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Kes kiusas Uku Masingut?

Nõukogude Eestis pandi Uku Masing paika. TÜ usuteaduskonna professor kadus II 

maailmasõjajärgsetel aastatel ühiskonnast nagu paljud neist, kes olid pagenud üle mere, 

see oli  sisepagulus:  nõukogude võimul  ei  olnud tema jaoks  rakendust,  avalik  teadvus 

ignoreeris teda, ta töötas ja kirjutas sahtlisse, teadmine, mis vääris külvi, jäigi salvedesse 

paremat aega ootama, ent  ilma külvaja oskusteta,  mistõttu pole sugugi  kindel,  et  kõik 

kogutu õigel viisil sobivasse pinda on jõudnud. Enamgi, sarnaselt fenomenoloogia rajaja 

Edmund Husserlile, Hando Runneli kinnituste kohaselt, keelati Ukul töötada koduülikooli 

akadeemilises raamatukogus. 

Mis tekitab küsimuse, kas saab olla juttu samast nn rahvusülikoolist okupatsiooni 

tingimustes?!  Kas  poleks  ikka  sobivam  kõneleda  erinevatest  ülikoolidest  Tartus,  mille 

puhul valitseva keskvõimuorgani poolt tagati privileeg kasutada hooneid Tartu kesklinnas, 

mis ongi jätnud järjekestvuse mulje? 

See tähendab, et (1) 1802.aastast oli tsaari poolt ellu kutsutud baltisakslaste ülikool, 

milles ei  lubatud kuni 20.sajandi alguseni eesti  korporatsioone. Seejärel  (2) 1919.aasta 

1.detsembrist eesti ülikool, milles oldi armulised endiste õppejõudude suhtes, kellel polnud 

mujale minna, enamgi neid vajati omariikliku kõrgema haridustegevuse ülesehitamiseks, 

kuigi redeli lõpus pidi seisma ideaalina eestikeelne õppetegevus, sealt edasi, vahepeal, 

aga  (3)  III  Reichi universitas, mis  nõudis  tudengitelt  lojaalsuskinnitusena 

armeeteenistuslikke pabereid,  ning  lõpuks mauruste (4)  nõukogude ülikool. Viimast  on 

tabavalt kirjeldanud Ain Kaalep Universitas tartuensises (detsember 2009):

“Nuhkimine, reetmine, pugemine, valetamine ja ikka ja jälle masendav lollus  

päev  päeva  järel;  mis  kõige  hullem:  harjumine  selle  kõigega,  unustades 

endastmõistetavalt  suurte  eetiliste  väärtuste  olemasolu,  religiooni  muidugi  

kõigepealt.”

Esimesest  laulupeost  Peetri  kiriku  vastas  (st  lubatud  Võllamäel  –  vihje  ?) 

1869.aastal,  kuni  Kuuba  kriisini,  mis  viis  ametist  Maisikasvataja,  oli  Tartus  NELI 

erinevatel alustel toimivat kõrgema hariduse institutsiooni!

Üldisem  vaade  näitab  haridusvabadust  kargemateski  toonides,  sest  kas  mitte 

akadeemiline vabadus pole mitte intellektuaalne fiktsioon, mis elab vaid Herman Hesse 

Studia Cartesiana Estonica (2009)
1



AJALUGU

Klaaspärlimängus,  kuna  ajalugu  tunneb  hereesia  väljajuurimist  keskaegsetest 

universitastest,  skolastikute  difamatiivseid  kampaaniaid  kartesiaanide  ja  njutoniaanide 

vastu jne?

2009.aasta kevadel üritasin vestluses  Hando Runneliga jõuda mõne nimeni, kes 

vastutas  nende  olude  ja  tingimuste  loomise  eest,  milles  Uku  Masing  elas  neli 

aastakümmet.  Ta  ei  nimetanud  kedagi,  näis,  et  ta  oli  rahuldunud  arusaamaga 

kommunistliku  partei  ja  eriteenistuste  kõikesuunavast-vastutavast  rollist.  Uku  Masingu 

lähimaid sõpru Isidor Levin on neile aegadele oma mälestustes lähemat valgust heitnud:

“Õpetajate instituudid võeti mind pr Helmi Madissoni soovitusel kaugõppekursuseks 

suvel  rahvaluule  alal  eesti  ja  vene  osakonna  lektoriks.  Õpetasin  mõistma  19.sajandi  

romantilist “folklorismi”. Minuga oldi väga rahul ja oleks võimalik jääda alaliselt tööle, ka  

statsionaarses osakonnas. Instituudi partorg oli juudi soost, Tartu sünagoogi kantori poeg  

Benjamin Niedzwiedski (Nedzvedski; sünd 1928), kes oli hakanud kommunistiks. Temal oli  

öelda otsustav sõna kaadri  kohta. Ta ütles häbelikult,  et temal pole mitte midagi  minu  

vastu,  aga  hiljuti  olla  käinud  ülemuse  jutul  ülikooli  rahvaluuledotsent  seltsimees 

Laugaste, kes ei soovitanud mind tööle võtta. ” (Levin, Isidor. Minu elu- ja mõttevarast: 
Meenutusi.  Ajakiri Akadeemia, nr 11,  lk 2203-04)

Võiks  ju  sm Laugastet  välja  vabandada,  et  Uku Masinguga polnud sellel  kõigel 

midagi  pistmist.  Siiski  on  väheusutav,  et  sõjajärgses  Tartus  oli  Isidori  ja  Uku  sõprus 

vähetuntud asjaolu, kuivõrd esimene elas sissetuleku ja peavarju puudumise tõttu kord 

viimase keldris, kord verandal, kuna Valdar Adams oli samas majas tema ennesõjaaegse 

üüritoa hõivanud.

Seega,  akadeemiline tasalülitamine lähtus sellegi  korral  mitte  poliitilis-parteilisest 

käsuliinist,  vaid  haritlaste  ringist,  kes  konjunktuuri  ärakasutades  lükkasid  “kahtlaseid”, 

ebamugavaid,  vastumeelseid  või  konkureerivaid  inimesi  kõrvale.  Ilmselt  ka  selleks,  et 

“endale rohkem jääks”. Mis heidab, loomulikult, varju ka nende õpilastele ja saavutuste 

väärtusele.
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