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ORIENTALISTIKA KRIIS

Kui deldakse, et millegi v6i kellegi hoiak on

tekstuaalne, siis tundub see v6ib-olla imelik,
kuid kirjanduse uurija saab sellest v?iljendist
kergemini aru, kui fa meenutab m6ttelaadi,
midi riindas Voltaire <<Candide'iu, v6i kogu-
ni seda suhtumist tegelikkusse, mida pilkas
Cervantes <<Don Quijotep>. Nende kirjanike
meelest on eranditult m6istlik ja 6ige pidada
viiiiraks eeldust, nagu oleks seda kihavat, ette-
arvamatut ja problemaatilist segadust' millel
inimesed elivad, v6imalik m6ista selle p6hjal'
mida iitlevad raamatud-tekstid; kui raarnatust

teadasaadut hakatakse taht-tahelt tegelikku-
sele rakendama, siis riskitakse teha narrusi
v6i laostuda. <,Amadis de Gaulat>* vdidaks 16.

saiandi (v6i tiinapiieva) Hispaania m6istmi-
seks kasutada niisima viihe kui Piiblit nditeks
Atamkoia mdistmiseks. Kuid on ilmne. et
inimesei on tekste nii lihtsameelsel kombel
kasutada piiiidnud ja piii.iavad praegugi -
muidu ei oleks <,Candide'il>> ja <<Don Quijoteb>
tdnaodeval enam seda kiiitvust, mis neil on'
On arvatavasti iildinimlik eksitus eelistada

teksti skemaatilist autoriteeti hiimmingule,
mis tekib, kui inimlikku nZiost niikku koha-
takse. Ent kas seda eksitust esineb iihtviisi
ieat pool v6i on ehk olukordi, milles teks-
tiaalse hoiaku domineerimine on tdendolisem
kui muidu?

On olemas kaht liiki olukordi, mis tekstu-
aalset hoiakut soodustavad' Uks tekib siis,

kui inimene puutub l?ihedalt kokku millegagi,
mis on talle iuhteliselt tundmatu ja Shvardav
ning mis on talle senini kauge olnud. Nii-
sugusel juhul piiiirdutakse nende seikade poo-
le senisist kogemusest, mis uudset olukorda
meenutavad, [uid v6ib ka otsida abi vastaval
teemal loetust. Just inimliku kalduvuse t6ttu
otsida abi tekstidest, kui v66ramaareisi eba-
kindlus meelerahu iihvardama kipub, on reisi-
kirjeldused ja reisijuhid enam-vdhem sama

<doomuliku&> tekstid, iilesehituselt ja kasutus-
viisilt sama loogilised kui k6ik muudki raa-
matud. Paljud riindurid iitlevad ennendge-
mata maal 

-liibielatu 
kohta, et see ei olnud

niisugune, nagu nad ootasid, mis peab tiihen-
dama, et see ei olnud niisugune, nagu m6ni
taarnat seda oli kujutanud. Ja muidugi kirju-
tavadki paljud autorid reisikirjeldusi ja -juhte
selleks, et iielda, et antud maa on niisugune
v6i, veel parem, et ta on kirev, kallis, huvitav
ine. M6te on mdlemal juhul selles, et inimesi.
i<ohti ia elamusi saab alati kirjeldada raa-
matus ning raamat (v6i tekst) v6ib omandada
isegi suurema autoriteedi ja laialdasema
r..,salduse kui tegelikkus, mida ta kirjeldab.
Kui Fabrice del Dongo otsib taga Waterloo
lahingut,** siis ei ole koomika siin mitte
niiv6id selles, et ta lahingut ei leia, vaid
selles, et ta otsib seda kui midagi niisugust,
millest on talle riiiikinud tekstid.

