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Rahvuse kool: Eesti rahvusarmee 
kontseptsioon ja praktika 1920–1940

Igor Kopõtin

Annotatsioon. Artikkel keskendub väikeriigi rahvusarmee ülesehi-
tusele Eesti sõjaväe näitel. Täpsemalt on vaatluse all Eesti sõjaväe 
ideelised alused, ohvitserkonna arusaamad rahvusriigist, isamaaline 
kasvatus, aga mõneti ka vähemusrahvuste olukord sõjaväeteenistuses. 
Tehtud ajaloouurimuse põhjal võib jõuda järeldusele, et rahvusliku 
ideoloogia viljelemine sõdadevahelises Eesti sõjaväes oli süsteemne, 
kuid andis samas võrdlemisi rahuldavad tulemused. Analüüsi põhjal 
võib toonast Eesti sõjaväge nimetada rahvuse kooliks.

Võtmesõnad: Eesti sõjaajalugu, rahvuslus, rahvusarmee, vähemus-
rahvused

Annotation. The article concerns the topic of the concept of a national 
army. Estonian defence forces were built in 1918−1920 during the War 
of Independence. After the war, the question arose of how to develop 
the defence forces in peacetime, and on what principles. An ideological 
basis was invented on these grounds in the 1920s that transformed 
into a patriotic ideology by the 1930s, which in turn was based on the 
principle of Estonia as a nation-state. Attempts were made to introduce 
ideas which were referred to as ‘the patriotic mentality’ to conscripts 
within the framework of compulsory military service. Both the study 
time prescribed in the curriculum and the cultural training programme 
specifically designed for educating soldiers were used for this purpose.

Key Words: Estonian military history, nationalism, national defence 
forces, national minorities
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Sissejuhatus
Eesti rahvuslikku sõjaväge hakati looma 1918. aastal, kuid küsimused, 
kuidas rahvusarmeed üles ehitada ning millised peaksid olema selle 
ideeline alus ja tegevuspõhimõtted, kerkisid siiski üles alles vahetult 
enne Vabadussõja lõppu. Selle põhjus oli pragmaatiline – Vabadus-
sõjas pidi kõigepealt üles ehitama hästi toimiva sõjalise organisat-
siooni Eesti Vabariigi kaitseks ja selle juures kasutati nii välismaist 
abi kui ka kohalike vähemusrahvuste potentsiaali. Ühe Eesti sõjalise 
liitlase, Vene valgete Loodearmee hävinguga 1919. aasta lõpus, 1920. 
aasta alguses kaasnes endiste loodearmeelaste massiline üleminek 
Eesti sõjaväeteenistusse. Kuigi Loodearmeest tuli hulganisti toona 
Eestile vajalikke sõjaväespetsialiste, pidas Eesti sõjaväe juhtkond 
Vene sõdurite massilist värbamist Eesti Rahvaväe ridadesse sobima-
tuks. Just sel ajal hakkas Eesti vägede ülemjuhataja kindral Johan 
Laidoner kõnelema Eesti armee rahvuslikust iseloomust ja riigikeele 
oskuse vajadusest (Rosenthal 2006: 558).

Vabadussõja ajal moodustati küll Eesti Rahvaväes mitu mitte-eest-
lastest koosnenud väeosa (näiteks Balti pataljon, Ingeri rügement, 
Katšanovi pataljon ja Balahhovitši pataljon), kuid Eesti sõjaväe juht-
kond suhtus neisse äärmiselt ettevaatlikult ja kohati isegi negatiivselt. 
Lihtsustatult võib öelda, et Eesti rahvusarmeed eelistati üles ehitada 
etnilisel põhimõttel ja muulased ei olnud Eesti sõjaväes väga tere-
tulnud (Kopõtin 2018: 107–109). Mõnes mõttes erandiks võib pidada 
endise Vene armee sõjaväespetsialistide kasutamist Eesti Kindral-
staabi kursuste loomisel 1921. aastal (Kopõtin 2020: 375–388) ja vähesel 
määral ka Eesti merejõududes (Urb 2014: 10–11, 15, 22, 32). Nende 
teeneid kasutati niikaua, kui Eesti rahvusest spetsialistid tõstsid oma 
kvalifikatsiooni välismaal ja said asuda emigrante välja vahetama 
(Kopõtin 2018: 239–247; Pajur 1999: 153).

