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Siinne kirjutis kätkeb sula- ja seisakuajal Tartu Riikliku Ülikooli
UHNWRUDDGLV W||WDQXG LQLPHVH YDKHWXLG PHHQXWXVL NRRV P}WWHDUHQdustega. Lõpus refereeritud dokument aastast 1974 on ajastu ehe
tunnistaja (arhiivist ei õnnestunud seda dokumenti leida; toim).
Ülikooliga olen olnud seotud alates 1958. aastast: kuni 1965. aasWDQL YHQH ÀORORRJLD WXGHQJL MD DVSLUDQGLQD VHHMlUHO W||WDVLQ ²
1974 TRÜ rektoraadis teadusala prorektori sekretärina, koosseisude järgi farmaatsia kateedri laborandina, kuna prorektor Johannes
Tammeorg oli selle kateedri juhataja, aga teadusprorektorile polnud
VHNUHWlULHWWHQlKWXG(NVVLLVWXOLODERUDQGLW|| VHHROLNDWHHGULHKN
}SSHWRROLVHNUHWlULDVMDDMDMDW|| WHKDNDWHHGULVLVHPLVWHUHVVXUVVLGH
DUYHOW9LLPDVHGQHOLDDVWDWSlUDVWWHDGXVW||VHNWRULORRPLVWROLPX
ametinimetuseks välissuhete referent, kuid koosseisude järgi ikka
Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi XXXVIII (2010)
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NDWHHGUL YDQHPODERUDQW MD S}KLW||NV }SSHM}XGXGH QLQJ OL}SLODVWH
välissõitude dokumentatsioon ja aruandlus, ka kõikvõimalikud muud
väliskontaktid. See aeg oli huvitav, sest võimaldas loomingulist lähenemist nii ülikooli aastaaruannete koostamisel kui ka kirjavahetuse
redigeerimisel ja tõlkimisel. Välissuhete referendina tuli jälgida, et
YlOLVPDDOHOlKHWDWDYDWHS}KMHQGXVHGW||SODDQLGMDLVHORRPXVWXVHG
oleksid küll asjalikud, aga samas vastaksid otsustajate maitsele. Et
teadlased, väheste eranditega, ei oska ise ennast kiita, tuli silm peal
hoida ka väliskomandeeringute aruannete koostamisel ja käia kaaVDV OllQHSRROVHWH OLLGXYDEDULLNLGH VWDç||ULNDQGLGDDWLGH NDLWVPLVHO
esitlemisel mitmetes pealinnades. 1973 sain ajaloo-osakonna lõpetanud abilise, kelle ametinimetus oli teadusosakonna insener. Kui ta
kataloogid sassi ajas, selgus, et ta ei tunne tähestikku ning arvas, et
seda pole üldse vaja.
Sellest ametist vabastati mind seoses psühholoogiaosakonna lõpetamisega ülikooli kaugõppes 1974. aastal, kuna toonane prorektor
Herbert Metsa leidis, et kaks diplomit on tema alluvale liig, ja sooYLWDVW}VLPHHOLRWVLGDW||GP}QHVWHKDVHV7HJHOLNS}KMXVROLMXKWLYW||WDMDWHHHODUYDPXVOLNVXKWXPLQH1}XNRJXGH/LLGXVSLNNLDDVWDLG
peaaegu keelatud ja seetõttu hirmutavalt tundmatusse teadusse nimega psühholoogia; seda suhtumist said tunda peaaegu kõik meie
HVLPHVWHOHQGXGHO}SHWDMDGNHVROLG}SSLQXGW||N}UYDOW
Eesti teadusel on olnud ja on palju silmapaistvaid saavutusi, kuid
teadusajalugu pole selle jäädvustamisega kuigi hoolas olnud. Ka
KRRJVDOWDOXVWDWXGHHVWLWHDGODVWHELRJUDDÀOLQHOHNVLNRQRQHGHQHQXG
YLVDOWNRJXLVHVHLVYXVDMDORQLOPXQXGNDNVN|LGHWNDYDQGDWXGQHOjast. Tartusse juba nõukogude ajal kavandatud teadlaste aumüüri ei
sobi vist meenutadagi. Kahe aasta eest sai küll kaante vahele Eesti
Teaduste Akadeemia ajalugu, mille autoritel tuli puuduvate eelkäijate asemel tugineda vaid iseenda teadmistele ja arhiividele.1
Nõukogudeaegset kultuurielu, mille üks komponent on teadus, on
üldse käsitletud ja uuritud lubamatult vähe ning arglikult, kartes
ilmselt lahterdamist „punaseks”. Uusimas peaaegu akadeemilises
(HVWLDMDORR9,N|LWHVPLOOHVQ}XNRJXOLNXSRROVDMDQGLWlKLVWDPLVHNV
kasutatakse sõna „okupatsioon” asemel adekvaatsemat mõistet „an1

Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja
MlUHOGXVL7DOOLQQONLOO 7HRVRQNDLQWHUQHWLV
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neksioon”, on haridusele ja teadusele pühendatud kaks (!) lehekülge
160-st.2 Selle kõige tagajärjeks on ka paljude taasiseseisvumisjärgsete autorite parimas nõukogude stiilis „ideoloogilised kummardused”,
ainult vastupidises suunas.
Raudne eesriie, eriti pärast Stalini surma, on pigem müüt, aga
paljude jaoks mugav eneseõigustuse ettekääne. Nii nagu Baltikum
oli Vene impeeriumi vaateaken ja „välismaa” tsaariajal, nii oli ta seda
ka Nõukogude Liidus. Tänu protestantlikule ajaloole oli rahvas siin
juba poolteise sajandi eest täielikult kirjaoskaja. Venemaal tuli pärast revolutsiooni alustada lugemaõpetamisest, mõnes liiduvabariigis
aga alles tähestiku loomisest. Ja ülikooli eestikeelsus tuli talle jälle
kasuks, nagu saksakeelsus XIX sajandil, eriti selle esimesel kolmanGLNXO5HNWRU*XVWDY(ZHUV ²UHNWRU² MDNXUDDWRU
.DUO/LHYHQ ²NXUDDWRU² UHNWRU)HRGRU.OHPHQW
² UHNWRU ²  MD (HVWL 169 SDUWHLOLLGHU -RKDQQHV
.lELQ ²(.3,VHNUHWlU² PRRGXVWDVLGSDOMXVNL
sarnased tandemid. Mõlemal korral edenes ülikool hoolimata ümberringi vohavast obskurantismist ja tsensuuri uskumatust nõmedusest
hiigelsammudega. Pole olemas mingit erilist nõukogude teadust: kes
vääris teadlase nime, see käis ühte jalga maailmateaduse arengu ja
saavutustega, seda omalt poolt täiendades. Professor Heinart Sillastu
on nentinud, et tollest perioodist on põhiliselt võimendatud või võimendunud kõik halb ja taunitav, tema aga usub, et Eesti kultuuri
ajalugu vajab objektiivsemat tolleaegse elu, saavutuste, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste käsitlust. Neid aastakümneid Eestis elanud
inimeste seisukohalt olematuks teha ei saa. Ja kultuurist teadust
lahutada ka ei saa. Samas tsiteerib ta Valter Ojakääru, kes on väitnud, et „sõjajärgsed nõukogude aastad polnud üksnes katlakütjate ja
GLVVLGHQWLGHDHJµQLQJ/LQQDU3ULLPlJHNHVRQ|HOQXGHWÅ(169ROL
ajutine poliitiline moodustis, aga eesti nõukogude kultuur jääb 20.
sajandi teise poole reaalsuseks, mis kestab ja väärib uurimist”.3
Juhan Peegel on kirjutanud: „Arvan, et uue ja parema, õiglasema
ja vabama ning inimlikuma ühiskonna ootust ei suuda ükski kroonu2

