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Eesti riikliku iseseisvuse taastamise lugu on nii kõnes kui kirjasõnas teemaks olnud kõik need 

kolmkümmend aastat, mis sellest nüüd mööda saamas on. Mõistetavalt tõusis see tänavusel 

ümmarguse tähtpäeva aastal eriti esile ja nii tõi ka Eesti Televisioon ekraanile lühikestest klippidest 

koosneva igakolmapäevase sarja „Täna 30 aastat tagasi“. 17. märtsil oli eetris sarja 9. klipp, mis pärast 

kõigi nende klippide jaoks trafaretset sissejuhatust (toona kehtinud vene rublast, piiril seisnud vene 

piirivalvurist ja kohal olnud vene armeest) teatas: 

1991. aasta kevadel olid kaalukausil Eesti vabaks saamise kaks võimalust: Ülemnõukogus ehk 

parlamendis räägiti pigem uue riigi sünnist, kus võrdsed õigused on kõigil elanikel, ka suurel 

migrantide kogukonnal; radikaalsem Eesti Kongress pooldas ennesõjaaegse riigi taastamist ning just 

eestlaste sõnaõigust. Vastuolu poliitiliste jõudude vahel oli suur.   

Juba järgmisel päeval, 18. märtsil palus 20. Augusti Klubi juhatus Eesti Rahvusringhäälingu 

juhatuselt ja klipi tegijatelt selgitust, missugused allikad on andnud alust rääkida Ülemnõukogu 

tahtest välja kuulutada uus riik. Ja kui kõnetatutel neid nimetada pole, taotles õigust Klubi avalikuks 

vastulauseks.  

 

30. märtsil sai 20. Augusti Klubi vastuse ERR päevakajaliste saadete toimetuse peatoimetajalt Peep 

Kalalt: Pean vajalikuks rõhutada tõsiasja, et 20. Augusti Klubi lugupeetud liikmete tähelepanu 

pälvinud laused 17. märtsil eetris olnud klipis ei puuduta Eesti iseseisvuse taastamist augustis 1991 

(ja selleni viinud konkreetseid seadusandlikke akte). Kõnealused kaks lauset võtavad lühidalt ja uuele 

põlvkonnale vajalikul lihtsustusastmel kokku 1991. aasta alguses ühiskonnas olnud arutelusid teemal 

kuidas ja millist Eesti riiki luuakse. / --- / Seda, kuidas ja kelle osalusel jõudis Eesti ühiskondlik ja 

poliitiline areng ajaloolise iseseisvusdeklaratsioonini, millised olid tollal erinevate poliitiliste 

jõudude seisukohad ja kuidas sündis ajalooline kompromiss, näitame 16.-20. augustil ETV eetrisse 

minevas 5-osalises teledokis. Selle tegemisel lähtume objektiivsest ajaloolisest tõest, mitte niivõrd 

subjektiivsetest meenutustest ja mälupiltidest (nagu see on praegu eetris olevas klippide sarjas).  

Küsiks nüüd, kuidas saab kellelgi üldse olla subjektiivseid meenutusi või mälupilte millestki, mida 

kunagi pole olnud, mida kunagi pole öeldud? Ja kui ongi, kuidas niisugused objektiivset ajaloolist 

tõde lausa kummutavad meenutused ja mälupildid peaksid uuel põlvkonnal aitama mõista meie ajaloo 

pöördepäevade sündmusi?  

 

Teada saamaks rahva hinnangut kahe valitud kogu tegevusele, korraldas TNS Emor perioodiliselt 

küsitlusi. 1990. aasta augustist 1991. aasta veebruarini toimunud küsitluste keskmisena leidis kaks 

kolmandikku vastanutest, et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegutseb rahva huvides. Eesti Komiteed, 

kes oli väga hapu olekuga reageerinud sümboolikaseaduse vastuvõtmisele ülemnõukogus, pidanud 

lubamatuks kontrolli kehtestamist majanduspiiril kui mitte Tartu rahulepingu järgsel riigipiiril, ning 



vastanud iseseisvusreferendumi korraldamise otsusele boikotiüleskutsega, pidas rahva huvides 

tegutsevaks vaid veerand küsitletuist. Seejuures veebruaris 1991 uskus ainult viiendik, et Eesti 

Komitee tegutseb rahva huvides. Aga märtsis lähenes Eesti Kongressi IV istungjärk ja mitu 

prominentset kongressi saadikut võtsid Eesti Komitee senise tegevuse väga terava kriitika alla. Hain 

