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Leidsin hiljuti kodust arhiivi läbi vaadates mõned koltunud masinakirjaleheküljed pealkirjaga „Orientalistika tähtsusest Eesti kultuurile“. Muude märkmetega võrdlemisel selgusid taas ka selle loo
kirjutamise asjaolud ja edasine saatus.
Tartu Riikliku Ülikooli orientalistikaring (1977–83)1 oli 1980. aas1

TRÜ ÜTÜ Orientalistikaringi ja sellele eelnenud TRÜ ÜTÜ Ajalooringi orientalistikasektsiooni ajaloo kohta vt lähemalt järgmisi publikatsioone: Tarmo Kulmar,
„Üliõpilasorientalistika hiilgeaeg 1971–1983“, Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi
XXX: Tartu Ülikool 1970–1988 (Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998), 106–114;
Tarmo Kulmar, „TRÜ ÜTÜ orientalistikasektsioon aastatel 1971–1977“, Idakiri.
Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat 2014 (Tartu: Eesti Akadeemiline
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tate algul oma populaarsuse tipul. Ringiga liituda soovijate hulk oli
nii suur, et otsustati asutada algajate sektsioon. Kes selles sissejuhatava õppetöö läbis ja väikese eksami sooritas, sai liikmepileti. Uute
liikmete pidulikul vastuvõtul esines ringi sisuline teadusjuhendaja2
Linnart Mäll kõnega, mis sisaldas allpool avaldatava teksti põhipunkte nii 1981. kui ka 1982. aastal.
Pikema teksti enda idee sündis minul kui ringi kuraatoril ja juhendaja Linnart Mällil 1983. aasta algul. Põhjused ilmnevad ka selle
käsikirjaga tutvumisel. Esimene põhjus oli n-ö väline. Sõna otseses
mõttes topelttegevus segas ringiga liitunud üliõpilasi ja esmajoones
muidugi juhendajaid – oma tööd tuli teha varjatult, aga aruandeid
esitada kõrgemale poole ilustatult. Näiteks ettekannete välja kuulutatud teemades vältisime sõnu „religioon“ ja „budism“, asendades
need mõistetega „kultuur“, „ajalugu“ ja „muistsed õpetused“. Juba ainuüksi sõna „orientalistika“ seondus ju nii Tartus ülikooli tegevust
jälgivate julgeolekutöötajate kui ka ülikooli enda juhtivate töötajate
silmis millegi väga kahtlasega, olgu selleks siis lihtsalt religioon, eriti
budism, Lääne kaasaegsete teadlaste filosoofiad või koguni üldse nõukogudevastane tegevus. Arvasime mõneti naiivselt, et vastavad seltsimehed teavad Idamaadest lihtsalt vähe ja neid oleks vaja harida, teha
neile selgeks, et orientalistika on täiesti aktsepteeritav teadusharu.
Teine põhjus oli pigem sisemine. Orientalistikaringiga oli liitunud
ka väljastpoolt ülikooli hulk huvilisi inimesi, kes olid küll suure lugemusega, aga kes ei vaevunud orientalistikakabinetis õppima vastavaid
Idamaade keeli ja seostasid Ida õpetusi igasuguse esoteerika, ufoloogia
ja müstitsismiga. See häiris ringi õppetööd ja vihastas Linnart Mälli,
kes oli klassikalises tähenduses teadlane. Tema pahandamist nendega
ei kuulatud ja temast ei tahetud aru saada. Olime naiivsed ka selles
vallas, kui arvasime, et suudame valgustajatena need huvilised inimesed kuidagi tõeliselt teaduslike faktide ja keeleõpingute juurde suunata.
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Orientaalselts, 2015), 18–26; Tarmo Kulmar, „Idamaadehuvi hiilgeaeg Eestis: Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku Ühingu orientalistikaringi viis esimest
aastat“, Idakiri: Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat, 2017 (Tartu:
Eesti Akadeemiline Orientaalselts, 2018), 7−24.
Kuna Linnart Mäll oli juba pikemat aega NSV Liidu KGB huviorbiidis, ei tohtinud
ta ametliku juhendajana tegutseda. Sellesse rolli oli TRÜ teadusprorektori Herbert