Vt: Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Ilmamaa, Tartu 2005.
.XOWXXULMDROPHRVDDQQHNWHHULWXG(HVWLVON²RQNLUMXWDQXG/DXUL
Vahtre.
3
 +HLQDUW6LOODVWX.RRVW||DDVWDG7DUWX/N
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käsk maailmast kaotada. See varjunud allhoovus kandis rahvustunnet, suhtumist oma kultuuri, usku tulevikku.”4
Kadunud akadeemik Viktor Masing julges koguni väita, et nii
häid võimalusi eesti teaduse ja kultuuri arendamiseks vaevalt veel
kunagi tuleb. Kaldun arvama, et tal võis õigus olla. Just kurikuulus loosung „sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik” ning oskuslikult
kasutatud klassikute tsitaadid olid alati abiks veenvate plaanide ja
põhjenduste koostamisel, nii et neid oli raske kõrgemal pool ignoreerida. Neil puhkudel rakendatav kõrgelennuline kommunistlik retoorika on hea näide oma rahvusliku asja ajamise kohta sotsialistlike
kulisside varjus. Seda kunsti valdas juba postipapa Johann VoldePDU -DQQVHQ ²  NHV KlVWL WHDGHV HW SlULVRUMXVH NDRWDmine polnud veel vabastamine, sakste kiuste suutis laulupeo „eesti
rahva priiuse tänupühana” läbi suruda ja nõnda tõelisele rahvusidentiteedile aluse panna.
Olulist rolli neil keerulistel aegadel mängis Feodor Klement, keda
iseloomustas sügav intelligentsus, ausus, hea inimestetundmine ja
julgus kaitsta oma alluvaid ning toetada nende põhjendatud ettevõtmisi. Oma postuumselt ilmunud mälestustes, mis lõpevad rektoriks
määramisega 1951, on ta kirjeldanud nõuandeid ja kaalutlusi, mis
kallutasid teda loobuma perspektiivikast teadlasekarjäärist Leningradi ülikoolis. Esikohale asetus soov aidata kaasa oma lapsepõlYHNRGXPDD ² PLOOH NHHOJL ROL SHDDHJX XQXQHQXG ² YDQD MD NXXOVD
ülikooli teaduspotentsiaali taastamisele.5 Ligi 20 aastaga see tal
ka õnnestus, aga kaugeltki mitte alati kiiduavalduste saatel. Näib,
et ta saavutas hea kontakti samuti intelligentse EKP peasekretäri
J. Käbiniga ega raisanud kunagi aega vaidlustele alamates instantsides. Nii õnnestus ülikoolis käivitada kohaliku dissidentluse taimelavaks kujunenud orientalistikakabinet üsna „määritud” ankeediga
(Sorbonne’i ülikool, Saksa sõjavägi ning vangilaager) Pent NurmeNXQQD ² MXKDWXVHOY}LNRJXGDYHQHÀORORRJLDNDWHHGULVVH
rühm Leningradi ülikooli parimaid (juudisoost!) lõpetajaid, kahtlemata teades, miks nad olid sealt välja tõrjutud. Tartus oli maailma
fennougristika juhtiv keskus eesotsas parteitu akadeemiku Paul
4
5

Juhan Peegel. Otsides. Meenutusi pikalt teelt. Tänapäev, 2006. Lk 161.
 )HRGRU.OHPHQW7HPSOLGWHDGXVHWHHGHO7DOOLQQ/N² SWNÅ5lQJDG
loobumised”).
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$ULVWHJD ² NXLGSDUDGRNVDDOVHONRPEHONDNVNRJXPDDilmas tuntumaid vene kirjanduse uurimise keskusi professoritest
DELHOXSDDUL-XUL/RWPDQL ² MD=DUD0LQWVLJD ² 
HHVRWVDV 6HOOH NDWHHGUL HEDWUDGLWVLRRQLOLVHG PRQRJUDDÀDG MD WHDdusartiklid haarati lennult, tutvuste abil hangiti ülikooli toimetiste
VDUMD Å7|LG PlUJLVVWHHPLGH DODOWµ QXPEUHLG ² LOPXV 
N|LGHW  PLOOHV NDMDVWXV - /RWPDQL MXKLWDYD QQ 7DUWX0RVNYD VHmiootikakoolkonna kujunemine ja areng. Lotman oli ainus Nõukogude Liidu teadlane, kes neil aastail pääses 100 enim tsiteeritava
humanitaarteadlase maailma edetabelisse ja kelle sadadest teadusW||GHVWRQN}LNROXOLVHPDGW}OJLWXGNPQHWHVVHNXOWXXUNHHOWHVVHVK
hiina, korea ja jaapani keelde.
Venemaal ja maailma suuremates slavistikakeskustes kestab
siiani Lotmani teoste uustrükkide buum. Samas oli ta võimude silmis ebausaldatav ja hoolimata parteipiletist, sõjaveterani ordenitest
ja paljude ülikoolide kutsetest pääses nii teleekraanile kui ka läände
alles perestroika ajal, 1986. aastal. Tartus õnnestus Lotmani meeskonnal see, mis Nõukogude Liidu suurtes keskustes ilmselt polekski
}QQHVWXQXG $JD « NRQYHUHQWVL HWWHNDQGHNV YDOPLVWXGHV OXJHVLQ
ühest kümne aasta vanusest ülevaatest stagnaaegsest ÀOIDN’ist (st
NHHOHWHDGXVNRQQDVW  Å9HQH ÀORORRJLDW }SSLVLG Y}UGOHPLVL Q}UNDGH
teadmistega eestlased, kes ei saanud mujale sisse, ja umbkeelsed venekeelsed noored [---] Kodututena olid nad distsiplineerimatumad,
kuid samal ajal nõudlikud [---] Eesti rühmadele õpetasid peamiselt
eesti keelt oskavad õppejõud, venekeelsetele aga umbkeelsed. Neid oli
ohtrasti kirjanduse alal, sealjuures kõrgete teaduskraadidega ning
juudi päritoluga [---] Nad tulid siia TÜs kodunenud Juri Lotmani ja
Zara Mintsi soovitusel ning kasutasid TÜd hüppelauana Leningradi
Ülikooli pääsemiseks”.6 -D VHH RQ N}LN PLGD ROL |HOGD - /RWPDQL
kohta, kelle kateeder juba 1960. aastatel omandas maailmakuulsuse
oma semiootika suvekoolidega, aga eelkõige trükistega, ja kelle kaasW||WDMDG QLQJ NDVYDQGLNXG SUDHJX W||WDYDG MXKWLYDWH ÀORORRJLGHQD
Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Soome, Venemaa, USA, Kanada, Saksa,
Itaalia, Iisraeli jt riikide ülikoolides ja teadusinstituutides. Lotman
on ainus (HVWL 7$ DNDGHHPLN NHOOH SHUVRQDDOELEOLRJUDDÀDLG RQ LO6