Küsimuseks jääb aga see, et millistel ideelistel alustel ehitati üles 
Eesti sõjaväge rahuaastatel 1920–1940 ja millistel põhimõtetel kasva-
tati Eesti sõdureid.
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Rahvuslus
Diskussioon Eesti rahvusarmee ideelistest alustest algas Eesti vanem-
ohvitseride keskel 1920. aastate alguses ja jätkus kuni 1930. aastate 
keskpaigani. Mõttevahetuse peamiseks kohaks sai Eesti sõjandusaja-
kiri Sõdur (Kopõtin 2018: 125–126). Eesti ohvitserkond nägi Eestit oma 
aktiivsemate mõtlejate vaatenurgast etnilise rahvusriigina ja pidas 
oluliseks ehitada Eesti sõjaväge üles rahvusarmee põhimõtetel. Eesti 
rahvuslust pidi sõjaväeteenistuse ajal kultiveerima sõdurite kasva-
tamise kaudu, millest pidi saama loogiline jätk peres, koolis ja ühis-
konnas toimuvale isiksuse kasvatusele (Masing 1926: 57; Traksmann 
1927a: 16; Ho 1934: 389–392). Oluliseks motivatsiooniteguriks peeti 
seejuures rahvuslikku vaimu, mis pidi aitama sõduril lahingut võita 
(Traksmann 1927b: 791–796; Villemi 1938: 604).

Ühtlasi võib täheldada, et mitme peamise vanemohvitseri mõttekäik 
oli suhteliselt sarnane ja kaldus toetama etnilist rahvuslust (Kopõtin 
2020: 226–229). Mõneti erinesid 1925.–1929. aastatel Eesti kindral-
staabi ülemana teeninud kindralmajor Juhan Tõrvandi seisukohad. 
Ta rõhutas Eesti riigi eeskujulikku seadusandlust vähemusrahvuste 
poliitikas, kuid tunnistas probleemina muulaste meelsust sõjaväetee-
nistuses. Tõrvandi arvates tulenes vähemusrahvustest sõdurite prob-
leem 1930. aastal vähemalt kolmest põhjusest, milleks olid eestlaste 
endi marurahvuslus, konfliktne ajaloomälu, aga ka piiriäärsete vene-
laste puudulik riigikeele oskus (Tõrvand 1930: 577–580).

Sõjaväkke kutsutud ajateenijaid üritati kasvatada isamaalises vaimus, 
et teenistuse lõpuks kujuneksid neist rahvusriigile ja -armeele lojaalsed 
kodanikud. Ajateenistuse eesmärk oli peale sõjalise väljaõppe andmise 
ka rahvusriigile ehk -armeele lojaalse kodaniku kasvatamine, mis polnud 
lahingulisest ettevalmistusest sugugi mitte vähem tähtis (Kopõtin 2018: 
354). Seejuures pidi ajateenijaid õpetanud ohvitser olema veendunud 
rahvuslane, niinimetatud „rahvuse õpetaja“ (Jaakson 1926: 306-308; 
Kasekamp 1931: 38-39; Masing 1926: 46–48). Tegelikkuses ei olnud paljud 
ohvitserid puuduliku ettevalmistuse ja haridustaseme tõttu sõduritele 
head eeskujud ja kasvatajad, seda eriti 1920. aastatel (Kopõtin 2020: 299).

Eesti sõjaväe juhtkond pidas oma organisatsiooni rahvuslikuks 
eliidiks. Sõjavägi ei pidanud niivõrd olema ühiskonna läbilõige, vaid 
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koosnema füüsiliselt ja vaimselt kõige tervematest Eesti rahvuse esin-
dajatest (O. J. 1924: 2; Rohkem tähelepanu 1924: 15; Kopõtin 2018: 145).1 
Veelgi enam, 1930. aastate teisel poolel võeti Eesti sõjaväes kasutu-
sele eugeenika mõõdupuud, mille kaasabil testiti, kas sõjaväeteenis-
tusse kutsutud „inimmaterjal“ on kõige kvaliteetsemat ja rassiliselt 
puhtamat tõugu. Nimelt jõuti pärast eugeeniliste mõõtmete tegemist 
järeldusele, et Eesti rahvuse kõige puhtamat ja sõjaväeteenistusse 
sobilikumat tõugu olid Läänemaa eestlased. Kagu-Eesti elanikke 
peeti rassiliste näitajate poolest vähemkõlbulikeks, seda ilmselt nende 
segunemise tõttu slaavlastega. Antropoloogilised parameetrid leidsid 
kajastust Eesti sõjaplaneerimises juba 1930. aastate algul, mil Kagu-
Eesti (sh valdavalt venelastega asustatud Petserimaa) elanikest kavat-
seti komplekteerida enamasti jalaväeosad, samas kui tehniliste relva-
liikide komplekteerimiseks sooviti kutsuda noormehi teistest Eesti 
maakondadest (Aul 1938: 461–463; Ho 1934: 96).2