Metsa otsusega 1978. a määratud TRÜ üldajaloo kateedri vanaaja dotsent Märt
Tänava. Kuid omavahelisel kokkuleppel oli sisuline juhendaja ikkagi Linnart Mäll.
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Eesmärgi saavutamiseks otsustasime vormistada need kaks põhiprobleemi pikemaks esseeks, anda sellele ettekande vorm ja huviäratav sisu ning pakkuda avaldamiseks kultuurilehele Sirp ja Vasar,
mis oma suure tiraaži ja probleemartiklitega oli intelligentsi seas kõige enam loetav leht. Linnart Mäll tundis ka hästi mitmeid toimetuse
avarapilgulisi liikmeid, ja see andis lootust, et vast lugu ikkagi ilmub.
Et Linnart Mälli nimi Glavliti tsensorite silmis kahtlane oli, otsustasime, et kirjutame essee koos, aga avaldame ainult minu nime all.
Paraku artikkel sellisel kujul Sirbis ja Vasaras ikkagi ilmuda ei
tohtinud. Avaldati vaid mingi poole veeru pikkune ülikärbitud eellugu teatele peatselt toimuva orientalistikaringi vilistlaskonverentsi
kohta. Selle eest olevat hoolitsenud Eestimaa Kommunistliku Partei
Keskkomitee ideoloogiasekretär Rein Ristlaan isiklikult, nagu teadis Linnart Mäll oma Tallinna sõprade kaudu tulnud siseinfo põhjal
mulle rääkida. Nii palju siis autorite lootusrikkast sinisilmsest püüdest katsuda mängida NSV Liidu sumbunud vaimsetes tingimustes
18. sajandi valgustajaid.
Esseest on tervikuna säilinud ainult kehvale paberile trükitud
masinakirjaline teine koopia. Samas annab kirjutis ajaloolise tagasivaatena, kuigi jämedates joontes, üsna adekvaatse ja faktiliselt tõese
pildi Eesti NSV toonase orientalistika seisust. Seal on ära nimetatud
19. sajandi maailmakuulsaid Ida keelte uurijaid, samuti hulk Pent
Nurmekunna ja Linnart Mälli õpilasi, kes sel ajal tegutsesid teadlaste ja tõlkijatena. Suurtest nimedest on küll jäänud mainimata
Uku Masing, samuti Läänes tegutsenud 20. sajandi maailmakuulsus
Arthur Võõbus ja praegugi veel rivis olev indoeuropeist Jaan Puhvel.
Ent 1983. aastal – 36 aastat tagasi – kujutas Eesti orientalistika
endast loomulikult vaid Tartu ülikoolis tehtud ja tehtavat orientalistikat. Avaldame siis selle teksti enda pildilise pilguheitena minevikku.
Olgu veel kord rõhutatud, et essee põhiautor oli Linnart Mäll.
Tema nimi jäi esilehelt välja tema enda tungival soovil. Küll aga on
tekstis leida mitmeid tema omakäelisi, pliiatsiga tehtud parandusi.
  
Tarmo Kulmar on Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide
valdkonna võrdleva usuteaduse professor, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aupresident.
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An old article manuscript: a naive attempt to
influence Soviet ideology workers
TARMO KULMAR
University of Tartu, School of Theology and Religious Studies
The article features a photocopy of the only surviving copy of an essay by Tartu State University’s oriental scholar Linnart Mäll and his
colleague Tarmo Kulmar, titled Orientalistika tähtsusest Eesti kultuurile (On the importance of Oriental studies to Estonian culture)
from the year 1983, and an accompanying explanatory introduction.
First, the essay provides a short overview of Oriental studies in Estonia. Second, the authors endeavour to educate communist ideology
workers and show that Oriental studies are not a religion but a field
of research. Third, the essay encourages people who identify Oriental
studies with esoteric and mystic subjects to study Eastern languages
and texts. The piece of writing was to be published in the ESSR cultural newspaper Sirp ja Vasar, but was banned for ideological reasons.

131