 (GXDU9llUL)LORORRJLDWHDGXVNRQG²²7DUWXhOLNRROLDMDORRNVLPXVL
XXX. Tartu, 1998. Lk 25.
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munud vene, prantsuse, saksa, itaalia, hispaania ja muidugi inglise
keeles nii Euroopas kui ka Ameerika mandril.7
Ülo Vooglaid on kirjeldanud, kuidas rektor Klement oli uute ametikohtade taotlusse 1966. aastaks kirjutanud seniolematu sotsioloogialabori juhataja koha, mis kõrgemal pool tähelepanematusest ka
kinnitati. Siis kutsus rektor Vooglaiu välja ning kirjutas samas käskkirja tema ametissemääramise kohta.8 Nii asutati ühe koosseisulise
MD OLJL  OHSLQJXOLVH W||WDMDJD ODERU NXV XXULWL KLVNRQQDHOX N}LNL
aspekte. Üks eredamaid tulemusi oli Tartu piirkonnalehe Edasi (Postimehe nõukogudeaegne nimetus) ümberkujundamine lugejate sooYLGHMDHHOLVWXVWHMlUJL(WNRKDOLNXOHKHWLUDDçROLSLLUDWXG 
HNVHPSODULJDMDVHGDVDLWHOOLGDYDLGPDDNRQQDSLLULGHVVHLVWL||VLWL
tellimissabades ja kasutati mitmeid kavalusi, et saaks lugemisväärset ajalehte tellida ka kaugemale. Sotsioloogialabori tegemised hakkasid võime ärritama. 1970. aastal Klementi välja vahetanud rektor
Arnold Koobil oli julgust vähem, ta läks kaasa selle „kahtlase” asutuse likvideerimise nõudega. Peale tuntud käsitluste annab selle kohta
huvitavat teavet professor Leonid Stolovitš (1965 esimene ja mõnda
DHJDDLQXVÀORVRRÀDGRNWRU(HVWLV 9 Koop hakkas ise juhendama kommunistliku kasvatuse laborit, mis midagi tähelepanuväärset ära ei
teinud, täpsemalt, tegi seda, mis vaja ja nii, nagu vaja.
Tartus oli tõeline universitas, mis soodustas teaduslikku integratsiooni meedikute, füüsikute, matemaatikute, keemikute jt koosW||V PLOOH KHD QlLGH ROL 1}XNRJXGH /LLGXV DLQXNHVH VSRUGLDUVWH
ettevalmistava spordimeditsiiniosakonna ja üleliidulise kuulsusega
lihastalitluse probleemlaboratooriumi loomine kehakultuuriteaduskonnas või psühholoogide, farmakoloogide ja füsioloogide suure
rakendusliku tähtsusega ühisuurimused eksperimentaalpsühholoo7

