon Eestis 1933, nr. 13, lk. 18–19. O. Ellek nimetas Budbergi „parasiidiks ja timukaks“, andes 
mõista, et parunile kulus ära niisugune kohtlemine.
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mitee sekretäriks alles 1907. aasta mais, 
s. o. Budbergi tapmisest mitu kuud hiljem, ja 
oli selles ametis väga lühikest aega.75 Salga 
aktiivse tegelase Johan Lehmanni (mõned 
pidasid teda salga juhiks) mälestuste järgi 
polnud vandenõulastel plaanis parunit tappa, 
vaid ainult hankida vahendeid endi ülalpi-
damiseks. Aktsiooni juht ja algataja olnud 
Vigala aednik varjunimega „Maamees“, kes 
teadis Budbergi liikumise marsruuti, täide-
viijad olid Lehmanni sõnul Anton Holunder, 
Voldemar Johanson, Johannes Nael, Johan-
nes Saareoks ja Eduard Sommer.76

Sõjakohtu süüdistuses nimetatakse Bud-
bergi tapjaid „Põhja-Eesti terroristide lend-
salgaks“, kes riisumiste ja röövmõrtsuka-
töödega kogub raha revolutsiooni heaks.77 
Sellega oli mainitud terroristide seos revo-
lutsionääride ja sotsiaaldemokraatidega ning 
nende tegude poliitiline varjund. Lendsalga 
kuritegudega (5 episoodi, sh. kolm tapmist) 
oli kohtu all 19 isikut, kellest 17 mõisteti 
süüdi. Enamik „kuritegeliku ühenduse“ liik-
meid vahistati Tallinnas, kuid neid saadi kätte 
ka Tartust, Narvast ja Peterburist. Mitmel 
neist oli selja taga üsna kirju ja vägivaldne 
minevik. Holunder, keda peeti Budbergi rün-
nanud rühma juhiks, oli 1905. aastal rüüsta-
nud Ravila mõisa ja siis põgenenud Soome, 
kust ta saatis Tallinna relvi ja padruneid. Leh-
mann oli Soomes koos Kiimani, Peerandi ja 
Pohlaga formeerinud relvastatud salga, kel-
lega ta 1906. aastal Eestis randus, et võitlust 
jätkata ja ekspropriatsioone toime panna.78 
Aleksander Do(n)ner/Tooner oli 1905. aas-
tal VSDTP Tallinna komitee liige, Jakob Leis 
Vologda kubermangu väljasaadetu, kes sealt 
salaja Eestisse tagasi tuli.

Kahtlustatavate elukohtade läbiotsimis-
tel leidis politsei relvi, keelatud kirjandust ja 
röövitud raha. Raha, mida olnud kuni 17 000 
rubla, saatus on ebaselge. Eliisabet Beseni 
tunnistuse järgi sai iga tapmisest osavõtnu 
(neid olnud 6) 1000 rubla. Salga kassapidajaks 

nimetatud Johannes Tühjasmaa korterist leiti 
läbiotsimisel lõngakera seest 4921 rubla. Tähe-
lepanuväärne on salapolitsei teave selle kohta, 
et osa röövitud rahast jagati VSDTP Tallinna 
komitee ja VSDTP Põhja-Liivimaa Ringkonna 
Organisatsiooni täidesaatva komitee vahel.79 
Tallinna komitee osas kinnitab seda ka Oskar 
Ellek oma mälestustes. Seega võiks arvata, 
et kõnealune terroristide rühm, mis tegutses 
Tallinnas ja Põhja-Eestis, ning Põhja-Liivimaa 
lendsalk olid seotud omavahel ja ka mõlema 
parteikeskusega Eestis, kes röövitud raha 
vastu võttes aprobeeris Budbergi tapmist kui 
poliitilist ekspropriatsiooni.

Mida teadis Tallinna ja Tartu relvastatud 
salkade kohta salapolitsei? Hästiinformeeri-
tud agentuurile tuginedes teadis üsna palju, 
igatahes piisavalt selleks, et võtta ette nende 
salkadega seotud organisatsioonide üldine 
järkjärguline „likvideerimine“. 1907. aasta 
veebruaris–märtsis arreteeritud Tallinna 
võitlusgruppi kuulumises kahtlustatavate 

1905. aasta Seltsi üleskutse ajalehes Rahva Sõna 
1905/6. aasta sündmuste jäädvustamiseks 1.03.1930.

