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Saateks
Käesolev Eesti sõjaajaloo aastaraamat on viies. Nende aastaraamatute
tuumikuks on alati olnud artiklid, mis on kirjutatud aasta varem peetud
Eesti sõjamuuseumi rahvusvahelise sõjaajalookonverentsi ettekannete
põhjal, ja nii ka seekord.
2014. aasta konverentsi teema oli „Ilmasõda Ida-Euroopas – teistsugune kogemus, teistsugused mälestused“. Erinevalt läänerinde lahingutest, mis tõid Saksamaa, Prantsusmaa ja Suurbritannia ning hiljem ka
Itaalia ja Ameerika Ühendriikide vägedele kaasa tohutuid inimohvreid,
on Esimese maailmasõja sündmused idarindel jäänud selle sõja taga
järgede ja tulemuste varju.
Üldises ajalooteadmises muutus idarinde lahingutest palju tähtsamaks Venemaa revolutsioon ja enamlaste võimuletulek 1917. aastal ning
Saksamaa, Austria-Ungari ja Osmani impeeriumi lagunemine koos uute
rahvusriikide sünniga Ida-Euroopas. Idaeurooplaste endi jaoks olid veel
olulisemad nende võidukad või ka kaotusega lõppenud vabadus- ja iseseisvussõjad. Omariikluse taastas Poola ning selle saavutasid Soome ja
Balti riigid. Habsburgide topeltmonarhia lagunes, selle varemetel sündisid Austria, Ungari ja Tšehhoslovakkia. Serblased, horvaadid ja sloveenid
rajasid Jugoslaavia kuningriigi.
President Lennart Meri ütles 2000. aasta juulis Herbert Batlineri
Euroopa Instituudi väikeriikide auhinna vastuvõtmisel peetud kõnes:
„Meie maailm ei kasva, kuid riikide arv kasvab. Väikeriikide hulk suureneb ka edaspidi ja maailm oleks kergemeelne, kui ta selle realiteedi
ees silmad kinni pigistab.“ See kehtib täiel määral Esimese maailmasõja
lähemate ja kaugemate tagajärgede kohta. Tšehhid ja slovakid otsustasid
1990. aastate esimesel poolel jätkata kahe iseseisva riigina, ent Jugoslaavia
lagunemine samal kümnendil ei olnud sama rahumeelne.
Austria, Ungari, Tšehhoslovakkia, Jugoslaavia ja Poola said iseseisvaks tänu Keskriikide lõplikule lüüasaamisele 1918. aasta sügisel. Kesk
riikide võit idarindel ainult pool aastat varem mõjutas aga soodsalt mitme
rahva enesemääramisõiguse teostumist. 1918. aasta alguses tunnustasid
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Keskriigid Ukraina rahvavabariigi iseseisvust ning Saksamaa toetas
samal ajal Leedu taastamist kuningriigina. 1918. aasta märtsis Kesk
riikide ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Brest-Litovski rahulepinguga loobus Venemaa kõigist nõuetest Soome aladele (mille iseseisvust
oli Nõukogude valitsus tunnustanud juba 1917. aasta detsembris), aga
ka Kuramaale. Türgi sai tagasi 1877.–1878. aasta sõja tagajärjel kaotatud
Karsi piirkonna ja Batumi ning see toetas grusiinide, aserite ja kaudselt
ka armeenlaste enesemääramistaotlusi. 1918. aasta augustis sõlmitud
lisaleppega loobus Nõukogude Venemaa kõigist õigustest Eesti- ja Liivimaale. Eestimaa rüütelkonna viimane peamees parun Eduard Dellingshausen kirjutas hiljem, et see lubas Balti rüütelkondadel lugeda lõppenuks nende ühendus Vene impeeriumiga, mis oli sisse seatud 18. sajandi
alguse alistumislepingute ja Uusikaupunki rahuga. Nii said rüütelkonnad
asuda rajama Balti hertsogiriiki, mida Saksamaa tunnustas kõigest nädal
enne keisri kukutamist 1918. aasta novembris.
Iseseisvusliikumisi kannustas ja kasutas ära suur poliitika. Saksamaa
ja Austria-Ungari proovisid alates Esimese maailmasõja algusest oma
poole võita Vene impeeriumi vähemusrahvaid, andes neile mitmesuguseid lubadusi kuni enesemääramiseni välja. 1916. aasta lõpus taastasid
Saksamaa ja Austria-Ungari Poola kuningriigi oma marionettriigina.
