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Eesti vasakerakondade suhtumine 
revolutsiooni 1919. aasta kevadel1

Margo Roasto

Annotatsioon. 19. sajandi lõpus seati Euroopas marksistliku ideo-
loogia senised eeldused kahtluse alla. Selle tulemusena loobusid paljud 
vasakpoolsed parteid revolutsioonilistest eesmärkidest. See ideoloo-
giline muutus mõjutas ka Eesti poliitiliste erakondade vaateid. 1919. 
aasta kevadel kokku tulnud Asutavasse Kogusse kuulus kolm vasak-
erakonda. Kuigi kõik Eesti vasakerakonnad seadsid oma tegevuse 
lõppsihiks sotsialistliku ühiskonna, ei olnud nad kaugeltki üksmeelel 
selles, kuidas seatud eesmärgini jõuda. Artikkel käsitleb Asutavasse 
Kogusse kuulunud kolme Eesti vasakerakonna vaateid küsimuses, 
kas sotsialistliku ühiskonna saavutamiseks oli vajalik võimu haara-
mine revolutsiooni teel.

Võtmesõnad: marksistlik ideoloogia, sotsialistlik revolutsioon, Eesti 
vasakpoolsed erakonnad, sotsiaaldemokraatia, Asutav Kogu

Annotation. At the end of the 19th century, the premises of Marxist 
ideology were put into question. As a consequence, many left-wing 
parties gave up their revolutionary goals. This ideological shift also 
had an effect on the views of Estonian political parties. In 1919, three 
left-wing political parties were elected to the Estonian Constituent 
Assembly. Although these parties had set socialism as their goal, they 
were far from agreement on how to reach that goal. The article deals 
with the views of these Estonian left-wing parties on the question 

1 Artikkel põhineb 21. detsembril 2020. aasta konverentsil „Kelle nägu oli Eesti 
esimene põhiseadus?“ peetud ettekandel.
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of whether revolution was the necessary precondition to a socialist 
society.

Key words: Marxist ideology, socialist revolution, Estonian left-wing 
parties, social democracy, Estonian Constituent Assembly

Sissejuhatus
Sageli on öeldud, et Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseadus oli vasak-
poolsete nägu. Seepärast on oluline meenutada, millised olid Eesti 
vasakpoolsete erakondade vaated Asutava Kogu kokkutulemise hetkel 
1919. aasta kevadel ja ka sellele eelnenud perioodil. Järgneva lühi-
kese käsitluse eesmärk ei ole siiski võrrelda parteide programme, 
vaid vastata küsimusele, kuidas sõnastasid vasakpoolsed erakonnad 
oma üldised ideoloogilised eesmärgid ja suhtusid võimu haaramisse 
revolutsiooni teel.

Asutavas Kogus oli esindatud kolm vasakerakonda (Graf 2000: 
125–143; Eesti ajalugu 2005: 49). Esiteks kuulusid Asutavasse Kogusse 
Eesti Tööerakonna saadikud eesotsas Otto Strandmani ja Ants Piibuga. 
Tööerakondlastel oli Asutavas Kogus 30 kohta. Teiseks valiti Asuta-
vasse Kogusse Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei (ESDTP) 
liikmed eesotsas Mihkel Martna ja August Reiga. Sotsiaaldemo-
kraatidel oli valimiste võitjana Asutavas Kogus 41 kohta. Kolman-
daks osales Asutava Kogu töös Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride 
Partei eesotsas Hans Kruusiga. Nendel, nn esseeridel, oli Asutavas 
Kogus seitse kohta. Eesti enamlaste vaateid järgnevalt ei käsitleta, 
kuna nemad boikoteerisid 1919. aasta kevadel rahvaesinduse valimisi 
ja ei kuulunud Asutavasse Kogusse.