Vt: http://www.akadeemia.ee/_reposLWRU\ÀOH38%/,.$76IOONID/2009/
BibliogrDDÀDSGI  3HUVRQDDOLD/N²
8
 hOR9RRJODLG6RWVLRORRJLDODERU²²7DUWXhOLNRROLDMDORRNVLPXVL
XXX. Tartu, 1998. Lk 81.
9
Leonid Stolovitš. Kohtumised elu radadel. Tallinn: Kirjastus Ilo, 2006. Lk
²-XWXVWDGHV9RRJODLXSDUWHLVWYlOMDKHLWPLVHVWNXVHVLDOJQHIRUPXOHHULQJ
„nõukogudevastase tegevuse eest” (see oleks tähendanud kriminaalvastutust)
õnnestus koosoleku ajal Gruusias viibinud Rem Blumi algatusel muuta „ebanõuNRJXOLNXNVNlLWXPLVHNVµPLVY}LPDOGDVVGODVHOVLLUGXGDVQDKHDOHW||NRKDOH
772 W||WHDGXVOLNRUJDQLVHHULPLQH VVWHHPLVPlUJLEDXWRUÅ¯QQHNVSROQXG
idiootlikus süsteemis mitte kõik idioodid ja ka juhtivatel kohtadel leidus inimesi,
kes mõistsid, et targad ja teadjad spetsialistid on vajalikud.”
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gias. Seitsmekümnendatel tekkis küll kavatsus luua arstiteaduskonna baasil Tallinnas meditsiiniinstituut, nagu neid leidub igal pool
mujal. Õnneks see läbi ei läinud ning Tartu ülikool võib end oma
väiksusest hoolimata siiani esitleda ainulaadse kombinaatülikoolina
koos kõikvõimalike biotehnoloogiate tormilise arenguga. Eestlaste
keelteoskus soodustas kursisolekut uusimate teadussaavutustega
maailmas ja võimaldas lihtsamalt saada väliskomandeeringuid.
Füüsikud õppisid jaapani keelt, et lugeda jaapanlaste uusimaid
uurimusi, orgaanilise keemia kateeder Viktor Palmi juhatusel avaldas oma toimetisi samal ajal ka USAs, ingliskeelsed teadusajakirjad
olid kättesaadavad, kuigi humanitaarias võisid mõned olla erifonGLV 1RRUWH WHDGODVWH VWDçHHULPLQH YlOLVPDDO ROL 75h YlLNVXVW DUvestades küllalt tihe; konverentsidel osaleti üle maailma, kuigi neid
ei saanud Tartus korraldada ega siia isegi väliskülalisi kutsuda.
Põhjuseks sõjalennuväli Raadil ja caW||WDMDJDÅQXPEULWHKDVµ
mis tootis „musti kaste” ja peenaparatuuri kogu Nõukogude Liidu
OHQQXNLW||VWXVHOH6LLVNLSHHWL7DUWXVHOHNWURDHURVRROLGHDODQH
konverents, kus mul tuli mitu päeva võõrustada kahte sakslast, tõsi
NOO LGDVDNVODVW ² SURIHVVRU * 3LFNURWKL UDKYXVYDKHOLVH DHURVRRlide meditsiinis kasutamise assotsiatsiooni president) Berliinist ja
juhtivinsener Leipzigist. Nende puhul küll jälgimist ei märganud ja
mind ka milleski ei instrueeritud. Esimene konkreetne teadlik kokNXSXXGHMXOJHROHNXJDROLVLLVNXLOlNVLQLVHDMDORRDUKLLYLVW||WDGHV
küsima, miks mulle erifondi luba ei antud.
Muidugi, kontrolliti diskreetselt. 1973. aastal oli tarvis kiiresti
leida vene keelt valdav saksa keele tõlk Leipzigi rahvusvahelisele
messile. Saksa keele kateeder ütles ära, pakkusin ennast ja sõitsingi.
Nõukogude Liit esitles iga kord üht liiduvabariiki, seekord oli eraldi
(HVWL169SDYLOMRQPLVY}LWLVQLLWRLGXNXLNDW||VWXVNDXSDGHHHVW
hulganisti auhindu. Nõukogude delegatsioon oli arvukas, sh palju
igasuguseid konsultante ja nõunikke. Paari noormehega suhtlesime
sagedamini, üks andis oma telefoninumbri, juhuks kui mul peaks
0RVNYDV||PDMDY}LWHDWULSLOHWLWYDMDROHPDNXQDQHLORQDODWLEURneeringuid. Kasutasingi seda paar kuud hiljem ja sain koha esindushotellis „Ukraina”, kus ei saanud kuidagi aru, miks mind nii erilise
ja peaaegu lipitseva tähelepanuga ümbritseti. Komandeeringu lõppedes küsisin hotellis, kelle broneeringut ma olin kasutanud, selgus,
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et see oli KGB. Igatahes ei olnud mul ebameeldivusi vestluste pärast,
PLGD YDEDOW Y}LQXNV NYDOLÀWVHHULGD Q}XNRJXGHYDVWDVHNV .OO DJD
ROHNV QHLG Y}LQXG WXXD NV W||NDDVODQH OLNRROLV NHOOHJD MDJDVLPH
kabinetti. Vaidlesime temaga eriti tuliselt 1968. a Tšehhoslovakkia
VQGPXVWH OH MD KLOMHP UllNLV PXOOH SDUWHL OLQQDNRPLWHHV W||WDY
sõbranna, et too oli esitanud minu nõukogudevastasuse kohta koguni
PLWXNDHEXVW$JDHQDPDVWLW||WDVLGRUJDQLWHVMDQRPHQNODWXXUVHWHO
kohtadel siiski mõistusega inimesed. Käibel oli anekdoot: kõik inimesed riigis mõtlevad ühtmoodi, kus küll need teisitimõtlejad asuvad?
²,OPVHOW.UHPOLVMDNHVNNRPLWHHV
7HDGXVOLNXXXULPLVW||VHNWRU 786 ORRGL75hMXXUHVNRRVseisus sektori juhataja, poole kohaga vanemraamatupidaja ning sekretär-masinakirjutaja.
/HSLQJXOLVWH XXULPLVW||GH WHJLMDWH NRRVVHLVXV ROL VDPDV HULYDKHQGLWHDUYHOWLQLPHVWQHQGHMXKWLGD²ORRGXGWHDGXVOLkud allüksused: 8 probleemlaboratooriumi, millele 1970. aastaks oli
lisandunud veel 11. Arvutuskeskus loodi 1959 arvuti Uraal jaoks,
millele ehitati eraldi hoone Toome nõlvale ja mille võimsus ometi ei
küündinud isegi praeguse laua- või sülearvutini. Just sellega seoses
aga ilmus (vist Ain Kaalepi ettepanekul) eesti keelde suupärane sõna
„raal” oma tuletistega.
,;YLLVDDVWDNXO ² WHKWLOHSLQJXOLVLXXULPLVW|LGPOQ
rubla ja X viisaastakul juba 11 mln rubla eest. Kiire kasvu põhjus
oli selles, et kehtisid erinevad seadused riigiasutustele ning kooperatiivsetele ettevõtetele, sh kolhoosidele. Viimastel olid suhteliselt
piiramatud võimalused oma raha kasutada, kui nad vaid oskasid
VHGD WHHQLGD 9lJD PHHOVDVWL V}OPLWL N}LNY}LPDOLNNH NRRVW|| MD
vastastikuse abistamise lepinguid mitte ainult teadlastega, vaid ka
teatrite ja muude kultuuriasutustega. Kui näiteks haigla ei tohtinud
GHÀWVLLWVHWWHOHYLLVRULWY}LNllUHRVWDVHVWQHHGROLGHWWHQlKWXGÅHODnikkonna paremaks varustamiseks”, siis kolhoosil polnud keelatud
QHLGNRRVW||SDUWQHULOHNLQNLGD$JDPXLGXJLDQGVLGQLLVXJXVHGWHDGXVOLNXNRRVW||OHSLQJXGNDNRQNUHHWVHLGSUDNWLOLVLQLQJWHRUHHWLOLVL
tulemusi ja aitasid ajakohastada nii laboreid ning aparatuuri kui ka
tootmist.
3lUDVWOLNRROLVWODKNXPLVWW||WDVLQP}QHGDDVWDGOLNRROLNOLLQLNX OHW||WDMD DPHWLKLQJXHVLPHKHQDVLLV$MDORR.HVNDUKLL170
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vis, kust mind just perestroika algul koondati. Seejärel olin TA ajaloo
instituudi koosseisus, vahendades akadeemikutele Tartu arhiivimaterjale. Nii säilisid pidevad kontaktid ülikooliga ja selle tegevusega,
mida olen tuletanud meelde arhiiviandmete põhjal.
1979. aastal, kui teaduslike allüksuste alusel loodi TRÜ teadusosakond ROL 786LO MXED  NRRVVHLVXOLVW W||WDMDW  W||G WDVXVWDWL
OHSLQJXOLVWH W||GH DUYHOW 7HDGXVRVDNRQGD NXXOXVLG WHDGXVSURUHNtor kahe asetäitjaga, teadussekretär; 4 funktsionaalset osakonda:
RUJ MD MXXUXWDPLVRVDNRQG  W||WDMDJD SODDQLPDMDQGXVRVDNRQG
11, patendiosakond 5, teaduslik-tehnilise informatsiooni osakond
9, raamatupidamine 4, lisaks arsti- ja füüsika-keemia teaduskonna
JUXSLGNXPENLW||WDMDJDOLVDNVNDWHHGULMXKDWDMDDVHWlLWMDWWHDGXVW||DODO²NRNNXW||WDMDWSDOJDIRQGLJDUXEODPLVDQQDE
keskmiseks üle 164 rubla, aga selle ostujõud ületas tublisti praegust
keskmist palka.
7HDGXVOLNX XXULPLVW|| MXXUXWDPLVHO VDDYXWDWL DUXDQQHWH NRKDselt X viisaastakul majanduslik efekt 4,4 mln rubla, kusjuures iga
rahvamajandusse juurutatud rubla andis säästu 4,62 rubla eest,
²VDLG75hW||WDMDGDXWRULWXQQLVWXVWVK-DDQ5HLQHW
ja Lembit Visnapuu 36.
6DDYXWXVWHHHVWWHDGXVOLNXVXXULPLVW||VMDVXXUHWHDGXVOLNXSRtentsiaali tõttu arvati TRÜ NLKP KK ning NSVL Ministrite Nõukogu ühismäärusega 6. aprillist 1978 NSVL juhtivate kõrgkoolide
KXONDPLVDQGLV75hOHKHOGHPDÀQDQWVHHULPLVHJDWHDGXVOLNXXXUL
PLVLQVWLWXXGL VWDDWXVH 75hG ROL  DXWDVXVWDWXG 7||SXQDOLSX
ordeniga ja juubeliaastal 1982 lisandus Rahvaste Sõpruse orden.
(GXNDOWWRLPLVNlVLSHVHENlWWPDMDQGXVNRRVW||ULNDVWHW||VWXVettevõtetega. Nii Tartus kui ka ENSV-s kandsid paljud ettevõtted
lisanime katse- või eksperimentaal-, mis tähendas ettevõtte tunnistamist juhtivaks tootjaks, kel oli uute toodete loomise õigus, oma
WHDGXVOLNNRQVWUXHHULPLVEURRKHOGHPÀQDQWVHHULPLQHMDN}UJHPDG
palgakategooriad, aga ka toodangu eksport välisriikidesse. See võimaldas omavahendite arvelt ehitada nii toretsevaid administratiivKRRQHLGNXLNDW||WDMDWHOHHOXPDMXMDODVWHDHGXVDPXWLNDXSOXVLMD
puhkebaase. Näiteks Tartu Plastmasstoodete Katsetehas (Estiko)
WHJL HGXNDW NRRVW||G VRRPODVWHJD MD YDUXVWDV S}OOXPDMDQGXVNLOHJD
suurt osa Nõukogude Liidust. Nende toodetud erksavärviliste pilti171
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dega kilekotid konkureerisid välismaistega, ja kogu Nõukogude Liidus oli väike pakike „Tartu suveniiriga” mis tahes ametniku puhul
SDULPVRRYLWXVOLPLLWLGHGHÀWVLLGLY}LNDVY}L0RVNYD6XXUH7HDWUL
pileti saamiseks.

