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Miks reetis homoviisik kuninganna?

11.mail  2010  möödus  22  aastat  Kim  Philby (täieliku  nimega  Harold  Adrian 
Russell  Philby)  surmast,  kes  on  läinud  ajalukku  kui  kõige  edukam  topeltagent, 

veendumustelt salakommunist, samas  Briti luure kõrge usaldusisik.

Philby  taust  oli  ühtepidi  tüüpiline  nn  indianajones’i ajastule,  teistpidi  suhteliselt 

harukordne,  mis  peaks  alati  tegema  valvsaks.  Harold  sündis  1912.aastal  Briti  Indias 
Punjabis  Tema Majesteedi diplomaadi ja teadlase (orientalist), kes ühel hetkel pöördus 

islamisse, pojana. Tema isast sai hiljem Saudi-Araabia kuninga nõunik. Tulevane spioon 

õppis Cambridge’s Trinity kolledzis ajalugu ja majandust. Seal puutus ta esimest korda 

kokku kommunistidega ja astus sõprussuhtesse kindlasti poolsodomiitliku sõpruskonnaga, 

mida tuntakse Cambridge Viisikuna (the Cambridge Five), kuhu kuulusid Haroldi Donald 
Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt ja John Cairncross.

Esimesed  agenditööd  puudutasid  inimeste  väljaaitamist  natslikust 

tagakiusamiskatlast.  Väidetavalt  just  selleks  abiellus  Philby  1933.aastal  Viinis  Litzi 
Friedman‘iga,  kes  oli  kommunist  ja  juudi  päritolu.  Siiski  ei  ole  siin  eesmärgiks 

ümberjutustada tema luurebiograafiat, vaid küsida, mis viib inimesi sellise ekstravagantse 

elustiili valikuteni.

Kas tõe-teadmisel on sellega pistmist? Kui ta oleks teadnud või osanud ajaloost 

õppida? Või tuleb nentida, et ajalugu näitab meile vigadest õppimise võimetust?  Tõik, et 

intelligentne  Harold  pidi  pettuma,  kui  pärast  ärahüppamist  Beirutist  1963.aasta 
23.jaanuaril Moskvasse jõudes avastas, et ta polnudki KGB polkovnik, vaid lihtsalt agent 

TOM!  Kas  see  lugu  oleks  riigireetur  Simmi  peatanud?  Kui  Philby-taoline  ei  saanud 

polkovnikugi auastet, siis mida head peaks ootama väikese NATO riigi julgeolekuametnik?

Põhjused – miks küll? 

Intelligentne, hästiharitud, heast perekonnast, näinud maailma hiilgust ja armetust 

viisil, mis oli vaid vähestele ligipääsetav, priviligeeritud algusest peale, isegi vaatamata isa 

kibestumisele ja opositsioonile Suurbritannia poliitikate ja asjaajamise suhtes, arvati teda 

eliidi pinnase hulka. 
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Millest lähtus Cambridge haritlaste, kes elasid õigupoolest  hesselikus Kastalias, 

akadeemilises  riigis,  terroril  põhineva  rezhiimi  imetlus,  mis  ajas  pagulusse mitte  ainult 

ametnikkonna ja aadli-kõrgemad ohvitserid, vaid ka vene intellektuaalid?

Võib-olla heidab Venemaa müstikale teatud valgust  Dostojevski Idioot, kus vürst 

Mõskini suu läbi näib kurat kandvat kolme maski – natsionalism, sotsialism ja rooma-
katoliiklus.

Brittide  vaimuelu  vastasseis  kontinendiga  algas  õigupoolest  konfliktist  paavsti  ja 

kuningas  Henry  VIII  (1491–1547) vahel.  Viimane  ei  leppinud  tõigaga,  et  tema 

kromosoomid olid varasemate verepilastuslike jmt suhete tõttu kõlbmatud elujõulise pärija, 

poja  saamiseks.  Paavst  omakorda  ei  nõustunud  järjekordse  lahutuse  ja  uue  nooriku 

väljavalimisega. Kuningas leidis olukorra olevat taevanikisendavalt ebaõiglase: kogudused 

lahutati  paavsti  alluvusest ning paavstliku vastupanu kolded – kloostrid – saadeti  laiali, 

varad  võeti  üle,  mungad  aeti  Prantsusmaale.  Kirikupeaks  sai  kuningas.  Ei  mingit 

doktrinaalset vastasseisu, erimeelsust predestinatsiooniteoloogias – üks mees tahtis tervet 

järeltulijat ning oli selle nimel nõus terve maailma pahupidi pöörama! 