75 G. Schidlovski. Vana enamlase O. Elleki mälestuseks. – Proletaarne Revolutsioon Eestis 1933, nr. 13, lk. 45.
76 J. Lehmann. Kuidas tapeti parun Budberg. – Postimees, 31.10.1934.
77 Refereeritud: M. Aitsam. Jõulud Vigalas, lk. 404.
78 K. Kiiman. 1905.–06. a. võitlus ja vangipõli, lk. 104–105.
79 K. Jaanson. Algus, lk. 74.
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(neid oli u. 15) ja nendega seotud isikute 
(neid oli umbes sama palju) ülekuulamine 
viis Eestimaa kubermangu sandarmivalitsuse 
ülema polkovnik Mezentsevi järelduseni, et 
parun Budbergi tapmine toimus Tallinna ja 
Tartut ühendava revolutsioonilise organisat-
siooni otsuse (приговор) kohaselt.80 Sedalaadi 
VSDTP Eestimaa Ühendus oli veebruarikuus 
Terijoel Soomes küll loodud, kuid vaevalt lan-
getas see ühendus Budbergi tapmise otsuse, 
sest terroriaktidest oli VSDTP juba varem 
loobunud ja Eesti parteiorganisatsioonide 
praktikast pole teada ühtki taolist pretse-
denti. Tõenäoliselt leppisid asjasthuvitatud 
terroristid Tallinnas ja Tartus omavahel väga 
kitsas ringis (konspiratiivsetel kaalutlustel) 
ühises tegutsemises kokku. Tartu maakonna 
sandarmiülemal rittmeister Pokrošinskil 
olid märtsikuu algul VSDTP Põhja-Liivi-
maa Ringkonna Organisatsiooni täidesaatva 
komitee liikmeskonna kõrval osaliselt teada 
ka täitevkomitee võitlusgrupi oletatavate liik-
mete nimed.81

Koguteoses „1905. a. revolutsiooni päe-
vilt“ (1931), mis tõenäoliselt koostati Mihkel 
Martna vaimse egiidi all, avaldati väljavõte 
surmamõistetud Anton Holunderi kirjast, 
milles oli juttu metsikust piinamisest „Gre-
guse kabinetis“ Riia eeluurimisvanglas. Toi-
metuse ehk anonüümse autori kommentaaris 
kirjale on öeldud: „Seni on täiesti ekslikult 
Budbergi tapmislugu seotud sotsiaaldemo-
kraatliku partei nimega. Kuigi teo korda-
saatjad olid partei liikmed, võtsid nad ette 
tolle terroristliku akti täiesti omapead, ilma 

komitee nõusolekuta. Partei ei tunnustanud 
isiklikku terrori.“82 Samas koguteoses kirju-
tab Karl Kiiman, et tegemist oli ekspropriat-
siooniga ning kõik lendsalga mehed tahtsid 
end ohverdada parema tuleviku heaks, oma 
elu „andsid nad uhkelt“ piinakambrites, 
oma kaaslasi reetmata.83 Aleksander Loo-
ring, kes ekslikult pidas Budbergi tapjateks 
Velise mehi, kiitis neid: „Ei olnud veel mur-
tud Velise meeste julgus ja vastupanu tahe. 
Kõrvaldati teelt varakult see kuberneri kan-
didaat, kes juba selle lootusega, et ta kord 
kuberneriks saab, kogu ümberkaudset rahvast 
hirmul hoidis.“84

Üks Põhja-Liivimaa salga juhtivaid tege-
lasi Johan Lehmann kinnitas 1934. aastal, et 
„Budbergi loos olid ühendatud nii poliitiline 
atentaat kui ekspropriatsioon“.85 Lehman-
niga polemiseeris ajakirjanik, ajaloouurija 
ja 1905. aasta tegelane Mihkel Aitsam juu-
nior, kes järjekindlalt rõhutas seisukohta, et 
Budbergi tapmine polnud poliitiline atentaat 
koos eksproprieerimisega, vaid selge „rööv-
mõrtsukatöö“.86 Aitsam rõhub koka tapmi-
sele ja kutsari haavamisele, kuna mõlemad 
olid eestlased ja langesid terroristide ohvriks 
täiesti juhuslikult ja teenimatult.87Aitsami 
raamatu kommentaarides nimetab Budbergi 
tapmist röövmõrvaks ka ajaloolane Toomas 
Hiio.88

