Publications of the Department of Political Science
University of Tartu

RSR40
Rahvusvaheliste Suhete Ring

1963-2003
Malestuste kogumik
Toimetaja Karmo Tiiiir

Vol. 5

Tartu 2003

Sisukord
Kaane kujundanud
Kalle Paalits

Sissejuhatus ... ..... ....... ............ ...... ..................... ......... ....... ..............

7

Mikk Titma. Algus 1963. .......... ........ ....... ......... .............. .......... .....
Toomas Alatalu. 1963-1965..........................................................
Eero uone. 1964-1970 ............. ......... ....... ... ..... .............. ... .... ......
Rein Ruutsoo. 1965-1970 .............................................................
Jaan Sootak. 1966-1971 ...............................................................
Siim Kallas. 1967-1972 .................................................................
Hardo Aasmiie. 1971-1972 ...........................................................
Tonu Korda. 1972-1975 ................................................................
Rein Toomla. 1973-1974 ..............................................................
Rein lAng .1979-1980 ..... ..... ....... ....... ...... ....... ....... ... ... ............ .....
Kalev Vilgats. 1987-1988 ..............................................................

11
13
18
24
35
38
40
45
47
54
56

Kaido Jaanson.
Kokkuvotte asemel:
35 aastat RSRi.. ................................. ..... ........... ..... ..... ..... ........... ... 59

"Politica" sarja toimetaja
Rein Toomla
© Artiklite autorid, 2003

ISSN 1406-5525
ISBN 9985-4-0330-4

Sissejuhatus

7

Sissejuhatus
Kaesolev malestuste kogumik on piihendatud iiliapilasorganisatsiooni
Rahvusvaheliste Suhete Ring neljakiimnendale aastapaevale.
RSR naol on tegemist omaparase ettevatmisega. Suur osa praegu
tegutsevatest tudengiiihendustest peavad oma asutamisajaks juba
19. sajandi lappu. Nende karval eksisteerib rida algatusi, millele
pandi algus kUmmekond aastat tagasi, taas-iseseisvumise jargses
tuhinas. RSR aga asutati 1963. aastal ning erandlikult (varreldes enamuse toonaste algatustega) tegutseb tanapaevalgi.
Nagu juba triikise kronoloogilisest struktuurist ilmneb, on RSR
tegevus olnud pisut tsiikliline - kord aktiivsem ning nahtavam, kord
jallegi rohkem sisse poole suunatud ning vahepeal sui sa soiku jaanud.
Organisatsiooni tegevuse kandvaks sisuks oli loomishetkel juurdepaasu vaimaldamine poolkinnistele materjalidele ning selle baasil
tekkinud teadmiste jagamine laiema seltskonnaga. Paris loomulik, et
koos perestroika-aegse info vabanemisega kadus vajadus taolise tegevuse jarele ning hilisem arkamisaeg ja omariikluse taastamise tuhin
vatsid enamuse ajast ja energiast.
Niiiid, uue aastatuhande hakul, omades iile kUmne aasta omariikluse praktikat, on mahti taas hakata vaatama laiemasse maailma. RSR
asutamise juures olnud, hiljem organisatsiooni juhendajana kaasaloonud mehe, Kaido Jaansoni takkaliikkarnisel tarkas organisatsioon
uuesti ellu. Loomulikult on praegusel tegevusel teine sisu ja ka
toonasest erinevad valjundid. Uha kasvava ning enamuses anoniitimse
infotulva tingimusis kasvab vajadus personifitseeritud vaadete jarele.
Teisalt, tikski allikas pole enam unikaalne ning rahvusvaheliste suhete
huviline suhtub iiha kriitilisemalt tiksikutesse seisukohtadesse.
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Seetottu on RSRi tegevuse pohirohk avalike debattide korraldamisel, milles tihtipeale porkuvad tipriski erinevad maailmanagemused
ja -kogemused. Samas jatkatakse ka kitsama ringi jaoks moeldud
konekoosolekute traditsiooni, kus stitivitakse valispoliitika tegemise
ja analiiiisimise keerdkaikudesse.
Ntitid, 2003. aastal on pohjust tagasi vaadata organisatsiooni ajaloole. Loomulikult ei pretendeeri kaesolev kogumik ei teadulikkusele
ega koikehaaravusele. Tegemist on pigem katsega koondada tihtede
kaante vahele RSRi omaaegsete aktiivsemate liikmete moningaid malestuskilde ning seda kahel eesmargil. Esiteks - anda praegustele
liikmetele moningane iilevaade varem toimunust ning tekitada teatud
sild niiiid juba kolme polvkonda kuuluvate RSRlaste vahel. Teiseks
- nende kaante vahele on salvestatud vaid killuke koigist neist
emotsioonidest ja muljetest, mis vajaksid talletamist. Tegemist ei ole
mitte pelgalt iihe organisatsiooni ajalooga, vaid osakesega iiliopilasorganisatsioonide ja - argem peljakem seda motet - iilikooli ajaloo
iihe tahuga. Seet5ttu andku kogumiku koostajale andeks nii need
RSRlased, kes iihel voi teisel pohjusel siia kaante vahel ei sattunud,
kui ka need tulevased lugejad, kes iiritavad nende killukeste pohjal
kokku panna tervikpilti.
Olen veendunud, et Rahvusvaheliste Suhete Ring tamstab oma
viiektimnendat (aga miks mitte juba neljaktimneviiendat) aastapaeva
samasuguse soojuse ja innukusega. Kindlasti kuulub sinna juurde
juba taielikum valjaanne koos ohtrate mruestuste, stistematiseeritud
ajaloo ja enam-vahem taieliku liikmeskonna nimekirjaga.
Seega - koik praegused RSR-Iased ja auvaarsed vilistlased, kelle
katte see kogumik satub - pange palun kirja panna nimed ja faktid,
kes ja mis on Teie meelest olulised ning saatke need markmed meile 1•
Eriti tanulikud oleksime toonaste fotode jms eest, mille abil saaksime
oma arhiivi taiendada tulevas(t)e kogumik(e)u tarvis.

t RSR tegutseb Til politoloogia osakonna juures, seega kontaktiks on kas
politoloogia@ut.ee v6i postiaadress: TO politoloogia osakond, RSR, Olikooli 18 Tartu 50090
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Lopetuseks soovin kogu RSR nimel tanada neid vilistlasi, ilma
kelleta ei oleks kaesolev malestuste kogumiku valjaandmine olnud
voimalik - nii autoreid kui ka toetajaid!
Head 40. aastapaeva!
RSR senaator
Karmo Tiiiir

Algus 1963
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Algus 1963
Mikk Titma

trksinda kasvanud poisina, kelle elu algas ellujli1imisega Uuralites
ning igaaastase kooli vahetusega Eestis, tekkis mul varakult huvi
ajaloo vastu. Sellest kasvas valja huvi maailma asjade vastu. Ajalehes
Edasi avaldatud rahvusvahelised kommentaarid ning iihingu "Teadus" raames peetud loengud said hoogu leivateenistuse vajadusest.
Niiiid muidugi m6istan, et rahvusvahelise elu siindmuste ulatusliku
kajastamise taga oli toona propagandistlik vajadus juhtida tahelepanu
eemale siinse elu probleemidelt. Sel ajal tundus aga loomulik olla
maailmakodanik ning USA presidendi J.F. Kennedy tapmine vapustas
tugevalt noort ideaalidega meest - elu tundus edenevat kiirelt paremuse poole ja jarsku kadus aadetega tark mees maailmariigi juhi
kohalt.
Selline hoiak oli omane paljudele neist, kes 1960. aastate alul
panid liikuma KVNid. Need individuaalsed v6i kollektiivsed teaduskondade v6i k6rgkoolide vahelised v6istlused teadmistes ja oskustes
andsid esimese v6imaluse avalikuks enesevaljenduseks, mida loomulikult kasutati ka lubatavuse piiride kindlaks tegemiseks. Selle pinnalt
hakkasime toonase iilikooli komsomoli biirooga looma v6imalusi
elavdamaks iili6pilaselu. Kindlasti oli Rahvusvaheliste Suhete Ring
iiks olulisemaid, mis sel eesmargil asutate. Nii huvitav kui see ka
pole, ei olnud siin parteilist juhtimist ega tsensuuri tunda. Ringi
tOosse liilitusid paljud v6imekad inimesed, kes otseselt kuulusid ka
Mikk Titma oli RSR idee algataja ja tegeles sellega kuni 1965 aastani.
Ringi algusaastail olid olulisimateks tegijateks veel Kaido Jaanson, Toomas
Alatalu (toim. markus autori tiiienduste pohjal)
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1963-1965

M ikk Titma

tilikooli komsomoli aktiivi. Keskustelud olid elavad ja kriitiline
suhtumine N.S. Hrustsovi ning eriti L.1. Breznevi ei olnud harv ning
kiiresti kasvas uhiskonnatunnetus. Maailma asjade arutamine viis
paratamatult konflikti - k6igepealt Tartu linnakomiteega (selle esimene sekreUir Merivalja korjas punkte ideoloogilise valvsusega).
Hrustsovile kirja kirjutamise kampaania ajal keeldus tilikooli komsomoli komitee esitamast laest v6etavaid ilusaid arve. See naitas, et
poisid ei kuuletu. Asi kulmineerus Eesti komsomoli kongressil, kus
"Tartu vaimu" rahustamiseks oli vaja EKP Keskkomitee ja ULKNU
Keskkomitee otsest sekkumist, et lira hoida "Tartu vaimu" v6itu
kongressil. Selle jlirel algas v6itlus ''Tartu vaimuga" ja ka Rahvusvaheliste Suhete Ringi tegevuse parteiline kontrollimine.

13

1963-1965
Toomas Alatalu

Olen kindel, et 1960. aastatel Tartu Ulikoolis 6ppinud meenutavad
siiani suurt isetegemise puhangut, mis vallandus 1963. aastal ja mille
sumboliteks olid Kaliriku laagrid, Rahvusvaheliste Suhete Ring ja
KVNid (viimastes said oma tuntuse mitmed hilisemad menuansamblid nagu Rajacas jt). Ulikooli kohvikus arutati avalikult poliitilisi
kUsimusi, seni publiku puudumise all kannatanud tilikooli klubi sai
kummist seinad ning seda isegi siis, kui raagiti poliitikast.
Toimunu taustaks oli nn. Hrustsovi sula, mis (nagu 1980. aastate
perestroikagi) j6udis Eestisse kUll hilinemisega, ent vlihemalt Tartu
nautis avanenud suhtelist vabadust nii palju kui v6imalik. 7. oktoobril
1963 siindinud TRU Rahvusvaheliste Suhete Ringi teeneks tuleb
pidada s6nale "poliitika" 6ige sisu andmist. Tanastele noortele selgituseks niipalju, et poliitikaga tegeles ka toonane ainuke noorteorganisatsioon - komsomol, ent ta tegeles ka k6ige muuga (6ppet66, kord
iihikates jne.) ja tugines vaid iihele ideoloogiale. RSR aga esitles
poliitikat kui vaba m6ttevahetust, milles ametlike allikate k6rval
k6las ka mitteametlikest materjalidest saadud informatsioon.
Pole siis ime, et tilikooli kohviku piljardisaalis esmakohtumisele
kogunenud RSR sai kohe jalad alIa. Jlirgmine koosolek peeti juba
r6dusaalis ja kuu aega hiljem koliti tile keemiahoone ringauditooriumisse! Kiire tagasitulek kohvikusse tulenes siiski mitte kohvijoomise
vajadusest, vaid esinejate pingi liihidusest - Mikk Titma (jai kohe
k6rvale), Mati Uesson, Toomas Alatalu, Jaak Kaarma ... ning igal
koosolekul veel paar algajat, kellest enamus jaigi algajaks. Arvasime
ekslikult, et valispoliitika huvilisi on rohkem ja uritasime kahe nadala
tagant toimuvate tildkoosolekute k6rval kaivitada Aafrika, Ladina-
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Ameerika ja muid sektsioone. Ringi juhttegelasi see ei heidutanud,
sest meil oli pohjust jatkata pidevat eneseharimist ja tiksteise kuulamist - tihing "Teadus" rakendas meid meelsasti rahvusvaheliste
suhete lektoritena Tartu linnas ja see andis meile kena lisa
stipendiumile.
Ringil oli 20-30 aktiivset osavotjat, kelle kohalkaimise tiks ajendeid oli kindlasti RSRi igati tasemel n.o suhtekorralduse too. Suu
korval tootas meil hasti ka sulg ning meie tirituste reklaam oli Wov
(naiteks "Kes sikutas briti lovi sabast?"), pealegi maaras iga president
(toona oli president veel vaid Teaduste Akadeemial!) ametisse pressisekretari (arvatavalt esimesed selle tiitli kandjad parast 1940.a. ja
enne 1991.a.). Arusaadavalt ei piisanud pidevatest kinnitustest a fa
tegemist on "populaarseima ringiga", aeg-ajalt tuli teha ka midagi
sellist, mida kohaletulnud kaua maletaks.
Sestap olid meil mitme kandidaadiga presidendivalimised, kus
rivaalide esinemist saatsid kaaskondade ergutushoiked ja vastasleeri
vile. Ainest andis loomulikult ka poliitika ise. Kui ikka Ktiprosel
parasjagu tulistati, siis miks mitte teha sarna seal toimuvat lahkaval
koosolekul (09.03.1964).
Saatuse tahtel olin esimene (vist ka viimane?), kes haaras RSRi
presidendikoha riigipoordega. Minu eelkaija Jaak Kaarma valiti
aprillis 1965 tilikooli komsomolikomitee sekretariks ja kuna ta soitis
komandeeringusse, siis ktipseski plaan temalt voim jouga ara votta.
Moistagi oli ettevotmisel paras poliitiline maik ktiljes (ent seda
rohkem publik naeris). Voim kaes, lliks ettenlihtud teema arutelu
edasi. Tosi, ptissimehed ei lubanud kellegi enne loppu lahkuda ja
noudsid igalt sonavotnult sissejuhatuseks kiidusonu uue presidendi
aadressil. Arvan tlinaseni, et sellised show'd aitasid kaasa tosiste
probleemide arutelule. Llihtusin sellest ka oma esinemistes televisioonis, mis paraku loppesid enneaegselt parteilise nomeduse ja
inimliku kadeduse tottu.
RSRi esimeste tegevusaastate tipuks oli kahtlemata alusepanek
poliitiliste kohtuprotsesside tavale. Omavahelise vaidluse kaigus
tekkis kellelgi idee, et tihte voi teist teemat voiks lahata poolt- ja
vastuargumentide esitamisena, mille veenvust keegi omakorda hindaks. Pole juhus, et esimeseks kohtualuseks sai vastuolulise poliitika
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meis.ter Ch~rles de Gaulle. Kohus tema tile toimus aprillis 1964 tilikO?h. kohvlkus. Stitidistaja~eks olid Mikk Titma ja Jaak Kaarma,
kaltsJate~s Toomas Alatalu Ja Eero Loone (filosoofiaoppejoud, kes Wi
meelsas.h . kaasa RSRi tiritustel soleerides korduvalt nliiteks Mao
Zedongl .lsehakanud pressiesindajana). Kumbki pool kaasas oma
~~mentl~~ toetuseks neli tunnistajat, kellest kaks olid naistiliopllased. DIe kahe tunni kestnud vaitluse jarel langetas kohtunik
Jaano Odaril (tlinane riigikohtunik) otsuse.
Jargmine kohtuistung Barry Goldwateri (kandideeris sel hetkel
USA presi~endiks) tile kippus. ideoloogiliselt vales suunas loppema,
~est .~d.u~t tllvusta~lt korr~ldaslme selle tilikooli klubis n.O. taismajale
J~..:a.ltlslme kooskolastamtst. Tanu publiku naerupahvakutele kippus
suud!.~~v poo.1 <.!aak Kaaz:ma, Toomas Leito) sedapuhku kaitsjatele
aHa Jaama, mI.~t~ttu ~naal~s lliks kaiku must stsenaarium - protsessi
turvamehe~ VllSld mInd hhtsalt jouga lavalt minema, et stitidistus
Goldw~te~ vastu vlihegi kolama jaliks! Igal juhul oli see kohtuprotsess mlv~r.d men.ukas,. et kordasime seda nadal hiljem Tallinna
Pedagooglhse InStltuUdl saalis.
Seoses tilikooli lopetamisega tuli mul presidendikoht loovutada
"loomulike lokkidega tagasihoidlikult vallalisele noormehele" - sellise~a re~a~mis Toomas Leitot tilikooli ajaleht. Vanade lehtede lappa~ne.~nmtab, et aastat:~ 197?-1975 olin kirjas kui RSRi juhendav
o~peJou~, ~SRlastest. vo~s mmetada Tonu Laak'i, Raul Malk'u ja
!onu K~rd.a t. S~l penoodll korraldasime RSRi konverentse ja esineJate te~~ld tlmusl~, k~. t~kisona.s. ~otsioloogialabori sulgemisele jargn~nud ~uhastus~ pae~~~ soovltatl mul tilikoolist lahkuda ning sattuSl~ seetottu T~~mnas tootu staatusesse, minu asjastel tudengitel Hiks
marksa paremIm.
. Siinkohal tahan mainida sedagi, et oma jargmises ametis Tartu
lmna komsomolijuhina (1965-1967) panin kaima RSRi vaiksema
venna - koolinoorte valispoliitika kooli, mida hiljem seoses elukoha~ahetusega jatkasin Tallinnas aastani 1993. Loodetavasti loeb
kee.~. kokku, ~i palju eilsetest RSRlastest Wab kaasa tlinases
poilltlka~lus. Mma pean oma kohuseks mainida neid, kes on teinud
seda labl koolinoorte poliitikakooli, mida voib pidada RSRi vaikevennaks. Tartu seltskonnast tulevad kohe meelde Jaak Viller, Martti

16

Toomas Alatalu

Preem, Agu Tuuling, Mare Visnapuu, Tallinna omast Indrek Kannik,
Maret Maripuu, Aap Neljas, Paavo Palk, Laur Uudam, Bero Kosk,
llmar Selge, Janek Salme, Ken-Martin Vaher, Indrek Raudne, T5nis
Kons. Kui lisada neile kunagisest televisiooni laste poliitikasaatest
(suleti konkurentide viha t5ttu) tuule tiibadesse saanutest kasv5i
Marianne Mikko, Clyde Kull'i ja Tiit Matsulevits'i nimed, siis on
kokku 21 nime, mis teatavasti on piisav arv, et algatada olulisi eeln5usid Riigikogus.