Teiseks tekstuaalset hoiakut soosivaks olu-
korraks on niiiline edu. Kui keegi loeb raa-
matut, kus viiidetakse, et l6vid on raevukad,
ia satub siis vastamisi raevunud l6viga (ma

huidugi lihtsustan), siis hakkab ta tdenao-
liselt ka teisi sama autori teoseid lugema ja
uskuma. Aga kui raamat l6videst dpetab ka'
kuidas raevuka l6viga iimber kiiia, ja kui
see 6petus viiga h2isti aitab, siis ei saavuta
autor mitte ainult suurt usaldust, vaid temalt
oodatakse, et ta ka muu kirjattiiSga
kiitt prooviks. Tegemist on kiillalt keerulise
dialektilise v6imendusega - Iugeja elukoge-
mused olenevad sellest, mida ta on lugenud,
ia see omakorda 6hutab autoreid k2isitlema
ieemasid, mis on lugejate kogemustega juba
ette mdiiratud. Raamat sellest, kuidas kohelda
raevukat l6virv6iks siis saada alguseks tervele
raamatute sarjale, niiiteks l6vide raevukusest,
raevukuse paritolust jne. Ja kui tekst kesken-
dub iiha kitsamalt oma teemale, kiisitledes
mitte enam l6visid, vaid nende raevukust,
siis v6iks arvata, et raamatus soovitatud viis,
kuidas 16vi raevukusega toime tulla, tegeli-
kult suurendab tema raevukust, sunnib teda
olema raevukas, sest just nimelt seda ta niiiid
on, kuna see on ainus, mis on tema olemusest
teada.

Kui tekst piiiiab sisaldada teadmisi millest-
ki tegelikust ja kui ta on tekkinud iisjakir-
jeldatutega sarnastel asjaoludel, siis.ei ole
ieda lihtne tihele panemata jiitta. Teda pee-

* Ebaselge algupiiraga hispaania riiiitliromaan,
j6udnud triikki 16. sajandil. Kommentaarid (*)
iin ja edaspidi toimetuselt, viited (t ) artikli
aulorilt.
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takse asjatundlikuks. Talle v6ib lisanduda
akadeemikute, ametiasutuste ja valitsuste
autoriteet, iimbritsedes teda veel suurema
prestiiZiga, kui ta praktiline edu seda Sigus-
taks. Mis aga k6ige tiihtsam, niisugused
tekstid v6ivad lisaks teadmistele luua ka
sedasama reaalsust, mida nad niiivad kirjel-
davat. Ajapikku loob niisugune teadmine ja
reaalsus traditsiooni v6i, nagu Michel Fou-
cault seda nimetab, diskursuse, mille raames
loodud tekstide eest ei vastuta tegelikult
enam mitte antud algupiirase autori, vaid
traditsiooni materiaalne olemasolu v6i kaa-
lukus. Sed4laadi tekste koostatakse noist juba
olemasolevaist informatsiooniiiksustest, milli-
seid Flaubert talletas oma k2iibet6dede kata-
loogis.*

Vaadelgem k6ige eeliieldu valguses Napo-
Ieoni ja de Lessepsi.** Enam-v:ihem k6ik,
mida nad Oriendist teadsid, oli piirit orienta-
lismi traditsioonis kirjutatud raamatuist,
selle kiiibet6dede-varamu riiuleilt; nende
jaoks oli Orient nagu raevukas l6vigi midagi
niisugust, millega tuli tegelda ja iimber
kiiia teatud miiiiral selleprirast, et tekstid
olid tolle Oriendi vdimalikuks muutnud. Sii2i-
rane Orient oli vait, v6imaldades Euroopal
ellu viia projekte, mis h6lmasid piiriselanikke,
kuid ei toonud kaasa mingit otsest vastutust
nende ees; ja selline Orient ei saanud
vastustada tema jaoks viiljatiiiitatud projekte,
kujundeid v6i lihtsalt kirjeldusi. Olen varem
nimetanud niisugust suhet Liiiine kirjutiste
(ja nende jiirelduste) ning Oriendi vaikimise
vahel Liiiine vdimsa kultuurilise j6u, Orien-
dile suunatud v6imutahte tagajiirjeks ja ilmin-
guks. Kuid sellel j6ul on ka teine kiilg,
mille olemasolu s6ltub orientalistliku tra-
ditsiooni ja selle tekstuaalse hoiaku survest
Oriendile; see kiilg elab omaette elu, nagu
elavad raamatud raevukaist l6videstki, nii-
kaua kui l6vid ei saa vastu riiiikida. Harva
aga vaadeldakse Napoleoni ja de Lessepsi -kui nimetada ainult kaht neist arvukaist ette-
v6tjaist, kes on Oriendi suhtes plaane hau-
dunud - niisuguses perspektiivis, mis niii-
tab, et Oriendi vdimetuse k6rval nende ees
oli nende ettevdtmiste p6hjus peamiselt just
orientalistika diskursuses, mis andis nende
tegevusele tiihendusrikkuse, m6istetavuse ja