Eesti vasakerakondade vaadete kujunemist mõjutas sotsiaaldemo-
kraatliku liikumise areng mujal Euroopas. Marksistliku ideoloogia 
kohaselt kaasnes kapitalistliku arenguga klassivõitluse süvenemine, 
mille lõpptulemusena pidi puhkema sotsialistlik revolutsioon. Selle 
käigus pidi töölisklass haarama võimu ja kehtestama sotsialistliku 
ühiskonnakorra. 19. sajandi lõpus leidsid aga mitmed sotsialistlikud 
autorid, et marksistliku ideoloogia sõnastatud eesmärke ei olnud 
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võimalik ega ka vajalik saavutada revolutsiooni teel. Neist tuntuim 
oli Saksa sotsiaaldemokraat Eduard Bernstein, kes väitis, et sotsia-
listlikke eesmärke on võimalik saavutada demokraatlike ümberkor-
ralduste kaudu. Ta ei seadnud kahtluse alla marksistlikku ideoloogiat 
tervikuna, vaid leidis, et uutes ühiskondlikes oludes tuleb marksistlik 
õpetus ja sotsiaaldemokraatliku partei senine taktika ümber hinnata 
(Tudor 1988: 14–16 ja 32–33). Bernsteini ideed tõid Saksa sotsiaalde-
mokraatide hulgas kaasa nn revisionismi debati. Bernsteini toetajaid 
hakatigi nimetama revisionistideks. Teisi sotsiaaldemokraate, kes 
tahtsid jääda truuks revolutsioonilisele marksismile, on nimetatud 
ortodoksseteks marksistideks (Geary 2005: 220–230). Nende täht-
saim teoreetik oli Saksa sotsiaaldemokraatide üks juhte, Karl Kautsky.

Eesti Tööerakond
Eestis kajastusid revisionistide ideed selgelt tööerakondlaste vaadetes. 
1917. aastal asutatud Eesti Tööerakonna juhid Jüri Vilms ja Otto 
Strandman olid juba Esimese maailmasõja perioodil kuulunud Eesti 
Haritlaste klubi nn autonomistide rühma, mille moodustasid rahvus-
likult meelestatud Tallinna vasakpoolsed. Just seal hakkas välja kuju-
nema hilisemate tööerakondlaste ideoloogia, mida iseloomustasid 
rahvuslikkus, revisionistlik suhtumine marksismi ja vastandumine 
Vene sotsiaaldemokraatia revolutsioonilisusele (Pärl 1990: 30).

Tööerakonna 1917. aasta programm seadis üheks oluliseks eesmärgiks 
kapitalistliku ühiskonnakorra asendamise sotsialistlikuga. Seejuures 
tugines programm revisionistide ideedele ja nõudis sotsiaalse pöörde 
elluviimist evolutsioonilisel teel (Eesti Tööerakonna eeskava 1917: 8 
ja 19–21). 1919. aasta märtsis olid tööerakondlaste eesmärgid lühidalt 
kirja pandud eeskava seletuskirjas:

„Seega seab Eesti Tööerakond oma lõpusihiks sotsialismuse ideaali 
ja püüab tema poole. Meie teame, et sotsialistlist korda võimata on 
üle öö maksma panna. Sotsialismuse juure ei saa meie mitte mõtteta 
vägivalla ja varanduse jagamise teel, vaid majanduslise korra põhja-
liku ja järjekindla ümberloomise läbi. Sotsialismuse poole peab 
inimkonda viima loomulik ühiskonna arenemise protsess, töötavate 
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rahvakihtide huvid ja isiku arenemise ajalugu peavad siin teenäi-
tajad olema“ (Waba Maa, 11.3.1919).

Tööerakondlaste lõppsihiks oli seega sotsialism, mille poole liiku-
misel pidid „kõik töötamise abinõud, töömaterjaal ja kogu maa rahva 
omanduseks saama“ (Waba Maa, 11.3.1919). Üleminek kapitalismilt 
sotsialismile pidi aga aset leidma evolutsiooniliste muutuste ja ühis-
kondlike reformide, mitte revolutsiooni teel. Mõistes hukka enam-
laste riigipöörde Venemaal, rõhutasid tööerakondlased, et üleminek 
sotsialismile pidi toimuma ilma vägivallata. Asutav Kogu kui demo-
kraatlik rahva poolt valitud esinduskogu oli tööerakondlaste jaoks 
institutsioon, mis võimaldas parlamentaarsel teel vajalikke ümber-
korraldusi ellu viia.

Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei
ESDTP juhtidest olid mitmed vähemlased, kes varem olid kuulunud 
Venemaa Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei (VSDTP) ridadesse. 
Organiseeritud sotsiaaldemokraatia ajalugu Eestis ulatub 20. sajandi 

Foto 1. Tööerakonna valimis-
plakat. (RM _ 4763 Ar1 855:170) 
Virumaa Muuseumid SA. 
Photo 1. Estonian Labour Party 
election poster. (RM _ 4763 Ar1 
855:170) Virumaa Muuseumid SA.
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algusesse, kui Eesti alal tekkisid VSDTP kohalikud organisatsioonid 
(Karjahärm/Sirk 1997: 241). August Rei, kellest sai teatavasti Asutava 
Kogu esimees, oli 1905. aasta revolutsiooni päevil VSDTP aktiivne 
liige ja marksistliku õpetuse tunnustatud asjatundja Eesti sotsiaal-
demokraatide hulgas (Ast Rumor 2010: 264, 282–283). Rei kirjutas 
1908. aastal Karl Marxi mälestuseks artikli, kus rõhutas, et marksism 
püsib kindlana ja on kõik Eduard Bernsteini eestvedamisel alanud 
Marxi õpetuse revideerimise katsed edukalt tagasi löönud (Rei 1908: 
89–90). Seega oli Rei vähemalt 1908. aastal veel nn ortodoksse mark-
sismi toetaja.

ESDTP 1917. aasta programm selgitas, et kapitalistlikus ühiskonnas 
saab klassivõitluse süvenemise tulemusena võimalikuks sotsiaalne 
revolutsioon, mis teeb lõpu töölisklassi kurnamisele. Selle sotsiaalse 
revolutsiooni eeltingimuseks oli programmi järgi proletariaadi dikta-
tuur, mille abil töölisklass surub maha rõhujate vastupanu. Kuna 
ESDTP hinnangul ei olnud Venemaa ühiskond sotsiaalse revolut-
siooni puhkemiseks veel valmis, seadis 1917. aasta programm ESDTP 
lähemaks eesmärgiks demokraatliku vabariigi asutamise Venemaal 
(Eesti Sotsialdemokratlise 1917: 5–7).

Foto 2. August Rei. (RrM F 13 F) 
Rannarootsi Muuseum SA. 
Photo 2. August Rei (RrM F 13 F) 
Rannarootsi Muuseum SA.
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1919. aastal kirjutas Rei, et enamlaste võimuhaaramine Venemaal ei 
olnud sotsialistlik revolutsioon, sest Venemaal ei ole kapitalism veel 
nii kaugele arenenud, et sotsialismile ülemineku eeltingimused oleksid 
täidetud. Küll aga kinnitas Rei, et Lääne-Euroopas on sotsialismi 
eeltingimused juba olemas (Rei 1921: 9–23). Rei tsiteeris oma väidete 
kinnituseks Karl Kautsky töid ja nimetas Kautskyt oma kaasaja kõige 
suuremaks sotsialistlikuks õpetlaseks (Rei 1921: 10–11). Rei sõnastas 
ka Eesti töölisklassi ülesanded:

„Tõsi, proletariaadil ei ole küll veel lootust ega võimalust sotsialist-
list korda maksma panna, ja sellepärast ei maksa niisugust ilma-
aegset katsetki tegema hakata: see ei tooks talle muud, kui nälga 
ja kannatusi. Selles asjas on Venemaa meile õpetlikuks ja hoiata-
vaks eeskujuks.