Selleks ajaks kujunes välja arusaam, mille kohaselt peeti heaks 
sõduriks maapiirkondadest pärit algharidusega eesti rahvusest noor-
mehi (Reek 2015: 65; Aul 1938: 461–463). Silmapaistev Eesti sõjan-
dustegelane, kindral Nikolai Reek pidas jalaväge kõige tähtsamaks 
maaväe relvaliigiks ja jalaväelase edu sidus ta rahvusega. „Jalg-
väelane on inimene, kes kuulub teatavasse rahvatõusse. Et temast 
mõistet saada, on tarvis tundma õppida selle rahvatõu psühholoogi-
lisi omadusi, kelle poeg ta on, sest rahva iseäraldustest on tingitud 
organisatsioon, väljaõpe ja jalgväe taktika,“ kirjutas Reek 1923. aastal 
(Reek 2015: 65). Ka kindral Tõrvand arvas, et etniliselt kirju koossei-
suga armee on lahinguväljal nõrk (Tõrvand 1930: 577). Vähemusrah-
vused, kommunistid ja kriminaalse kalduvusega element ei olnud 
üldiselt sõjaväeteenistusse väga oodatud. Ajateenistuse peamiseks 
väljundiks peeti erineva sotsiaalse ja etnilise päritolu noormeeste 
sulandamist ühtseks natsiooniks. Vaatamata toonasele üldlevinud 
etnilise rahvusluse mõttelaadile märgiti väljaõppe normdokumen-
tides muuhulgas seda, et muulaste rahvuslikke tundeid ei tohtinud 

1 3. diviisi tegevuspiirkonna ülevaade (dateerimata, ilmselt pärast 1926. a). – Rah-
vusarhiiv (RA), ERA.521.2.99, l 12.
2 Väeüksuste komplekteerimise rajoonid, Kaitsevägede Staabi V (mobilisatsiooni) 
osakond, 1931. a, kaart, täiesti salajane. – RA, ERA.495.12.366, l 52.
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teenistuse ajal kuidagi riivata, et saaks neid paremini sulandada 
isamaaliselt meelestatud sõdurite massi (Laidoner 1926: 258–260; 
Haber 2008: 269; Tõrvand 1930: 577; Reek 2015: 65).3

Keelepoliitika
Eesti rahvusluse üks väljundeid oli sõjaväe keelepoliitika. Eesti keelt ei 
peetud ainult eesti rahvuse eneseidentifitseerimise üheks tähtsaimaks 
sidusaineks, vaid seda nimetati oluliseks ka Eesti rahvusarmee üles-
ehituses. Eesti rahvusarmee ülesehituses olid eriti tähtsad 1922.–1924. 
aastad, mil kehtestati muudatused, mis olid suunatud Eesti rahvus-
armee vabastamisele nn võõrmõjust. Kuna enamik Eesti sõjaväekul-
tuuri elemente talletati koos Vene armeest üle tulnud ohvitseridega, 
siis osutusid vajalikuks muudatused, mis pidid aitama Eesti sõjaväe-
teenistusest välja juurida nn Vene vaimu. Need muudatused ei jäänud 
sugugi Eesti sõjaväe organisatsioonisiseseks nähtuseks, vaid vallan-
dusid meediaväljaannete veergudel vihase lainena kõigi vastu, mis 
meenutas vana Vene armeed või oli seotud vene keele ja meelega (O. J. 
1928: 410–411; Abisogomjan 2007: 45; P. U. 1924: 2–3; Patronus 1920: 2).