reaalsuse ning v6imaldas Oriendi m66tmatus
vaikuses edasi liikuda. Orientalistika diskursus
ja seda vdimaldanud asjaolud - Napoleoni
puhul niiiteks Liiiine kaugelt suurem s6jaline
v6imsus Oriendiga v6rreldes - andsid neile
idamaalase, keda sai kirjeldada sellistes teos-
tes nagu <<D6scription de I'Egypte,>, ja Orien-
di, mida sai liibida, nagu de Lesseps l?ibistas
Suessi. Veel enam, orientalistika andis neile
nende edu - viihemalt nende endi vaate-
nurgast, millel ei olnud midagi iihist ida-
maalase vaaten'rrrgaga. Teiste s6nadega,
hommiku- ja dhtumaalaste tegelikul inimlikul
liivimisel oli selles edus samasugune roll kui
Kohtuniku lauses: <<Mina iitlesin, et mina iitle-
sin endale> ntiidendis <<Vandemeestekohus>>.*

Niipea kui hakkame orientalistikat vaat-
lema 6htumaalaste omamoodi eneseprojekt-
sioonina Oriendile ning viimasele suunatud
valitsemistahte avaldusena, ootavad meid
ees m6ned iillatused. Sest kui on 6ige, et
ajaloolased Michelet, Ranke, Tocqueville,
Burckhardt on kujundanud oma lood <<tea-
tavat laadi jutustusena>>r, siis kiiib sama ka
orientalistide kohta, kes kujundasid aastasa-
dadeks Oriendi ajaloo, iseloomu ja saatuse.
19. ja 20. sajandil muutusid orientalistid
t6siseltv6etavamaks grupiks, kuna selleks
ajaks olid fantastilise ja reaalse geograafia
haardealad kahanenud, Oriendi ja Euroopa
suhteid miiiiras Euroopa pidurdamatu elis-
pansioon turgude, ressursside ja kolooniate
otsingul, ja l6puks sellepiirast, et oli l6ppenud
orientalistika iimberkujunemine 6petatud dis-
kursusest suurriiklikuks institutsiooniks. Tei-
senemise m2irke oli niiha juba sellest, mida
ma olen ijelnud Napoleoni, de Lessepsi,
Balfouri ja Cromeri** kohta. Vaid k6ige
algelisemal tasemel on nende ettev6tmised
Oriendis m6istetavad geeniuste ja vaimuini-
meste, Carlyle'i m6istes sangarite j6upingu-
tustena, Tegelikult on Napoleon, de Lesseps,
Cromer ja Balfour hoopis reeglipiirasemad,
hoopis viihem ebaharilikud, kui meenutame

* <<Khibet6dede leksikon> (Dictionnaire des id4es
reques; avaldatud 19ll) on Gustave Flaubert'i
postuumselt (1881) ilmunud romaani <<Bouvard
ja P6cuchet>> irooniline lisa.
l* Napoleon Bonaparte juhtis 1798. aastal sdja-
retke Egiptusse ning algatas selle maa akadeemi-
lise uurimise, rnille tulemused avaldati 1809-1828
23 kdites pealkirja <<Egiptuse kirjeldus> (Dds-
cription de l'Egypte) all. Ferdinand de Lesseps
(1805-1894) oli prantsuse diplomaat ja insener,
kes kavandas Suessi kanali ja juhtis 1859-1869
selle ehitamist.