RSRi iiritusi 1963-1966
07.10.1963 avakoosolek, presidendiks valiti M. Uesson
14.10.1963 Hiina RV rahvusvahelisest seisundist (M. Titma p5hiettekanne).
04.11.1963 Alreeria
02.12.1963 USA presidendid
16.12.1963 Ladina-Ameerika
23.12.1963 1963. aasta
24.02.1964 Ida-Aafrika
09.03.1964 Paugud Kiiprosel
12.04.1964 Kohus de Gaulle'i tile.
15.09.1964 Kongo ja presidendivalimised (valiti J. Kaarma)
12.10.1964 "Briti 15vil on palavik"
25.10.1964 Kohus B. Goldwateri tile Tartus
01.11.1964 sama Tallinnas
16.11.1964 Ladina-Ameerika
14.12.1964 L5una-Vietnam
02.03.1965 Kagu-Aasia
22.03.1965 Kas Araabia sotsialism on sotsialism?
05.04.1965 Neegrite valitsus USAs
10.05.1965 Mao Ze dongi isehakanud esindaja pressikonverents ja
riigipoore (valiti T. Alatalu)
13.09.1965 Alreeria ja presidendivalimised (valiti T. Leito)
27.09.1965 KaSmiir
22.11.1965 Indoneesia
08.12.1965 Presidendivalimised Prantsusmaal

1963-1965

14.02.1966
28.02.1966
04.04.1966
05.11.1966

17

Aasta 1965
Aafrika
Kes sikutas Briti 15vi sabast?
oli mul (T. Alatalu - toim. markus) esimene kooIi5pilaste koosolek.

18
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1964-1970
Eero Loone

Poliitikahuvi keeldude ajastul
Noukogude voim hoidis eestlased valispoliitikast eemal. Valispoliitika oli venelaste mangumaa.
Valispoliitikast hoiti eemale koiki mittevenelasi. Tookordne riik
oli aga aarmiselt biirokraatlik ettevote ja biirokraatias kehtisid
vastandlikud reeglid. Olid salajased kvoodid: saatke Moskvasse
kongressile iiks korgharidusega heledate juustega kuni 28-aastane
eestlasest neiu ja kales toOlist - eesti noormees ning vene meister.
Viilispoliitikaga tegelejate seas kehtisid samuti kvoodid, mis andsid
enamuse venelastele, aga kohustasid naidiseksemplaridena asjade
juurde lubama mittevenelasi. Valispoliitika oli privileeg. Valismaa oli
kahtlane, liigse huvi eest valismaa vastu vois tOOl halvasti minna,
kuigi parast Stalini aega tavaliselt vangi ei sattunud. Eestlased teadsid
valispoliitikast vahe ka enne 1940. aastat ja selleski teadmises oli
arusaamist tunduvalt vahem faktisensatsioonidest ajalehtedes. Me ei
saanud teada rohkem, sest enne 1918. aastat polnud meil samuti valispoliitikasse asja.
Eestis vaatasid eestlased valismaale lootusega - mida keegi
lootis, oli iseasi, mida keegi valismaast ja sealsest poliitikast teadis iseasi. Mina kuulasin BBCd regulaarselt alates 1950. aasta kevadest,
kuid sellest pidin vaikima. Oppisin hiljem noukogude eliidi kasvatamiseks maaratud iilikoolis professionaalselt 20. sajandi valismaa
poliitikat. Selles iilikoolis kujundas komsomoli sisekliimat komsomolijuhina keegi Misa GorbatSov, keda mina muidugi ei tundnud.
Oks tema viimaseid nounikke oli oma nooruspolves minu loputoo
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juhendaja ja hiljem minu kandidaadivaitekirja ret sen sent. Lisaks
tOotasin monda aega teadusliku jooksupoisina NSV Liidu Teaduse
Akadeemia Instituudis, kus raamatukogus olid igaiihele kattesaadavad
koikide suuremate valisriikide olulisemad paevalehed. Meie direktori
naiseode oli muidugi abielus poliitbiiroo (s.t valitsus ja parlament
~?~) lii~~ ja ~igi pr~side.ndi A.I Mikojaniga, kelle poegki tootas
tadlmehe mstltuudiS. Mele ohme analiiiitikute asutus, kelle abil kontrol.lisid peremehed oma ametnike nouandeid. Lugeda voisime vabalt,
kuld oma~ahel r~da vabalt ei saanud. Aga see oli koht, kus nagi
suure maaIlmapolutlka tegemist. Seal tOotas "jah, seltsimees ministreid", kes natuke seda suurt poliitikat tegidki.
Ei, sinna jaada rna ei tahtnud. Ma tahtsin tagasi tulla Eestisse.

Kuidas RSR tekkis

Praegu tundub ime~ik, a~a asj~ alus~as komsomolikomitee. Pole vaja
~~ustada, et tegermst oll Mati Undl "Kollase kassi" ajastuga. Noor

Immene tahtis elada ja mitte ainu It heldinult meenutada oma noorust.
T~ma nooru~ olid suure soja jargsed aastad. Stalini voimu ja kiiiidita-

rmst ta tavahselt oma nahal ei maletanud, kuigi sugulaste hulgas vois
neid olla. Hrustsovi aeg oli just labi saamas ja kiiiiditamised amet~ikust poliit~kast valja. ko~statud. Inimesed tahtsid midagi teha,
Ill~g~lselt el s.aanud ~dagI teha, legaalselt vois juua voi oppida. Kui
rmdagi veel sal teha, oll komsomol mangus ja seal liikus inimesi kes
soovisid midagi teha tookordsetes oludes, sest ei lootnud ~nam
kohesele noukogude voimu lopule.
Strateegilise motlemisega komsomolikomitee tegelane Mikk
Titma o.li R~Ri asu~amise j~ures ja kui rna oigesti maletan, kutsus just
tema rmnd JuhendaJa ametIkohale. Ring oli selleks ajaks juba umbes
aasta tegutsenud.
Ju~enda~ata .~el .ajal e~ saanud. Tookord oli juhendaja ka jarelevaataJa rollIs. Suski rna el maleta, et minult oleks noutud aruandlust
B~rokr~tia jaeti komsomolikomitee hooleks ja meie poisid said
aSJ~ga Ise hakkama. Rektori jaoks oli asi liiga vahetiihtis, kui just kaebUSI polnud. Teine jarelvaataja oli parteikomitee - noukogude voim
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Eero Loone

tugines aadlile, kelleks olid parteiks kutsutava organisatsiooni liikmed. Filosoofidelt taheti iildiselt aadliseisust. Ma opetasin iildiselt nii
uusimat ajalugu kui filosoofiat, aga ajaloolased polnud enamasti mitte
ainult rurnalad ning ebaprofessionaalsed, kes ninakat noort asjatundjat kartsid, vaid ka innukad tsenseerijad ja mottepolitseinikud.
Isegi iiks end vaga isamaaliseks lugev inimene raakis kogu aeg, et me
ei tohi, aga ega ta teadnudki, mida tohib ja mida mitte. ,
Oppetoo kaigus ei saanud tolleaegses Tartu iilikoolis poliitikat
akadeemiliselt piisaval tasemel tundma oppida. Ainuke legaalne viis
valispoliitikat ja teiste maade poliitikat tundma 6ppida oli tee, mida
Mikk Titma ja teised tegutsejad valisid. lllegaalsed tegijad pandi kohe
kinni. Hiljem laks ehk asi veidi leebemaks ja koiki illegaale vangi ei
pandud, neid visati lihtsalt k6rgkoolist valja, jaeti tOotuks (muudeti
seega kriminaalkurjategijateks, sest tootaolek oli teaduparast keelatud). Aga kui korgharidusega inimene peab minerna katlakiitjaks, siis
ta lakkab iihiskonnas funktsioneerimast haritlasena.

"Veljesto" eeskuju
Ma otsustasin RSRi kujundada teadlikult omaaegsete iiliopilasseltside
(mitte korporatsioonide!) eeskujul. "Veljesto" arhiivist lebas osa mul
kodus, "Veljesto" raarnatud asusid riiulitel ning raagitud oli mulle
sellest seltsist palju. Veljestolased tegelesid mitte ainult seltskondliku
ajaviitega, vaid kuulasid ettekandeid ja arutasid uusi ideid.
RSR ei saanud kunagi tapselt jrujendada vana iili6pilasseltsi malli,
kuna meie huvitusime erialast. Ringil oli motet ainult siis, kui saime
oma huvi rahuldada minimaalsete piirangutega. Seeparast oli mu esimeseks iilesandeks kindlustada ringi sees teatud inimestele voimalikult suur vabadus. Otsustasime, et sisepoliitika iile ei arutleta. Eesti
kiisimus oli koigile selge ja Noukogude Liidu muu sisepoliitika arutelu eluohtlik. Sellest sai igauks aru. Samuti tegime otsuse, et avalikult
NSV Liidu valispoliitikat ei kritiseeri. Siis oleks meid kinni pandud.
Meie iilesandeks oli leida faktid ja osata nende iile kriitiliselt arutada.
Koik ajalehed avaldasid kohustuslikult pool lehekiilge valispoliitikat, mis koosnes valitsuse telegraafiagentuuri TASS sonumitest.
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TASSis tootasid professionaalid, kes tootsid paevas vahemalt tuhatkond lehekiilge ajakirjanduslikult kolblikku valmisteksti, millele meie
juurde ei paasenud. Sellest tehti aga paks nadalaiilevaade, mis oli kiill
salajane, kuid mille me katte saime. Ja valisraadioid pidi igauks ise
hoolega kuulama. Nendele allikatele ei tohtinud ainult viidata. Noh
omakeskis, Senatiks nimetatud valitud seltskonnas, viidati ikka. Igal
vruisraadiol on oma hoiakud, millest tuli samuti aru saada.
RSRi liikmed teenisid rahagi ja see aitas kogu ringil piisima jaada.
Tookord tuli ettevotetes ja kontorites korraldada loenguid, millest
osav6tt oli kohustuslik. Loengupidarnise eest natuke maksti. Suuliselt
vois iildse tolles riigis raakida rohkem, kui triikisonas avaldada. Seda
poi sid kasutasidki. Kuna tellijatel oli teatav vabadus, siis ikka eelistati
rahvusvahelistest suhetest raakivat "lektorit" riigi juhtide viirnaseid
konesid kokkuvotvatele lektoritele, kes lugesid t5esti ette valmis
kirjutatud ja iilemuste poolt kontrollitud teksti. Tegelikult pidanuks
seda tegema ka RSRi poisid, aga kontrollijaks olin mina ja mulle olid
vastumeelsed igasugused "ettelugemised". Ma jatsin neid vist
teavitamatagi sellisest korrast. Kui mingi keeld biirokraatias ara
kadus, voinuksime parast pattu kahetseda, et ei teadnud ja leevendada
sellega voimalikku karistust.

Tsirkust tuleb teha
Mulle tsirkus, muuseas, meeldib. Meelelahutus on heast, eriti kui
kogu elu pole iiksnes meelelahutus. Korraldasime suuri konekoosolekuid iilikooli kohvikus, aga kui kuulajad sinna enam ara ei mahtunud,
kolisime auditooriumidesse (oleme isegi keemiahoone ringauditooriumi kasutanud). Raakisid meie senaatorid, aga said raakida ka
teised. Mruetan hasti, kuidas iiks mitte meie liige kaitses hungveipinge - diktaator Mao Zedongi iiht joledaimat leiutist (noorUkite
salgad, innustatud ja kontrollitud julgeolekupolitseist, kes peksid labi
vanad ametnikud, tekitamaks jarglastes veel suuremat kuulekust ja
tegid seda koike rahva vaba tegutsemise sildi all).
"Oks toredaid ideid olid kohtupidamist matkivad naidendid. Valiti
valja isik siiiidim6istmiseks. Ikka isik, keda voiks "siiiidi" moista ka
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vabas iihiskonnas ning kelle poliitiline programm vois toesti olla
vastuvoetamatu. Talle mlliirati siiiidistajad ja kaitsjad. Kaitsjad pidid
tooma tunnistajaid ja argumente tema toetuseks tema tegelike arvamuste ja soovide alusel. Noukogude kord vastuargumente ei tunnistanud, aga meie ju mangisime kohut ...
Kohtupidamise ettevalmistarniseks kulus aega peaaegu kogu
semester. Vaja Hiles praktilist stsenaariumi, sest sisu tuli edasi anda
ning kiirnnekesi ei saa pelgalt improviseeritult esitada midagi siistemaatset. Jazz vajab teemat, mida mangijad tootlevad. Kui esinejad
pole naitlejad ja peavad improvise~rima, siis stsenaarium mlliirab
esinemiste jarjekorra ja sisu (tunnistaja 1 raagib sellest, aga tunnistaja
2 tollest). Lisaks tuli hakkama saada moistliku ajaga. Pidasime kohut
suuremates saalides, naiteks tolleaegses iilikooli klubis Tahe tanaval.