Vähemusrahvastele pöörasid tähelepanu ka bolševikud, kes nägid neis
liitlasi tsaaririigi vastu, samuti USA president Woodrow Wilson, keda
ajendas idealistlik visioon rahumeelsest sõjajärgsest maailmast. Lenini
valitsus avaldas 1917. aasta novembri alguses Venemaa rahvaste õiguste
deklaratsiooni ja ka president Wilsoni 1918. aasta jaanuaris avaldatud
14 punkti rõhutasid vähemusrahvaste enesemääramisõigust.
Ukrainlaste, grusiinide, armeenlaste ja aserite, aga ka valgevenelaste,
moldaavlaste ja krimmitatarlaste iseseisvustaotlused ei kandnud vilja.
Selle põhjuseks oli rahvuslike liikumiste nõrkus, poliitikute kogenematus
ja rahvusliku eliidi killustumine paljude poliitiliste voolude vahel, peale
selle Punaarmee pealejäämine Vene kodusõjas ja ebapiisav välistoetus.
1920. aastate alguseks said nendest maadest Nõukogude impeeriumi suurema või väiksema autonoomiaga osad, erandiks oli ainult moldaavlaste
Bessaraabia, mis liitus Rumeeniaga. Alles 70 aastat hiljem – pärast NSV
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Liidu lagunemist 1991. aastal – sai enamik neid riike uuesti iseseisvaks
ning tähistab oma iseseisvuse väljakuulutamist 1917. või 1918. aastal
nüüd riikliku tähtpäevana.
Nüüdseks juba ligikaudu 100 aastat tagasi olid diplomaatilised kontaktid Ukraina, Valgevene ja Taga-Kaukaasia riikidega ka Eesti Vabariigil.
Sellest annavad tunnistust säilinud lepingud ja kirjavahetus ning omamoodi kurioosumina hilisema Eesti omariikluse hauakaevaja Johannes
Vares-Barbaruse ettepanek nimetada ta Eesti saadikuks Ukrainas.
Aastaraamatu artikliteks said Igor Kopõtini, Tamara Scheeri, Christoph
Micki, Klāvs Zariņši, Eberhard Demmi ja Mart Kuldkepi konverentsiettekanded teemadel, millest eesti keeles on vähe kirjutatud. Eberhard
Demm kõneles Juozas Gabrysest, kes Esimese maailmasõja ajal ajas
Leedu asja Prantsusmaal, Šveitsis, Saksamaal ja mujal. Gabryse väiksema
haardega analoogiks Eesti ajaloos võib pidada Aleksander Kesküla. Kaks
ettekannet puudutasid sõjalise okupatsiooni korraldust: Tamara Scheer
kirjutab Austria-Ungari okupatsioonist varem Venemaale kuulunud
Poola osas ja katsetest võita poolakad austerlaste poolele, Klāvs Zariņš
aga Saksamaa okupatsioonipoliitikast okupeeritud Kuramaa näitel. Mart
Kuldkepp käsitleb Saksa sõjaväevõimude katseid teha propagandat eesti
ja laiemalt ka teiste Balti sõjavangide seas Saksamaal. Igor Kopõtin analüüsib sõjaväevõimu Eestis, eeskätt Eestimaa kubermangus 1914. aastal,
ning Christoph Mick uurib 1919. aastal peetud Poola-Ukraina sõda IdaGaliitsias ehk tänapäeva Lääne-Ukrainas, mis väljaspool Lääne-Ukrainat
on peaaegu unustatud. Teenetemärkide asjatundja Leho Lõhmus kirjutab
eestlaste, aga ka laiemalt Eestist pärit meeste rinda ehtinud mitme riigi
aumärkidest, mis anti neile teenete eest Esimeses maailmasõjas.
Aastaraamatu pikemate käsitluste osas on Peeter Kaasiku artikkel
Punaarmee rahvusväeosadest Teises maailmasõjas. Autor nendib, et kui
Esimesse maailmasõtta läinud impeeriumide sõjavägede koosseisus loodud rahvusväeosadest sai uute rahvusriikide sõjavägede tuumik, siis veerand sajandi pärast oli protsess vastupidine. Endiste Balti riikide kodanikest formeeritud rahvusväeosade sõdureid ja ohvitsere rakendati pärast
sõja lõppu sovetiseerimise jätkajatena nii liiduvabariikide 
kõrgemas
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juhtkonnas kui ka kolhoosiesimeestena. NSV Liitu sattunud Poola,
Rumeenia ja Tšehhoslovakkia kodanikest moodustatud üksustest sai
pärast sõja lõppu nende riikide relvajõudude tuumik, mis oli Nõukogude
ohvitseride, eriti aga poliitohvitseride ja julgeolekuteenistuse kontrolli all.
Erinevalt varasematest aastaraamatutest sisaldab see number ka kolm
arvustust, milles võetakse arutuse alla 2014. aastal eesti keeles ilmunud
sõjaajalugu käsitlevad raamatud.
Toomas Hiio

