
Tuna  2/2014 97

 D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

2013. aastal suvel korraldatud hipi-teema-
lise näitusega1 seoses kerkis üles küsimus 
sedalaadi materjalide leidumisest Rahvusar-
hiivi materjalide seas. Tuna 2013. aasta 3. 
numbris ütleb Valdur Ohmann täiesti õigus-
tatult, et mitteformaalsete liikumiste kohta 
midagi leida on küllaltki vähetõenäoline, ent 
toob siiski välja ühe säilinud kirja, milles hipi-
sid puudutatakse seoses alaealiste kuritege-
vuse ennetamisega.2 Tegelikult on „hipiprob-
leemi lõplikule lahendamisele” pühendatud 
terve – tõsi küll, üsna õhuke – säilik, milles 
teema kajastub isegi arhivaali pealkirjas: 
ķķķķķķķ ķķ ķķķķ ķķķķķķķ ķ ķķ ķķķ ķ ķķķķķķ ķ „ķķķķķ”.3 
Säiliku sisuks on kaks märgukirja EKP KK 
ideoloogiasekretärile Vaino Väljasele, mis 
mõlemad (nagu ka Ohmanni publitseeritud 
dokument) kannavad ELKNÜ esimese sek-
retäri Aare Purga allkirja. 

Esimene neist on pärit 23. juulist 1971 ja 
annab alustuseks teada, et „Viimasel ajal on 
nii ELKNÜ KK kui ka mitmed komsomoli 
linna- ja rajoonikomiteed võtnud vastu kõik 
vajalikud meetmed, et mitte anda võimalust 
koguneda ja saata korda ühiskonnavastaseid 
tegusid teatud teismelistel, kes imiteerivad 
oma välimuse ja käitumisega „hipisid””. Edasi 
kirjeldatakse paari hipide kogunemist sama 
aasta jaanipäeva paiku, tundes muret seda-
laadi tendentside leviku ning kohalike või-

Veel kord hipidest ja komsomolist 
ning mõningatest katsetest 
piirata roiskuva Lääne mõju 
Nõukogude noorsoo seas
Atko Remmel

1  Nõukogude lillelapsed. 70ndate psühhedeelne underground. Eesti Rahva Muuseum, 16. märts – 4. september 
2013, kuraatorid Kiwa ja Terje Toomistu. 

2  V. Ohmann. Eesti hipiliikumine komsomoli fookuses. – Tuna 2013, nr. 3.
3  ERAF, f. 31, n. 114, s. 46.

muorganite ja ideoloogiatöötajate ükskõikse 
suhtumise pärast. Samuti kurdetakse, et „tea-
tud juhtudel saab see osa noorsoost justkui 
ametliku toetuse osaliseks”, mille all ilmselt 
peetakse silmas neid juhtumeid, kui „ei ole 
pööratud piisavat tähelepanu biitansamblite 
koosseisus Eesti Televisiooni esinema kutsu-
tud noorukite välimusele. Vahetevahel võib 
televiisoriekraanidel näha noori, kes oma väl-
janägemisel ei erine millegi poolest Londoni 
„hipidest”.” Komsomolisekretäri ärrituseks 
on „sellise sündsusetu väljanägemisega ka 
restorani Gloria orkestri solist” ... Kiri lõpeb 
žanrile	kohustusliku	üleskutsega	„suuren-
dada, parandada, aktiviseerida”. 