Praha siigis

Asi laks halvaks, kui Tsehhoslovakkias tahtsid kommunistid kehtestada demokraatiat. Nad uskusid siiralt, et saavad seejuures teha ka
toelist sotsialismi Uiane, mitte Vene, mottes. Seda ei tohtinud juhtuda
ja 1968. aasta augustis saadeti tankid kohale. Vaene RSRi president
Rein Ruutsoo, kes nendel teemadel mitmesugustel ettevotmistelloenguid pidas, sattus kohe KGB huvi aHa. Need ettekanded laksid
Tallinnasse, sealt tulid omakorda tilikooli parteikomiteesse, kus ideoloogilise oigsuse eest vastutas minu instituudi (tookord "kateedri")
juhataja professor Mihhail Makarov - Narva venelane, kes raakis
eesti keelt aktsendiga, kuid parandas keele- ja stiilivigu tiliopilaste
tOodes. Ta oli ise "valgete" emigrantide laps ja pidi ettevaatlik olema,
pealegi oli ta abikaasa vene marurahvuslane, keHest ta kord lahku
laks, et siis taas kokku ja lahku minna. Makarov andis mulle moista,
kustkandist info ja juhtnoorid parinevad. Otse ta seda oelda muidugi
ei tohtinud, aga niiiid tean, et teda kutsuti peapesuks tilemuste juurde
valja. Eks rna siis piiiidsin asja venitada, sest Ruutsool oli vaja tilikool
lopetada. Ajaloo osakonnas ihuti tema peale hammast, aga talle oli
lubatud individuaalne oppekava filosoofias.
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.. ~akaro~ile. venitamistaktika ei meeldinud. Kiillap ta nagi asja
l~?l, 'pe~legl oh taUe antud otseseid instruktsioone. Nii kaugele rna ta
sllskl sam, et Ruutsoo jai "maha votmata" ja sai ise ringi presidendi
kohalt lahkuda valimismhtaja loppemise tottu. Ringile saabusid niiiid
ra~~ed ajad: avalike esinemiste voimalused haabusid, tilikoolilopetaJatd noormehi ahvardati sojavakke aega teenima saata, nende tootamisvoimalusi piirati.
Ring hukka ei lainud, kuigi rna sealt paari aasta parast lahkusin.
K.iimmekond aast~t hiljem "aratas" inimesed tiles minuaegne senaator
Elmar Rahumaa, Juba kuraatori rollis. Tema kutsel pidasin Senatis
vaga kitsale kuulajaskonnale maaratud loenguid Ungari 1956. aasta
ii!estousust, Praha kevadest ja siigisest, Noukogude Liidu sisearengu
aJaloo poordepunktidest.
. . Ringi tehe~ ~a lootsin, et nii saame Eestile asjatundjaid, kriitilist
lmmeste maSSI Juhuks, kui tekib voimalust midagi teha. C. de Gaulle
o~utas ju Londonist Teise maailmasoja ajal vastupanuliikumist valmls~maks ot.sustavaks lahinguks. Ettevalmistused, oppus, treening ei
ole araootamlne. C. de Gaulle'ist rna ikka midagi teadsin. Ja RSRist
on tulnud inimesi Eesti ellu. Jaan Sootak ja Rein Ruutsoo said
professoriteks. Tulid poliitikud Siim Kallas, Toomas Alatalu, Tonu
K?rda, niiiid.seks poliitikast valju~.ud Hardo Aasmae. Praktilisi juriste:
Vlktor Kaaslk, Elmar Rahumaa. Arimehi: Toomas Leito, Tonu Laak
aga ~ kan?i~ teg~Itses ka Riivo Sinijarv. Tuli lihtsalt arukaid ja asja~
tundhkke ImmeSl, kelle olemasolu aitas meil teha veretult uut
vabariiki.
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Tagantjargi vaadates oli RSR mitte ainult minu huvide ja edasise
saatuse, vaid ka polvkondade enesetunnetuse ja tulevase "suhetevorgustiku" (mis etendas tahtsat osa Eesti poliitilises arengus) seisukohalt vaga oluline nahtus. Mind kutsus RSRi Kaarel Jaanits, kes oli
tollal paljulubav arheoloogiatudeng, kellega olin tutvunud arheoloogilistel kaevamistel. Olime kaeveaugu pervel Padisel tundide kaupa
vaielnud ja lopuks ta mu ringi lausa "vedas". Suupruukimine on
olnud minu peamisi lobusid ja jatkasin seda siis RSRis.
Veel usna noor ring oli iildse uks vaheseid viise tol ajal legaalselt
ja avameelselt poliitilisi kiisimusi arutada. Ringi vahendusel tekkis
omalaadne, iilikooli hariduslikke raame kasutav intellektuaalne "autonoomia", altematiivne pool-avalikkus. Veelgi olulisem kui omavaheline kooskaimine (nn Marxu maja auditooriumis nr 212), oli selle
ringi "valgustustegevus" nn Suure Ringi koosolekute naol. Oks
selline, Hiina ja NSV Liidu vahel 1964-1965 lahvatanud rolile
puhendatud koosolek, juhataski sisse minu iilikooliaja ja seda vaga
mitmes mottes. Nn keemiaring oli puupusti inimesi tais, osalejaidkuulajaid oli vahemalt 500-600 ja uks peamisi esinejaid oli Jaak
Allik. Tema, Paul Kenkmann ja Toomas Leito olidki peamised, kes
and sid tooni ning kujunesid peamisteks mottevahetajateks. Hiljem,
kui olime lahemalt tuttavaks saanud, tunnistas Jaak Allik mulle, et tal
tekkis vahel kahtlus, et olen oma radikaalses noukogudevastasuses
mitte "roheline", vaid hoopis KGB provokaator. J aagul oli muidugi
hoopis enam poliitilist kogemust kui minul voi kellelgi teisel, mina
aga jalgisin teda omalt poolt huviga. Esimest korda elus nagin noort
ja veendunud sotsialisti-marksisti ja pealegi kuulsate Eesti Vabariigi
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kukutaj.ate perekonna jareltulijat. Jaak osutus iiheks ausamaks ja pohimottekmdlamaks inimeseks, keda olen elus kohanud. Mind oli
opet~tud ~ommu~istide.st Ee~ti. Vabariigi havitajaid kartma. Oppisin
a~a. uhe :aga oluhse aSJa - mlmestevahelised piirid jooksevad mitte
piki maalimavaatelisi veendumusi, vaid tahtsam on see, kas nad on
ausad voi mitte, kas nendega on iihised pohivaarrused voi ei ole.
A~astasin, et n~ukogude voimu poolt usu parast tagakiusatud baptisti
pOJal ~ol.en se~~sest perekonnast), veendunud noukogudevastastel ja
markslsttdel vOlb olla uhiseid vaartusi ning meie toelised vastased on
pohimottelagedad karjeristid, iikskoik milline on siis voim. Just neid
tuleb karta.
Esmaspaevastele vaiksemas ringis koosistumistele ja suurkoosolekutele lisandus loengute pidamine nii iilikoolis, kui ka "linna peal"
iihingu "Teadus" raames. Viimane oli usna tihe too. Ube 1968. aastal
tehtud kokkuvotte kohaselt oli kahe aasta jooksul naiteks Toomas
Leito pi~~~d ?8? Paul Kenkmann 81, Kaarel Jaanits 65 loengut jne
(Tartu Rllkhk Uhkool, 19.02.1968). Aktiivseid loengupidajaid arvati
kokku olevat umbes tosin. Muidugi polnud see iiksnes "vabatahtlik
valgustustegevus", sest tahtis oli voimalus teen ida lisaraha stipendiumile.
... ~~mas viis ring ~okku vahemalt osa voimekamast ja arksamast
uhoptlaskonnast, vOlmaldas arendada motlemis- ja vaitlusoskusi
mille~s mujal voim~lusi. polnud. Minu opilasvahekord Eero Looneg~
algas Just RSRst, mIlle Juhendaja ta toona olio Ringi tegevus viis mu
eemale kirjandusringkondadest (Leelo Tungal, Jonny-B. Isotamm,
Olev Remsu jt) ja lahemale sotsiaalteadustele.
RS~ voimaldas ka kaudse juurdepaasu Laane ajakiIjandusele.
TASSI kord nadalas "ilmuv" nn "Sinine Atlas" (salajane, mida kohap~~l luge~a ~ti!~, sisald~s tolkeid, vahel ka iilevaateid Laane aja~l.fJade ~Ikl~ISt. V.a~nuhkud arutlused" olid tolkeist reeglina "valja
msutud , kuld fakttlme siindmuste kaik, statistika jne oli iildiselt
alles. Atlasele viidata ei tohtinud, sest ametlikult valjaannet olemas
~ol~u.d. M~~dug~ olid ka venekeelsed erialased ajakiIjad, mille seast
o~plsime kilrestt. vahet tegema, mida neist kannatas lugeda ja mida
mItte. Nende alhkate alusel mingigi pildi loomine maailmas toimuvast oli tosine too. Jaotasime ara ka raadiojaamad, mida keegi kuulas.
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Minule langes "Saksa Laine" kuulamine. Teadsime, et TASSi nn
Sinise Atlase korval oli EKPs loodud siisteem, mis Hihemalt voimaldas tutvuda "vaenlase" originaalmaterjalidega ja seisukohtadega.
Sedalaadi infoallikaid, mis sisaldasid Uiane raadiosaatjate eestikeelsete saadete (Ameerika Haal jt) iilekirjutusi, meie katte ei usaldatud.
Kiill said neid lugeda moned "ametlikud kommentaatorid", kes tootasid Eesti Televisioonis ja Eesti Raadios.
Kindlasti ei asendanud RSR siistemaatilist rahvusvaheliste suhete
uurimist ega poliitikateaduse oppimist. Sellist eesmarki me ei seadnud - kuigi imestan praegu, miks me seda ei teinud. Aga tollal oli
vaiispoliitika Moskva monopol ja eks "valispoliitika kommentaatorite" institutsioonis Eestis oli alles 1960. aastail Hibi lainud suur
uuendus. See tahendas moningast soltumatust Moskva poolt antud
teabest. See kommentaatorite institutsioon oli aga murrangulise
tahendusega ka Eesti poliitika tulevikule.
RSRi nn senaatorite (s.t piisiliikmete) hulgas oli ajaloolasi, juriste,
filolooge, loodusteadlasi jt., mis rikastas iildist arutluskeskkonda.
Selline teaduskondade iilene klubi oli tollases vaga lahterdatud iilikoolis erandlik nahtus (filosoofiaajaloolase prof. R. Bljumi juhendatud filosoofiaringi ja U. Vooglaiu sotsioloogiaringi korval oli see
iiks vaheseid voimalusi iihiskonna probleemide iile arutada). Just tanu
RSRle muutusid no ametlikud parteiteaduste "seminarid" teaduslikus
kommunismis ja NLKP ajaloos, mis tegelikult olid vaimse alandamise ja niirimeelsuse koolid, veelgi enam naeruvaarseteks. Meie
jaoks ei moodustanud eri maailmu mitte ainult "privaatne" ja "ametlik" teadvus, vaid ka ametlik iilikool jagunes niiiid avalikult kaheks.
Kui ametliku "teaduse" iile tavaliselt lihtsalt irvitati, siis meie olime
voimelised ka "kontrakultuuri" loomiseks lammutades iiksteise toel
NLKP ajaloo ja eriti teadusliku kommunismi autoriteedi ka sisuliselt.
RSRi roll iilikooli komsomolikomitees ja laiemalt iiliopilaste hulgas
nn ametliku ideoloogia murendamisel oli iisna oluline. Ja kui me ei
suutnud seda alati argumendi tasemel, siis solidaarsete protestimeeleolude tekitamises arenesime joudsasti. Meie joud seisis tosiasjas, et
(nagu nahtus 1987-1989) ettevaatlik eestlane on nous kaasa minema
ja toetab keerulistes oludes reformiste. Kuid mis oli huvitav, juba oli
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tekkinud ka tosiusklikke eesti noori komsomole, keda sai iimber
veenda vaid iilikooli komsomoli autoriteedile toetuva RSRi reel.
Muidugi, ega ka iilikool polnud homogeenne - enamasti teati
"kes on kes", kellega maksab usalduslikult motteid vahetada ja
kellega mitte. Ametlike tiitlitega oli sel iisna vahe seost. Seetottu on
taiesti eba-ajaloolised katsed klassifitseerida nende aegade oppejoude
ja iiliopilasi nn kommunistideks ja opositsiooniks. Seejuures ei saanud me ametlikes parteiajaloo "seminarides" oeldaJargumenteerida
naiteks, et asjad on hoopis nii, voi et ametlik jutt on vale (sest RSRis
jutustas Loone, Sootak voi Kallas nii, kuna BBC raakis nii jne). See
oleks voinud olla pealekaebus, kuid n.o lolliks jaanud NLKP ajaloo
opetaja oleks kindlasti lainud kaebama. Seega RSRi kaudu legitimeerusid "vaenulikud alIikad" avalikult end iisna vaevaliselt. Tegelikult sai RSR eksisteerida vaid tanu sellele, et me voisime omavahel
avameelselt raakida, samas kokku leppides kui kaugele me avalikes
esinemistes laheme. Eks neid teravamaid toone sai siis monevorra ka
maha voetud. Siiski ei maleta, et meie siseringist oleks midagi organitele "valja imbunud". Teisalt oli aeg veel iisna liberaalne - andropovlikud jalitustavad vallandusid taies mahus alles kiimnendivahetusel. Kuid moned legendid tollastest "keelekandjatest" elavad
visalt tanaseni.

Viiike Ring - "senaatorid" omavahel
RSRi nn Vaikese Ringi liikmed nimetasid tuuma "Senatiks" ja end
"senaatoriteks". See oli selleks ajaks juba tava ja kolas uhkelt, sarna
uhkelt kui olid USA paritolu "teksad" eakaaslaste jalas. Soov erineda
noukogulikust tavast, mis surus peale mingeid nn KVNe, oli suur.
Samas ei aimanud me, et see mingile "voorale identiteedile" (USAle)
viitav, voiks olla poliitiline probleem. Maletatavasti polnud sellest ju
mitte nii palju aega tagasi kui mote, et "tana mangid saksofoni,
homme reedad kodumaa", oli to sine poliitiline argument. Monel pool
- EKP KKs, tekitas aga "Laane ees lOmitamine" probleeme. Nii
olevatlseisvat EKP KK "eritoimikute" hulgas ka iiks iilikooli kasitlev
kaust, kus Leonid Lentsman (EKP tollane ideoloogiasekretar) kurtvat
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selle iile, et RSR annab halba eeskuju. Esiteks nimetavad nad oma
liikmeid senaatoriteks ja teiseks valivad(!) nad oma ringi juhi, keda
nimetavad presidendiks! Tiinapaeval v6ib see k6ik tunduda uskumatu, kuid siduda "ametlikult" NSV Liidu valispoliitika kaitsmisega
tegelev iihendus kuidagi USAga - see oli saabuvaid "ookiilmi"
arvestades ettevaatamatu. Ma siiski ei maleta kunagi lugenud olevat
RSRi p6hikirja ja seda, et senaatori statuuti oleks seal kuidagi kirjeldatud. Tavapiiraselt tiihendas "senaator" juba iseseisvalt loenguid
pidavat v6i siis pikemat aega asja vastu huvi naidanud iili6pilast. Ega
neid palju polnud minu presidendiks olemise ajal umbes 12-15 noormeest. Regulaarsetel koosolekutel, kus arutasime jooksvat poliitikat
ning vahetasime infot, viibis keskmiselt 6-12 inimest. Tiidrukuid
maletan meie hulgas viibinud vaid harva. Piiiidsime ka mingeid
andmebaase v6i kartoteeke luua ja viihest teavet koondada. Selles
suhtes jattis mulle siigava mulje oma kartoteekidega paar kursust
vanem Paul Kenkmann.
RSRi presidendiks valiti mind (esimest korda) 1967. aasta oktoobris (TRU, 13.09.1967). Ulikooli lehe teatel oli kandidaate sellele kohale koguni viis! Presidendi miiiiramisel said asepresidentideks
O. Mikenberg (juura IT) ja R. Sinijarv (keemia Ill). Mikenberg oli iiks
andekarnaid noormehi, keda rna kunagi olen kohanud. Ta 6ppis
korraga nii juurat kui ajalugu ja m6lernaid ainult viitele, oli vaga
siistemaatiline ja tookas. Talle arvati saatuslikuks omadus, mida vahel
nimetatakse "konfliktseks loomuseks", mis aga tegelikult oli raske
. haigus ja p6hjustas tema varajase surma.
Teistkordne presidendiks valimine lavastati 1968. aasta siigisel
(4. novembril 1968) valimisetendusena, mida iilikoolileht kirjeldab
varvikalt (TRU, 15.11.1968). Valimised olid teatavas m6ttes paroodia
asja toimunud presidendivalimistele USAs, kus olid vastamisi
R. Nixon ja H. H. Humphrey. Aga avaramalt viitasid nad ka m6rvadele - J. F. Kennedy ja M.L. Kingi tapmisele. Ega USA ei olnud
tollal mingi tingimatu eeskuju. USA vajus Vietnami s6ja sohu, riindas
Kuubat ja selle rahvuskaardivagi oli s6javastaseid demonstratsioone
laiali ajades tapnud USA Laaneranniku iilikoolide kampustes meelt
avaldanud iili6pilasi. Valimised korraldati nagu suur show. Selle idee
pacines vist Jaan Sootakilt - minuga koos iilikooli astunud juristilt.
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Umbes 150--200 vaataja-kuulaja ees arenenud asjade kaik oli dramaatiline. Uks kandidaat - J aak Allik sai vaevalt k6net alustada, kui
v6eti saali jooksnud maskis mehe poolt maha. Tollal alles teise
kursuse iili6pilane Siim Kallas v6ttis endale toolaste USA valimiste
outsideri G.C. Wallace'i rolli ja pidas hea valimisk6ne. Kas see esinemine oligi m6eldud pelgalt dekoratiivse elemendina, ei maleta, aga
igatahes edaspidisel haaletamisel jai ta auvaarsele teisele kohale.
Usna seejarel asutas ta koos m6ttekaaslastega majandussuhete klubi
v6i ringi, mille etteotsa ta ka valiti.
Edaspidi aga tihenesid pilved minu kohal nagu kogu Eesti kohal
laiernalt. Eks me k6ikusime oma esinemistes kogu aeg lubatava ja
lubamatu hapral piiril ja kuni polnud tegemist suurte n6ukogude
v6imu ahvardavate kriisidega, siis vist eriti ei hoolitud sellest, mida
me tapselt raakisime. Kuid iilikooli ajalehe teatel karistas ELKNU
kohalik biiroo 1968. aasta siigisel Rein Ruutsood ja Jaan Sootaki
"suulise hoitusega seoses nende labim6tlematu esinemisega valispoliitiliste kiisimuste kasitlemisel" (TRU, 22.11.1968). See "labim6tlematu kaitumine" oli aga tegelikult iisna selgelt poliitilise joone
hoidmise tulemus. Nimelt pidasime me iilikoolis juba loomulikuks, et
nn NSV Liidu tungimisest Tsehhoslovakkiasse tuleb raakida t6tt,
"siindmuste" esitamine okupeerimisena oli loomulik. Viihemalt ajutiselt oli j6hker vale ja harjumus valetada taandunud meie elust.
Eestis peeti seda okupatsiooniks. Igatahes arvas nii ka iilikooli tollane
parteisekretaci abi filosoofiaprofessor Mihhail Makarov. Kuid iihel
paeval kutsus ta mu valja iilikooli parteikomiteesse, pani ukse k6vasti
kinni ja v6ttis raudkapist rohelisel paberil vist KGB "spravka", kus
olid minu iileastumised kirjas. Tagasi polnud midagi ajada tunnistasin, et raakisin nii nagu asi oli ja toetusin seejuures Enrique
Berlinguerile - tollasele Itaalia KP sekretarile. Teadsin, et Makarov
luges I' Unita't - ta olevat just selleks itaalia keelt 6ppinud, et
eurokommunismiga tutvust teha. Makarov jai minuga n6usse pragas mu vaid labi selle eest, et olin suud valjaspool iilikooli pruukinud ja siis andis lausa isalikku n6u, kuidas sellest supist valja tulIa v6tta vastu kerge karistus n.o kornsomoliliinis. Tegime kooolekul
k6ik kurva nao - mina ja Sootak tunnistasime pattu, Makarov pragas
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k6va haalega ja paberile sai karistu s, mis poleks mu tulevikku
rikkunud - s.t v6imaldanud veel saada aspirandiks Tartu Ulikoolis.
"Praha kevade" lammatamine tankidega tekitas iilikoolis ja iili6pilastes iildist j6uetut viha. Saime hasti aru, et sellel olid fataalsed tagajiirjed ka meile - selleks korraks oli "kevad" 16ppenud. Kornsomolikomitee, kellele "allus" RSR, sai kasu EKPst alustada ajupesuga ehk
siis selgitustooga "intematsionaalsest abist" (TRU, 06.q9.1968). Selle
juhendi kohaselt me pidasimegi regulaarselt iganadalasi nn "inforrnatsioonikoosolekuid" Tsehhi siindmuste kohta, kuid tegelikult andsirne nii palju kui v6imalik 6ige pildi toimuvast (TRU, 13.09.1968).
Need koosolekud, mille vabatahtlikke kuulajaid oli 100-200, olid
tegelikult austusavaldused-meelavaldused ja sarnal ajal ka Praha
kevade matused. Miiletan iihte koosolekut, mille sisuks oli autentsete
dokumentide esitamine. Miiletan neid pilke, millega kuulati seda kui
lugesin ette Soorne kommunistide liberaalsema tiiva lehe - Kansan
Uutiset p6hjal tehtud kokkuv6tet peaminister J. Smrkovsky liikitusest
rahvale. Nimetatud ajalehest hankisin iildse suure osa oma teabest.
Smrkovsky k6ne oli traagiline manitsus - urnbes sarnalaadne, kui
selle v6inuks teha Pats 1939. aastal teatades niiiteks, et meie maa on
okupeeritud, valitsus ei saa midagi teha, kuid sailitagern hingej6ud ja
argern unustagem, et olime kord peaaegu juba vabad.
Kuid ei seda ega ka teisi poliitilisi vallatusi ei unustatud - ilmselt
hoiti mul silm peal, pealegi halvenes ju sisepoliitiline olukord NSV
Liidus iildiselt. Igatahes jargmisel siigisel oli Makarovist saanud
t6eline "v6itlev kornrnunist". Mulle tehti ettepanek presidendi arnetist
astuda tagasi ja 16puks liiks see esinemine mulle rnaksrna ka aspirantuuri koha.
Vaga suur teene selles, et me saime iildse "suud pruukida", oli
kindlasti Eero Loonel. Vabam6tlejate ja iisnagi protestirneelsete noorte ringi juhtimine oli vaga t6sine vastutus, lisaks kulus meiega palju
aega. Iga rneie samm "k6rvale" v6is tegelikult ka terna - tollal alles
noore filosoofi karjaari ohustada. Et rneie kohta aeg-ajalt parteikomiteest aru pariti ja vahel ka rahuolematust avaldati on samuti selge.
Minu taandumine 1969. aasta siigisel presidendi kohalt oli just seotud
"iilalt" tulnud n6udmistega, millele ei saanud vastu seista.
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RSRi Senat ja juhuslikumad huvilised kogunesid kord-kaks kuus
nn Marxu majas m6tteid vahetama. Mida see kooskaimine meile
6petas, on tagantjarele raske otsustada. Loone ise omandas oma teadmised paevapoliitikast peamiselt ingliskeelsetest BBCi saadetest.
Meile 6petas ta eelk6ige arutlemisoskust - just seda, mida minu
enda teaduskond 6petas k6ige viihem. Nii nagu margatav osa tollaseid
iilikooli noori (kui Olev Rernsut uskuda) peab end poliitika m6istmises Anatoli Maksimovits Goldbergi 6pilasteks (oli selline BBC venekeelsete saadete vaga nimekas kommentaator), siis on RSRi senaatorid suuresti Eero Loone 6pilased. Moskvas 6ppinud ja NSV Liidu
poliitikat liihernalt nainule paistsid paljud asjad teisiti, kui seda tajuti
Tartu-taolises gamisonilinnas. Arvan, et just asjade mastaapide tajumine, NSV Liidu poliitika de-miistifitseerimine ja maailma ratsionaliseerimine oli ilks olulisernaid saavutusi. Rea ja kurja v6itlusena
paistab poliitika m6nele paraku ka veel tana.