* Trial by Jury, Gilberti ja Sullivani koomiline
ooper, esietendus 1875.** James Arthur Balfour (1848-1930) esitas
Briti vZilisministrina 1917. aastal Balfouri dekla-
ratsiooni, mis toetas Juutide Rahvuskodu (tiina-
piieva Iisraeli riigi eelkiiija) rajamist Palestii-
nasse. Lord Cromer (1841-1917) oli Briti
valitsustegelane ja diplomaat, Egiptuse tegelik
valitseja 1883-1917.

I H. W h i t e, Metahistory: The Historical Ima-
gination in Nineteenth Century Europe. Balti-
more, 1973, lk 12.
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d'Herbelot' ja Dante* skeeme ning lisame
neile 19. saj. euroolaliku impeeriumi taolise
moderniseeritud, efektiivse mootori ja posi-
tiivse piiiiraku: kui Orienti ei ole ka v6imalik
ontoloogiliselt minema piihkida (nagu
d'Herbelot ja Dante seda vdib-olla mdistsid),
siis on ometi olemas vahendid, ettedahaatata,
kZisitleda, kirjeldada, parandada ja radikaal-
selt muuta.

Sellega tahan ma 6elda, et leidis aset
iileminek Oriendi puhttekstuaalselt m6istmi-
selt, formuieerimiselt v6i mdiiratlemiselt k6i-
ge selle praktilisele kasutuselev6tule Oriendis
ning et orientalistika oli tihedalt seotud
selle tagurpidise iileminekuga. Niiv6rd kui asi
puutus rangelt teaduslikku tegevusse (minu
arvates on arusaam rangelt teaduslikust tege-
vusest kui erapooletust ja abstraktsest asjast
raskesti m6istetav; ometi v6ime teda m6tte-
liselt kasutada), tegi orientalistika palju
dra. Oma hiilgeajal, 19. sajandil, siinnitas ta
6petlasi, suurendas Liiiines 6petatavat keelte,
samuti redigeeritud, t6lgitud ja komnrentee-
rirud kasikirjade hulka; paljudel juhtudel
andis ta Oriendile siimpatiseerivaid Euroopa
uurijaid, kes tundsid tdsist huvi sanskriti
keele gramrnatika, foiniikia miintide ja
araabia luuie vastu. Siiski ja seda
tuleb vdga selgesti iielda - tallas orientalis-
tika Oriendi jalge alla. Orienti k?isit-
leva m6ttesiisteemina t6usis ta eriomastelt
inimlikeit detailidelt alati iildiste ja iile-
inimlikeni; tiihelepanekust m6ne 10. sajandi
araabia luuletaja kohta sugenes Egiptuse,
Iraagi r,5i Araa.bra orientaalse vaimulaadi
kohtlernise ja kiisitsemise poliitika. Sama-
moodi v6idi ilhtainsat Koraani vdrsirida vaa-
delda parima t6endusena viiljajuurimatust
muhameedlikust meelelisusest. Orientalistika
eeldas muutumatut Orienti, mis on absoluut-
selt erinev Lii2inest (vaid p6hj(end)used sel-
leks muutusid aiastuti), Ja orientalistika, oma
18. sajandi jiirgses vormis, ei ole end enam
revideerida suutnud. K6ik see teeb parata-
matuks Cromeri ja Balfouri taolised tegelased
Oriendi vaatlejate ja valitsejatena.