On küllaltki tõenäoline, et kirja alguses 
viidatud „vajalikud meetmed” ei väljendanud 
mitte ELKNÜ kui organisatsiooni ideoloogi-
list huvi hipide väljarookimiseks Nõukogude 
ühiskonnast, vaid tegu oli pigem Purga isikliku 
häiritusega, mida ta jagas oma alluvatega, kes 
nende signaalide alusel teatud aktiivsust üles 
näitasid. Sellele viitavad mitmed asjaolud: 
nii Ohmanni leitud kui ka ülalmärgitud kaks 
dokumenti ei ole mitte vastused ülalt tulnud 
järelepärimisele, vaid omaalgatuslikult koos-
tatud informatsioonid; märgukirjas viidatud 
üldine ükskõiksus; üsnagi personaalne mär-
kus Gloria restorani orkestri solisti kohta ning 
viimaks ka samast aastast pärinev Kultuurha-
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riduslike Asutuste Valitsuse juhataja Feliks 
Rommoti aruanne „Tööst kunstilise isetege-
vuse kollektiivide repertuaarivaliku suuna-
misel”. Selles viitab Rommot 1968. aasta 26. 
detsembril vastu võetud otsusele „Tantsukul-
tuuri tõstmisest peoõhtutel”,4 mis muude mee-
todite seas nägi ette ka tegutsevate ansamblite 
atesteerimise (sellest täpsemalt allpool). Selle 
tagajärjel, raporteerib Rommot, „on tõusnud 

mängutase ning nõukogude autorite loomingu 
osatähtsus tantsumuusikas, pandud piir igasu-
gustele „importstiilide” (biit ja pop) levikule.” 
Ka 1970. aastal aset leidnud vabariiklike 
vokaalansamblite ülevaatuse tulemused olid 
rõõmustavad: „Osa võtnud 232-e ansambli 
repertuaaris domineerisid juhendi kohaselt 
patriootilise sisuga ja nõukogude tänapäeva 
autorite palad ning rahvalaulude seaded.”5 

Hipid Tartu 
levimuusikapäevade 
ajal 1980. aastate 
alguses Tartus 
Toomemäel 
piknikku pidamas. 
Foto: T. Alveri 
erakogust

Hipid Toome kiriku 
varemetes Tartu 
levimuusikapäevade 
ajal 1980. aastate  
alguses. Taamal on 
näha miilitsate UAZi 
(ehk „mentide
sidrunit”) – peagi 
piirati sündmuskoht 
ümber ja ligi kaks
Ikarus-bussitäit 
seltskonnast 
toimetati linnast 
minema.  
Foto: T. Alveri 
erakogust

4  Võib spekuleerida, kas selle taustaks oli sama aasta 28. aprillil toimunud suur biitansablite kontsert kinos 
Kosmos. Vt. ka film „Kosmos ’68” (2011).

5  ERA, f. R-1797, n. 2, s. 1337, lk. 24-25.
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Tegelikkuse adekvaatsest kirjeldusest oli see 
muidugi kaugel, kuid igal juhul ei paista siit 
mingit paanikat hipide invasiooni ees.

Kuigi tänapäevane rahvalik käsitlus räägib 
totaalsest (ideoloogilisest) kontrollist Nõu-
kogude perioodil, sõltusid väga paljud selle 
nüansid juhtivatel või vähem juhtivatel posit-
sioonidel olnud isikute isiklikest eelistustest 
ja rõhuasetustest. Näiteks religioonivastase 
võitluse („ateistliku kasvatustöö”) mõnedele 
konkreetsetele tegevusliinidele rõhumine 
tuleb väga selgesti välja usuasjade voliniku 
Leopold Piibu kirjavahetusest nii alluvate 
üksuste kui ka EKP KK ideoloogiaosakon-
naga, millele Piip formaalselt allus. Et Piip 
ei kuulunud just ideoloogiasekretär Väljase 
lemmikute hulka, kulutas ta isikliku agenda 
läbisurumiseks aastaid ja enamik ettepane-
kutest jäigi „Väljase kaante vahele” – pärast 

Väljase tagandamist esitas Piip oma ettepa-
nekuid samasuguse (eba)eduga aga Väljase 
järeltulijale Rein Ristlaanele. Üksikjuhtudel 
õnnestus toetus saada teisi liine pidi Mosk-
vast.6 