Nn Suure Ringi koosolekud
Need koosolekud poleks olnud m6eldavad kui seal ei oleks olnud
midagi "teistmoodi" kui seisis ametlikus pressis. N6ukogude ametlikku propagandat poleks kuulama saadud ka kiimmet huvilist. "Teistmoodi" teha ja sarnal ajal ikkagi mitte avalikku konflikti minna see oligi kogu tollase iihiskonna kunst. Poliitika sfams oli see k6ige
keerukam. Sarnas oli ametlikult "mitteametliku" teabe kasutamine ka
nn TASSi Atlastele viitarnine, valistatud
RSRi populaarsus ja edu toitus rnitte niiv6rd valispoliitikast kui
just sisepoliitikaga tegelemisest. Muidugi taheti sedagi teada, mis siis
kuskil "tegelikult juhtus". Kuid RSRi edu k6neleb suuresti opositsioonilistest rneeleoludest ja sellest, milline oli valispoliitika koht
noorte tollases maailmavaatelises arengus. See oli iisna suur v6i isegi
erakordselt suur. Sisepoliitikat arutada, veelgi viihem kritiseerida, ju
ei tohtinud. Kuid NSV Liit ja kogu leninlik ideoloogia sattusid esimest korda just siis, 1960. aastail, kogu maailmas avalikult naerualuseks. Leeri 16henemine, rivaalitsemised, "revisionistide" teke jrns
ei jatnud NLKP autoriteedist palju alles. Uks RSRi peamine "inspirat-
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siooni allikas" oligi sedalaadi poliitilisel konfliktil silma peal hoidmine. Korvuti murrangutega oli oluline osa poliitika koloriitseil kujudel nagu "esimees" Mao, Che Guevara, Castro jne. Suuresti nende
mliiitiliste isikute tegemiste jalgimisest toitus RSR populaarsus.
Korvuti toeliselt komuliste iiritustega reageeriti ka suurkonfliktidele. Oks niisuguseid "kinke" oli 1967. aasta siigisel vallandunud
Araabia-Iisreli soda. Lahis-Ida oli koneaineks ka 1970. aasta siigisel
(16. oktoobri nn Suur Ring). See soda oli ka nendele alatiseks koneaineks, kes otseselt RSRi liikmed ei olnud, kuid alati kohal viibisid
nagu David Vseviov. Nii avastasin kord tema kodus seinal Iisraeli
kaardi, millel ta tostis ringi nooli ja jooni vastavalt sellele kuidas
rinne liikus.
Tollased hoiakud olid tildiselt araabia vastased ja Iisraeli poolt,
sest NSV Liit oli araablaste poolel ja USA Iisraeli poolel. Oldine
Vene-vastasus maaras suuresti ka vaIispoliitilised siimpaatiad. Nii
oldi sarna loogika pohjal valdavalt ka USA poolel Vietnami sojas - ja
RSRi liikmetegi vaated ristusid siin iisna teravalt. Mi-Lai kUla tragoodiat, kus sai hukka tuhandeid inimesi, voeti kohati NSV Liidu
propagandana.
Rutiinsemate ettevotmiste hulka kuulus J aapanit kasitlenud Suure
Ringi istung (martsis 1968), ehkki Jaapani "tiiger" oli toeline ime ja
jaIle ei sobinud vene propagandaga roiskuvast kapitalismist. Tegelikult ei teinud me tollal midagi "niisama" - alati oli ka mingi sonum, mis vaidlustas ametlikku joont. Tiipsemat pilti toimunust vaid
maIu jiirgi taastada on raske, igatahes piihendati mitu koosolekut ka
Kuubale. F. Castro iiratas siiski siimpaatiat - selles oli ka mingi osa
usus, et mida enam nn sotsmaid, seda lahjem leem ja seda enam on
voimalusi uuteks mudeliteks. Et kommunism nii lihtsalt kokku
kukub, seda ei usutud ka US As (isegi mitte koik pagulased) ja lootus
selle reformimisele, hiigustumisele, desovetiseerimisele oli tollal
ainus tosiseltvoetav altematiiv noukogude-meelsele karjerismile. No
reformi-kommunismi ideoloogiale pandi just siis alus ka Eestis ning
algatajate seas oli neid, kes seda hasti miiletada ei taha nagu nruteks
komsomoliaktivist Trivimi Velliste, kes Sitje Endre juhendamisel
juhatas Rahvaste Sopruse Klubi.
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Sooja slidamega pean meenutama Tartu Kunstikooli tlitarlapsi, kes
tegid meile kuulutusi-plakateid, keda rna ise lunimas kiiisin. Parast
panime neli-viis 50x70 em formaadis kunstiparased kasitsi vesivarvidega tehtud ja lOovalt kujundatud kuulutust tilikooli peale tiles
(moni on mul siiani arhiivis alles). Kuulutused ise olid tollastes oludes number omaette.
Tsehhoslovakkia "siindmustele", mis tegelikult oli rahva tragoodia, jargnes moon RSRi tegevuses, aga ka poliitikahuvi langus kogu
iihiskonnas. Nii vabalt ennast enam viiljendada ei saanud. RSRi kriis
peegeldus skolastilisevoitu arutlustes ringi too parema korraldamise
"tehniliste" iiksikasjade iimber, mis puhkes 1970. aasta kevadel ja leidis kajastust ka tilikoolilehe veergudel. Tegelikust probleemist ja
kriisi pohjustest ei saanud aga riiiikida.
Toeliseks suursiindmuseks ja RSR populaarsuse iiheks tipuks oli
1970. aasta mais toimunud "kohtupidamine" Hiina hungvepingideHiina kuItuurirevolutsionaaride iihe juhi Fan Lingi (fIktiivne isik siimbol) tile. Kohtule eelnesid "pressiteated" eeluurimise edenemisest.
Siiiidistajatena esinesime Jaan Sootak ja min a, kaitsjatena Siim
Kallas ja Toomas Leito, kohtu eesistujaks oli jurist Eimar Rahumaa,
koos Loone ja Allikuga Instseneeritud kohtuistung, mille stsenaariumi me koos kitjutasime, oli muidugi lobus ja viiga larmakas show,
samas omalaadne paroodia hungveipingide endi pooIt harrastatud
kohtupidamise tile, mis oli kohtualuse monitamine ja piinamine "proletaarse revolutsiooni" retoorika saatel. Tegelikult moisteti tilikooli
klubis (niiiid tagasi antud korporatsioonile) kohut totalitarismi ja ka
noukogude ideoloogia tile. NSV Liidu ja Hiina tlili tulemusena oli
asja veel maailmarevolutsiooni iiheks juhiks olnud "esimees" Maost
saanud siiljetops. "Oigete" ja "valede" kommunistide dialoogist, nagu
see oli ametlikult, sai kurtide ja idiootide (paja ja katla) omavahelise
soimlemise absurditeater.
Monitades kohtupidamist Hiinas, sai Fan Lingi abil mUUta absurdiks kogu nn sotsialismisiisteem. Fan Ling oli siin vaid ettekaandeks.
E!.endus oli viigev - peameest mangis ajalootudeng - hiiiidnimega
"Att". Ta pidas siititavaid konesid kodanliku kultuuri roiskumisest,
revisionistide vastasest voitlusest ja sellest, miks on vaja voidelda
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imperialistide sisseimbumise vastu, intelligentsi vastu ja nad maale
kiiilditada. Et sarna juttu raakisid venelased (ka tsehhide kohta), siis
oli konkreetne alltekst olemas. Aga muidugi oli vaga oluline ka lihtsalt tudenginalja tegemine.
1970. aastate algul said aga "naljade" ajad labi - nii nagu 16petati
iili6pilaspaevad, suretati valja tudenginalja riihm "Kuup ja kera" ,
niisamuti sattus surve aHa RSR.
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11966-1971
Jaan Sootak

II Liitusin RSRiga juba esimesel kursusel. President oli siis eesti filoloog Toomas Leito. Minu tegevus RSRs langes nn HrustSovi suI a
aega, mis oli teatavasti Stalini terrori ja Breznevi stagnatsiooni vahele
jaanud suhteliselt demokraatlik aeg. RSRi kui ringi esimese ja p6hi~ lise t6ovormi moodustas nn Vaike Ring ehk Senat. See kujutas endast
~ kiimnekonnast liikmest koosnevat riihma, kes arutas valispoliitika
silndmusi v6rdlemisi vabas 6hkkonnas. Meie kompetentne ja heai tahtlik juhendaja oli pigem vanema kolleegi ja mitte ideoloogilise
'; jarelevaataja rollis.
1 Teine, avalikkusele suunatud ja avalikkuse jaoks ka p6hiline
t~ovorm o!i nn Suur Ring ehk e~teka~de~oosolekud ... ~namasti toimu~ SId need toepoolest ettekannete Ja netle Jargnenud kusImuste-vastuste
vormis. Teemad valisime aktuaalsete silndmuste hulgast: kultuuri" revolutsioon Hiinas (NSV Liidu ja Hiina kui sotsialismileeri ja maaJ ilmarevolutsiooni kahe lipulaeva nagelemine oli tollal intrigeeriv ja
1ametlikule ideoloogiale iseenesest ebameeldiv, kuid valtimatu teema),
~ rnajandusreformid Ida-Euroopa sotsialistlikes riikides, Vietnami s6da
. jrns. Vahel korraldasirne aga lausa etendusi, naiteks kohtupidamine
Saksa natsismi v6i Hiina revolutsioonirnaratsejate hungveipingide
tile, RSRi presidendi valimine, kus ilks kandidaatidest langes "Elagu
demokraatia!" htitidva poliitilise m6rvari ohvriks jne.
Kolmas t6ovorm oli loengute pidamine nii tilikoolis kui Tartu asutustes ja ettev6tetes, mis kujunes t6siseks avaliku esinemise proovikiviks, kust saadi hindamatuid kogemusi. Tookollektiivid, kus tuli
esineda, olid vaga erinevad. M6nikord toimus loeng ettev6tte saalis,
vahel 6mblusmasinaid vuristavatele ja lektorit mitte just vaga tahele-
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panelikult kuulavatele tadidele. K6ige asjalikurna ja kriitiliserna
publiku rnoodustasid t6Olised. Tiihja jutu ja katteta vaidetega ei olnud
sellises auditooriumis rn6tet vlilja tulla. Ega keegi rneist ju seda teha
tahtnudki, kuid hea loengu (sarna kais Suure Ringi iirituste kohta)
ettevalmistamine eeldas ka materjali olernasolu, mis oleks sisukam
kui Rahva Halile v6i Pravda artiklid. Lugesirne siistemaatiliselt vastavaid iileliidulisi ajakirju (Novoje Vremja, Problema Mira i Sotsializrna jt), aga ka rneil kattesaadavaid vlilismaa ajalehti.· Viirnased olid
rnuidugi kiill ideoloogiliselt 6iged (Kansan Uutiset, Volksstimme jm
kornrnunistlike v6i vasakpoolsete parteide ajalehed), kuid vajalikke
detaile kogunes neistki. Palju abi oli parteikomiteest saadavast ja
kohapeal kasutamiseks lubatud infobiilletaanist "Atlas TASS" (sisaldas NSV Liidu ametliku teabeagentuuri valisuudiseid). Kaisirne ka
rahvusvahelist olukorda kasitlevatel seminaridel, kus Moskvast v6i
Leningardist tulnud lektorid raakisid sageli asju, mida enamasti kohapealsed valiskornrnentaatorid kasitleda ei soandanudki. Nii tekkiski
vahehaaval mosaiik, mis ei suutnud ehk anda alati terviklikku ja
objektiivset pilti toirnunust, kuid oli siiski puhastatud lamedast arnetlikust propagandast ja ideoloogilisest ajupesust. Loengupidamiste
puhul argem unustagern sedagi, et tudengile oli saadav tasu oluline
stipilisa.
M6istagi saadi avalikel esinemistel hindamatuid kogemusi ka
ideoloogilise killje pealt. Kindlasti ei kainud ideoloogilised sanitarid
k6iki loenguid kuulamas; ka ei oska rna oelda, kui palju ja kellega
pidi juhendaja meie ideoloogilisi libastumisi v6i lihtsalt eba6nnestunud esinemisi klaarirna. Uhte pahandust rnliletan aga hasti. Kaisime
1968. aasta septembris koos Rein Ruutsooga esinemas noorte suvepaevadel Pamu lahistel. Asja oli NSV Liit tunginud Tsehhoslovakkiasse, et osutada vennalikku abi sealsele rahvale ja jarjekordselt
paasta sotsialismiiiritus. Teatavasti oli see selge (mitte killl ainuke ega
esimene) mark sulaajastu 16ppemisest. Laaneriigid ei j6udnud
retoorikast kaugernale, idabloki maades valitses aga t6eline masendus. Selgernat t6endust, et sotsialismileer piisib iiksnes Punaarmee
tankide toel ja et need tankid on alati valmis tegutserna, ei saanud
enam olla. K6igil olid ju veel rneeles Punaarmee rnetsikused ja
alatused Ungaris 1956. aastal. N6ukogude ametlik propaganda ei
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suutnud paris tapselt seekordset piiha iiritust seletada - killl raagiti
sealsest appikutsest, tuldi valja sotsialistlike riikide piiratud suveraansuse doktriiniga jne. Piiiidsirne Reinuga anda toirnunust mingilgi
.~ meile teadaoieval maaral objektiivse pildi. Kiillap oli aga suvepaeva@ liste hulgas seltsirnehi, kellele see ei meeldinud. Igatahes saabus
varsti rneie kohta venekeelne ettekanne pealkirjaga "Peaaegu klassi:," kaline ideoloogiline diversioon". Millistes kabinettides see pealekaebus ringles, ei ole rnulle teada, kuid diversandid paasesid siiski
~ 16puks kergelt. Asja arutanud iilikooli komsomolikomitee piirdus kas
markuse, tahelepanu juhtimise v6i millegi sellisega.
I Ma ei kuulu nende n6ukogudeaegsete inirneste hulka, kelle vaitel
J nende tollased tood ja tegemised peamiselt n6ukogude korra 66nestamises seisnesidki. Aga rna meenutan kilmneid esinemisi ja sadu
i kuulajaid, kellele raagiti n6ukogude ametlikust propagandast erinevat
9 juttu. Raakisime t6tt - nii palju, kui oskasime. Ehk ei olegi seda nii
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Astusin Tartu Riiklikku Ulikooli 196? aastal ..~iopil.aste R~vu~~
· te Suhete Ringist olin kuulnud Juba enne ulikooh a~tuInlst, n.ll
vaheIIS
. I I' "1
t d kus
J~
et ilks esimesi ettevotmisi 1967. aasta siigIse. ~ lues .0 SI a,
millal nimetatud ring tegutseb. See polnud ~~gl ~e~.~lme, ses.t R~Rl
avalike koosolekute kohta olid kuulutused valJas J.a u~tused 0~1~ v.ag~
sin ennast kaasa lOoma Ja Inlnust salg1 nngl
popuIaarsed . Kohe pakku
.
1 ku
..
NI'metasime
ennast
RSRi
senaatoriteks.
Avahkel
kooso
e. t~1
Illge.
.
K . kii'
tt
kais 1960. aastate lopul poorase1t palJu rahva~t. . U1 mme Inlnu.l
enne algust kohale ei tulnud, siis istekohta e~ leldnu~. Teemad o~ld
atraktiivsed: Hiina, sotsialismi muunduInlne (Tsehhoslovakkia,
Jugoslaavia) jt.
.
. I' . I
r koosolek oli piihendatud USA presldendlva lInlste e
"
Uk
s suu
.
. d k
1968. aastal. Olid konelejad, kes etendasid k~~did~ate ~I~~ telse , es
sindasid kandidaate. Mina sattusin juba SllS Inlllegiparast parem;oolsete radikaalide leeri ja pidasin leegitseva kone Alabama kube~
neri ja presidendikandidaat George C. Wallace toetuseks. ~asutas~n
kones ohtrasti kommunistlikule propagandale omast ~etoonkat,. IDl~
sobis Wallace puhul hlisti. Koosolek loppes atentaadlga - tuhstatl
- k d
vist H.H. Humphrey'd.
. .....
RSRi konekoosolekute tegelik tagamote oh ralikida nou ogu e
I"tikast iisna kriitilisel moe1. Sellest ka nende koosolekute suur
:I~statavus. Aeg oli iisna vabamee1ne, rna ei maleta, et oleks olnud
..'
.
suuri pahandusi.
Kui mina RSRga iihinesin, oh presldend~ks Toomas L:ltO. !ema
jarel Rein Ruutsoo, siis Jaan Sootak. Vliljapatstvamateks koneleJateks
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olid Olav Mikenberg, Jaak Allik, Eimar Rahumaa, juba nimetatud
Ruutsoo ja Sootak, hiljem ka Tonu Laak.
Meie juhendajaks oli Eero Loone, kes kitsamas ringis rillis usku~ matult palju huvitavat ja opetas poliitikat analiiiisima (mitte ainult
~ noukogude poliitikat!). Ta seletas, kuidas toimib tege1ikult demokraatia - asi, mille kohta hakkasirne reaalseid kogemust saarna alles
I 20 aastat hiljem.
~
Uks oluline kiilg rneie tegevuses oli seotud iihinguga "Teadus",
millega liitusid aktiivsed RSRi liikrned. Uhing korraldas rahva poliiti~ list harimist ja saatis ettevotetesse ja asutustesse lektoreid. Rahvus. vaheline olukord oli moistagi iiks kilsiturnaid teemasid ning RSRi
liikmed leidsid siin usinasti rakendamist. Oli vaike lisasissetulek, iihe
loengu eest teenis viis rubla (tavaline stipendiurn oli 35 rubla kuus),
sai esinemiskogernuse, aga mis koige tlihtsarn - tanu sellele paases
e lihtsamalt infole ligi. Eksisteeris nirne1t ilks biilletlian - nn. TASSi
Atlas, mis oli moeldud arnetkondlikuks kasutamiseks. Selles avaldati
rnaterjale valismaa ajalehtedest, mis ei olnud just vliga noukogude.. sobralikud voi klisitlesid teemasid, millest arnetlik ajakirjandus vaikis.
Ametlikult oli keelatud vliljaandest loetut loengutes kasutada, aga ega
sellest keegi eriti ei hoolinud. Loenguid kliidi killl kontrollimas ja
monikord pahandati veidi, aga suuremaid ebameeldivusi ei mlileta.
Suuremad info hankimise kanalid olid rnoistagi vlilisraadiod:
"Ameerika Haal", "Saksa Laine" ja loornulikult BBC. Viimase kanali
tase oli eriti hea. Koik selleaegsed poliitikahuvilised rnaletavad toenaoliselt BBC kommentaatorit Anatoli Maksimovits Goldberg'i, kelle
esinemised venekeelses BBCs olid klass omaette.
Jarsk poore RSRi tegevuses leidis aset urnbes 1970. aasta paiku,
. kui iilikooli joudis kohale sotsialismi dernokratiseerimiskatsete liiilaI saamine ning ohkkond muutus urnbseks. Paljud saravad konemehed
lahkusid, avalikud kooolekud ei "tommanud" enam palju huvilisi. Nii
kliisirnegi rohkern koos kitsamas ringis. Minu tegutsemine RSRs
loppes koos iilikooli lopetamisega 1972.
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majanduse edusammudest samades artiklites kirjutati. Sellest omakorda johtusid valispoliitilised jareldused. Tavaliselt sundisid sellele
jargnenud hadalised viljaostud USAst ja Kanadast NSV Liitu "astuma
uusi samme rahuarmastava valispoliitika kindlal kursil".
Tana v6ib kiisida, kuidas puutus siseriiklik viljaikaldus meie vaIispoliitikahuvisse? Paraku oli meie p6hihuviks ikkagi NSV Liidu
tulevikuarengud ning valispoliitiliste reageeringute kaudu oli v6imalik mingilgi viisil hinnata N. Liidus eneses toimuvaid stivaprotsesse.
Teine oluline tegevus oli valisraadiote kuulamine. Peamisteks olid