Kuid tööliste klassile ei ole kaugeltki mitte ükskõik, missugustes 
tingimistes ta senikaua peab elama ja võitlema, kuni sotsialistlise 
revolutsiooni eeltingimised välja kujunevad ja küpseks saavad. 
Sotsialismus ei kuku tööliste klassile mitte iseenesest, nagu küpse 
õun rüppe. Tema nõuab kauakestvat ja visa võitlust, väsimata 
hoolsat organiseerimise ja vaimuvalgustuse tööd.“ (Rei 1921: 22)

Rei jätkas, et töölisklassi võitlus on kõige edukam demokraatliku 
riigikorra tingimustes. Rei rõhutas, et sõltub konkreetsest ajahetkest 
ja kohast, kas sotsialism saabub demokraatliku protsessi tagajärjel 
või on selle saavutamiseks vaja kasutada jõudu ja vägivalda (Rei 
1921: 25–30). Rei tugines oma arutluses Karl Kautsky 1918. aastal aval-
datud teosele „Proletariaadi diktatuur“, mis 1919. aastal ilmus ka eesti 
keeles (Kautsky 1919). Selles teoses selgitas Kautsky, et mida demo-
kraatlikum on ühiskond, seda tõenäolisemalt on üleminek sotsialis-
mile rahumeelne. Mida vähem on aga otsustamisprotsessi kaasatud 
rahvas, seda tõenäolisemalt pidi Kautsky väitel revolutsiooniga kaas-
nema kodusõda (Kautsky 1918: 26). Kautsky ideedest lähtuvalt ei tähis-
tanud revolutsiooni mõiste seetõttu Rei tekstis ilmtingimata vägi-
valdset võimuhaaramist. Samas ei välistanud Rei sarnaselt Kautskyle 
täielikult ka võimalust, et üleminek sotsialismile saab teoks vägi-
valdse riigipöörde teel.
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Siiski tuleb rõhutada, et sotsiaaldemokraatide 1919. aasta ametlik 
programm ei näinud ette vägivaldse võimuhaaramise võimalust. 
Partei II kongressi resolutsioonis kinnitati, et Eesti vabariigi loomine 
on Eesti tööliste eluline huvi. Partei kaugema sihina määratleti sotsia-
lism, kuid leiti, et kapitalistliku ühiskonna ümberloomist sotsialist-
likus sihis ei saa teostada „eraomanduse ühehoobilise ülevõtmisega“, 
vaid ainult demokraatlikul teel. Resolutsiooni kohaselt pidid sotsiaal-
demokraadid osalema aktiivselt Asutava Kogu töös, et Eesti põhisea-
duse ja maaseaduse väljatöötamisel oleks kaitstud tööliste ja maata-
meeste huvid (Sotsialdemokrat, 6.3.1919). Seega seadis partei kongress 
Eesti sotsiaaldemokraatide eesmärgiks parlamentaarse töö, mitte 
võimuhaaramise revolutsioonilisel teel.

Ometi avaldati partei häälekandjas Sotsiaaldemokraat ka radikaal-
semaid arvamusi sisaldavaid artikleid. 29. märtsil 1919 ehk täpselt 
nädal enne Asutava Kogu valimisi ilmus ajalehes Sotsiaaldemokraat 
pseudonüümi A. O. all artikkel pealkirjaga „Sotsialismus ja demo-
kraatia“, kus esitati küsimus, kas Asutava Kogu valimistel osalemine 
ja demokraatia põhimõtte tunnistamine tähendab revolutsioonilisest 

Foto 3. Karl Kautsky. George 
Grantham Bain Collection 
(Library of Congress). 
Photo 3. Karl Kautsky. George 
Grantham Bain Collection 
(Library of Congress).]
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taktikast lahtiütlemist. Artikli autor vastas ise, et kindlasti mitte. 
Artikkel rõhutas, et otsustav lahing kodanlastega leiab tingimata aset 
väljaspool parlamenti. Siiski pidi töölisklass võimalust ära kasutama 
ja Asutava Kogu töös osalema, sest „iga reform on meile tähtis, ta 
teeb meid tugevamaks kodanluse vastu ja valmistab ette sotsialistlist 
revolutsiooni“ (Sotsialdemokrat, 29.3.1919). Järelikult pidid selle artikli 
järgi sotsiaaldemokraadid osalema Asutava Kogu töös üksnes selleks, 
et viia läbi reforme, mis sillutaksid teed sotsialistlikule revolutsioonile.