7HDGXVOLNXW||SODDQLGVRWVLDOLVWOLNY}LVWOXVMD
aruanded
Targad inimesed võtsid plaani enam-vähem lõpukorral uurimuse, et
õigel ajal raporteerida selle täitmisest ja samal ajal tegeleda päris
teemaga, mille võis õnnestumise korral lisada järgmisse plaani. Aga
kui loodetud tulemus jäi saamata, polnud katki midagi. Nii suureQHVWHDGXVW||SODDQLWlLWPLQHDDVWDOWMXEDDDVWDNV
QLMDDDVWDW KLOMHPROLGWHDGXVW||JD K}LYDWXGSHDDHJX N}LN
õppejõud ning plaane mitte ainult ei täidetud, vaid ületati, võeti tähtpäevade puhul lisakohustusi jne. Näiteks 1980 kohustus orgaanilise
keemia kateeder NLKP XXVI kongressi auks juurutama mähkuri
feromoonitootmise koondises Flora. Sotsvõistluse arvestuseks oli
YlOMDW||WDWXGYHHOWlSVHPSXQNWLDUYHVWXVHVVWHHPNXLSLRQHHULPDlevas. Kuna aga näiteks publikatsioonide üle peeti tükiarvestust, siis
ROLGHHVWLÀORORRJLGNHVY}WVLGDUYHVVHN}LNSLVLDUWLNOLGMDSRSXODDUWHDGXVOLNXGQXSXGDMDNLUMDQGXVHVDODWLHHVYHQHÀORORRJLGHVWNHOOH
trükipoognate maht ajuti ligines poolele ülikooli rotaprindi võimsuVHVWDJDNXV/RWPDQSLGDVY}LPDOLNXNVNDMDVWDGDWHDGXVW||DUXDQGHV YDLG W}VLWHDGXVOLNNH W|LG LVHJL NXL WHGD SWL YHHQGD ÅXOJXPD
koos huntidega”. Muide, keelitustele lahkuda Iisraeli või mõnda ülikooli, kuhu teda sageli kutsuti, vastas ta, et Tartu on tema kodu, ja
pealegi on sanitaararsti koht barakis!

„Punaste” teaduste probleem
Ühiskonnateadused on olnud hinnas kõigil aegadel, ka Puškini-aegses riiklikus Tsarskoje Selo lütseumis. Muidugi sõltus kõik õppejõust,
tema eruditsioonist ja miks mitte ka julgusest. Näiteks teadusliku
kommunismi kateedris arutleti ühe noorliikme (Jekimov) loengu
„Ideoloogiline võitlus tänapäeval” teksti üle (see oli protokollile lisatud), kusjuures teist noorliiget sm Jatsat hämmastas, et loengus rää172
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giti Lääne sovetoloogidest ja nende käsutuses olevatest rikkalikest
arhiividest Venemaa materjalidega, mida meil pole. Tema arvates
ei tohtinuks sellele tudengite tähelepanu juhtida. Kateedrijuhataja
Ivan Volkov vastas, et sovetoloogide käsutuses olevad arhiivid on
reaalne fakt ja varjata pole siin midagi vaja.10 Muide, professor Volkovi teadusliku kommunismi loenguid meenutavad tänuga kõik,
kel oli õnn teda kuulata. See oli äärmiselt erudeeritud ja laia silmaringiga inimese parimal tasemel esitatud politoloogiakursus, millel polnud midagi ühist propagandistliku ajupesuga. Tema, nagu ka
Johannes Kalitsa ilmajätmine emeriitprofessori staatusest oli äärmiselt ülekohtune.
Hoolimata paljuräägitud venestamisest ja parteistamisest oli
1981. aastal TÜ teaduslik-pedagoogilise ja teaduslik-juhtiva koosseisu 1161 inimesest NLKP liikmeid 428; 481 naisest kuulus NLKP-sse
106 (iga teine mees, iga neljas naine).
Pilt rahvuste ja kraadide järgi oli järgmine:
Tabel 1. TRÜ juhtivkoosseis 1981. aastal
Rahvus

kokku
eestlased
1028
venelased
90
juudid
19
ukrainlased 10
soomlased 5
sakslased
2
leedulased 2
muud
5
kokku
1161

doktorid
90
4
7
1
1
103

kandidaadid
419
21
4
1
1
1
2
449

professorid
85
3
7
1
1
97

dotsendid
244
14
3
1
262

akadeemikud
12
1
13

Teaduslik-pedagoogilisest koosseisust (arvuliselt 778) oli üle 60-aastaseid 10,8%; alla 35-aastaseid aga 20,1%.11
Võrdluseks: Eesti Teaduste Akadeemia koosseisudes oli samal ajal
W||WDMDW.XLDDVWDONXXOXVSDUWHLVVHWHDGXVW||WDMDW
siis 1979. aasta alguses 249, kusjuures kogu akadeemia süsteemis
10
11

 ($$/²  
Vt: TRÜ 1981. aasta aruanne. EAA. 5311-119-338. L 28.
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oli parteilasi 480.12 Samas ei tähendanud parteipilet kaugeltki kommunistlikke veendumusi, vaid enamasti võimalust rahulikult oma
joont hoida ja ajada. Situatsioon oli umbes sama nagu XIX sajandi
venestusperioodil, mille kohta Jaan Kuldkepp, kes ise oli siirdunud
Venemaale, on oma kirjandusmuuseumis hoitavas kroonikas kirjutanud: „Tagasivaatajale selgub nüüd, kuipalju on tolleaegse ametOLNX YHQHVWXVH DMDVWXO lUDDQGMDWHNV ÀOXXGHNV WHPEHOGDWXG PHHVWH
SRROWW||GWHKWXGHHVWOXVH alalhoiuks. Mina aga püüdsin võõra rahva
seas end puhtana hoida. Kas ma tõin sellega endale ja eesti rahvale
suuremat kasu?”13
-XUL/RWPDQLWHRVWH,;N|LWHVÅ+LQJHNDVYDWXVµ14 on perestroika ja
Rahvarinde aegadest hulk sõnavõtte ja intervjuusid, mis sisaldavad
nii hoiatusi kui ka suuniseid. Neid lihtsalt peab lugema, et mitte
unustada seda ajastut, mis meid kõiki ahistas, aga pidada meeles
ka seda, et Inimeste maailma hoidsid, arendasid ja tõid meieni need,
kes ei hädaldanud „asjaolude” üle, ei pugenud ennastõigustavalt
nende taha, vaid külvasid „razumnoje, dobroje, vetšnoje” (igavikulist
arukust ja headust) nagu Puškin või Lotman, kelle enam kui viiesaja
WHDGXVW||KXOJDVSROHDLQVDWNLPLGDROHNVWlQDSlHYDOSLLQOLNOXJHGD
või mis vajaks ideoloogilist redigeerimist.