Peatselt Eesti sõjaväes kehtestatud eesti keele kui riigikeele 
oskuse nõuded võimaldasid välja sõeluda Eesti ohvitserikorpusest 
„umbkeelset“ ja „võõrast“ elementi, kes olid enamjaolt vene ja balti-
saksa päritolu endised Vene armee ohvitserid. Selle tegevuse tule-
musel võeti reameestena reservi 335 sellist ohvitseri (Kopõtin 2020: 
153–154). Vaatamata rangetele eesti keele nõuetele esines teenistusse 
kaadriohvitseridena jäetud isikute hulgas 1920. aastatel veel mõnin-
gaid muukeelseid ohvitsere, keda kasutati kitsa sõjandusevaldkonna 
spetsialistidena (kindralstaabi teenistus, sõjaline haridus, topograafia 
jne). Siinkohas on tähtis märkida, et ka eesti rahvusest ohvitseride 
eesti keele oskus jättis 1920. aastatel soovida. Seetõttu korraldati Eesti 

3 Üldine õppekava sõduri aastaseks ettevalmistamiseks. I osa: Noorte 4-kuuline 
ettevalmistamine. Tallinn, 1928, lk 28–29; 10. jalaväerügement ranna- ja õhukaitse 
staabi ülemale. 15.03.1927. − RA, ERA.505.1.53, l 55–56.
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ohvitseridele eesti keele kursuseid, kuhu õpetajatena kaasati õpeta-
jate seminari ja tuntud Tallinna koolide keelespetsialiste.4

Eesti keele oskust peeti vajalikuks mitte ainult sõjaväeteenistuses 
hakkama saamiseks, vaid ka Eesti riigiideoloogia edukaks kultivee-
rimiseks sõduri-kodaniku kasvatamise käigus (Jalajas 1925: 7–10).5 
Seetõttu oli iga vastutav riviohvitser kohustatud välja selgitama noor-
sõdurite seas valitsenud riiklikku meelsuse ja vähemusrahvusest 
(nn muulastest) sõdurite arvu. Eesti keele õpetamiseks eraldati aega 
sõjalise väljaõppe kõrvalt osana kultuurselgitustöö programmist. 
Kuna enamasti komplekteeriti väeosad territoriaalpõhimõttel, sattus 
mõnesse väeossa üpris palju vähemusrahvustest umbkeelseid sõdureid. 
Väeteenistuse piiratud aja- ja muu ressursi vähesuse tõttu ei peetud 
kuigivõrd võimalikuks õpetada muulastele eesti keelt efektiivselt ja 
seda probleemi ei suudetud lahendada kuni 1940. aastani. Märkimis-
väärne on seegi, et Eesti sõjaväelased süüdistasid piiriäärsete alade 
vene koole ja õpetajaid selles, et nood polnud suutnud kasvatada vene 
noortest eesti riigile lojaalseid kodanikke ega õpetada neile eesti keelt.6 
Õpetajad omakorda märkisid, et vene noored suutsid omandada eesti 
keelt vaid ajateenistuse käigus. See sai võimalikuks ilmselt üksnes 
praktilisel kaalutlusel ning sõjaväeteenistuse iseloomu ja sealse orga-
nisatsioonikultuuri survel (Tõrvand 1930: 60–62; Lõuna 2003: 54).7

Kultuurselgitustöö
Selleks, et kasvatada lojaalsust Eesti rahvusriigile ehk niinimetatud 
„riiklikku meeleolu“, eraldati märkimisväärne ajaline ressurss, sest 
sellega seostati sõjaväe lahinguefektiivsust. Sõduri kodanikukas-
vatus pidi lihvima sõdurite individuaalsed erinevused, mis võisid olla 
tingitud tollal oluliseks peetud sotsiaalsest ja rahvuslikust päritolust. 

4 Pioneeripataljoni ülema päevakäsk nr 261. 07.11.1925. − RA, ERA.636.1.75, l 214.
5 1. soomusrongirügemendi ülem 1. diviisi ülemale, täiesti salajane. 14.08.1924. 
− RA, ERA.515.1.676, l 255.
6 1. diviisi 1938/39. a tegevusaruanne, täiesti salajane. − RA, ERA.495.3.626, l 220.
7 1. jalaväerügemendi ülem 1. diviisi ülemale, salajane. 11.02.1930. −RA, 
ERA.539.1.865, l 14; Märkmeid olukorrast ja rahva meeleolust Petserimaa piiri-
äärses osas, kooliolud, salajane. 21.05.1940. − RA, ERA.495.11.40, l 59.
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See tähendab, et vähemusrahvustest ajateenija pidi teenistuse lõpuks 
sulanduma sõdurite üldisesse massi ning jagama ohvitserkonna kulti-
veeritud kodanikukasvatuse ja lojaalsuse väärtusi ning tõekspidamisi. 
Teenistuse lõpuks pidi sõdur kui isiksus olema allutatud kollektiivi 
huvidele ja juhi (ohvitseri, ülemjuhataja, riigivanema) formaalsele 
autoriteedile.