Kummalisel kombel läksid ENSV ja EKP 
ametlikud ajalood Eestimaa mõisnike Bara-
noffi ja Budbergi tapmisest häbelikult mööda, 
kuigi mõne „vihatud mõisniku“ tulistamist 
on tunnustavalt nimetatud.89 Läti autor Jānis 

80 Eestimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülem polkovnik A. V. Mezentsev politseidepartemangule 14.04.1907. 
ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 9–23. Ühes teises raportis märgib Mezentsev vajadust tugevdada kahe kubermangu 
salapolitsei koostööd ja ühendada agentuuride jõupingutused, kuna Tallinna ja Tartu terroristid tegutsevad 
üheskoos. (Eestimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülem polkovnik A. V. Mezentsev politseidepartemangule 
17.05.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 258, l. 6–7.)

81 Liivimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülema abi Tartu maakonnas rittmeister I. T. Pokrošinski Liivimaa 
sandarmivalitsuse ülemale kindralmajor I. D. Volkovile 12.03.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 1–8.

82 Surmamõistetu kiri tsaristlikust vanglast.[Koos anonüümse kommentaariga.] – 1905. aasta revolutsiooni 
päevilt, lk. 68.

83 K. Kiiman. 1905.–06. a. võitlus ja vangipõli, lk. 105. Teenekas lööksalga juht K. Kiiman hakkas ise esseeriks 
ja tema sümpaatia terroriaktide suhtes võib olla seletatav ka selle asjaoluga. 

84 A. Looring. Punased aastad Läänemaal, lk. 51–52.
85 J. Lehmann. Vastuseks M. Aitsamile. – Postimees, 20.11.1934.
86 M. Aitsam. Parun Budbergi tapmise saladus. – Päevaleht, 18.11.1934.
87 M. Aitsam. Vastus Joh. Lehmanni avalikule kirjale. – Postimees, 28.11.1934.
88 T. Hiio. Kommentaaarid. – M. Aitsam. 1905. aasta revolutsioon, lk. 375, kommentaar 69.
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Krastiņš mainib oma Stalini ajal ilmunud 
monograafias (1952) Budbergi tapmist ja ülis-
tab kõiki terroriste-löökrühmlasi (боевики) 
kui kangelasi.90 Tema juhendatava Hilda 
Moosbergi väitekirjas on Budbergi „tapmine“ 
ja 15 000 rubla „anastamine“ (захват) essee-
ride kätetöö, mis andis valitsusele võimaluse 
tugevdada repressioone kõigi teisitimõtlejate 
vastu.91 Väitekirja lühendatud eestikeelses 
trükiversioonis (1955) see mitmeid küsimusi 
tekitav episood puudub.

13. aprillil 1907 tegid VSDTP Põhja-Lii-
vimaa Ringkonna Organisatsiooni sõjalise 
grupi liikmed koos lätlastega (Pihkvas olid 
politsei andmeil Johannes Lehmann, Eduard 
Pohla, Jelena Obst, Hindrek Peerand, neli 
lätlast jt.) katse eksproprieerida raudtee 
kassat Pihkvas, mis ebaõnnestus, kuna san-
darmid olid asjast teadlikud.92 Politsei piira-
misrõngas VSDTP Eesti organisatsioonide 
ümber hakkas kokku tõmbuma. 18. aprilli ööl 
vastu 19. aprilli 1907 algas sõjaväeorganisat-
siooni ja töölisorganisatsiooni liikmete üldine 
likvideerimine (общая ликвидация) Tallinnas, 
toimusid läbiotsimised 104 isiku juures kõigis 

kolmes sõjaväepolgus, kinni peeti 44 isikut.93 
19.–21. aprillil 1907 vahistati Tartus VSDTP 
Põhja-Liivimaa Organisatsiooni täidesaatva 
komitee ja sõjalise organisatsiooni liikmeid 
ning aktiviste 40, sh. 9 üliõpilast, hiljem arre-
teeriti veel 17 inimest. Mõned võeti kinni 
isegi Riias.94