Lisa 1. Tartu ülikooli välissuhete olukord
1974. aastal
Remondi käigus kodus pabereid sorteerides leidsin koopia 1974.
aasta suvel enda koostatud õiendist „Rahvusvaheliste teadusliktehniliste sidemete (RTTS) efektiivsuse suurendamise abinõudest
ja resultaatidest TRÜs viimastel aastatel”. Sellest 11 alajaotusega
dokumendist annan väikese ülevaate.
Õiendi koostamise ajendiks oli samal aastal loodud RTTS nõukogu, kuhu kuulusid teaduskondade dekaanid või prodekaanid ja
12

Ken Kalling, Erki Tammiksaar. Eesti Teaduste Akadeemia: ajalugu. Arenguid ja
järeldusi. Tallinn, 2008. Lk 171.
13
Tsit: Malle Salupere. Postipapa. Tallinn: Tänapäev, 2006. Lk 271.
14
 ȌǺǹȜȠȚȎțǰȜȟȝȖȠȎțȖȓȒȡȦȖǰȜȟȝȜȚȖțȎțȖȭǶțȠȓȞȐȪȬǯȓȟȓȒȩȜȞȡȟȟȘȜȗ
ȘȡșȪȠȡȞȓ ȠȓșȓȐȖȕȖȜțțȩȓșȓȘȤȖȖ ǿǽǯǶȟȘȡȟȟȠȐȜ
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ühiskondlike organisatsioonide (ametiühing, partei ning komsomol)
HVLQGDMDGVDPXWL5776W||WDMD-XXQLVORRGLYHHOUHNWRULNlVNNLUMDga välislähetuse kandidaatide kinnitamise komisjon, kuhu kuulusid
}SSHQLQJWHDGXVW||SURUHNWRULGSDUWHLVHNUHWlUMDNDDGULRVDNRQQD
ülem. See võis olla seotud juhtumiga, mil üks kandidaat sai alles
väljasõidu keelamisel teada, et tema isa ei hukkunud sõjas, vaid metsavennana pärast sõda.
2. RTTS organiseerimine välismaa kõrgkoolidega. Siin leiab märkiPLVWHWNXLJL75hRQVDDQXGUHDNRRVW||HWWHSDQHNXLG6DNVDPDDMD
Tšehhoslovakkia ülikoolidelt, ei ole Tartu kui kinnise linna staatus
võimaldanud suhteid arendada. 1972. aastal sõlmiti leping NSVL
Tervishoiuministeeriumi ja Soome Tervishoiuameti vahel, mille raaPHVWRLPXEHGXNDVNRRVW||75hMD+HOVLQJLOLNRROLJDVWURHQWHURORRgide vahel. Samas liinis toimub samuti edukas (ja tänini kestev) koosW||7DUWXMD+HOVLQJLOLNRROLQHXURORRJLGHMDQHXURNLUXUJLGHYDKHO
3. Teadus-pedagoogilisteW||WDMDWHYlOLVOlKHtuste perspektiivplaanide koostamine ja kvaliteet.
„Iga aasta algul koostatakse allüksuste ettepanekuid arvestades välislähetuste plaan järgmiseks aastaks ning perspektiivplaan lähePDWHNVDDVWDWHNVWHDGXVOLNXNVVWDçHHULPLVHNVNYDOLÀNDWVLRRQLW}VWmiseks, loengute pidamiseks ning osavõtuks konverentsidest. Seda
takistab asjaolu, et ülikool ei tea kunagi ette, millistesse riikidesse
ja mis alal eraldatakse kohti lähiaastail või millistele konverentsidele saadetakse nõukogude delegatsioone. Ka ei taha Haridusmin ning
Teaduse ja tehnika riiklik komitee arvesse võtta, et TRÜ on ainus
meedikuid ettevalmistav kõrgkool Eestis ning arstiteaduskond on ülikooli suurim, kus uuritakse mitmeid üleliidulise tähtsusega probleeme ja kus komandeeringute tulemused on kõige efektiivsemad, kuna
leiavad kohest rakendamist kliinilises ja profülaktilises tegevuses.
Pikemaajalisi RTTS alaseid perspektiivplaane, v.a. teadusliku
VWDçHHULPLVHSODDQLG75hVVHQLHLNRRVWDWDNXLJLVHOOHNVRQWHUDY
vajadus. Samuti pole ette valmistatud plaane spetsialistide reservi
HWWHYDOPLVWDPLVHNVW||MDRNVDUHQJXPDDGHVQLQJ6RRPHV2VDOWRQ
VHOOHS}KMXVHNVND5776W||WDMDWHNXLDLQXNHVHQHQGHNVLPXVWHJD
tegeleva instantsi ülekoormus.
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7HDGXVOLNX W|| Y}L ORHQJXWH SODQHHULPLVW YlOLVPDDO WDNLVWDE ND
väljasõiduaegade ebamäärasus: sõidud lükatakse teadmata põhjustel edasi, vastuvõtjad ootavad, kolleegid nurisevad koormuse pärast,
aga vahel juhtub, et väljasõit jääbki ära.”
4. Valiku vormid ja meetodid, spetsialistide ettevalmistamine välislähetusteks.
Kandidaatide valik toimub kateedrite ning teaduslaborite vajaduste
MDY}LPDOXVWHSULQWVLLELO5HHJOLQDVXXQDWDNVHVWDçHHULPDQLQJHQHsetäiendusele peamiste ülikoolis arendatavate prioriteetsete teadussuundade viljelejad. Neid suundi on ligi 30, mis tuleneb 9 teaduskonQDJDMDHULDODJDOLNRROLVSHWVLLÀNDVW
Kandidaatide valiku üheks näitajaks oli „poliitiline küpsus” ehk
parteilisus.15 Pärast kandidaadi võtmist NSVL Kõrghariduse MinisWHHULXPL SODDQL VWDç||ULG SHDYDG HQQH OlELPD WVRRQLNRPLVMRQL  DOgab nende ettevalmistus, eeskätt keeleõpe, luuakse sidemeid sihtkoha ning eeldatava juhendajaga. Et lähetatavaid pole just palju, ei saa
luua eraldi keeleõppe gruppe, vaid liidetakse keelekursus aspirantidega või korraldatakse individuaalõpet. Lahendamata on keeleõppe
küsimus suunamisel prantsuskeelsetesse arengumaadesse.
5. Teaduskonnanõukogude ja ülikooli Q}XNRJXW||5776RUJaniseerimisel. Otsuste praktiline realiseerimine.
Teaduskonnanõukogud arutavad ühel aastalõpu istungil lähetuste
resultaate ja kinnitavad aruanded; ülikooli nõukogu arutab ühel istungil RTTS efektiivsust ning olukorda, kuid see on seni kujunenud
formaalseks informeerimiseks.
6. Välislähetusest naasvate spetsialistide aruandlus.
Enne väljasõitu tutvub spetsialist põhjaliku aruande skeemiga, mille
ta on kohustatud esitama kahe nädala jooksul pärast tagasijõudmist
koos kogemuste realiseerimise plaaniga, mis mõlemad peavad olema
15