Kultuurselgitustöö kui osa sõdurite isamaalise kasvatuse prog-
rammist käivitati Kindralstaabi kavatsusel reaktsioonina 1924. aastal 
kasarmutes valitsenud raskele sotsiaalmajanduslikule olukorrale.8 
Ülerahvastatud ja amortiseerunud kasarmubarakkides oli sõdurite 
meelsust raske kontrollida. Kuna eluolulisi tingimusi oli rahalise 
ressursi nappuse tõttu raske muuta, valiti ilmselt odavaim viis, kuidas 
vältida sõdurite pahameelt ja mõjutada nende käitumist. Olles mõju-
tatud 1920. aastate keskel sõjaväe juhtkonnas arutatud ja ajakirja 

8 1. diviisi ülema kindralmajori Heinze salajane ettekanne kindralstaabi ülemale. 
Mai 1924. − RA, ERA.515.1.676, l 101.

Foto 1. Tund ajateenijatega ühes Eesti väeosas, 1930. aastatel. Foto: Igor 
Kopõtini erakollektsioon
Photo 1. A lecture for the conscripts of the Estonian army, 1930s. Photo: Igor 
Kopõtin’s private collection
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Sõdur veergudel deklareeritud mõtetest isamaalise kasvatuse eesmär-
kide, olemuse ja viiside kohta, kujundati kultuurselgitustöö tõhusaks 
metodoloogiliseks täienduseks sõduri kodanikukasvatusele (Selgi-
tustöö tarvidusest 1925: 49).9 Võib üldiselt arvata, et kultuurselgitustöö 
metoodika laenati Poola sõjaväe kogemusest, kus sõdadevahelisel ajal 
toimis samanimeline kasvatusprogramm, millel oli väga sarnane sisu 
ja samad eesmärgid (Wyszczelski 2014: 276–277; Kopõtin 2018: 213).

Kultuurselgitustöö sisaldas ennekõike ajateenijatele suunatud erine-
vaid üritusi. Näiteks korraldati pärast tööpäeva lõppu loenguid erine-
vatel põllumajanduse, rahvusajaloo, eesti keele, välis- ja sisepoliiti-
listel teemadel. Kultuurselgitustööd ja isamaalist kasvatust toetasid 
kindlasti sõjalised tseremooniad, tähtpäevade tähistamised ja sport-
likud üritused (Kopõtin 2018: 185–191).10

Kultuurselgitustöö oli sõjaväes kasvatuslike meetodite kompleks, 
millega sooviti minimeerida sõduri vaba aega, kujundada tema maail-
mavaadet, vormida mõtteid ja mõjutada seeläbi tema isiklikke hoia-
kuid. Sõjaväeorganisatsiooni pidev kontroll sõduri üle saavutati lisaks 
drillile, argipäeva ja vabaduse piiramisele kasarmuelus ka sel moel, 
et ideoloogilise propaganda kaudu tungiti jõuliselt tema sisemaailma. 
Kasvatusalune noormees võeti sealjuures sõjaväkke vastu puhta pabe-
rilehena, toorainena, millest ohvitserid pidid justkui kujundama õige, 
rahvusriigile lojaalse või ustava kodaniku.11 Peale selle oli kultuur-
selgitustööl kaasnev järelevalveülesanne – välja selgitada ja jälgida 
„riiklikult ükskõiksete“ (see tähendab ebalojaalsete) ja konkreet-
selt muulaste (see tähendab potentsiaalselt ebalojaalsete, riskigruppi 
kuuluvate) käitumist ja hoiakuid ning võimalusel kasvatada neid 
ümber riiklikus isamaalises vaimus (Jalas 1925: 8–13; Kopõtin 2018: 
281).