Rebase kirjutis „Eesti Komitee omadega põhjas. Mis edasi?“ ilmus 8. märtsi Päevalehes, 12. märtsil 

avaldas sama väljaanne Rein Taagepera kommentaari „Eesti Kongress: pigem reekviem kui 

sümfoonia“. Rein Taagepera teine kirjutis „Eesti Komitee vajab uut koosseisu ja esimeest“ ilmus 

Postimehes 13. märtsil. Päev enne istungjärku, 15. märtsil leidis Mart Laar Päevalehes, et Eesti 

Komitee mõlemad koosseisud on harrastanud reaalse maailmaga tihti nõrgalt kokku puutuvat 

õiguslikku ekvilibristikat, hädaldanud, kaevanud ja vehkinud rusikatega pärast kakluse lõppu. 16. 

märtsi Postimehes ütles ka Aivo Lõhmus, mida tema ootaks EK IV istungjärgult: Kõigepealt seda, et 

Eesti Komitee juhatuse tuumik eesotsas Tunne Kelamiga lõpuks ometi suudaks aru saada, kui suur 

on nende isiklik osa Eesti Kongressi ja Eesti Komitee diskrediteerimisel eesti rahva silmis. Sellest 

aru saanuna peaksid nad vabatahtlikult Eesti Komitee juhatusest kõrvale astuma.  

Et Eesti Komitee tegevust oli varemgi ka seestpoolt kritiseeritud, oli Eesti Komitee juhatus oma 

tegevuse õigustamiseks ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu süüdistamiseks ette valmistanud 6 eelnõu, 

millest neli avaldati plokina 15. märtsi Päevalehe kolmandal leheküljel. Ja selle järgi otsustades, mida 

ekraanilt nägime-kuulsime, oli too lehekülg üldse ainuke allikas, mida sarja ,,Täna 30 aastat tagasi“ 

tegijad 17. märtsi klippi kokku pannes kasutanud olid, et enda arvates tõetruult rääkida Eesti vabaks 

saamise võimalustest.  

Valitud kogu jätab oma otsustustest märgi siiski vastu võetud aktidega, mitte arutelule pandud 

eelnõudega, mistõttu oli ennekuulmatu, ebaprofessionaalne ja ka Eesti Kongressi suhtes ebaaus klipis 

üldse mitte rääkida istungjärgul kongressi heakskiidu saanud dokumentidest, küll aga tutvustada Eesti 

Komitee juhatuse esitatud kahe ülemnõukogu suhtes väga käremeelset eelnõu. Neist ühe pealkirjas 

oli ära nimetatud koguni kolmanda vabariigi oht – „Eesti Kongressi IV istungjärgu otsus omandi 

küsimuses (seoses kolmanda vabariigi ohuga)“, kuid vastu võetud aktide hulgas niisuguse pealkirjaga 

otsust ei ole. Aleksei Lotmani kommenteeritud-osundatud eelnõudest üks sai istungjärgult peaaegu 

poole lühema ja tuntavalt muudetud sõnastuse, teine aga oli päevakorra kinnitamisel sealt hoopis 

välja hääletatud. Ülalpool toodust informeeris 20. Augusti Klubi ka Eesti Rahvusringhäälingut, kuid 

ilmselt ei peetud neid meie märkusi tähelepanu väärilisteks. 

 

20. Augusti Klubi juhatuse ja ka mitme klubiliikme kirjavahetus Eesti Rahvusringhäälinguga kestis 

peaaegu kolm kuud. Klubist läks viimane kiri teele 14. juunil. Meie esimesele kirjale 18. märtsist tuli 

ametlik vastus 30. märtsil. Rahvusringhäälingu juhatuse esimees Erik Roose teatas, et kõnealuses 

lühiklipis asendatakse pealeloetud tekst, samuti asendatakse nii portaalis kui arhiivis olev saade, uut 

versiooni tele-eetrisse ei lasta. Pidime aru saama, et avalikkus ei tohtinud aimatagi, missugune 

faktiviga Eesti Televisioonis oli eetrisse läinud. Parandus, et ülemnõukogu ei võidelnudki kolmanda 

riigi eest, tuli teha väga vaikselt. 

Asenduseks pakutud tekstiga 20. Augusti Klubi nõustuda ei saanud, sest see jäi tõest peaaegu sama 

kaugele kui algne tekst. Vastuseks pakuti meie poolt algul täiendus eelviimasesse lausesse – nimetada 

Eesti Kongressi järel ka Eesti Vabariigi Ülemnõukogu, seejärel aga andsime täiesti uue sõnastuse 

esimesele lausele. Pärast muudatusi võis sellest lõigust lugeda:  

1991. aasta kevadel kõneldi Eesti vabaks saamise kahest võimalusest: ülemnõukogus ehk 

parlamendis, kus oli esindatud kogu ühiskond, nõuti korduvalt võrdseid õigusi kõigile elanikele, ka 

suurele migrantide kogukonnale. See tähendanuks uue riigi sündi. Radikaalsem Eesti Kongress ja 

valdav enamus Eesti Vabariigi Ülemnõukogust pooldas sõjaeelse riigi taastamist ja just eestlaste 

sõnaõigust. Vastuolu kahe vaate vahel oli suur. 