Poliitika ja orientalistika liihedus v6i,
ettevaatlikumalt iieldes, suur t6eniiosus, et
orientalistikast piirit Oriendi-kujutlusi saab
vdtta kasutusele poliitikas, on tiihtis, kuid
siiski ?iiirmiselt tundlik t6siasi. Ta sunnib
esitama kiisimusi kalduvusest siiiitusele v6i
siiiile, 6petlaslikule erapooletusele v6i osalu-
sele survegrupis ka teistel sellistel aladel nagu

niiiteks neegri- v6i naisuurimuses. Ta teki-
tab paratamatult siiiimelist rahutust kultuuri-
liste, rassiliste v6i ajalooliste iildistuste, nende
kasutamise, vddrtuse, objektiivsusastme ja p5-
hisihi piirast. Just need poiiitilised ja kul-
tuurilised tingimused, milles Lii?ine orienta-
listika on dilmitsenud, sunnivad, rohkem kui
miski muu, piiiirama tiihelepanu Oriendi ja
idamaalase alandatud seisundile uurimis-
objektina. Kas vdinuks miski muu kui poiii-
tiline isanda-orja suhe luua sellise orienta-
liseeritud Oriendi, micia nii tiiiuslikuit on
iseloomustanud Anwar dbdel Malek:

a) Frobleemiasetuse la probl,emaatika
tasemel (. . .) [vaatleb orientalistikal Orienti
ja idamaalasi uurimis-<obj ektinat>, rnis kan-
nab teine-olemise Iotherness] pitserit -nagu klik, mis on erinev, olgw see <subjekt>
vdi <objekt> --- kuid nende teine-olemine on
miiiirav, on alemusliku iseloomuga.. . See
uurimis-<ohjekt> on, nagu ikka, passiivne ja
mitteasa!.ev, talle omistatakse eelkdige <aja-
lualine> subjektsus, miLlel puudub aktiivsus,
irutanoomsus, suverdrinsus iseenda suhtes:
ttirtus Orient v6i idam,aalnne v6i <subjekt>,
mida iiiirmisel juLtul tunnistada saaks, on
(filosoofiLises rntiltes) v66randunud olend,
see tcihendah, ta on iseenda suhtes midagi
muud kui ta isa: teda sritestavad, mdistavad,
miiiiratLevacl - 

ja m1jutavad - teised.
b) tlurimistemaatika tasemel rakendavad

lorientalistidl essentsialistlikku kdsltust
uurimisalustest Oriendi maades, riikidest ja
r ahv ast e st, mis v rilj e ndub i se lo omuli kus e t nit -
sistlikus tiipoloogias (. . .) ja kaldub ihes sel-
lega iiha rassismi suunas.

Traditsiooniliste orientalistide meelest
peaks eksisteerima mingi olemus [essence]

- mida mdnikord isegi selgelt metafiiii-
silises keeles kirjeldatakse -, mis moodustab
kdigi vaadeldavate olendite v1Srandamatu ia
iihise aluse; see olemus on <ajalooline>,
kuna ta ulatub tagasi ajaloo koidikuni, ia
samas fundamentaalselt ebaaialooline, kuna
ta kinnistab olendi, uurimis-<obiekti> tema
v11randamatusse ja mittearenevasse eri-
prirasse, selle asemel et mdiiratleda teda -niisama nagu kdiki teisi olendeid, riike, rah-
vusi, rahvaid ja kultuure - ajaloolise evo-
lutsiooni vtiljas toimivate i6uvektorite pro-
dukti v 6i resultandina.

Ndnda jdutakse l|puks vdlja tiipoloogiani

- mis rajaneb tegelikul eripcirasusel, kuid
on ajaloost lahutatud, mistdttu teda mdiste-
takse kdegakatsutamatuna, olemuslikuna -mislribi uuritav <objekt> muutub teiseks
olendiks, kelle suhtes uuriv subjekt on trans-
tsendentne; tekivad Homo sinicus, Homo ara-
bicus (rtiks mitte ka Homo aegypticus
jne), Homo africanus; inimene aga - selle
all m1istetakse <normaalset inimest>> - on

* Barthdlmyd d Herbelot' <<Ida Raamatukogu'>
(Bibliotheque Orientale; 1697) oli Euroopas iild-
kasutatav teatmik kuni 19. sajandil alguseni.
Dante paigutas Muhamedi ja teised muhameed-
lased oma Infernosse.
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ajaloolise aja (alates Vana-Kreekast) eu_
rooplane. Siit on nciha, kui suurel miiiral
18.-20. sajandil kaasneb Marxi ja Engelsi
poolt paljastatud omanikest vrihemuse he_
gemonismiga* ja Freudi poolt ktmmutatud
antropotsentrismiga europotsentrism huma_
nitaar- ja iihiskonnateadwstes, ning eriti
aladel, mis otsesell tegelevad mitte-Euroop_
pa rqnvastega.-