9 Üldine õppekava, lk X–XIV.
10 1. diviisi sõjaväe vastuluure ülema Hugo Maasiku salajane ringkiri 1. diviisi 
väeosadele. Veebruar 1924. − RA, ERA.515.1.676, l 56–57; Kindralstaabi VI osa-
konna salajane ringkiri, 04.06.1924 ja ajutised juhendid kultuurselgitustöö tegemi-
seks kaitseväes, kultuurselgitustöö organisatsiooni skeem. − RA, ERA.1560.1.322, 
l 66–77.
11 Kindralstaabi VI osakonna salajane ringkiri (04.06.1924) ja ajutised juhendid 
kultuurselgitustöö tegemiseks kaitseväes, kultuurselgitustöö organisatsiooni 
skeem. − RA, ERA.1560.1.322, l 66–77.
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Kultuurselgitustöö eest vastutama määratud ohvitserid rakendasid 
hulgaliselt meetmeid, mille abil sisustada sõdurite vaba aega ja juuru-
tada „riiklikku meeleolu“. Tähelepanu väärib see, et sõdurite seas 
levitati rahvusriiklikku ideoloogiat praktiliselt kõigi tol ajal saadaval 
olnud kanalite kaudu, olgu selleks perioodilised väljaanded, tähtpäe-
vade tähistamine, ekskursioonid, loengud, spordivõistlused, teater ja 
maalikunst. Filminduse ja raadio hoogsa levimisega võeti kohe kasu-
tusele needki vahendid, mis osutusid ka üsna efektiivseteks (Jalajas 
1925: 3–5, 10; Allikas 2003: 29, 34–35).

Üldiselt peab tõdema, et kui algul oli raske Eesti sõjaväes kultuu-
riselgitustööd käivitada, siis 1930. aastateks oli seda hakatud vara-
sema kogemuse najal märksa efektiivsemalt tegema. Eesti sõjaväes 
rakendatud kultuurselgitustöö tõhususe hinnanguks võib tunnistada 
seda, et 1940. juunipöördele järgnenud Eesti sõjaväe sovetiseerimisel 
võeti kultuurselgitustöö mehhanismid edukalt kasutusele kommunist-
liku ideoloogia juurutamiseks (Kopõtin 2018: 208–209). See asjaolu 
tõendab Eesti sõjaväes välja töötatud kultuurselgitustöö universaal-
sust ideoloogia edastamiseks sõduritele meelelahutuse ja tsentraal-
selt korraldatud massiürituste vahendusel.

Ajalooõpetus sõduri kasvatusmeetodina
Eesti sõjaväes pöörati suurt tähelepanu ajalooõpetuse rollile sõdurite 
rahvusliku kasvatamise protsessis. Eesti sõjaväes kultiveeriti rahvus-
likku ajaloonarratiivi, tuginedes tolleaegsetele akadeemilistele ajaloo-
lastele nagu Harri Moora, Hans Kruus ja Hendrik Sepp, kelle kaasabil 
kujundati rahvusriikliku ajaloonarratiivi ja kollektiivset rahvamälu.12 
Sõdurite isamaaliseks kasvatamiseks ei piirdutud pelgalt ohvitseride 
peetud loengutega ajaloost, vaid kujundati ka rahvuslikku sõjaajalugu, 
millega sooviti tugevdada Eesti sõjaväe sisemist konsolideerumist. Seda 
eesmärki pidi muu hulgas teenima Eesti rahvuslike sõjaliste traditsioo-
nide talletamine Vabadussõja kogemuse kohta. Kasvatuslikel eesmär-
kidel ei jäädvustatud vajalikku Vabadussõja ajaloonarratiivi üksnes 

12 Sõdurite üldharidusliku taseme tõstmiseks kompaniides läbiviidud üritused. 
Veebruar ja märts 1924. a. − RA, ERA.1560.1.322, l 15, 24; Üldine õppekava, lk 35–36.
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trükisõnas, vaid seda loodi erinevate mälestusmärkide ja tseremoonia-
tega. Selleks, et rahvuslik ajalugu oleks sõduritele võimalikult ligidal, 
soetati vajalikku õppekirjandust kasarmutesse ja kaunistati nende 
eluruumid Vabadussõja piltidega. Soovitud sõduri käitumismudeli 
kasvatamisel toodi eeskujuks heroiseeritud „Vabadussõja kangelasi“ 
(D. R. 1928: 906–908; Tõrvand 1928: 825–826; Tamm: 2008: 506–508).