Meie viimane, 14. juunil saadetud kiri läks teele ettepanekuga teha üks täpsustus veel, ja nimelt 

asendada eelviimases lauses sõna pooldas sõnadega oli eesmärgiks seadnud. Mõlemad kogud ju 

valitigi Eesti Vabariigi taastamiseks, milleks Ülemnõukogu juba oma esimesel istungil välja kuulutas 

üleminekuperioodi. Kahjuks saatebrigaad seda täpsustust sisse ei viinud, kuigi aega selleks oleks 

olnud, sest parandatud klippi võis Jupiteris näha alles 21. juulil, kui vigase saate eetrisse jõudmisest 



oli mööda saanud neli kuud ja kolm päeva.   

 

Ajalugu teab, et tegelikult algas õigusaktidega rajatud tee, mis 20. augustil 1991 Eesti riikliku 

iseseisvuse taastamiseni viis, juba 16. novembril 1988, kui Eesti – siis veel Eesti NSV 

Ülemnõukoguna deklareeris, et talle kuulub tema kõrgeimate võimu-, valitsemis- ja kohtuorganite 

näol kõrgeim võim oma territooriumil, et tema suveräniteet on terviklik ja jagamatu, ning tema oma 

seadused tema territooriumil ülimuslikud. Nii on defineeritud täiesti iseseisev ja sõltumatu riik, mis 

tol päeval oli meie jaoks ju alles kauge unistus. 12. novembril 1989 otsustas ülemnõukogu sama, XI 

koosseis taotleda 1940. aastal Nõukogude Liidu koosseisu mitte õiguspäraselt lülitatud Eesti 

taastamist rahvusvahelise õiguse subjektina, 23. veebruaril 1990 aga pöördus NSV Liidu 

Rahvasaadikute Kongressi poole ettepanekuga alustada ametlikke läbirääkimisi Tartu rahulepingu 

kehtivusele rajaneva Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise üle de facto.    

 

18. märtsil 1990 valitud ülemnõukogu võttis oma volituste algusest 29. märtsil aasta jooksul vastu 16 

mitmesugust õigusakti just nimelt Eesti Vabariigi taastamiseks, kuidas ta siis küll sai paralleelselt 

tegeleda veel ka uue riigi sigitamisega. Parlament saab oma otsustusi realiseerida ainult 

hääletamisega. Eesti Vabariigi Ülemnõukogus oli vaid üks niisugune hääletamine, kus saadikud said 

otsustada, kas nad toetavad Eesti Vabariigi kodakondsuse andmist migrantidele ühel teatud 

tingimusel. 29. jaanuaril 1991 referendumi otsust ette kandes oli Andres Tarand selgesti öelnud, et 

referendumi korraldamisega ei määrata kellegi kodakondsust. (Vt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII 

koosseisu 29. istungjärgu stenogramm, lk 52) Sergei Sovetnikov oli siiski teinud parandusettepaneku: 

Õigus osaleda referendumil on isikutel, kes on referendumi läbiviimise päevaks saanud 18-aastaseks 

ja kellele tulevikus garanteeritakse Eesti Vabariigi kodakondsus. Kui ta 31. märtsil ikkagi selle 

hääletamist nõudis, reageeris Tõnu Anton: Õiguskomisjoni esimehena protesteerin! Niisugusel 

hääletamisel puudub igasugune juriidiline alus. Meil ei ole ju riiki, mille kodanikkonda peaksime siin 

täna määrama hakkama. Ettepanek tuli ikkagi hääletusele panna, sest ÜN reglement teist võimalust 

ette ei näinud. Hääletamisel anti selle poolt vaid 14 häält! Vastu oli 40, erapooletuid 9. (Vt op.cit lk 

522) 17. märtsil 2021 Eesti TV-s näidatud klipi järgi aga pidanuks Sergei Sovetnikovi ettepanek vastu 

võetama ju suure poolthäälte enamusega.  