Sama muster paistab ka ELKNÜ sekre-
täri kirjadest. Arvatavasti oli sündmuste käik 
järgmine: Ohmanni leitud märgukirjale 1970. 
aasta suvest ÜLKNÜ KK-le mingit arvestata-
vat reaktsiooni ei järgnenud, mistõttu komso-
molikomitee sekretär otsustas kasutada ära 
Väljase tõusu EKP KK ideoloogiasekretäriks 
1971. aasta alguses ning hiljutiste vahejuhtu-
mite taustal tõstatada häirima jäänud prob-
leem uue inimese ees. Väljase vastus Purgale 
oli nähtavasti julgustav („Kutsuge kokku nõu-
pidamine ja esitage ettepanekud probleemi 
lahendamiseks”?), mille resümeeks oli kuu 
aega hiljem saadetud üksikasjalik plaan: 

6  A. Remmel. Religioonivastane võitlus Eesti NSV-s aastail 1957–1990: tähtsamad institutsioonid ja nende 
tegevus. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2011, lk. 66, 133 jj.

7  Viide ülalpool mainitud otsusele, mis oli vastu võetud juba 1968. aasta lõpus. 

31. august 71

E K P Keskkomitee sekretärile

sm. V. Väljas

Viimastel aastatel on märgata osa noorte seas tekkinud tendentsi, mis väljendub äärmiselt räpakalt 
ja maitselagedalt riietumises, soengute kandmises. Väliselt meenutab see nn. „hipisid” paljudes 
kodanlikes maades. On toimunud „hipide” välimuse matkimine noorte moejoonena meil. 

See tendents on laialt levinud õppiva noorsoo hulgas, eelkõige üldhariduslikes koolides. Samuti 
ka teatud osa töölisnoorte ja üliõpilaskonna hulgas. 

Sellele kaasneb jäägitult igasuguse „pop”-muusika kultus, alkoholi tarvitamine kokkusaamistel 
ja laagrites isetegevuse repertuaaridest ja tantsumuusikast peaaegu täielikult tänapäeva nõukogude 
laulu ja muusika kõrvalejäämine. 

ELKNÜ Keskkomitee on omalt poolt astunud mõnin gaid samme võitluse tugevdamiseks sel-
liste nähetega noorte hulgas. On töötatud välja omapoolsed abinõud. Koos ENSV Ametiühingute 
Nõukogu, ENSV Kultuuriministeeriumi, ENSV Haridusministeeriumiga võeti vastu ühine otsus 
„Abinõudest tantsukultuuri tõstmisel peoõhtutel”7, mille täitmist ELNKÜ Keskkomitee pidevalt 
kontrollib. On korraldatud kultuuriasutustesse ja puhkekohtadesse reide, millede tulemused on läbi 
arutatud ja väärnähtustest teatatud vastavatele ametkondadele. 

Vaatamata sellele, ELKNÜ Keskkomitee on arvamusel, et võitluseks selliste nähetega noorte 
hulgas on vaja tõhusamat abi eri ametkondadelt, nende osa tõstmist noorte esteetilisel maitse kujun-
damisel ja esteetiliste tõekspidamiste propagandal. 

ELKNÜ Keskkomitee arvates oleks vaja eelkõige:

Atko Remmel / Veel kord hipidest ja komsomolist
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1. ENSV Haridusministeeriumil, Riiklikul Kutsehariduse Komiteel ja ENSV Kõrgema ja Kesk-
erihariduse Ministeeriumil kehtestada kindlad ühtlustatud nõuded koolidele õpilaste välimuse 
suhtes (riietus, soengud), mis on kooskõlas kaasaegse moejoonega ja esteetilise maitsega ning 
millised kriteeriumid on ühtlased kõikides koolides. 

2. ENSV Ametiühingute Nõukogul ja ENSV Kultuuriministeeriumil kehtestada samad kriteeriumid 
esinejate, eelkõige orkestrantide ja solistide suhtes klubides, punanurkades ja tantsuväljakutel. 
Nendel organisatsioonidel on enam vaja kontrollida orkestrite esinemismaneeri ja repertuaari 
sisu ja märgatavalt suurendada nõudlikkust selle suhtes.  