Üldiselt esitati Eesti sõjaajalugu ideologiseeritult ning omariikluse 
ja riigikaitse põhjendamisel lähtuti üksnes etniliste eestlaste huvi-
dest ja perspektiivist. Sõduritele mõeldud Eesti sõjaajalugu esitati 
lihtsustatud skeemina: alguses oli Muistne Vabadusvõitlus (1208–
1227), millele justkui loogiliselt järgnes Eesti Vabadussõda (1918–1920), 
olgugi et nende sündmuste vahel oli 700 aastat. Sellises ajaloonar-
ratiivis osutati alati eestlaste ajaloolistele välisvaenlastele, kelleks 
peeti ennekõike sakslasi ja venelasi (Siir 1926: 995; Kukk 2013: 59).13

Arusaadavalt ei võinud selline ajalooesitlus, mida peeti sõduri 
kasvatusprotsessis tähtsaimaks elemendiks, motiveerida vähemusrah-
vustest ajateenijaid, pigem võis see neis esile kutsuda sügavat trotsi 
kui vaimustust. Kuigi vähemusrahvustest Eesti sõjaväelaste arvamusi 
ajalooõpetamisest sõjaväes pole säilinud, kompenseerib seda osali-
selt Eesti ajateenijate üldine suhtumine. Vaatamata sellele, et ajaloo 
õpetamisele pandi suurt rõhku, jätsid ajalootunnid Eesti sõdureid tihti 
külmaks. Isegi 1930. aastate lõpuks olid Eesti sõdurite teadmised Eesti 
geograafiast, riiklikust korraldusest ja ajaloost äärmiselt puudulikud 
ega vastanud õppekavas esitatud nõuetele. Noorsõdurid ei teadnud 
kuigi palju Vabadussõja sündmustest ega oma koduväeosa lahingu-
teest.14 Üritustest võeti osa vaid sunniviisiliselt, isamaaliste rivilaulude 
asemele taheti laulda hoopis lihtsameelseid roppusi. Üheks takista-
vaks asjaoluks sai ilmselt riviohvitseride jätkuvalt madal üldhari-
duslik taust, mistõttu ei suutnud nad anda sõduritele ajalooõpetust 
atraktiivselt ja kaasahaaravalt (Reek 1926: 610).15

13 Üldine õppekava, lk 27–28.
14 Akt katsete läbiviimisest. 04.03.1927. – RA, ERA.505.1.53, l 42. Võru-Petseri sõja-
väeringkonna ülema käskkiri nr. 62. 29.06.1939. - RA, ERA 683.1.36, pagineerimata. 
Võru-Petseri sõjaväeringkonna ülema kk nr 14. 21.02.1940. −RA, ERA 683.1.38, l 13.
15 Kaitsevägede ülemjuhataja kindral Laidoneri salajane kk nr 263. 08.11.1934. − 
RA ERA.499.2.14, l 334–335.
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Kokkuvõte
Eesti sõjaväe rahvuslikule ideoloogiale hakati mõtlema Vabadussõja 
lõpus ja selle järel. Juba Vabadussõja lõpus rõhutati Eesti sõjaväe etni-
list monoliitsust ja riigirahvuslikku meelestatust. 1920. aastatel loodi 
ideeline alus, millele tuginedes kujundati 1930. aastateks patriootlik 
ideoloogia, mis omakorda põhines Eesti riigirahvusluse põhimõ-
tetel. Isamaaliseks meelsuseks nimetatud ideestikku üritati juurutada 
ajateenijatele kohustusliku sõjaväeteenistuse käigus. Selleks kasutati 
nii õppekavades ettenähtud õppeaega kui ka kasvatuseks spetsiaal-
selt kavandatud kultuurselgitustöö programmi. Üldiselt kultiveeriti 
Eesti sõjaväe juhtkonnas mõtet sõjaväe ühest olulisest ülesandest, 
kus peale sõdurioskuste õpetamise tuleb kasvatada riigile lojaalset 
kodanikku, millega seostati ka armee lahinguvõimet. Seejuures pidi 
sõjavägi kujunema rahvuse kooliks, milles rahvaõpetaja rolli pidi 
täitma ohvitser. Selline mõttemall pärines nii liitlaseks peetud Poola 
sõjaväelt kui ka juba Vene tsaariarmee kogemusest, millest avalikult 
taheti küll alati distantseeruda.