Ajaloolane Jüri Ant on rõhutanud, et ESDTP oli juba 1917. aastal 
lõhenenud paremaks tiivaks (August Rei, Karl Ast, Otto Sternbeck, 
Nikolai Köstner) ja vasakuks tiivaks (Mihkel Martna, Villem Maasik, 
Eduard Reining jt) (Ant 2012: 100–102). Kindlasti tuleb ESDTP vaadete 
uurimisel sellega arvestada. Seega võib üldistada, et Eesti sotsiaalde-
mokraatide lõppsihiks oli sarnaselt tööerakonnale samuti sotsialism. 
Erinevalt tööerakondlastest leidsid aga sotsiaaldemokraadid seda, et 
üleminek kapitalismilt sotsialismile võib toimuda nii demokraatlike 
ümberkorralduste kui ka revolutsiooni abil. Seejuures ei olnud enam-
laste võimuhaaramine Venemaal sotsiaaldemokraadist August Rei 
arvates sotsialistlik revolutsioon. Eesti töölised pidid Rei hinnangul 
sellist ennatlikku võimuhaaramist vältima, sest Venemaa eeskuju 
oli näidanud, et see tooks töölistele kaasa üksnes viletsust. Asutav 
Kogu kui demokraatlik institutsioon oli sotsiaaldemokraatide arvates 
tööliste huvides, sest ESDTP saadikud said seal tööliste huve kaitsta. 
Siiski leidus sotsiaaldemokraatide tekstides ka väiteid, et osalemine 
Asutava Kogu töös on üksnes vahend töölisklassi positsiooni tugev-
damiseks enne otsustavat väljaastumist kodanluse vastu.

Eesti Sotsialistide-Revolutsionääride Partei
Eesti esseerid eraldusid Venemaa esseeride parteist 1917. aasta sügisel. 
1919. aasta kevadel rõhutasid Eesti esseerid, et nende partei seisab kind-
lalt klassivõitluse alusel. Nad kuulutasid, et peagi võtab töörahvas 
võimu enda kätte ja seab sisse sotsialistliku korra. Selle eesmärgi 
saavutamiseks pidi töölisklass võtma osa ametiühingute ja tööliste 
seltside tööst ning kogunema esseeride partei ümber (Mida peab 
maatamees 1919: 5–7). Sarnaselt sotsiaaldemokraatidele leidsid esseerid, 
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et enamlaste võimuhaaramine oli Venemaal toimunud liiga vara, 
sest vene ühiskond ei olnud veel sotsialistliku korra kehtestamiseks 
valmis (Graf 2000: 135–136).

Esseeride häälekandja Võitlus rõhutas juunis 1919, et Asutavas Kogus 
jääb tööliste hääl „kodanluse diktatuuri päevil“ hüüdjaks hääleks 
kõrbes. Seepärast välistati võimalus, et esseerid võiksid moodustada 
kodanlike parteidega koalitsiooni (Võitlus, 1.6.1919). Välistades koostöö 
nn kodanlike erakondadega, kritiseerisid esseerid ühtlasi sotsiaalde-
mokraate, kes osalesid Otto Strandmani koalitsioonivalitsuses, kuhu 
lisaks Eesti Tööerakonnale ja ESDTP-le kuulus ka Eesti Rahvaerakond.