Selles kohas, kus ma ütlesin, et parteisse mittekuulumine ei tähenda poliitilist
ebaküpsust, arvestades takistusi, mida kunstlikult veeretatakse teenistujate
SDUWHLVWDPLVHOH HWPLWWHULNNXGDÅWDVDNDDOXµ²NVWHHQLVWXMD²W||OLVHNRKWD²
W||OLVWHWDOXSRHJDGHSDUWHLVDUYHVWDWLLVHJLSDUWHLVVHYlUYDWXGOL}SLODVHGW||OLVteks), on prorektor teinud rasvase küsimärgi, pidades seda ebasobivaks. Arvasin
samas, et valikul võiks rohkem usaldada kohapealseid instantse, mitte ankeeti.
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kateedris või laboris läbi arutatud ning kinnitatud. Aruanne ja tulemuste realiseerimise plaan saadetakse ministeeriumile ja edaspidi
antakse kahe aasta jooksul aru iga poole aasta tagant, esinetakse
ettekannetega jne. Sõltuvalt tulemuste realiseerimise tähtaegadest
võib aruandluskohustus laieneda ka pikemale ajale.
7. Välislähetuste tulemused, välismaalt saadud informatsiooni juurutamine ning kasutamine.
(HOQHYDO YLLVDDVWDNXO ²  OlELVLG 75hVW VWDçHHULPLVH Yllismaal 12 teadlast, käesoleva viisaastaku 3,5 aastaga ka juba 12.
.YDOLÀNDWVLRRQLW}VWPDV NDNHHOHNXUVXVHG NlLVYDVWDYDOWMD
inimest, loenguid lugemas 16 ja 15, konverentsidel käis 62 ning 69
teadlast. Viimaste aastate dünaamika väljendub alljärgnevalt:
Tabel 2. 9lOLVPDDOWHDGXVOLNXOW||OYLLELPLVHGQDDPLND75hV²

1971
1972
1973
1974 (ainult
I poolaasta)
Kokku

Lõpetas staçHHULPLVH
2
3
2
4

Teaduslikul
W||O
4
5
5
1

Loengud

Konverentsid

7
6
2

31
23
27
8

12

15

15

89

Komandeeringute puhul on olulised isiklikud kontaktid ning informatsiooni vahetamine välismaa teadlastega, võimalus võrrelda end
maailmatasemega. Meedikutel on võimalus omandada uusi diagnostika- ja ravivõtteid ning koheselt rakendada neid kodumaal.
Kahe viimase aasta jooksul on TRÜs väliskomandeeringute alusel juurutatud üle 30 uudse uurimismeetodi, mis muidu oleks nõudnud olulisi kulutusi, loetakse 17 erikursust, on välja antud kolm
}SSHYDKHQGLW YlOLVPDDO RQ 75h DXWRULG DYDOGDQXG  W||G VK 
PRQRJUDDÀDW DXWRUOXVHV Y}L NDDVDXWRUOXVHV  ²   ² 
² HQDPDVWLLVLNOLNHNRQWDNWLGHWRHO1/LLGXVRQ5776WXOHPXVWHS}KMDODYDOGDWXGOLJLW||GVKPRQRJUDDÀDW
Majanduslik kasutegur on enamikul juhtudel raskesti arvutatav,
aga Ungaris 1971/72 saadud kogemuste põhjal suudeti arvutuskesNXVHVPDVLQDHJDVllVWDQLQJ-6DOPLDDVWDVWDçHHULmise järel on juba vormistamisel uue iooniloenduri autoritunnistus.
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Paljudel erialadel on saadud kogemuse juurutamine seotud kuluka ja keeruka aparatuuri hankimisega, mis aeglustab selle kasutuselevõttu. Kõige kiiremini on aga uuendused rakendatavad meditsiini vallas. Ka langeb meedikutele ligi 40% väliskonverentsidel
osalemisest viimase kolme aasta jooksul.
Väliskomandeeringute aktivasse kuulub ka võimalus tutvustada
välismaal nõukogude teaduse saavutusi ning tõestada, et see ei jää
maha lääne teadusest, vaid kohati isegi edestab seda.
8. RTTS mõju kaadrite ettevalmistamise kvaliteedile ning konkreetsete teaduslik-tehniliste probleemide lahendamisele.
Kõik RTTS tulemuste põhjal juurutatud teaduslikud saavutused
leiavad samuti kasutamist ülikooli õppeprotsessis, näiteks audioviVXDDOVHGPHHWRGLGDUVWLMDÀORORRJLDWHDGXVNRQQDVELRNHHPLDVWHDGmiste kontroll probleemide lahendamise kaudu, mitte retrospektiivsel meetodil (U. Tarve Taanis omandatud kogemus) jm.
6XXUWlKWVXV}SSHNDVYDWXVW||VRQYDKHWXWHONRJHPXVWHOMDQHQde jagamisel üliõpilastega kohtumistel ÜTÜ ringides, konverentsidel, kohvikuõhtutel jne, üliõpilaslehes ning ajakirjanduses avaldataval informatsioonil.
Arvutuskeskuse juhatajad on erinevatel aastatel viibinud väliskomandeeringutes USAs, Tšehhoslovakkias ja Ungaris; ElektroluPLQHVWVHQWVL MD SRROMXKWLGH ODERUL WHDGODVHG RQ VWDçHHULQXG 6DNVD
SVs, Ungaris ning USAs, mis on võimaldanud arendada perspektiivseid teooriaid polümeeride ja õhukeste kilede omaduste uurimisel.
%LRORRJLDJHRJUDDÀDWHDGXVNRQQD NDDVW||WDMDG NHOOHVW SDOMXG RQ
ülemaailmsete ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmed, osalevad olulistes looduskaitse- ja loodusressursside säilitamise projektides. On koostatud NSVL Euroopa-osa soode nimekiri, mida soovitatakse säilitada puhta vee reservuaaridena; on esitatud taimkatte
HULVWDPLVH MD NODVVLÀWVHHULPLVH SULQWVLLSLGH VWUXNWXXULHOHPHQWLGH
võrdlev analüüs.
0HGLWVLLQLNHVNODERULMXKDWDMD$.DOOLNRUPVWDçHHULV,QJOLVPDDO
Saadud kogemus ja abivahendid on võimaldanud senikasutatud
W||PDKXND NLOSQllUPH KRUPRRQL PllUDPLVH PHWRRGLND DVHQGDGD
tunduvalt kiirema ning lihtsamaga. Professor J. Saarma pidas psühhiaatria-alaseid loenguid Kanadas, mille tulemusel on saadud infot
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uute psühhotroopsete ainete kasutamisest ning juurutatud standardsed hindamisskaalad ja psühhomeetrilised testid.
Viinis omandatud kardiokirurgia alane kogemus kaasasündinud
ja elupuhuste südamerikete ravimisel on tunduvalt edendanud seda
meditsiiniharu TRÜs.
9. Välismaal teDGXVW||ONlLQXGWHDGuslik-tehnilise personali osalus
õppeprotsessis ning rahvamajandusliku tähtsusega teadusuuringute
läbiviimisel.
75h  GHNDDQLVW RQ YlOLVPDDO VWDçHHULPDV WHDGXVW||O Y}L ORHQJXtega käinud 4, ja teadusliku turismi16 raames 3. Välismaal on kvaOLÀNDWVLRRQL W}VWQXG  NDWHHGULMXKDWDMDVW  WHDGXVOLNX WXULVPL
raames veel 23. Neli laborijuhatajat 14-st on käinud teaduslähetustel, teadusliku turismi raames veel 5. Meditsiini kesklaboratooriumi
VHLWVPHVWVHNWRULMXKDWDMDVWNlLVWHDGXVW||O
Rahvusvaheliselt tuntud uurimissuundi arendavad prof. V. Palm
RUJDDQLOLVHVNHHPLDV VWDçHHULV86$V 5DKYXVYDKHOLVHVHPLRRtikute assotsiatsiooni viitsepresident J. Lotman (kogemuste vahetamine Tšehhoslovakkias 196717WHPDPRQRJUDDÀDGRQW}OJLWXGSHDmistesse Euroopa keeltesse), samuti Rahvusvahelise psühhiaatrite
assotsiatsiooni viitsepresident prof. J. Saarma, neuroloogiaprofessor
E. Raudam (mõlemal korduvad väljasõidud).
6XXU UDKYDPDMDQGXVOLN WlKWVXV RQ $UYXWXVNHVNXVH W||GHO
GRWV h .DDVLNX MXKWLPLVHO VWDçHHULV 86$V   HOHNWUROXPLQHVWVHQWVL DODVWHO W||GHO GRWV .6 5HEDVH MXKWLPLVHO NRUGXYDG
väljasõidud), psühhofarmakoloogias prof. L. Allikmetsa juhendaPLVHO VWDçHHULV86$V .}LJHODLDOGDVHPDGMDYLOMDNDPDG
väliskontaktid on dots. J. Reinetil, kes küll ise tervislikel põhjustel väliskomandeeringutes ei käi,18 kuid kelle aeroionisatsiooni ja
elektroaerosoolide alased leiutised ning aparatuur on laialdaselt
tuntud. Tema eestvedamisel toimus Tartus 1969 üleliiduline konverents aerosoolide kasutamisest meditsiinis, kus osalesid ka külalised SDV-st.
16