Kultuurselgitustöö osutus tõhusaks programmiks, mille kaudu sai 
mõjutada isiksusi ja allutada neid organisatsiooni kollektiivsetele 
eesmärkidele. Kultuurselgitustöö programm oli nii tõhus, et seda 
sai kasutada isegi Eesti sõjaväe sovetiseerimisel 1940. aastal. Selles 
muudeti vaid edastatav ideoloogia, kuid meetodid jäid esialgu sama-
deks. Siinkohas peab siiski tunnistama, et vähemusrahvustele avaldas 
see kasvatustöö vähest mõju. Ühest küljest said paljud vähemusrah-
vuste esindajad küll sõjaväeteenistuses riigikeele ära õppida, kuid 
nende lojaalsus rahvusriigile ja -armeele oli jätkuvalt küsimärgi all. 
Seda näitab muu hulgas eestivenelaste tegevus 1940. aasta juunipöörde 
ajal ja isegi 1941. aasta Suvesõjas.16 Eestivenelaste rasket integreeru-
mist Eesti ühiskonda sõjaväeteenistuse kaudu märkasid ka ohvit-
serid ise, kes nägid selle probleemi põhjust puudulikus kooliharidus-
süsteemis, mis ei suutnud aastatega kasvatada kooliõpilastest Eestile 

16 Venelasi peeti Eesti sõjaväes kõrge julgeolekuriskiga vähemusrahvuste gru-
piks nii nende poliitilise meelsuse kui ka arvukuse poolest. Kuigi soositud ei 
olnud ka juudid ja baltisakslased, kuid nende arvukus jäi Eesti sõjaväeteenistu-
ses väga marginaalseks. Vt: Kopõtin, Rahvuse kool, lk 219, 399–407, 412, 493–505.
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lojaalseid kodanikke. Seda muuta vaid lühikese ajateenistuse jooksul 
paistis olevat võimatu.

Käesolev artikkel põhineb monograafial Igor Kopõtin. Rahvuse kool. 
Eesti rahvusarmee ja vähemusrahvused aastatel 1918–1940. Tartu: 
Rahvusarhiiv 2020.
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School of Nation: The Concept and Praxis 
of the Estonian National Army (1920–1940)

Summary
The national ideology in the Estonian military came to the forefront 
at the end of the War of Independence and in the following years. At 
the end of the War of Independence, the ethnically monolithic struc-
ture and nation-state mentality of the Estonian military were stressed. 
An ideological base was invented on these grounds in the 1920s that 
transformed into a patriotic ideology by the 1930s, which in turn was 
based on the principle of Estonia as a nation-state. Attempts were 
made to introduce the ideas, which were referred to as ‘the patriotic 
mentality’ to the conscripts within the framework of compulsory 
military service. Both the studying time prescribed in the curriculum 
as well as the cultural training programme specifically designed to 
educate soldiers were used for this purpose. In general, the leadership 
of the Estonian military cultivated the idea of the important task of 
the military to train citizens who were loyal to the country, in addi-
tion to teaching the skills associated with the capability of a soldier 
in battle. Therefore, the army was supposed to become the school 
of the nation, in which the role of the teacher was fulfilled by the 
officer. Such a philosophy was taken and used from the army of a 
perceived ally, Poland, as well as from the experience of the Russian 
Czarist armed forces, which the authorities always distanced them-
selves from publicly.

It must be stated that the cultural training proved an efficient prog-
ramme in influencing personalities and subordinating them to the 
collective goals of the organization. The cultural training programme 
was so efficient that it could even be used in the Sovietization of 
the Estonian military in 1940. Only the ideology was changed, the 
methods remained the same. However, it should be highlighted that 
this educational work had little impact on ethnic minorities. On 
the one hand, many representatives of ethnic minorities were able 
to learn the official language while in military service, but their 
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loyalty to the nation-state and to the army remained questionable. 
This is, among other things, evidenced by the actions of Estonian 
Russians during the June coup of 1940 and even in the Summer War 
of 1941. The difficult integration of Estonian Russians into Estonian 
society through military service was noticed by the officers as well, 
who blamed the insufficient regular educational system, which was 
unable to educate schoolchildren to become loyal citizens of Estonia. 
It seemed impossible to change this situation during the short period 
of military service.