3. ENSV Kaubandusministeeriumil ja ETKVL-i Juhatusel on vaja analoogilised tingimused seada 
restoranide ja kohvikute orkestrantide ja nende solistide esinemise ja väljanägemise suhtes. 

4. Eesti Televisioonil on vaja seada kindlad kriteeriumid esinejatele televisioonis. Enamikus peda-
googid õigustavad selliste nähete esinemist koolides sellega, et nad on võimetud võitlema tele-
visiooniga, kust õpilased võtavad vahetult eeskuju oma välimusele. 

 Paljud kitarristid ja solistid televisioonis on tõepoolest oma moejooneks võtnud „hipide” väli-
muse. 

5. Tallinna moemajal oleks vaja senisest suuremat rõhku panna nooruki ja murdeea riietuse mude-
lite väljatöötamisele koos sinna juurde kuuluvate kaasaegsete ehetega ja märkidega. 

 Nooruki rõivastuse propagandat on vaja oluliselt parandada alates ajakirjandusest, „Siluetist” ja 
spetsiaalsest moedemonstratsioonide korraldamisest noorukite auditooriumides. 

6. Rahvaloomingu Maja ja ENSV Ametiühingute Nõukogu Kunstilise Isetegevuse Majal on vaja 
leida võimalusi tänapäeva uute peotantsude paremaks propagandaks ja nende senisest laiemaks 
õpetamiseks. 

Samuti peaksid need organisatsioonid leidma võimaluse anda metoodilisi soovitusi mitmesu-
gustes laagrites (suvepäevad, õpilasmalev, üliõpilasmalev jne.) isetegevuskonkursside läbiviimiseks, 
laagri tingimustes sõnaliste intermeediumide ja muusika soovitamiseks, vastavate soovituste and-
miseks organisatsioonidele, kes tegelevad helilindistamisega (võimalus on selleks eesmärgiks enam 
kasutada „Meie repertuaari”).

ELKNÜ Keskkomitee palub EKP Keskkomiteed juhtida eri ametkondade ja organisatsioonide 
tähelepanu vajadusele senisest konkreetsemaks ja tulemusrikkamaks tööks osade noorte esteetilise 
kasvatuse tugevdamiseks ja nõukogulike traditsioonide ning elunormide aktiivseks propageerimi-
seks. 

A. Purga

ELKNÜ Keskkomitee I sekretär /allkiri/

8  Ameerikaliku „Jesus-freaks” kohalik, märksa tagasihoidlikum ekvivalent. Mõned omaaegsetest hipidest  
tõepoolest flirtisid religiooniga ja kogunesid teatud kirikuõpetajate ümber (nt. Mustvees, Juurus jm.). 

9  ERAF, f. 1, n. 20, s. 93, l. 82. 

Pole aga põhjust arvata, et see märgukiri 
oleks midagi kardinaalselt muutnud. Võib-
olla tõesti tegelesid komnoored mõne aja 
vältel hipide jälgimisega veidi aktiivsemalt, 
kuid tõenäoliselt vaibus entusiasm peagi 
ning plaanide edutusest annab märku ka 
1976. aastal parteikomitee lektorile esitatud 

küsimus: „Kas on tõsi, et meie vabariigis on 
hakanud tegutsema „kristlikud hipid”8? Mida 
nad endast kujutavad?”9 

Samas oli märgukirja punktide 2 ja 3 täit-
misega alustatud õigupoolest juba varem ning 
1968. aasta lõpus olid ametiühingute nõu-
kogu, kultuuriministeerium, haridusminis-
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teerium ja ELKNÜ KK vastu võtnud ka ülal 
juba jutuks tulnud ühise otsuse „Tantsukul-
tuuri tõstmisest peoõhtutel”,10 mis kohustas 
„igal aastal rajoonides ja linnades läbi viima 
tantsuorkestrite kvalifikatsiooniülevaatused 
ühes nende repertuaari kinnitamise ja esi-
tatavate laulude tekstide läbivaatamisega”. 
Ülevaatused saidki üheks võitlusvahendiks 
Nõukogude võimu katsetel piirata Lääne 
popkultuuri kui peamist kanalit, mille kaudu 
kahjulikud noorte moevoolud sisse imbusid. 
Võimalik, et just see süsteem mõjus sedavõrd 
inspireerivalt, et 1970. aastaid iseloomustab 
ka üldiselt suur kiindumus kõikvõimalike 
atesteerimiste vastu, mis tabasid muusikute 
kõrval teisigi kultuurialade töötajaid kuni 
matusekorraldajateni11 välja. 