,dbdel Maleki meelest on orientalistikal
niisugune ajalugu, mis juhib ta 20. sajandi
l6pu <<idamaalase>> arvates iilalkirjeldatud
ummikusse" Visandagem niiiid iijLhidait see
ajaiugu, nagu ta kulges l?ibi 1 9. sajandi, kogu-
des endasse kaalukust ja v6imu, <<omaniklest
vZihemuse hegemonismi>>, ning europotsent_
risrniga liitunud antropotsentrismi. 1 g. sajandi
viimastest aastakiimnetest aiates valitsesid
orientalistikat kui distsipliini v,iihemalt pool-
teist sajandit Inglismaa ja prantsusmaa.
Suured filoloogilised avastusecl v6rdleva
grammatika alal, mida tegid Jones, Franz
Bopp, Jakob Grimm ja teised, v6lgnesid
tiinu kiisikirjadele, mis olid toodud trdast Fa_
riisi ja Londonisse. Peaaegu eranditult alus_
tasid kdik orientalistid tegevust filoloogidena,
ning revolutsioon, mis siinnitas Boppi, Sacy ,
Burnoufi ja nende 6piiased, tegi fiiolob-
giast v6rdleva teaduse, mis pdhines eeldusel.
et keeled kuuluvad keelkondadcsse. mille
kaks suuresindajar on indoeuroopa ja semiidi
keelkond. Niisiis on orientaiistikai algusest
peale kaks tunnusjoont: (1) vlirskelt tekkinud
teaduslik iseteadvus, mis p6hines Oriendi
iingivistilisel tdhtsusel Euroopa jaoks ja (2)
kalduvus om.a ainet jaotada, alajaotada ja
iimber jaotada, muutmata iial oma aruamust
Oriendist - see jiiiib kogu aeg samasuguseks,
muutumatuks, iihetaoliseks ja radikaalselt
iseiiralikuks objektiks.

Friedrich Schlegel, kes sai sanskriti
keele selgeks Pariisis, on heaks niiiteks m6-
lema tunnusjoone kohta. Kuigi ta oli 180g.
aastaks - ajaks, mil ta avaldas oma <,Uber
die Sprache und Weisheit der Indieo>
(<<Indialaste keeiest ja tarkusest>) - orien-
talistikast praktiliselt loobunud, arvas ta ikka
veel, et sanskriti ja piirsia keelel iihelt poolt
ning kreeka ja saksa keelel teiselt pooit on
rohkem sugulust omavahel kui semiidi, hiina,
ameerika v6i aafrika keeltega. Veel enam, in-
doeuroopa keeikond oli kunstipiiraselt lihtne
ja veenev, nii nagu nZiiteks semiidi keelkond
seda ei olnud. Niisugused abstraktsioonid ei

valmistanud vaeva Schlegelile, keda eluaeg
olid koitnud rahvused, rassid, hinged ja inimel
sed kui asjad, millest sai kirglikult k6nelda _
populismi jiirjest ahenevas perspektiivis, mille
piirjooni esimesena oli visandanud Herder.
Kuid mitte kusagii ei k6nele Schlegel ela_
vast, oma kaasaja Oriendist. Kui ta 1g00.
aastal iitles: ((Ulimat romantikat peame otsima
Oriendist>>, siis mdtles ta <<sakuntala>>,
Zend-Avesta ja upanisaadide Orienti.* Mis
puutub semiitidesse, kelie keel oli aglutinee_
riv, ebaesteetiline ja mehhaaniline, siis nemad
olid erinevad, aiamad, mahajiiiinud. Schle_
geli loengud keelest ja eluit, ajaloost ja
kirjandusest on s;iiiraseid vahetegemisi tiiis,ja ta tegi neid viihimategi miitindusteta.
Heebrea keel, iitles ta, on loodud prohvet_
likeks kuulutusteks ja ennustusteks; rnuha_
meedlased aga vdtsid omaks ..surnud, riihia
ieismi, puhrnegariivselt uniiaarse usu,.i