1971-1972
Hardo Aasmiie (RSRi president 1971-72)

.
.. .
..'
eaduskonna ~ BBC, ~meeri~a Ha~ ja Deu.tc~~ Well~, ~.st enam~~ti ~u~ati .ven~Astusin Tartu Riikhkku Uhkooh blOloo~a~~eogr~afiat 1 r
keelseld saateld (neld segatl snnkandls viihem) VOl sus mghse Ja
geograafia osakonda 1969. aastal. A~~. 011 ~llaltki vastuo.u m~SV ~ saksakeelseid (mida ei segatud tildse). Vaheldust pakkus m6nikord ka
Tsehhoslovakkia 1968. aasta refonmhikutmse .~~su~lIm.?~ k
I Puna-Hiina raadio kuulamine (tilekandejaam Albaanias), sest vii mane
Liidu ja tema liitlaste poo1t ning "eur~komm~.~lsfil te~tOl kaaasa ~ oli just NSV Liiduga rulli pooranud ja ei saastnud varve "reeturliku
demokraatialootuste teatava tuhmufilse. H~b~~a h
~s . gat ~n I~· n6ukogude revisjonismi" paljastamisel. N6ukogude propaganda ei
Hrustsovi su1a. Teisalt m6jus "eurokommumsfil te~e mon;t :.e . jaanud omakorda v6lgu "tilemaailmset kommunistlikku liikumist
ringkondadele ajaloolises m6ttes 1~otust~?~a1t .. Arvatl, e\:~i::= t 16hestav~tel~ . Hiina hege~~~isti.del~'. siiru tegemast.. P~lju .16bu
jouab varem v6i hi1jem ka ~SV Llldu ?Oh.ltlkanl. Samas ~ m6nev6rra i p~s aJ.~n ':Ko~ea",. filS ~?~~~S ~ohJa~~orea "~uur~..~uh~" Kim Ir
soda oma korgfaasis. RSRl tegevus ~ll nelst ~ee1eo~~des
. 15- ~ Sem SOtSlallSfil ehltafilse vagIttikkide kIfJeldamtsel aarffilse totruviihem m6jutatud, sest tegu oli eelkolge. suhtells.e1t viiikese gruPl (
, seni. See stiil pole veel siiani kuhugi kadunud, kuigi riiki valitseb
20 aktiiv1iiget) asjatund1iku ?uv.~~~ ~aallmas tOl~uva va~~~a a mis t "vana Kimi" p~eg.
.
.. .
...
TeatUd m6ttes oli tegefilst ~hoptlask~nna ehtaarse ~stu ~uietud
Omaette. alhkaks o~~d vahsmaa kom~un~sth~d Ja vas~~oolsed
valjendus eelk6ige k6rgemas mformeentuses: .T~~le aJ.
1
1 aJalehed, filda NSV Ludus legaalseIt levItatl. Vllmastes oh pIdevaks
tihiskonnas oli see vaga suur ~i. Te~vet han~~tl vaga ~n~e~a m~ek' paevateemaks demokraatia ja vabaduse kiisimused, millest NSV
RSRi peamiseks tegevusvonmks 011 nn .. Va~~se. Rmg~ ~~so e t' f Liidus saadi teistmoodi am kui "eurokommunistid" seda kasitlesid.
mille 1iikmete vahe1 olid erinevad teabealllkad ar~ ~ag~tu l' "l~~mas ~ i
Peale selle oli RSRi Vaikese Ringi liikmetel v6imalus lugeda nn.
sinist TASS-i atlast. Tegemist oli NSV Liidu p6hilise pressiagentuuri
alusel tehti ettekandeid jooksvatest stindmustest VOl mone u Isem
. . ' 1ehed-a' akirjad ~n~~.~ na~a1avaljaandega, .. ~ll~le vaga paljudel ..inime~tel. ~stis
rahvusvahelisel tee~a1.
Koigepea1t jagatt oma~ahe1 NSV Lll~U k~skaJ~metatu~ vaI'a- hgtp~s~ el olnud.
ul~opIl~ste Ruhul see. pnrduskI ~Is~hs~lt
(Pravda, lzvestija, Kr~sna!a ~vezda, MElMo Jt). Nl . ade vah~lt, ~ ~SR.l ~uk~etega. ~IS~S. ob metl vOll~alus kiilastada momngald
amiete 1ugemise1 hafjutatt pldev~t osku.st l~geda n? k kl hted kmmseld Ja poolkinmseld rahvusvahehstele suhetele piihendatud
millest sai teha sageli tisna olulisi Jareldusl:. Nalteks km .~. e mah~ seminare. Viimaseid eelkoige tanu sellele, et enamik meist olid tile"propagandakorrutis" (p61lum~ja~dusele puh~nda:ud artl It:) hti _ liidulise tihin.gu "Tea~us" lektorid r~~svah~liste suh~t~ valdkonn~s.
ruutsentimeetrites korrutada nelS slsalduvate .~asksonade ~~
Pa Peale teadfilste andls see veel stIpIhsa. NImeIt kalSlme loenguld
pas juba juuni algu1 tilesse, sii~ ~li NSY Lll~US suu~e toen:~su~~~_ pidamas .tookollektiivides. Toot~ate poliitiline harimine oli aga
kohustushk. Iga loengu eest makstI 4 rubla 62 kopikat. Kui m6elda, et
ikaldus - s61tumata sellest, mtlltstest hllg1as1ikest noukogu P
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"ollekas", hilisemas "Humalas", praeguses Hotell "London" keldris
(kus oli linnna koige parem karbonaad) maksis kaks olut ja karbonaad
1970. aastal 99 kopikat, siis see raha ei olnudki nii vaike. Seetottu ei
pidanud RSRi liikmed stipilisaks lihakombinaadis seakeresid vedama,
raudteejaamas vaguneid tiihjendama voi olletehases oositi ollekaste
laadima. Tuli votta lihtsalt oma teadmised ja minna loenguid lugema.
Suvel tahendas see enamasti iisna roomsameelset araolemist, sest
EVE riihmades olime kiillaltki oodatud. Riihmakomissarid pidid iiliopilasi "poliitiliselt harima", kolhoosid-sovhoosid maksid loengute
eest ja lektori saabumine suveohtuseks jutluseks oli vahemalt piisayaks motiiviks kitarrid katte votta ja samas ka olle jarele minna.
Moistagi jaavad kolmekiimneaasta tagustest siindmustest meelde
eelkoige eredad ja sageli kentsakad iiksikasjad. Nii votsime iikskord
(ilmselt 1972. aastal) osa NSV Liidu Loodepiirkonna Uhingu "Teadus" lektorite seminarist. Uritus toimus tolleaegses Leningradis, kuhu
oli kokku tulnud mitusada inimest. Kahepaevase seminari teise paeva
hommikul teatas koosoleku presiidium nagu halvas anekdoodis, et
neil on kohalolijatele iiks halb ja iiks hea uudis. Hea uudis seisnes
selles, et NSV Liit on jalle moned kosmonaudid maailmaruumi llikitanud. Halb uudis seisnes aga selles, et kaks seminarist osavotjat on
oosel ara sumud, mistottu paluti neid malestada minutise leinaseisakuga. Olukorra moistmiseks on oluline teada, et ainu It Eestis olid
rahvusvaheliste suhete lektorid vaga noored, mujal NSV Liidus (Uiti,
Leedu kaasa arvatud) olisee ideoloogiliselt vankumatute soja-,
revolutsiooni- ja tooveteranide parusmaa. Korge keskmise ea tottu oli
seminari loomulik kadu iisna moistetav.
Uksord jain rna loengul kimbatusse. Mind saadeti Teeninduskombinaati konelema. Viimasel hetkel selgus, et kuulajateks on hauakaevajad, kelle kvalifikatsiooni tosteti kord aastas. Karta oli iisna
tuima publikut, mis omakorda vois kaasa tuua loengule halva hinnangu (iga loengut hinnati eraldi), kuid midagi polnud teha. Juba
viiendal minutil raiikisin laipade yeo siisteemist USA armees ja selle
eriprobleemidest Vietnami sojas. Publik elavnes ja kuulas iisna
huvitatult lopuni. Lektoriamet andis hea kogemuse toime tulla kiuslike kiisijatega, mis on kunagisi RSRi liikmeid palju aidanud nende
hilisemas poliitilises tegevuses.

. M6~ed korrad aa~tas korraldasime Suure Ringi koosolekuid, mis
ohd puhenda~d .mo~ele suuremale rahvusvahelisele probleemile.
SelIe~s valnustatl nutu ettekannet. Metoodiliselt aitas neid ette
valnustada RSRi juhendaja, kelleks 1970. aastate algul oli Eero
Loo.ne. ~eeles on koosolekud Pakistani, Hiina suure kultuurirevolutsIOom Jt teemadel. Koigil neil koosolekutel oli alaliseks kuulajaks
legen~a.~.e . V.illem Emits tuntud karsklane, erudiit ja Tartu
r~ulabl~aakinust~s ~salenu. Ta vottis alati sona ja iillatas iga kord
, nullegagl.. Ku~a~1 ~Idas Raul Miilk ettekannet Lahis-Idast ja pillas
;- lau~e ~tISenuhsnust ~giptuses, mille peale teatas Emits, et
antIsenuhsm pole Araabla maades voimalik sest "nad
. t'd
"h d
. 'd'd k-ik"
, o n JUU I ega
~ u e senul I
0
.
U?eks .S~ure Ringi koosolekuks oli tavaliselt ka RSRi uue presidendl valu:nme, mis tavaliselt toimus iiliopilasklubis koos tantsupeo~a. T~lsel .kur!usel, 1971. aastal valiti mind asepresidendiks.
~ Pr~sldendiks olI Tonu ~aak. See oli mulle heaks kogemuseks. Tonu
~ oh pa.ar a~tat van.em n~ng tun~is siisteemi kiillalt hasti. Aasta hiljem
; hat<:atI nund presldendiks valIma. Stsenaarium nagi ette (see tuli
, mUlde ee~evalt..~oosko~astada partei ja komsomoliga), et president
t~p~takse Ja seeJarel vahtakse asepresident presidendiks. Paul Vaml
.• pld~ saama asepresidendiks. Algul sujus koik plaani jargi - Laak
~ lash tea~ra~selt m~a. nagu J.F.. Kennedy, tekkis segadus, algasid
k uued valInused .... Akki hakkas plmedas saalis keegi tundmatu 'If j dega
noonnees_ levitama rah va hulgas maoistlikke
t le~tl. ~~ast un~se loppu .nout! mellt selgitust kavast korvalekaldu; nuse .!'aras.~ ..~s~aolude uunmisel selgus, et "rahurikkujaks" oli ajaloo
\. kaugoppe ulIoptlane Edgar Savisaar.
1971. aasta kevadel korraldas Tonu Laak RSRi liikmete kiilas~ ka.~~ Mos~vasse. Peale Tonu ja allakirjutanu olid minu maletamist
t m~oda ele rii.hma~ veel. T~it. Ta~bi, Heido Ritsbek ja Marje Toots.
Kulastaslme nutmel~ uun~smstItuute ja kohtusime asjatundlike inii mestega: Kohapeal altas .mel~ vaga palju Lembit Ebre, kes oli MoskJ ~~~ .a~plfant. Se~. tekki~ mote kohtuda N.S. Hrustsoviga. Ilrnselt
~ raakislme sell est Illga palJudele. Teadjamad inimesed soovitasid rneil
s~da. tol hetkel mitte teha ja oodata pare maid aegu. Sarna aasta sii' I
vot Sl d ku us pus
.. to I'Ite Ja
. kolm karabiinidega relvastatud raudteegIse
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valvurit mind Brjanski kaubajaarnas vahi aHa, kuna s6itsin ebaseadusIikult kaubarongidega (oli vaja kuidagi Sarnarkandist Tarusse j6uda,
kuid raha rnul ei olnud). Parast rnonetunnist harjurnuslikku kinniistumist lasti mind jalle lahti ja rna laksin raudteelaste toolissooklasse.
Oli varahomrnik. A.kki astus sisse purupurjus rnees ja hoikas: "Ljudi,
vstante! Nikita Sergejevits umer" Nii jaigi see kohtumine i~avesti ara.
RSRi ajaloos on palju ponevat, mis vaarib jaadvustatnlst. Pealegi
on ju ringis tegutsenud arvukalt huvitavaid isiksusi n~gu nai~e~s
lahutamatu juurakate kolmik - Tonu Kord~ Arvo. Juntl, ~ladIImr
lljasevits, kelle laheduses oli hiljem naha Am S~pplku~: Vo~ lege~
daarsed ajaloolased Peeter Sookruus, Olev Raldla (Att) Ja Rem
Toomla.
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Tonu Korda