Tuleb aga märkida, et ühisotsuse põhi-
rõhk ei olnud teps mitte ideoloogial, vaid 
eelkõige peoõhtute korralduslikul poolel. 
Kuna tantsimine oli „üks populaarsemaid 
vaba aja veetmise mooduseid noorte seas”, 
olid peoõhtud alatihti ülerahvastatud ja (eriti 
just varasemate tantsustiilidega võrreldes) 
„osutub tantsimine täistuubitud saalis tam-
mumiseks ja trügimiseks”, tantsusaalid olid 
„puudulikult valgustatud” ning sisaldasid 
tihtipeale „ebakaineid isikuid”. Nagu sel-
lest olnuks veel vähe, sigines roiskuva Lääne 
eeskujul nagu seeni pärast vihma kõikvõi-
malikke kitarriansambleid, mida noortepä-
rasuse kõrval eelistati tantsuõhtute orkestri 
rollis ka majanduslikel kaalutlustel („väiksem 
koosseis, vähem töötasu”). Kurb tõde on aga 
see, et ainult entusiasmist muusika tegemi-
sel ei piisa ning paljusid toonaseid „vokaal-
instrumentaalansambleid” (kantseliitliku 
akronüümina VIA) iseloomustas algajatele 
omane tagasihoidlik kitarrimänguoskus ja 
kohutav inglise keele hääldus – mida kom-
penseeriti heli tugevusega; lisaks veel „naiiv-
sed ja sisutud” võõrkeelsed laulud, mida nii 
võluvalt kirub oma krestomaatilises teoses 
„Popmuusikast” (1978) ka Valter Ojakäär. 
Isegi ideoloogiaküsimusi kõrvale jättes pole 

põhjust imestada, et kirjeldatu kontrasteerus 
vanema generatsiooni esteetiliste eelistus-
tega, mistõttu ilmselt ongi võimatu tõmmata 
konkreetset piiri, kustsaadik muutub asi ideo-
loogiliseks ja kustsaadik on tegu maitseerine-
vusega, mida tugevama õigusega püüti enda 
kasuks pöörata. 

Otsusega kaasnes põhjalik viielehekülje-
line juhend, mis määratles tantsuorkestrite 
tegutsemise õigused ja kohustused: vajalik 
oli kvalifikatsioonitõend ja registreerumine 
teatud asutuse või organisatsiooni juures; 
mängida võis ansambel ainult vastava asu-
tuse loaga, ühes kirjaliku, kinnitatud kavaga. 
Ansambli kvalifikatsioon omistati 5–6-liik-
melise komisjoni ees, kellele tuli esitada 3–5 
pala. Kõrgem kvalifikatsioon omistati, kui 
repertuaari kuulus üle 50 pala, madalama 
kvalifikatsiooni sai kuni 30 pala olemasolul; 
neile tingimusile lisaks hinnati veel esinemise 
kunstilist taset, repertuaarivalikut ja „esitata-
vate palade tempolis-rütmilist vastavust antud 
tantsu suhtes kehtivatele nõuetele”. Omista-
tud kategooriaid soovitati vastavate vorme-
lite „A-grupi orkester” või „B-grupi orkester” 
kaudu kasutada ka ürituste reklaamimisel.