Eriti reljeefselt olid esseeride eesmärgid sõnastatud 1919. aasta 
augustis ajalehes Töörahva Võitlus, millest sai partei uus häälekandja:

„Töörahva Võitluse hüüdsõnaks on revolutsiooniline klassivõitlus, 
töörahva vabanemine kapitali ikke alt ainult töörahva enese käte 
läbi, tööliste organisatsioonide kaudu, pidades igasugust koalit-
siooni kodanlusega tööliste klassi äraandmiseks.“ (Töörahva Võitlus, 
7.8.1919)

Esseerid kutsusid töölisi selgelt üles klassivõitlust jätkama. Essee-
ride lõppsihiks oli sotsialismi kehtestamine revolutsiooni teel. Selles 
küsimuses vastandusid nad seega selgelt tööerakondlastele. Ajaloolase 
Jaak Valge sõnul koordineeris esseeride juht Hans Kruus aastatel 1919. 
ja 1920. oma poliitilisi seisukohti Eesti enamlaste juhi Viktor Kingi-
sepaga (Valge 2014: 144–145). Asutava Kogu kokkukutsumist esseerid 
küll toetasid, aga leidsid hiljem, et see ei kaitse tööliste huve, mistõttu 
koostöö paremerakondadega välistati. Esseerid olid ainuke saadi-
kurühm Asutavas Kogus, kes 1920. aasta juunis ei hääletanud Eesti 
esimese põhiseaduse vastuvõtmise poolt (Valge 2019: 150).

Kokkuvõte
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik kolm vasakerakonda, kes osalesid 
Asutava Kogu töös, seadsid ühiskondliku arengu lõppsihiks sotsia-
lismi. Küsitavaks jääb, kas nad kõik kasutasid sotsialismi mõistet ikka 
ühes ja samas tähenduses. Tõenäoliselt mitte. Pigem oli igal vasakera-
konnal oma arusaam selle kohta, milline on sotsialistlik ühiskond. 
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Eelkõige aga lahknesid nende vaated selles osas, kuidas sotsialismini 
jõuda. Tööerakondlaste jaoks oli Asutav Kogu see demokraatlik insti-
tutsioon, kus samm-sammult viia läbi reformid, mis pidid kaasa tooma 
õiglasema ühiskonna. Sotsiaaldemokraadid pidasid Asutavat Kogu 
oluliseks sammuks ühiskonna demokratiseerumisel. Nende lõppsiht 
oli siiski töölisklassi võim, mis võis saabuda nii parlamentaarse võit-
luse kui ka revolutsiooni abil. Esseerid osalesid küll Asutava Kogu 
töös, kuid olid selle demokraatliku institutsiooni suhtes selgelt krii-
tilised. Nende lõppsiht oli sotsialistliku korra sisseseadmine pärast 
töölisklassi võimuhaaramist.
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Summary
The ideological views of left-wing Estonian political parties in 1919 
were influenced by the changing nature of social democracy in Europe. 
At the end of the 19th century, several socialist authors argued that the 
goals of Marxist ideology could not be achieved by socialist revolution. 
One of these authors was Eduard Bernstein, a member of the Social 
Democratic Party of Germany, who claimed that socialist goals could 
be accomplished through gradual democratic reforms. Bernstein’s 
ideas launched a debate among German social democrats; the most 
important opponent of Bernstein in the debate was Karl Kautsky.

In 1919, three left-wing Estonian parties were elected to the Esto-
nian Constituent Assembly: the Estonian Labour Party, the Estonian 
Social Democratic Workers’ Party and the Estonian Socialists-Revo-
lutionaries. These left-wing parties affirmed that socialism was their 
final goal, although they disagreed on how to reach that goal. The 
Estonian Labour Party insisted that social reforms, and not violent 
revolution, paved the way to a socialist society. The Estonian Social 
Democratic Workers’ Party explained that the rule of the working 
class could be achieved through parliamentary struggle as well as 
violent revolution. However, the Estonian Socialists-Revolutiona-
ries claimed that their aim to overthrow the current order required 
socialist revolution.