Põgenemisel tappis läti terrorist Latzki 
20. aprillil Tähtvere tänaval Tartu I jaoskonna 
abipristavi Artur Fuchsi, jaoskonna ülevaa-
taja Künnapuu sai haavata. Lisaks keelatud 
kirjandusele võeti ära organisatsiooni kirjava-
hetus, relvi ja 19 pommi.95 Sellega sai VSDTP 
Põhja-Liivimaa organisatsioon surmahoobi, 
maikuus lahkus tema juht Aleksander Kes-
küla Tartust ja Eestist koos Marta Lepaga 
Soome, kus pagulastest oli tekkinud terve 
eesti kogukond. 1906. aastal oli Helsingis u. 
3000 eestlast, suurem osa neist pagulased.96

Umbes samal ajal, 1907. aasta kevadel 
tekkis Tartus esimene eesti sotsiaalrevolutsio-
nääride organisatsioon vene esseeride Tartu 
osakonna mõjutusel, mis oma programmi ja 
ideoloogia sai sealt, kuid oli autonoomne;97 
likvideeriti 1907. aasta novembris.

89 Eesti NSV ajalugu kolmes köites, II, lk. 411.
90 Ja. P. Krastyn`. Revoljucija 1905–1907 godov v Latvii. Otv. red. A. L. Sidorov. Akademija nauk SSSR, Institut 

istorii, Москва, 1952, lk. 190.
91 G. I. Mosberg. Revoljucija 1905–1907 gg. v Éstonii.  Dissertacija na soiskanie učenoj stepeni doktora istoričeskix 

nauk. Glavy V–VII. Naučn. konsul`tant Ja. P. Krastyn`. Akademija nauk SSSR, Institut istorii, Moskva, 1953, 
lk. 763–764. Tallinna esseeride tegevusele mõisate põletamise ja eksproprieerimiste õhutamisel, kõrvuti sot-
siaaldemokraatidega, osutab M. Aitsam juunior juba 1905. aasta kohta  (M. Aitsam. Parun Budbergi tapmise 
saladus. – Päevaleht, 18.11.1934), ent selle kohta pädevaid tõendeid pole õnnestunud leida.

92 Liivimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülema abi Tartu maakonnas rittmeister I. T. pokrošinski Politseide-
partemangule 14.07.1907. ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 39.

93 Eestimaa kubermangu sandarmivalitsuse ülem polkovnik A. V. Mezentsev politseidepartemangule 19.04.1907. 
GARF, f. 102, OO, 1907, n. 8, s. 5/71, l. 7. VSDTP sõjaväeorganisatsioon Tallinnas tegutses edasi. Selle koos-
seisus oli sügisel kuni 80 mereväelast ja 70 jalaväelast. (Politseidepartemangu pealinnas ühiskondliku julge-
oleku ja korra kindlustamise osakonna polkovniku Gukašinovi ettekanne siseministrile 18.09.1907. GARF, 
f. 102, OO, 1907, n. 8, s. 5/71, l.17.

94 Riia Kaitsejaoskonna (Ohranka) ülem alampolkovnik Balabin politseidepartemangu eriosakonnale 05.07.1907. 
ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a.

95 Liivimaa kuberner N. A. Zvegintsov siseministrile 20.04.1907. ERAF, f. 27, n.1, s. 256a, l. 59; Riia Kaitsejaos-
konna (Ohranka) ülem alampolkovnik Vassiljev politseidepartemangu direktorile M. I. Trusevitšile, 06.05.1907. 
ERAF, f. 27, n. 1, s. 256a, l. 25–26; A. Dessler-Ruttik. Mälestised 1905. aastast. EKM EKLA, f. 172, m. 9:1, l. 
9. Arreteeritute nimekiri vt.: Liivimaa sandarmivalitsuse ülem kindralmajor I. D. Volkov Liivimaa kubernerile 
01.05.1907. – Revolutsioonilisi sündmusi Eestis 1905–1907, 19 [Arhiividokumentide käsikirjaline kogu], lk. 
87–88. Politseioperatsioonist ja selle tulemustest vt. K. Jaanson. Algus, lk. 73–75.