Olin RSRi president alates 1974. aasta kevadest kuni 1975. aasta
siigiseni. Mind nirnetas arnetisse eelmine president Rein Toomla ning
mina andsin selle ameti iile Viktor Kaasikule.
Ulikoolis olid tollal iisna keerulised ajad. 1972. aasta siigisel tuli
iilevalt poolt korraldus, et iili6pilaspaevade prograrnmist jaetakse ara
traditsiooniline t6rvikutega rongkaik. Pohjenduseks vaideti, et eelmise aasta rongkaigus ei osanud tudengid korralikult kaituda ning
neid ei saa tanavatele lubada.
Jargmise, s.o 1973. aasta suve 16pus vallandus suur jarna EVE
Saarte regioonis, kus kohalik parteitegelane esitas kaebuse 4-5 riihrna
isetegevuskavade peale, kuna noorsugu olevat paljastanud rahvusvahelist imperialismi valesti. Asja arutati kuni kornsornoli keskkomiteeni vaIja ning tosise lOogi alIa sattusid nende riihrnade komandoridkomissarid. Enamik neist olid juhtumisi juuratudengid ning neid
ahvardas iilikoolist valjaheitmine ja Noukogude armeesse kutsumine.
Meie 6nneks suutis oigusteaduskonna dekanaat orna iiliopilasi niipalju kaitsta, et sojavakke ei lainud keegi; paaril rnehel tuli siiski ilks
aasta loenguid kiilastada "vabakuulajana", kuni nad uuesti immatrikuleeriti.
Sellises olukorras ei tasunud 1973. aasta siigisel rn6eldagi, et ehk
lubatakse iiliopilaspaevade raarnes rongkaiku korraldada.
1974. aastaks oli kujunenud iisna nukker olukord - rnaleva-isetegevus oli parsitud ning siigisesed iili6pilaspaevad ilrna tanavarongkaiguta. Sellest olukorrast leidis valjapaasu RSR tanu (valis)poliitilisele taiplikkusele.
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Aasta tagasi, 11. septembril 1973 oli Tsiilis toimunud sojavaeline
riigipoore ning kukutatud Salvador Allende vasakpoolne valitsus.
Sellest tekkis idee korraldada aastapaeva puhul protestimiiting
A. Pinocheti hunt a vastu. Eeldasime, et sellise iirituse korraldamiseks
antakse luba. Antigi. Miitingu labiviimise paigaks sai iilikooli peahoone esine, kuhu toodi kohale veoauto. Selle kast oli tribiiiiniks ,
millel esinesid konelejad, nende hulgas rektor Arnold Koop.
Rahvast oli loodetust enam, RSRi liikmed olid valmistanud hulgaliselt asjakohaseid loosungeid ja plakateid, haaIed karjuti Pinocheti
diktatuuri vastu kahedaks - toimus toeline meeleavaldus. Mitme
koneleja kuuerevaaril oli Che Guevara kujutisega mark, millest niiiidseks on saanud antiglobalistide iiks siimboleid.
Sellega olid tudengid taas tanavale tulnud-toodud ning iiIiopilasmeeleavalduste traditsioonil ei lastud Breznevi-aegsesse rohtu kasvada. See oli paris suur asi.
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Olin RSRi president 1973174. oppeaastal. See oli toona harv tiitel.
Ulikoolis seda ei kasutatud, riigi tasandil ammugi mitte. Teaduste
Akadeemia oli minu miiletamist mooda ainuke, mille eesotsas oli
president. RSRil siis samuti. MaIetan vahemasti kahte jutuajamist iilikooli juhtkonda kuuluva persooniga, kelle arvates termin 'president'
ei olnud kohane ja mis oleks pidanud asendama mone teise nimetusega, naiteks 'esimees'. Samas aga kanda tiitlit "president" oli aaretult uhke ja rna ei vasinud seda kunagi rohutamast, kus aga see vahegi
voimalik olio
Ma ei suuda kuidagi meenutada, kuidas rna sain RSRi presidendiks. Paris kindlasti ei toimunud valimisi. Ma ei maleta, et president
iildse oleks kunagi valitud. Kui ehk siis ainult Hardo Aasmae, kelle
valimisteks korraldati uhke show, kuhu miiiidi umbes 1200 piletit
(rahvas tuli arvatavasti parast jargneva kultusbandi Keldriline Heli
peale), aga see oli korraldatud valjapoole. Minu ametissesaamise
suhtes vist toimusid moned konelused eelmise presidendi Raul MaIgu
ja iileeeimise Hardo Aasmaega, aga iihel hetkel rna seda olin ja keegi
ei vaidlustanudki. Samuti andsin rna oma ameti iile Tonu Kordale
ilma valimisteta, nii et RSR oli sel ajal muutunud sarnaseks Veneetsia
Vabariigi voi vabamiiiirlaste loozi voi isegi iimbritseva tegelikkusega.
RSR kujutas endast toona iisna lodvalt seotud persoone, kelle
hulgas eristati Senatit ja iilejaanuid. Senat oli loomulikult auvaarsem
ja sinna kuulusid need tudengid, kes olid RSR koosolekutel kainud
viihemalt aasta. Ma ei maleta, kas Senatisse mittekuuluvaid inimesi
iildse kuidagi moodi nimetati, kindlasti ei kasutatud nende kohta sona
"rebane". Tegelikus elus Senatil ja mitte-Senatil mingit vahet ei tehtud.
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RSR esmane koostOo vorm oli Vaike Ring. Erinevatel aastatel ja
erinevate presidentide juhtimisel oli see niianssides erinev, kuid minu
maletamist mooda oli iihiseid jooni jargnevas. Koguneti kord nadalas,
kus siis arutati valispoliitiliste paevaprobleemide iile. Need probleemid olid siis kas valisraadiote iilevaated, kus refereeriti, mida naiteks
Ameerika Haal voi BBC voi veel midagi oli oluliseks arvanud voi siis
esines keegi liikmetest mone iiksiksiindmuse iilevaatega. Monikord
oli Vaikeses Ringis ka kiilalisesineja - siis juba loomulikult konkreetsel teemal. Neid koosviibimisi ei reklaamitud, kuid neist ei tehtud
ka mingit saladust.
RSRiI ei olnud minu maletamist mooda kindlalt fIkseeritud
liikmeskonda. Vaikese Ringi koosolekutel kaimist tolgendatigi kui
liikniesolekut, kuid seal kaimisest loobumist ei seletatud mingil juhul
RSRst lahkumisena. Kuna tudengite huvi valispoliitilise elu vastu
pole kunagi olnud iiliaktiivne, siis ainult osalemist neil koosolekutel
silmas pidades vois RSR liikmeskonnaks lugeda umbes paarikiimmend inimest. Erinevatel aastatel tundus tudengite kontingent
olevat ka erinev. Kui mina 1969. aastal RSRi koosolekutest hakkasin
osa votma, siis nais seal olevat markimisvaarselt palju ajalootudengeid. Paar aastat hiljem oli pilt vist koige kirevam: ajaloolased,
geogniafId, juristid, arstid, matemaatikud, majandusteadlased jne,
kuid minu presidentuuri ajaks oli saabunud juuratudengite domineerimise periood.
Ettekannete ettevalmistamiseks saadav info oli erinev. Kui tehti
iilevaade valisraadiotest, siis oli asi monevorra lihtsam. Tol ajal - ja
ka 10-15 aastat hiljem, oli tegemist kolme-nelja tosisemalt voetava
valisraadioga. Eestikeelsetest oli koige arvestatavam Ameerika Haal,
Vabadusraadio kostis halvasti ja Vatikani Raadio ning iiliharva kinnipiiiitav religioosne raadiojaam Monte Carlost veelgi halvemini. Tartust moned kilomeetrid eemal Haagel asusid segajad, kuid segamistel
paistis olevat vaike vahe. Ameerika Haal kajastas toona ja ka
praegugi USA valitsuse ametlikke seisukohti - seda segati vahem.
Vabadusraadiot (alates 1980. aastatest asus eestikeelne toimetus Vaba
Euroopa all) rahastati USA Kongressi poolt ja tauu sellele oli ta ka
tunduvalt radikaalsem. See valjendus ka segamises - ei maletagi, et
teda Tartus sai kuulatud, kiill aga oli levi paris korralik louna pool
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~lvat. Seevastu segati tunduvalt vahem venekeelseid raadiojaamasid.
Ulipopulaame RSRi liikmete seas oli BBC, vahem Deutsche Welle.
Oldse edastas venekeelseid saateid umbes kiimmekond meil kuulatavat raadiojaama. Televisioonidest jUhtis edetabelit muidugi Soome
ning Tallinnast ja sealtkandist pant tudengid tavaliselt raakisid ka
sellest, mida nad nadalavahetusel olid nainud. Soome Televisioon oli
korgelt hinnatud ka tauu teadmisele, et see rahvas oli oma ettevalmistuse saanud BBCs.
Triikiajakirjandusega oli lugu veelgi keerulisem. Aeg-ajalt juhtus
kellegi nappu The Times voi midagi sellesamast, kuid seda tuli lugeda
pigem imede valdkonda kuuluvaks. Kattesaadavad olid Laanemaailma kommunistlike parteide valjaanded, millest vahemasti l'Unita ja
I' Humanite olid lahterdatavad suurlehtede hulka. Aga paljukest seda
itaalia voi prantsuse keelt ikka osati! Tavalisemad allikad olid ikkagi
venekeelsed, mis jagunesid selgelt kaheks - avalikud ja ametialaseks
kasutamiseks moeldud. A valikest vaIjaannetest (neist ikka, mis
valispoliitikale piihendatud) olid tahtsamad kaks. nadalalehte - Za
R.u?eZom ja Novoje Vremja. Esimene oli suuremalt jaolt valisajaklfJanduse tolkekogumik. Siiski domineerisid neis tolgetes sotsialistlike riikide kesklehtedest voetud artiklid. Aga pildi kujunemisele aitasid ka need kaasa. Novoje Vremja pretendeeris enam analiiiitilisusele,
kuid noukogude arusaamade valgusel. See valjaanne ilmus peale vene
keele veel umbes kuues-seitsmes keeles ja ta kujutas endast valismaale suuparaseks tehtud noukogude propaganda naidet.
Mitte-avalikuks allikaks oli nn TASSi atlas. Neid oli kahte sorti:
1970. aastatel oli tavalisem kord nadalas ilmunud umbes 60-70 lehekiiljeline iillitis. Selles olid kirjas kas TASSi korrespondentide pikemad kirjutised voi siis tolked muudest valjaannetest. See brosiiiir
kuulus poolsalajase allika alIa - tal oli ka kaane peal kirjas markus
"ametialaseks kasutamiseks", kuid vahemasti iilikooli raamatukogus
, tema kattesaamiseks erilisi takistusi ei tehtud. RSRi liikmetele oli ta
z lubatud ja see, kes seda lugeda tahtis, liigitas ennast kohklematult
. RSRi liikmeks. Olen kuulnud, et niimoodi lugesid seda valjaannet
RSRst vagagi kaugel seisnud inimesed. Teine triikis oli nn igapaevane TASSi atlas, mis ilmus (vist) viis korda nadalas ja samas
mahus. Voib olla on see ka hilisem, kuna minu katte sattusid need
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alles 1980. aastate lopus. Atlasele - sellele varasemale, ei tohtinud
viidata, maletan sellest tulenenud probleemseid situatsioone.
Paris oluliseks infoallikaks olid koikvoimalikud seminarid ja
koolitused. Enamus RSRi liikmetest olid ka tihingu "Teadus" nimekirjas ja selle organisatsiooni korraldusel toimusid Tallinnas sagedasti
vaga erinevad seminarid. Tavaliselt kolm-neli korda semestris kutsuti
Tallinna esinerna moned Moskva teadusinstituutide Jiikmed ja muu
rahva hulgas saadeti kutsed ka meile. Sel ajal - ja vist ka praegu oli Moskvas umbes ktimmekond rahvusvaheliste suhetega tegelevat
teaduskeskust ning nende teadurid tulid Tallinna paris hea meelega.
Meiesuguste tudengite jaoks olid taolised soidud varskendavad mitmel pohjusel.
Kuid RSR oli ka raakiv seltskond. Koigepealt raagiti muidugi Vaikestes Ringides, aga praegu rna pean raakimise all silrnas ennekoike
teistele konelemist.
Kohvikus raakimine tuli koigepealt. Vanernate olijate maIestustest
tean, et 1960. aastate algupoole raagiti kohvikus paris sageli. Proovisime seda 1973. aastal taaselustada, mottega viia vaIispoliitiline
diskussioon veidi laiemale pinnale, kui ta seda oli Vaikeses Ringis.
Idee peituski just nimelt vaidluses mone olulise probleemi tile. Tuleb
aga tunnistada, et me ei osutunud kuigi edukaks, hoolimata juhendaja
Toomas Alatalu aktiivsest kaasaloomisest. MaIetan vast ainult paari
korda, kuid oige varsti jai asi katki - kukkus nii valja, et kohvikuvaidlustele tuli enam-vahem sarna seltskond, kes Vaikeses Ringis
osales. Arvatavasti polnud kotraliku debati alustamiseks lihtsalt oige
aeg - mitte ainult rahvusvaheliste suhete teemadel.
Jargmine raakimistasand oli Suur Ring, mis oli moeldud ettekandekoosolekutena, aga monel paevakajaliselt olulisel teemal. Neid
ei toimunud kuigi tihti ja see polnudki ette nahtud - paar korda
semestris tundus toona meile ktillaldane olevat. Siinkohal luges oige
ajastus - maletan 1973. aasta septembris toimunud Suurt Ringi, mis
oli ptihendatud riigipoordele Tsiilis. Sellest oli moodas paar-kolm
paeva ja auditoorium oli puuptisti rahvast tais. Sellest innustunult
korraldasime mone aja moodudes Suure Ringi Lahis-Ida sojast, kuid
sOda ise oli selleks ajaks juba labi ja auditoorium oli koigest pooltais.
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1974. aasta aprillis toimus RSRi toonases ajaloos tahtstindmus korraldasime esimese konverentsi. Uliopilaskonverentsid toonases
tilikoolis olid vagagi tavalised asjad. Tegutses selline institutsioon
nagu Uliopilaste Teaduslik Uhing (OTU) oma erinevate ringide
(ajalooring, orientalistikaring - kui mulle lahemaid meenutada) naol
ning vist pea koik need ringid korraldasid ka oma aastakonverentse.
Seega ei kujutanud RSR oma konverentsi korraldarnisega midagi
ainuomast. Meie endi jaoks oli ta aga haruldane ettevotmine ktill.
Loomulikult tahtsime me parimat ja ajasime lati kaunis korgele.
Vitsad olid aga valusad tulema. Toonase NSV Liidu koige uhkem
valispoliitiline oppeasutus oli Moskvas asuv Rahvusvaheliste Suhete
Instituut, mida tihelt poolt timbritses teatud salapara, kuid teiselt poolt
ei kahelnud keegi nende korges teaduslikus potentsiaalis. Selleparast
tahtsime meiegi end a konverentsile saada esinejaid ka sellest tilikoolist. Mote oli hea ja ega MGIMO - niimoodi kolas selle oppeasutuse venekeelne ltihend, meid ara ei polanud, kuid me kujutanud
ette, et tihte konverentsi valmistatakse ette pisut kauem kui kuupoolteist. Nii me saimegi paar paeva enne konverentsi algust kahetseva aratitlemisteate. Siiski oli selle tilikooli delegatsioon meie ktilaliseks tihel jargmisel konverentsil, kuid see on rohkem Viktor Kaasiku
lugu. Malu varskendamiseks lappasin tolleaegseid tilikooli ajalehti ja
avastasin, et me olime kutsunud esinejaid ka Kiievi Majandussuhete
Instituudist, kuid mida ei maleta, seda ei maleta. llmselt juhtus
nendega samamoodi, nagu Moskva meestega.
Niisiis, konverents peeti ainult oma joududega. Meid oli kaheksa
ja olgu jargnevalt nimed ja teemad ara toodud - sellises jarjekorras,
nagu nad olid kirjas tilikooli ajalehes (29.03.1974):
1. Tonu Korda (Oigusteaduskond) - Lahis-Ida konflikti poliitilisest
reguleerimisest;
2. Vladimir lljasevitS (Oigusteaduskond) - Naftakriis ja poliitika;
3. Arvo Junti (Oigusteaduskond) - Aasta rahu Kagu-Aasias;
4. Andres Pino (Oigusteaduskond) - Poliitiline olukord Hiinas parast Hiina KP X kongressi;
5. Jaak Vitsur (Majandusteaduskond) - Laane-Euroopa majandusintegratsioonist;
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6. Senta Tiller (Filoloogiateaduskond) - Protestantism ja katoliiklus: Pohja-lirimaa poliitilised probleemid;
7. Raul Malk (Majandusteaduskond) - Revolutsiooniline protsess
Tsiilis 1970-1973;
8. Rein Toomla (Ajalooteaduskond) - Armeede osa Ladina-Ameerika riikide iihiskondlik-poliitilises elus.
Jargmine lehenumber (lehepealdises kiill triikiveana 5. marts) oli eriti
uhke. Ei maleta enam, kuidas tapselt, kuid mingil moel onnestus meil
pehmeks raakida lehe toimetaja Hillar Palamets ning poole kiilje ulatuses ilmusid kuue ettekande teesid.
Konverents oli planeeritud kahepaevasena - 5. ja 6. aprill. Kui
oleksid ikkagi osalenud inimesed Moskvast ja Kiievist, poleks teisiti
saanudki, niiiid jai kahe paeva jaoks veidi horedaks.
Alustasime aulas - sinna mahub oma pooltuhat inimest ning
kiilm duss oli kohe kaeparast votta. Kuulajaid ei olnud kindlasti tile
70 ja aulasuuruse ruumi kohta poleks saanud isegi iitelda, et ta oli
pooltiihi. Onneks polnud raadio ja televisioon sel ajal nii kaeparast tanastes tingimustes oleksime kindlasti ka need kohale tellinud ja siis
piinlikkusest labi poranda vajunud. Samas oleks iga peahoone auditoorium sellest 70 inimesest praktiliselt tais olnud. Kuid olematuks ei
saa ka sellist kuulajaskonda pidada. Kindlasti oleksime saanud seda
vahemasti kiimnekordistada - arvatavasti enamgi veel - , kui meie
konverents oleks vaIja kuulutatud naiteks teemal "NLKP rahuprogramm lendas vastu taevast" voi midagi veelgi iroonilisemat.
Teiseks paevaks soitsime ainult RSRi liikmete ja nendele vaga
lahedal seisvate isikutega Kaarikule, kus konverents jatkus tunduvalt
vabamas vormis.
Ei ole kerge RSRi paika panna toonases tilikoolis, eriti tanase
paeva pilgu labi. Uhelt poolt kindlasti nautisime teatavat populaarsust
- vaIiskommentaator oli toHeaegses iihiskonnas tehtud mees jaeks
siis meidki vaadeldi kui tulevasi raadio- ja teletahti. Kuid oli ka teine
pool. Koikvoimalikes avalikes esinemistes meie suhtumist Noukogude Liidu valispoliitikasse vois ainult iilihea tahtmise korral nimetada kriitiliseks ning seegi oli peidetud oskusliku fraseoloogia taha, et
jumala parast keegi ei saaks turja kinni karata. Seda viimast juhtus
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sagedamini, kui oleksime soovinud. Ettevaatlikkus tegi meist kaunis
varakult alahoidliku motteviisi esindajad, ehkki oleksime tahtnud
oma sisimas oHa radikaalid. SeHes tahenduses olime kindlasti
kadunud polvkond - me piiiidsime ratsionaalselt lahti seletada seda,
mis oleks tulnud pikema jututa kuradile saata. Me ei saanud vist
kunagi valjult raakida oma ideaalidest ja niimoodi tekkis oht, et nad
kaovad hoopiski. Oieti me ei saanudki oHa noored - me kibestusime
liialt kiiresti ja mul on tunne, et sellest tulenenud kiiiinilisus on saatnud paljusid meie hulgast tanase paevani.
Dixi et animam levavi.
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1979-1980
Rein Lang (asepresident 1979-1980)