 

1991. aasta esimesel poolel oli ülemnõukogu menetluses veel 4 seaduseelnõu, mille sätted puudutasid 

ka kodakondsust, kuid mitte ühegagi neist ei jõutud isegi muudatusettepanekute hääletamiseni, 

kõnelemata seaduse vastuvõtmisest. Eesti Vabariigi elanike õiguslikke tagatisi ja Eesti Vabariigi 

kodakondsust sätestavate õigusaktide väljatöötamiseks moodustatud komisjoni konsensuslikust 

seisukohast, et üleminekuperioodil ülemnõukogu Eesti Vabariigi kodakondsust ei määratle, teatas 

komisjoni juhtinud Marju Lauristin juba valijate registri koostamise seaduse eelnõu esimesel 

lugemisel 20. veebruaril 1991. (Vt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu 31. istungjärgu 

stenogramm, lk 65) Kui nimetatud eelnõu 25. märtsil teisel lugemisel oli, küsis rahvasaadik Nikolai 

Zahharov, miks jagab eelnõu valijad kahte sorti – ühed saavad valida riigivolikogu, teised vaid 

kohalikku nõukogu ja ülemnõukogu. (Vt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu 35. istungjärgu 

stenogramm, lk 53) Nikolai Zahharov poleks ju niisugust küsimust esitanud, kui eelnõu oleks lubanud 

kõigile elanikele võrdsed õigused anda.  

Jääb arusaamatuks, kuidas veel kolm aastakümmet hiljem tembeldati kolmanda vabariigi 

apologeetideks ülemnõukogu liikmed, keda rahvas oli valinud Eesti Vabariiki taastama, sest nad olid 

lubanud seda teha. Ja seda nad ka tegid, nagu veenvalt kinnitavad absoluutselt autentsed dokumendid, 

ülemnõukogu istungjärkude stenogrammid, kuhu keegi pole saanud sõnagi juurde kirjutada ega sealt 

midagi kustutada. Kahjuks polnud just see allikas 17. märtsi klipi tegijatele mitte mingit huvi 

pakkunud.  

  

Aga suuri valesid sündis 30 aastat tagasi teisigi. 8. augustil 1991 avaldas USA eestlaste ajaleht Vaba 

Eesti Sõna 5. leheküljel Tunne Kelami vastuse dr. Endel Uiga lugejakirjale 23. juulist 1991. Vastusest 

võime lugeda: Kartlik ja kroonumeelne eestlane hääletas esialgses vaimustustuhinas küll Eesti 



Kongressi poolt, kuid järgnes juba kuu aega hiljem seniste võimumeeste üleskutset ja valis ka uue 

Ülemnõukogu – igaks juhuks. / --- / Ülemnõukogu, mille liikmetest kolm neljandikku kuulusid (või 

kuuluvad isegi praegu) eelmainitud kuuekümne tuhande [s.t NLKP liikmete – R.J.] hulka, ei tule 

kunagi toime sellega, et otsustada eraomandi, eraettevõtluse, punase võimu poolt röövitud 

varanduste tagastamise ning väliskapitalile garantiide andmise küsimusi. 

Ometi juba eelmise aasta suvel, 13. juunil 1990 oli ülemnõukogu vastu võtnud „Omandiseaduse“, 

mis seadustas eraomandi ja sai ka ebaseaduslikult võõrandatud vara endistele omanikele või nende 

õigusjärglastele tagastamise või kompenseerimise aluseks üleminekuperioodil. 19. detsembril 1990 

järgnes sellele aktile otsus „Omandiõiguse järjepidevuse taastamisest“, mis tegi valitsusele 

ülesandeks esitada ettepanekud võõrandatud vara omanike ja nende pärijate kindlaksmääramiseks. 

Aga 13. juunil 1991, kuu ja kümme päeva enne dr. Endel Uiga lugejakirja oli ülemnõukogu vastu 

võtnud „Omandireformi aluste seaduse“. Kas saab uskuda, et Tunne Kelam polnud kuulnudki neist 

kolmest tähtsast aktist, mis olid ilmunud nii ajakirjanduses kui Riigi Teatajas? Kuidas ta sai siis 

midagi niisugust kirjutada teadmisega, et lugeda oskab ju iga eestlane? 

Eestlane, kartlik ja kroonumeelne eestlane... Kas oleks üldse võimalik oma rahvale sellest veel 

madalamat hinnangut anda? Ja kui see kartlik ja kroonumeelne valis ülemnõukogu nii igaks juhuks, 

kuidas oli siis võimalik, et Eesti riiklik iseseisvus taastati just ülemnõukogu liikmete 69 poolthäälega? 

Seda fakti pole keegi seni üritanud ümber lükata. Äkki peaks ütlema, et hea seegi!   

 

 

 

 

 

 