96 S. Zetterberg. Kultuurisillad ja revolutsioonituuled. Helsingi eesti kogukond 20. sajandi alguses. Soome keelest 
tlk. K. Jaanits, S. Olesk. Tänapäev, [Tallinn], 2013, lk. 77–87.

97 H. Reimann. Mälestised 1905. a. Torma kihelkonnas ja eesti sotsiaal-revolutsionääride liikumisest Tartus 
1906–1907. EKM EKLA, f. 172, m. 3:5, l. 4–6.
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Lõpetuseks

1905. aastal paistsid VSDTP Eesti organi-
satsioonide tipud, Tallinna komitee ja Tartu 
grupp silma sõjaka ja vägivaldse retoorikaga. 
Nende valdavalt noortest haritlastest juhid 
läksid kaasa üldparteiliste klišeede ja vene 
parteikaaslaste relvastatud võitluse (üles-
tõusu) loosungiga. Peavaenlaseks kuulutati 
isevalitsus, mõisnikud ja kapitalistid, kelle 
vastu õhutati suuremastaabilist sõda, mille 
pidamiseks puudusid tingimused, polnud 
piisavalt mobiliseeritud ressursse, polnud 
kompetentseid juhte, ülestõusuarmeed ega 
relvi. Eesti sotsiaaldemokraatidel polnud 
ega saanudki olla mingit varem läbi mõeldud 
relvastatud võitluse plaani, neil puudus pädev 
ülevaade nii valitsusleerist kui ka selle vas-
taste jõududest. Nii jäigi üle loota isevalitsuse 
kukutamisele (või kukkumisele) Venemaa 
suuremates keskustes, esmajoones Peterburis 
ja Moskvas, ja sõjaväe ületulekule.  

Terroriaktid, samuti vägivallaga ähvarda-
mine lendlehtedes ja rahvakoosolekutel koos 
streikide ja meeleavaldustega tekitasid ühis-
konna ülemkihtides ebakindlus- ja hirmuõhk-
konna, mis sundis valitsust, vabrikuomanikke 
ja mõisnikke rahvaliikumise survele mõne-
võrra järele andma, tegema majanduslikke 
ja poliitilisi mööndusi.

Revolutsioonilise terrori kulminatsioo-
niks Eestis oli spontaanne mõisate ründa-
mine linnatööliste (nende hulgas oli sotsiaal-
demokraate) ja maainimeste salkade poolt 
1905. aasta detsembris Põhja-Eestis ja Pär-
numaal. Mõisnike vara riisumist-ekspropriee-
rimist ja hävitamist Eestis ei saa paigutada 
mingi kindla terrorismi vormi või tüübi alla. 
Siin põimuvad läbi mitmesugused protses-
sid: demokraatlik revolutsioon isevalitsuse 
kukutamiseks kui laiem taust, (relvastatud) 
ülestõus kui võitluse äärmusvorm, sotsiaalde-
mokraatide vägivaldne või vägivalda õhutav 
taktika, massiline rahvaliikumine ja üldine 
käärimine, agraarrahutused (agraarterro-
rism), alamkihtide mäss, rahvuslik vaba-
dusliikumine, ajalooline viha ja kättemaks, 
eufooria ja anarhia. Löögi alla sattus otseselt 
mitte tsaarivalitsuse võimuaparaat, politsei ja 

sõjavägi, vaid tsiviilisikute grupp – baltisaksa 
eramõisnikud. Mõnel pool ründasid aktivis-
tid ka valitsusasutusi ja politseid. Vägivaldsed 
kokkupõrked politsei ja sõjaväega kaasne-
sid streikide ja meeleavaldustega. Erinevalt 
Lätist oli Eestis vähe individuaalseid (poliiti-
lisi) atentaate ja ametiisikute tapmisi. Mõis-
nike, mõisaametnike, politseinike ja sõja-
väelaste tapmine või haavamine oli pigem 
üksiknähtus, kuigi niisuguste episoodide arv 
oli 1905. aastal tunduvalt suurem kui „rahu-
likel“ aastatel.
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