Tartu Ulikooli oigusteaduskonda astusin rna 1975. aastal. Rebasena
oli mul ees mitmeid koolivendi teiselt kursuselt. Olin nendega Hi.bi
kainud ka abituriendina ja seeparast olin rna iilikooli asjadega pans
hasti kursis. Hilissiigisel korraldas RSR Sangaste lossis joomingu,
mida millegiparast seminariks nimetati. RSRi president oli siis Viktor
Kaasik ja tema kutsus mind sinna diskot tegema. Oli igavesti vahva
iiritus. Nii rna selle organisatsiooniga liitusingi.
RSRis liikus ponevat rahvast. Pohirohk oli mitte teaduslikul uurimistoOl vaid ikka seltsielul. Oli ka traditsioon, et kord aastas korraldas RSR iilikooli klubis ohtu, mille selgrooks oli show. 1978. aastal
otsustasime korraldada pompoosse show. Latt oli seatud paris korgeIe, sest alles oli oma lahkumisetenduse andnud legendaame trupp
"Kuup ja Kera". AlIa ei tahtnud jaada. Nii me otsustasimegi kasutada
lisaks konele ka koikvoimalikku lavatehnikat.
Meie kontseptsioon oli teleprogrammi pila. Selles pidid olema
uudised, tummfilm, seebikas, intervjuu, muusika ja sport. Tummfilmis pidid olema koik kohustuslikud elemendid: nali tordiga, nali
redeliga ja nali uksega. Mangisid Ott Sandak ja legendaarne Zassa
(Andres Ader). Peaproovis selgus, et tort, mis Zassale nakku pidi 100dama, oli kuidagi kuivavoitu. Keegi laks "Kasekese" poodi v~u
koore jarele. Nagu noukogude voimu .vilja~tavat~s ti~gim~s~es l~a
ette tuli, ei olnud poes vahukoort. Oh maJoneeSl, ffilS Satgt tordtle
peale kallatud. Kust meie pidime teadma, et majonees, silma sattudes,
teeb ajutiselt nagemisvoimetuks.
Piirotehnika eest hoolitses Tiit Aunaste. Tema vottis enda iilesannet vaga tosiselt ja pani paugumaterjali lavale kaks korda rohkem kui
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pidanuks. See oli mingi pulber, mis vedelikuga reageerides hakkas
paukuma ja sahvima. Reageeris see vark aga ka selle materjaliga, mis
oli tordi sees.
Nagu RSRi show'de puhul ikka, oli saal puupiisti rahvast tais.
Mina mangisin telediktorit. Koik algas suureparaselt. Seebikas, kus
lavale soideti ka mootorrattaga, pidi loppema pauguga. Pauk oli
voimas, aga see sodi, mis plahvatas, lendas lavale laiali. Jargmine
number oligi tummfilm. See oli siinnipaevapidu, kus naitlejad votsid
kiirluubis viina, laksid rulli ja iiks suruti nagupidi tordi sisse. Niiiid
pidi ta votma laualt tordi ja looma selle kolleegile nakku. Kuna vend
aga majoneesist pime oli, saatis ta tordi tee Ie vales suunas. Zassa pidi
tegema laval kaskadoorliku hiippe, haarama ohust tordi ja suruma
selle endale hiippelt nakku. Niiiid oli ka tema pime.
Mehed iiritasid kulissides majoneesist vabaneda lavakardinate ja
vee abil. Veeks oli "Varska", mis purskus pudelist lavale, segunes
seal tordijaanustega ja reageeris paugumaterjaliga. Koik laval plartsus
ja sahvis. Rahvas oli naerust koveras. Viimane number oli spordireportaaz. Kolleeg Valev Plato pidi lavalt looma palli rahva hulka ja
mina pidin iitlema: "Takoifutbol nam ne nuZen". Pall oli laval paigas,
Valev jooksis, komistas tordi sisse, prantsatas plahvatava sodi otsa
kohuli ja libises ninaga vastu palli. Mina pidin naerust peaaegu ara
lambuma.
Ulikooli klubi juhataja, kes majoneesi ja moosiga maantud lavakardinate vahelt kogu seda tsirkust vaatas, hakkas lopuks nutma. Pidu
oli labi saanud.
Olgu see siis iiks malestuskild RSRst. Muidugi, eks oli ka
intellektuaalset tegevust, aga see pole lihtsalt nii selgelt meeles.
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1987-1988
Kalev Vilgats

1987. aastal toimus show - avalik kohtuprotsess, milles mangisid
kaasa Jiiri Luik, Indrek Kannik, Indrek Tarand, Toomas Anepaio,
Raul Eamets ja Kalev Vilgats (kui niiiid koiki oigesti maletasin). Jutt
oli Hiina reformikursist 1978. aasta jumal-teab-mis pleenumi valgusel, kuid rohkem pilati tollast ENSV juht~onda, isegi nimed olid
orientalist Linnart Malli abiga vaanatud himaparasteks. Kuna tegemist oli nii ajakajalise etendusega, siis tanasele lugejaskonnale ei
prnugi see meenutus .~riti huvitav ~lla. Seetot~ raagin pigem mone
sonaga RSRi ja Tum Ulikooli vahellsest kontakttst.
..
..
.
Kui raudne eesriie hakkas kerkima, joudis ELKNU TRU KOlruteesse 1988. aasta siigisel kiri Tum lJlikooli Uliopilasliidult. Selles
uuris liidu sekretar J armo Linden, kas oleks voimalik saada kontakti
TRU Rahvusvaheliste Suhete Ringiga. Olin sel ajal mitte ainult RSRi
president, vaid ka iilikooli komsomolikomite~ sekretari ~etaitja~
mistottu kiri joudis rnttu RSRi rahva katte. ESlmene em~tsloon oll
vist kerge segadus, sest keegi ei osanud ~ata, et RSRlSt teat~s
midagi valismaal. Kiillap sai hiljem ka !urn Ulikooli ~ahvusvaheliste
suhete huvilistelt seda kiisitud, aga truda nad vastasld, on meelest
lainud. Usna toenaoline vois olla RSRist teada saamine mone juhuslikult Tum iilikooli joudnud TRU lehe vahendusel, kus tollal ilmusid
kiillaltki tihti kirjutised rahvusvahelise iiliopilasliikumise teemadel.
Moistagi oli iihine otsus soomlaste sobrakasi vastu votta. Nousolek laks teele ja arvestades r~~svahelise posti liikumist sel ~jal~
saime vastuse rnttu katte. Tum Ulikooli rahvusvaheliste suhete nngt
president Maija Setrua kirjutas minu maletamist mooda sellest, et nad
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on huvitatud koostOost ning soovivad voimalikult mttu Eestit kiilastada.
RSR leidis, et mis seal siis ikka - tulgu, votame vastu. Arvan, et
pidasime silmas moneliikmelist delegatsiooni, kuid so~n:"as~~. v~t~
sest selgus, et kiillakippujaid oli paarkiimmend. See vo~tts. pans tOSI~
seks, sest noil aegadel oli aktiivseid ja pidevalt koos kalvald RS~~..las~
paarikiimne jagu. Igale oma soomlane - seda ei osanud kuldagl
arvata.
Moistagi tekkisid kohe probleemid, kuhu nad oobima panna, mid~
siiiia anda, kuhu nendega minna, sest sel ajal oli Tartu lennuvaebaasl
tottu suletud linn, kuigi iiksikutele vooramaalaste kiilaskaikudele
vaadati Iabi sormede.
Jooksvate kiisimuste lahendamine Soomega kais telefonitsi, sest
otsevalimise voimalus oli juba olemas, kuigi numbreid tuli sageli
kedrata kiimneid kordi, enne kui iihenduse sai.
Igal juhul said takistused iiletatud ja iihel kenaI paeva~ olime
soomlastel bussiga Tallinnas vastas. Usun, et vooristushetke el olnud,
sest ettevalmistused (iiks pool bussis ja teine laeval) et jutt kohe
libedalt jooksma hakkaks, olid tehtud.
RSRi onn oli, et tegutsesime niioelda komsomoli haldusalas.
Kuigi RSRi ettekandekoosolekutel jouti vaga korrakriitiliste aruteludeni, aitas ELKNU TRU Komitee omalt poolt kaasa, et silla rajamine
Soome vaga kalliks ei lainud. Kiilalised Turnst majutati iilikooli kiilalispinnale, mis oli oluliselt parem iihikatingimustest.
Moistagi kaisime ekskursioonil mooda iilikooli, Tartut, ahmaselt
meenub saunaohtu kuskil Tartu kiilje all, kust kiilalised jargmisel
hommikul Tallinna tagasi soidutasime.
Soomlaste kiilakost vastas taiesti ajastule: hambapasta, seep,
hambaharjad, Jenkki narimiskumm, Fazeri sokolaad,. vein ja .v~ski
ning paras ports raamatuid. Kuigi kasutatud politoloogtaalane klfJan( dus, aga siiskimidagi meile selle ajani vaid kuuldut ning katt~~~d~
matut. Paraku polnud RSRil tol ajal oma toanurka mone mull Ja
.
kapiga ning seetottu jai see kirjavara liikmete katte laiali.
Vinge oli soomlaste ametliku vastuvotu galaohtu Tartu esmdusrestoranis Piissirohukelder. Soomlaste auks mangiti mitu korda Saaremaa valssi ning kui iilikooli pearaamatupidajale Iaksin ohtu arvet ara
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viima, siis selgus, et pea poolesajaline seltskond oli hiivitanud ktimnete kaupa grillkanu (k5ige kallim, mis mentitis oli), soonud loendamatul arvul ktilmalauakomplekte, kulistanud pangede viisi kallist
mandariinimahla ja kastide viisi mineraalvett. Teisti ei saanud, sest
Gorbatsovi keeluseaduse tuules ei olnud alkoholitellimuste naitamine
arves lubatud ...
Soomlaste ktillakutse ei lasknud kaua oodata ja. eks enamikule
meist oli see Soome-s5it esimene kapitalistlikku riiki paasemine
iildse. Tookord tekkis probleem punaste viilispasside saamisega. Tuli
seada sammud viilisministeeriumisse, mis paiknes siis Toompea lossi
vasakus tiivas. Onneks oli ministri asetaitja endine TRU 5ppej5ud ja
isiklik tuttav Toivo Kuldsepp, kes murest kuuldes, selle kohe lahendas.
Vastuktilaskiiik Soome liiks igal juhul taie ette. llmselt oli neidki,
kes suutsid kohe luua isiklikke kontakte ja neid siivendada. Mul on
kahju, et parast esialgset aktiivset suhtlemist jiii Tartu-Turn silla
arendamine soiku. Usun siiani, et Soome poolel oli Turn Ulikool iiks
esimesi, mis soandas perestroikasulas luua sidemeid Tartu iilikooliga
ja seda just iili5pilasorganisatsioonide tasandil. RSR v5iks tihedama
labikaimise Turn m5ttekaaslastega taastada.
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Kokkuvotte asemel:
35 aastat RSRi
Kaida Jaansan

Miks selline pealkiri? Aga seeparast, et saatuse tahtel alustasin rna
selle ettekande kitjutamist 3. oktoobril 1998, paeval, mil RSRi loomisest moodus tapselt 35 aastat. 3

Miks ta tekkis?
Tooksin valja kolm peamist p5hjust.
Esiteks - see oli see Eestis kuldseteks kuuektimnendateks ristitud
5hkkond, mille tagamaadesse siiveneda ei ole minu iilesanne. Moodaminnes julgen valjendada arvamust, et mingil moel oli tegu iildse
esimese iseseisvusaja jarellainetusega. Mis puutub RSRi, ei saa eitada
ka Hrnstsovi sula m5ju ja sellega pakutud v5imalusi.
Teiseks - mitu aktiivset tudengit, kes olid iihing "Teaduses",
tollal vist veel nn. pika nimega iihingus, olid hakanud lugema rahvusvahelise olukorra loenguid. Ma ei tea kuidas teised, kuid minu liikkas
kolmandal kursusel rajale dotsent Hillar Palamets. Esimese iiratuse
olin aga saanud 1960. aasta augustis tollases Gogoli nim. raamatukogus Tunne Kelami vastavat loengut kuulates.
Kolmandaks - millalgi 1963. aasta siigisel, ilmselt siis septembris, kutsus TRU komsomolikomitee sekretiiri asetaitja ideoloogia alaI
3 (Tartu Ulikooli ajaloo kiisimusi. XXX. Tartu Ulikool aastail 1970-1988.
Tartu 1998, lk. 90-96). Kaesolev tekst on konverentsi ettekande ja artikli
parandatud ja taiendatud variant.
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Mikk Titma, ise ka rahvusvaheliste suhete lektor, lugejad poisid
kokku ja titles, et teeme sellise ringi, just sellise nimetusega, laadist
raaleimata. Kust ta sellise m6tte ja nimetuse v6ttis, selgus mulle 7-8
aasta parast, kui juhtusin lugema raamatut USA noorsooorganisatsioonidest, mis kirjutas, et Suure Lombi taga oli tollal terve taoliste
ringide v6rk (kuidas praegu on, seda rna ei tea). Et Mikk oli monda
aega enne RSRi asutamist N6ukogude noorsoodelegatsiooni koosseisus Ameerikas kainud, tekkis mul kuri kahtlus, kust ta malli oli
votnud, ja kui kord hiljem juhtusin teda kohtama (maletan, et see
toimus tilikooli vana kohviku meeste vetsu ukse ees), esitasin talle
vastava ktisimuse taie printsipiaalsusega, mille peale tal ei jaiinud tile
muud kui noogutada. Niisuguste vordusmarkide t6mbamine ei olnuks
ringile kasulik 1963. aastalgi, saati siis hiljem. Ma ei tea, kas ta mone
teise mehe ktisimuse peale noogutanudki oleks, kuid meie tutvus
ulatus palju varasemasse aega, kui RSR v6i tilikool. 1950. aastate
teisel poolel olime olnud treeningukaaslased Piirnu noortespordikoolis ja seetottu vois teineteist rohkem usaldada, muidugi siiski
teatud piirini.
Miku - Mikk Titma - esialgsed kavad ringi tOo kujundamisel olid
suurejoonelised. Seniste rahvusvaheliste suhete lektorite juhtimisel
oleksid pidanud tegutsema sektsioonid maailma regioonide kaupa ja
ringi liikmed oleksid perfokaartidele kandnud valispoliitilist informatsiooni, mis oleks kogunenud komsomolikomitees sisse seatud
vastavasse kappi. Kuna see langes kokku Titma tOokohaga, tekkis
lektorpoistes vaike kahtlus, et sellise materjali ladestamise taga oli
Mikul ka teatud egoistlik huvi. Nii v6i teisiti, valja ei tulnud sellest
midagi, sest sektsioonid surid tisna kiihku loomulikku surma (ehkki
vastavaid ja analoogilisi plaane on ereserlaste jargrniste p6lvkondade
seas vist hiljemgi tehtud). Minu juhatada oli Ladina-Ameerika
sektsioon, mille esimesest koosolekust maletan (teist ja jargrnisi ei
maleta ning kahtlen, kas neid tildse oli) tiht kenade silmade ning
pikkade jalgadega nooremat neiut ja Laur Karu (kes ei olnud nii
pikkade jalgadega). Nentinud, et ta osales sektsiooni koosolekul vaid
puht komsomoliaktivistlikust kohusetundest, et asjale hoogu anda ja
tal ei ole enamaks aega, kadus Laur Karu parematele jahimaadele,
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mida tegi ilmselt ka see tudengineiu, kellega rna ei j6udnudki viihempoliitilisse sonalisse kontakti astuda. Nii suurejooneliseks ja massehaaravaks, nagu algul kavandatud, RSR lihtsalt ei kujunenud.
Jaid Vaike Ring ja Suur Ring. Vaike Ring oli ringi aktiivsete liikmete (reegliparaselt 10-20 inimest, ehkki oli ka langusperioode, mil
neid oli viihemgi, naiteks siis, kui noormehi v5eti tilikoolist armeesse)
perioodiliselt toimuvad koosolekud, kus esineti ja arutati teatud
poliitilisi (mitte ainult valispoliitilisi) probleeme ja/v6i vahetati vastavat informatsiooni. Suur Ring oli ringi liikmete poolt korraldatud 00tused laiemale kuulajaskonnale: nn kohtud, vaitlused ja ka ettekandekoosolekud.
Esimeseks selliseks oli kohus USA vabariiklaste presidendikandidaadi Barry Goldwateri tile 1964. aastal, milles minul oli au mangida
progressiivset USA kapitaiisti, kes tahtis kaubelda NSV Liiduga ja
missuguse etendusega me kaisime esinemas ka Tallinna Pedagoogilise Instituudi tiliopilastele. Vist viirnasena toimus 1987. aastal (kui
rna aastaga ei eksi) tiliopilaspaevade ajal TRU klubis vaitlus Hiina
kompartei poliitbtiroos reformi- ja vanameelsete vahel. Reformiste
esindasid ereserlased, vanameelsete rollide (tildse oli neid neli, nimedest meenuvad hetkel mulle Wei Nu ja Pao Keng, praegustele kolmektimneviiestele ja vanematele inimestele peaksid need meenutarna
tegelasi liihernalt kui kunagise Taevaaluse alt) taitjad ei olnud RSRist,
kuid see ei olnud meie esimene tihisiiritus nendega. Oks neist oli
tulevane Eesti Vabariigi valis minister JUri Luik (kes oma esimese
valispoliitilise suhtluse ja vaitluse kogemuse omandaski vist suhtlemisest RSRi kui vastasleeriga, aga eks ta ise tea seda tapsemalt), teine
Valisministeeriumi pikaaegne kantsler Indrek Tarand.
Uritus lales rahvale peale, klubi oli tudengeid tais ja kuna olin
poisid ise esinema provotseerinud, eemaldusin parast tiksindusse ja
join ara mitu pudelit 6lut, moeldes, mis rna titlen ja kuidas seletan, kui
julgeolek peaks kaela kargarna. Enam ei karanud.
Ntitid htippaksin neljanda teesi juurde, et lahti seletada minu ettekande iseloomu. Neljas tees keskendub allikatele ringi tegevuse
kohta. Esiteks - minu seotus ringiga. Olnud 1963. aastal ringi asutajaid, jain rna selle tegevusest tisna peatselt korvale, sest lopetasin
1965. aastal tilikooli. Tootades aastail 1966-1968 ELKNU KK