Muidugi ei muutnud ettekirjutused mitte 
midagi, kuid sellest hoolimata püüdsid seltsi-
mehed, keda probleem painama oli jäänud, 
lahendada seda üha uute ja uute reglementide 
ja otsuste abil. Näiteks, 1981. aasta 4. märtsil 
võeti kultuuriministeeriumis vastu „Avalike 
kunstiliste esinemiste juhend”, mis kakskeelse 
bukletina 1982. aastal avalikkuse ette toodi; 
1984. aasta 19. novembril aga ELKNÜ KK 
büroo otsus „Komsomoliorganisatsioonide 
ülesannetest töös vokaal-instrumentaalan-
samblitega”.12 Viimane neist raporteerib 
küll (taas kord!) „lääne kommertsmuusika 
osakaalu vähenemisest repertuaaris”, kuid 
juba järgmises lõigus kaevatakse, et reper-
tuaari valik ja lavakultuur „jätavad soovida” 
ning et „kontserdikavades ja diskoprogram-
mides esineb ebapiisavalt nõukogude laulu, 
veelgi vähem rahvalaulu ja -muusikat. [– – –] 

10 Leitav nt. ERA, f. R-1797, n. 3, s. 1645, lk. 75–84.
11  Seos kultuuriga tulenes nende ideoloogilisest funktsioonist pakkuda ilmalikku alternatiivi kiriklikele matuse-

tavadele.
12  ERAF, f. 31, n. 148, s. 78, lk. 4-5. 
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Püütakse jäljendada välismaist, massikultuu-
rist mõjustatud muusikat.” Olulisi puudusi 
leitakse ka „Avalike kunstiliste esinemiste 
juhendi” nõuete täitmisel. 

Liigseid lootusi ilmselt siiski ei hellitatud 
– entusiasmi kahanemisele või teatud käega-
löömisele viitab ka tantsuorkestrite ja VIA-de 
kontrollimise intensiivsus – esialgu igal aas-
tal toimunud ettevõtmine toimus nüüd juba 
ainult igal teisel aastal. 

Resümeerides: ülalkirjeldatud dokumen-
tide põhjal saab veidi täiendada Ohmanni väi-
det, mille kohaselt „hipindust käsitles Nõuko-
gude kord kui tänavahuligaansust, hulkurlust 
jne.”. Nimelt oli üldine praktika varjata inim-
õiguste rikkumisi mingite sootuks teistsuguste 
põhjustega, nt. usklikud ja teisitimõtlejad said 
süüdistuse parasiitlikes eluviisides, mõisteti 
sunniviisiliselt psühhiaatriahaiglasse jne. 
Kuigi välisriikide interventsionistlikud plaa-
nid olid sel perioodil pidev päevateema ning 
Lääne propaganda mõju hipidele silmaga-
nähtav, on jutuks olevate dokumentide alusel 
üpriski selge, et vähemalt 1970. aastate algu-
ses ei tajutud hipindust mitte niivõrd ideoloo-
gilise, kuivõrd esteetilise probleemina ning 
tänavahuligaansuse või hulkurluse paragrahvi 
rakendamine andis lihtsalt legaalse võimaluse 
sellega tegelemiseks. Samas, mõne omaaegse 
asjaosalise meenutusel 1970. aastate keskel ja 
lõpupoole korrakaitseorganite-poolne surve 
hipidele siiski tugevnes,13 ent selle taustaks 
ei olnud muidugi mitte jutuks olevad mär-
gukirjad, vaid üldine ideoloogiaküsimuste 
fookusesse kerkimine ning aktiivsem võitlus 
teisitimõtlejate vastu. Jätkusid ka mõttetud 
katsed atesteerimiste abil Lääne kultuuri 
sissetungi kontrolli all hoida, kuid ilmselt oli 
korraldajatele endilegi selge, et ülevaatusel 
esitatud repertuaar oli pokazuhha, millel ei 
olnud tegelikkusega suurt pistmist. 

Uurimistööd on toetanud Eesti Haridus‑ ja 
Teadusministeerium sihtfinantseeritava teadus‑
teema nr. SF0180026s11 raames ning Euroopa 
Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi (Kultuu‑
riteooria tippkeskus) kaudu.

13  Tiit Alver (Peti), suuline teade autorile 03.11.2013.
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