Seega nn  intellektuaalne  hälbimine kontinentaalsetest  mõttevooludest  omab siin 

selgelt voluntaristlikku tausta. Ometi just neil põhjustel on vaimuelu Suurbritannias käinud 

oma jalga, võimaldades teatavat akadeemilist vabadust. Britid nõustuvad selles konfliktis 

kindlasti Mõskiniga, kes nägi paavstis Rooma keisri teisendina, kelle eesmärgiks ei olnud 

muu kui  ilmalik  võim,  kasutades  selleks  relvade  asemel  eksitavat  veenmist  ja  kiriklik-

sotsiaalset survet. 

Teiselt  poolt  muutis  brittide  maailmakäsitust  Saksamaa  globaalsed 

koloniaaltaotlused.  Kui  enne  I  maailmasõda  valitsesid  briti  mõtlemist  hegeliaanid,  siis 

pärast seda ei räägita muust kui verisulisest analüütilisest filosoofiast, mis keskendus 

peamiselt Bertrand Russelli isiku ümber, kelle eesõiguseks oli  uue filosoofia jaoks välja 

valida “tõsiseltvõetavatena” kosmopoliitne  Gottfried Leibniz, ent mitte prantslane  Rene 
Descartes,  põhja-sakslane Gottlob  Frege*,  ent  mitte  preislane  Immanuel  Kant, 
austerlane Ludwig Wittgenstein, ent mitte shvaab Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

Austria saatus tekitas kindlasti kaastunnet – rohkem nagu haudaasetatud Kristus. 

Samas  teine  austerlane,  keda  enne  võimuletulekut  Saksamaal  arvati  parempoolse 

haritlasvähemuse  sekka  –  Adolf  Hitler  -,  näitas  kuivõrd  ohtlikult  oli  selline  valik 

komplekteeritud. Mida võis tunda üks austerlane pärast Versailles’i rahu, vaadates kaardile 
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vastavalt Georges Benjamin Clemenceau sõnadele L’Autriche, c’est ce qui reste?

Üleskasvada riigis,  mida iseenesetmõistetavusega haldab saksakeelne vähemus, 

kirjutades norme ette slaavirahvaste killustunud enamusele, kasutades selleks nn ungari 

puhvrit? Kas selle taustal on üllatav Tshehhoslovakkia ülevõtmine 1939.aasta märtsis ja 

edasine surve idasuunal? Kõigest 20 aastat varem oli seal olnud suurriik, mille pealinnas 

räägiti saksa keelt ja Keiserlikus Ooperiteatris etendati saksakeelseid oopereid ja operette!

Vahest tundsid nad, et taastavad nn kadunud maailma, nad tulevad tagasi, õiglus võidab, 

kord on jälle majas! Selle taustal on natsism-natsionalism (on ilmne, et neil ei tehta siiani 

vahet)  loomulikult  brittides vastumeelsust  tekitav kui  idee,  mis koondas poliitiliselt  ühte 

kontinendi peamistest rivaalidest ja suurjõududest. Jällegi on britil kerge sümpatiseeruda 

Dostojevskiga.

Ent sotsialism kui ilmalik rooma-katoliiklus? Ehk oli see lõiv kirjandusgeeniuse 

raskeks kujunenud saatusele, ellujäämine Siberis ja 5-aastases sõjaväeteenistuses, ohkab 

Cambridge haritlane ennastrahustavalt, seejärel lõpetab tee, asetab ajalehe lauale ning 

enne klubist lahkumist vahetab paar sõbralikku fraasi uksehoidjaga.
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