62

Kokkuvotte asemel

Kaido Jaanson

6ppiva noorsoo osakonnas, puutusin RSRi tegevusega kokku p6gusalt
(sellest ajajargust allpool veel eraldi). Sarna p6gusaks v6i veel p6gusamakski jaid need kokkupuuted ka parast 1968. aastat, kui naasesin
filikooli, algul aspirandi ja seejarel 6ppej6una). Minu tihedam side
tekkis taas 1983. aastal, mil EKP TRU Komitee kinnitas mind ringi
juhendajaks ja kestis, 16pus juba uues rollis, kaesoleva kiimnendi
alguseni. Sellest filevaatest saate am, missugusest ajajargust RSRi
ajaloos tean rna rohkem, missugusest vahem.
Teiseks - ringi too oli mitmesugustel p6hjustel alati vaga vahe
fonnaliseeritud, see tahendab, paberlikku asjaajamist ei olnud ega ole
eriti sailinud. See punkt vajab omaette punktitamist. Esiteks - RSRiI
ei olnud kohta fileliidulise komsomoli poliitharidusv6rgus, seet6ttu ei
n6utud tema kohta k6rgemalt poolt amandmist. Ma ei maleta, et mina
partei liinis oleksin juhendajana kordagi ses suhtes aru andnud,
jarelikult kui see n6nda juhtuski, pidi see olema nii fonnaalne ja
tahtsusetu, et ei jaanud meelde. Mida tegid ringi presidendid komsomolikomitee ees, ei tea. Teiseks - ringil ei olnud kunagi oma ruumi
ega 6iget kappigi. See kapp, mille Titma komsomolikomiteesse lubas,
jai vist ajutiseks, 1980. aastail, kui rna ringi juhendajaks sain, olid
ringi materjalid presidendi kaes iihikas, minu teada voodi all. Seejarel
kadus ka komsomolikomitee koos k6igi oma kappidega. 1980. aastate
lapul piiiidsime saada endale kabiini Teaduslikus Raamatukogus ja
midagi vist ka oli, ent mitte kui ringil, vaid kui iihel ringi liikmel.
1990. aastate algul paiknesid ringi materjalid ajakirjade lugemissaali
kapis iihel minu poolt enesealgatuslikult omastatud riiulil, mis oli
teiste tiihjalt seisvate v6i muudegi lugejate pooh ornaenda materjalide
hoidmiskohtadena kasutatavate riiulite hulgas. Kuna 1992. aastal
tekkis mul v6imalus ka kodus tOotada ja rna ei istunud enam iga paev
raamatukogus, vaid kiilastasin seda m6nenadalaste vahedega, ei
saanud rna pihta, millal selle riiuli sisu koos RSRi arhiiviga ahju
lakitati. Mis sest, et riiulid esialgu tiihjalt edasi seisid. Kahju oli seda
suurem, et just iiheksakiimnendate aastate algul, vabamate olude
saabudes, olime hakanud ringi tegevust tapsemalt fikseerima ja ka
varasema perioodi kohta materjale koguma.
Situatsioonikirjeldusest aga jareldub, et paremat allikat ringi
ajaloo kirjapanemiseks ei ole, kui memuaarid (mida, nagu am saate,
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kujutab endast ka kaesolev ettekanne). V6ib-olla ka m6ned partei- ja
komsomolikomitee paevakorrapunktid. Ehk on midagi sailinud julgeolekukomitee materjalide hulgaski?
Kaesoleva konverentsi ja minule tehtud ettepaneku iiks positiivseid resultaate on, et see argitas valmistama kirja ja kiisimustiku vastava ettepanekuga ringi kunagistele liikmetele (lisan selle ettekandele)
ning selle lakitamine on ka alanud.

Ringi struktuur
Kuna n6ukogude iihiskonnas iikski inimkooslus vaIjaspool partei
kontrolli eksisteerida ei tohtinud ja filikoolis rahvusvaheliste suhete
6ppetooli v6i osakonda ei olnud (need aga olnuks, nagu muudki
samased iiksused, omamoodi ju ka partei kontrollitud, kuid selle liini
valgu.~tamine ei saa olla minu ettekande teema), siis ei saanud RSR
olla Uli6pilaste Teadusliku Uhingu juures, vaid moodustati komsomolikomitee juurde ja juhendaja maarati parteikomitee poolt.
Juhendajaid oli labi ringi tollase ajaloo neli (rna usun, et rna kedagi vahele ei jata, kui jatan, siis pidi see kiill vaga liihiajaline olema): Eero Loone, Toomas Alatalu, Eimar Rahumaa, 1970. aastate
16pul ka korraks Rein Toomla, ja siis jalle Rahumaa, kellelt mina
1983 juhendamise file v6tsin. K6ik need, valja arvatud loomulikult
Eero Loone, olid ringi vilistlased.
Tahtsaim tudengipoolne ringi tegelane oli president, kes valiti
ringi aktiivsete tegelaste poolt vabadel valimistel mitme kandidaadi
seast aastaks (kuigi oli vist ka aastaid, kus president jai aastaks edasi
ametisse ilma valimata). Ringil oli ka asepresident ja muid ametimehi.
Ringi esimene president oli ajaloolane Mati Uuesson. Ringi liikmeskonnast tapsem ajalooline arvestus ongi olnud presidentide file,
kuigi seegi on veidi segamini lainud (m6nest prominendist kiill
teame, et ta ringi liige on olnud, kuid kahtleme, kas ka president v6i
keegi arvab, et on olnud president, aga teine, et siiski polnud; raskusi
on isikute ja ametiaastate iihitamisega jne.).
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Ringi tegevus
Vrukese Ringi aruteludest paberile jalgi ei jaanud, kasvoi juba
seeparast, et inimesed valjendasid end siis vabamalt. Pohimote oli, et
vrukeses ringis voib diakida ja kiisida koike ning minu teada ei olnud
Vrukeses Ringis raagitu parast kellelgi ringi liikmetest meist kompetentsemate organitega sekeldusi. Ringi juhendajana ei tulnud mul
kordagi ringi tegevuse kohta julgeolekukomitee tOotajatele aru anda.
Kuna ring oli ka iihingu "Teadus" allorganisatsioon (mis kiill ei
tahendanud, et koik ringi liikmed oleksid rahvusvahelise olukorra
lektoritena pidanud esinema), siis oli neil oigus kasutada "Teaduses"
kiiivat nn. TASSi Atlast, iganadalast valisinfobiilletaani. Sarna kehtis
ka TRU Teaduslikku Raarnatukokku saabuva sarna "atlase" kohta.
Vahemalt minu juhendajaks oleku ajal ei noutud sellekohast tudengite
nimekirja (voi esitas selle president?), piisas kui RSRi liige
lugemissaali tOotajale iitles, et ta seda on ja parast "atlase" kasutamist
end seal sisse seatud kohases klades registreeris.
Moni sona TASSi Atlasest, mille sisu laad oli labi aegade muutuv.
Mulle tundub, et 1970. aastate teisel poolel, iildise vaimsete kraanide
kinnikeeramise tingimustes (mis voiks vamda eri mottevahetust)
muutus see valjaanne kahvatumaks, sest suurenes TASSi korrespondentide endi poolt kirjutatud materjalide hulk. 1970. aastate esimesel
poolel oli pohirohk laanelikel originaaltekstidel, olgu need siis
dokumendid (naiteks USA presidentide pressikonverentside stenogrammid) voi sealsete ajalehtede artiklid, ehkki neidki triikiti karbetega.
Ma ei tea, mis nipiga joudsid TASSi Atlased Eestis 1970. aastail
TRU Teadusliku Raarnatukokku ja kuidas neid siin suudeti srulitada
ja sailivad vist seni ajani. Voib-olla oli ka voirnalus, et lisaks parteija ideoloogiaorganeile voisid neid saada ka moned raamatukogud,
seda rna ei tea, kuid tean kindlasti, et nende hoidmise eest pidi
vastutarna eraldi inimene ja kindla aja moodudes tulid nad havitada,
koostades sel puhul eraldi kohase akti. Tean seda seeparast, et minu
tollane abikaasa vastutas ELKNU KK protokolli osakonna juhatajana
sealsete "atlaste" hoidmise ja havitamise eest ning kuna tal onnestus
seda viimast paaril korral iiksi "toimetada", S.t ta sai aktile teised
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allkirjad nii moodaminnes, nagu neid monikord tanapaevani antakse,
siis toi ta need aastakaigud koju, kus mina need tiikkideks loikusin.
1968. aastal Moskvas ULKNO Keskkomitees iihel noupidamisel olles
kiisisin iihelt sealselt esinejalt parast loengut (miskiparast on mulle
alati tundunud, et selle mehe nimi oli Janajev, aga rna voin ka eksida),
mis ulatuses TASSi Atlaste materjal salajane on ja tema vastas, et
koik neis avaldatu on truelikult ja truesti salajane.
Kirjeldatu illustreerib, missuguste materjalideni avas RSR Tartu
tudengile tollal tee. Raakimata sellest, et RSRi Vaikses Ringis sai
alati rohutatud, et koik peavad voirnaluste piires valisraadioid kuularna, et teada, mida seal raagitakse ja osata vastata-seletada, kui keegi
kiisib, miks seal nii raagitakse. Paraku koik RSRi liikmed neid
raadioid siiski vist ei kuulanud. Monel maaral kompenseeris seda
info, mis ringis ja omavahel vahetati.
Kes neid voimalusi, mis RSR piiiidis luua, kasutasid? Julgen oelda, et iiliopilased, kelle voimekust ja aktiivsust iihiskonnas on toestanud nende hilisem karjaar ning jaaksingi nii iildiseks, sest pohjustel,
mida rna eespool juba esitasin, kardan, et nimetades iihtesid, teen
iilekohut neile, keda rna ei nimeta, sest mul lihtsalt ei ole iilevaadet
nende osavotust ringi toost. RSRi vilistlaskonnast parineb vahernalt
kaks Eesti Vabariigi valisministrit, Riivo Sinijarv ja Siim Kallas.
Riivo Sinijarvest ei saanud me kiiIl aru, kuidas ta seda oli olnud (mis
veelkord iseloomustab RSRi tegevuse dokumenteerimatust), kuid ta
ise teab, et kindlasti oli, ja on kainud ka vilistlaste kokkutulekul ning
kui rna siin enne raakisin segadustest RSRi presidentidegagi, siis ei
tea rna nruteks vaita, kas tulevasel Eesti Panga presidendil Siim
Kallasel iildse onnestus RSRi presidendiks saadagi, ehkki ringi liige
oli ta kiill). Kindlasti oli aga ringi presidendiks 1970. aastail mitu
aastat praegune tippadvokaat Viktor Kaasik.
TRU RSRi moju ei piirdunud tema liikmeskonna, suure ringi
esinemiste ja ringi liikmete poolt peetud loengutega. Aastail 19661968, kui nende ridade kirjutajal oli onn voi onnetus olla ELKNU KK
oppiva noorsoo osakonna instruktor, iiritas ta organiseerida analoogilisi ringe sarnasuguste nimedega ka Pamus ja Tallinnas. Pamus jai asi
parast paari koosolekut vist katki juhendaja puudumisel, Tallinnas
hakkasin parast seda kui padevat juhendajat ei onnestunudki leida, ise
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selle juhendajaks. Selle koosolekutest on mul tli?ini sliili~ud klisi.tletud teemade ja osaliste nimekirjad. Moned mmed, ffilS peaksld
konelema iseenda eest: Aili Aarelaid, Peeter Sookruus (osales hiljem
aktiivselt ka TRU RSRis); Ulo Kaevats (mitte palju, aga moned
korrad siiski, tal oli siis keskkool juba llibi); praeguse poliitika poolelt
Tiit Toomsalu, (Demokraatliku Toopartei liider), meie diplomaati.
lisest korpusest Mati Vaarmann.
RSRi tiiva all tegutses keskkooli opilaste analoogiline ring tiletileeelmise ktimnendi vahetuse paiku ka Tartus - nimetus vist Rahvusvaheliste Suhete Vaatlejad - , kuid selle tegevusega ei puutunud rna
rohkem kokku kui kord voi paar nende tiritusel viibides. Samad sonad
sarnal ajal TPIs eksisteerinud llihedase ringi kohta, .mis oli Tru:u
omast ktill koige soltumatumalt tekkinud. Omaette aJalugu on Vlst
Toomas Alatalu juhendamisel Tallinnas vlihemalt 1980. aastail
tegutsenud opilasringi(de) kohta, mis andis ~~ R~Rile .p~s head
kaadrit. 1960. aastatel onnestus moned RSRI mmehsed nngld tegevusse ltikata ka keskkoolides, mis neist plirast sai, ei tea.
Perestroika ja glasnosti saabudes ptitidis RSR neile joudumooda
kaasa aidata. Uhest sellisest tiritusest konelesin juba, neid oli aga
rohkemgi. Endisaegsete tiliopilasseltside tegevuse taastudes kujundas
ka RSR end seltsiks ja leidis plirast moningasi raskusi - ei hliirinud
mitte niivord meie ringi stagnaaegne pliritolu, kui hetkeliidrite hiljutine komsomolilik minevikja tildine pale - , kuid Taavi Toomi (Eesti
Vabariigi suursaadik Taanis - toim. mlirkus) presidentl~se. ajal
kadusid needki ja RSR leidis oma koha teiste seas. Ja tildse ohd Ja on
praegugi, siin minu ettekandes, need vastu~lud ~le tliht~usta~d ~n~gu
EUSi osa meie vlilisministeeriumi kaadn kuJundamtsel aJakifJanduses), sest niipea, kui JUri Luik, Mart Nutt ja co vlilisministeeriumis
"pumba" juurde said, votsid nad RSRiga kontakti ja kaadri l~idmise
eesmlirgil sai maha peetud tiks saunaohtu. Arvan, et see 011 tal vel
1991/1992.
Praegu on RSR vlihemalt varjusurmas. Ma ei hakka analtitisima
pohjusi, see ei ole praeguse ettekande t~r:na. Eeldused. selle. taaskliivitamiseks aga on olemas. On olemas vlhstlaskogu, rrulle eSlmees
on professor Eero Loone ja aseesimees mina. Ja RSRi viimasel valitud presidendil, kes asja oli kliest lasknud minna, tuli paar aastat
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tagasi plihe onnetu mote astuda taas tilikooli, seekord politoloogia
osakonda. Ma olen tal1e oelnud, et kui, Sa, sunnik, RSRi kliima ei
pane, siis Sa seda osakonda ei lopeta. Praegu on ta kas II voi III
kursusel, nii et aega veeI on. On olemas rahvusvaheliste suhete oppetool, mille juurde see ring (voi selts) ntitid voiks kuuluda. Ja on
jlirjekordne liratus, mille andis see konverents. Kui see asi aga Tonis
Varjasel, RSR senisel presidendil, ei onnestu, siis on RSR moistetud
jaamagi oma aja lapseks.

P.S.
Ei liiinud nU, nagu siis kartsin. Ei liiinud ka nii, nagu aks skeptik
kartis, kes atles, kas on motet RSRile elu sisse puhuda, tudengid
tunnevad end sunnituna, et on kohustatud seda tegema. Elu on
ilmutanud, et asi polnud niL Sellest moodunud aja jooksul pole ma
ringi kui seltsi tegevuses praktiliselt Uldsegi osalenud, kuid ringi
juhtimisel on tegutsemas juba teine polvkond tudengeid. RSR on oma
vajalikkust taas toestanud.
Lugenud liibi kaasvilistlastelt laekunud ja nonde kaante vahele
joudnud miilestused, voin aksnes roomu lunda - RSRi ajalugu on
saanud viiiirtuslikku tiiiendust. Ometi ei ole see veel kogu RSRi ajalugu. Nii mitmedki nimed, kellest tean, et nad ringi toos ja tegevuses
aktiivselt on kaasa fjjonud, on puudu. Riiiikimata nende miilestuste
kirjapanekutest. Ent kui see kogumik nendeni jouab, iirgu nad solvugu, vaid votku seda kui kohustust endast miirku anda ja mis teinud,
mis meeles, kirja panna - RSRi 45. ja 50. aastapiiev seisavad veel
ees.
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