17
18

Teaduslik turism tähendas üldjuhul osavõttu konverentsidest omal kulul. Tänu
isiklikele headele kontaktidele aga kandis kulud sageli vastuvõtja.
Järgneva 20 aasta jooksul prof. Lotmanit enam välismaale ei lastud.
Tegelikult muidugi ei lasknud teda välismaale KGB.
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Paljud ülalnimetatud ja nimetamata teadlased on samuti rahvaPDMDQGXVOLNH NRRVW||OHSLQJXWH MXKHQGDMDG QLLVXJXVHLG W|LG WHKWL
1973. aastal summas 225 000 rbl.
10. RTTS P}MX N}UJH NYDOLÀNatsiooniga teaduslik-pedagoogilise
kaadri ettevalmistamisele.
6WDçHHULPD VXXQDWDNVH UHHJOLQD NDQGLGDDGLNUDDGLJD WHDGODVL 9LLPDVHDDVWDMRRNVXORQVRWVPDDGHVNlLQXGNXXVNUDDGLWDVWDç||UL
neist kaks on kaitsnud väitekirja, üks on lõpetamisel, kaks inimest
RQOLNRROLVWODKNXQXGDGPLQLVWUDWLLYW||OHMDNV7åHKKRVORYDNNLDV
abiellunud. Samal ajal on 18 kandidaadikraadiga komandeeritust
doktoriväitekirja kaitsnud 2 ja 4 on seda lõpetamas.
Alates 1971 on loengutega välismaal käinud 5 teaduste kandidaati ning 10 doktorit. Saadud kogemusi kasutatakse nii õppe- kui
WHDGXVOLNXVW||VMDNDQGLGDDGLY}LGRNWRULW||GHMXKHQGDPLVHO+ROODQGLVWQDDVQXGNHHPLNXO$7XXOPHWVDORQRPDGRNWRULW||YRUPLVtamisel.
Mitmesugustel kongressidel, konverentsidel ja sümpoosiumidel
RQ RVDOHQXG  NDQGLGDDGL MD  GRNWRULNUDDGLJD W||WDMDW QLQJ 
kraadita isikut. Noorteadlastel oleks kasulik rohkem käia rahvusvahelistel foorumitel, kuid takistuseks on nende piiratud rahalised võimalused, kuna osavõtt toimub teadusliku turismi raames ja seadus
ei võimalda isegi võrdsustada neid sõite osavõtuga üritustest Liidu
piirides, kus kulutused vähemalt osaliselt kompenseeritakse.
11. RTTS dekanaatides ja kateedrites organiseerimise rektoraadipoolse kontrollimise kord.
Peale lähteandmete RTTS plaanide koostamiseks, ei esita dekanaadid ja kateedrid mingeid normatiivdokumente. Komandeeringute
plaanid ja põhjendused, samuti aruanded koostab reeglina lähetatav
LVH QHLG NRQWUROOLE MD UHGLJHHULE 5776 DOONVXVH W||WDMD NHV WHRVtab ka faktilist koordineerimist ja vastutab plaanide, aruannete ning
väljasõidutoimikute õigeaegse koostamise ning ärasaatmise eest,
samuti kontaktide eest komandeeritava ning kõrgemalseisvate instantsidega; samuti peab ta tegelema kõigi RTTS alaste üritustega,
k.a. väliskülaliste vastuvõtt. Selle süsteemi eeliseks on, et ühes lülis
on koondunud kogu ülikooli RTTS alane informatsioon, mis tagab
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GRNXPHQWDWVLRRQLKWVXVHQLQJMlUMHSLGHYXVH7||PDKWMDYDVWXWXV
Q}XDNV VLLQ NYDOLÀWVHHULWXG MD LQLWVLDWLLYLND W||WDMD UDNHQGDPLVW
kuid koosseisulise ja vastavapalgalise koha puudumine takistab
WDROLVWH LVLNXWH OHLGPLVW 3UDHJX RQ QHHG W||WDMDG OH NRRUPDWXG
tehniliste ja kõrvaliste ülesannetega (ka muudel eesmärkidel välismaasõitude vormistamine, mida TRÜs koguneb aastas 200 ringis,
aga taotlusi vormistatakse kaks korda rohkem). Väljasõidutoimikuid
NRRV OL}SLODVWHJD  YRUPLVWDWDNVH OH  DJD YlOMD V}LGDE ²
LQLPHVW  ²   ²   ²   1LL 5776 Q}XNRJX NXL
väljasõidukandidaate kontrolliva komisjoni funktsiooniks on ainult
lubamine või keelamine, mis on vanemlaborandi palgaga välissuhete
UHIHUHQGLW||NRRUPXVWKRRSLVVXXUHQGDQXGWlLHQGDYDWHGRNXPHQWLde ettevalmistamise näol.19

19

Siin refereeritud venekeelse õiendi koopia on autori käes. Ei tea täpselt, kas ja
PLVVXJXVHONXMXOVHHHGDVLVDDGHWLNXQDVHHROLPXYLLPDQHW||VHOOHODPHWLNRKDO
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