Niisugune rassism, nagu leidub Schlegeli
halvustavates miirkustes semiitide ja tJste
<<alamate>> idamaalaste kohta, oli taialt levi_
nud_kogu Furoopa kultuuris. Kuid iihelgi
teisei alal, kui rnitte arvestada tr9. sajandi
l6pupoole darvinistlikku antropoloogiat ja
frenoloogiat, ei tehtud temasl teadusliku
uurimise ainet, nii nagu see toimus v6rdlevas
keeleteaduses v6i filoloogias. NZiis, et keel ja
rass on lahutarnatult seotud, ja <<hea> Orient
oli aiati mingi klassikaline ajajiirk kusagit igi-
muistses Indias, samal ajal kui nhatU"
Orient kestis edasi kaasaja Aasias, kohati
Pdhja-Aafrikas ja k6ikjai islamimaades.
<Aaria> ala piirdus Euroopaga ja muistse
Oriendiga; nagu I-6on poliakovr on niiidanud
(mainimata aga kordagi, et sugugi mitte
ainult juudid ei ole semiidid. vaidki muha-
meedlasedr), domineeris aaria miitir ajalooii-
ses ja kultuuriantropoloogias <<v6hemate>
rahvaste arvel-

Orientalistika ametlikku intellektuaalsesse
sugupuusse kuuluksid kindiasti Gobineau,
Renan, Humboldt, Steinthal, Burnouf, Re-
musat, Palmer, Weil, Dozy, Muir, - et pea-
aegu juhuslikus jiirjekorras nimetada vaid

* M6iste <,hegemoonia> - tbhenduses: viihemuse
kultuuriline v6i ideoloogiline valitsemine enamuse
iile, mille mSlemad pooled loomulikuks tunnis-
tavad - p2irineb itaalia marksistilt Antonio
Grarnscilt (1891 1937).

' A. A. M a I e k, Orientalism in Crisis.
<<Diogenes>, vol" 44, winter 1963, lk 107-108.

* nSakunrala" - india 5. saiandi Iuuletaia
Kalidasa sansk ritikeelne uiirssdraama. Zend_Avesia

- zotoastrisn,i piihakiri. UpaniSaadid kuuluvad
hindude piihao: raamatute hulka.

.,.'. I l. | . !l : g e l, Uber die Sprache und
Weisheir der Intlier: Ein Beitrag,rr'S.*rrna;nn
der Alrerrumsrunde. Heidetbere] lsos. lF ;t_;b:Fr. Schlegel. philosophie der Geschichre:
In_ achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im
Jahre 1828. Hrsg. J.-J. Anstett. Rmt.: Krirische
Friedrich-Schlegel-Ausgabe. tsd. 9. Hrsg. E. B.h-
ler. Miinchen, 1971, lk 275.

' L. Pol i a kov. The Arvan Mvrh: A Hisrorvof Racist and Narionalist Ideai in Europe.
Trans. E. Howard. New york. 1974.
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m6nda i9. sajandi kuulsat nime. Siia kuu-
luksid ka 6petatud seltside - 1822 raia-
tud SociEtE asiatique; 1823 raiatud Royal
Asiatic Society; 1842 rajatud American
Oriental Society jt - hajutatud j6ud. Kuid
selline ametlik genealoogia oleks vist sunnitud
v?ilja jiitma selle suure panuse' mille andsid
ilukirjandus ja reisikirjeldused, kindlustades
neid 

-piire, 
mida orientalistid olid Oriendi

eri geograafiliste, ajaliste ja rassiliste jao-
tuste vahele rajanud. Niisugune viiljajiitt ei
oleks siinnis, sest eriti islami-Oriendi osas on
see kirjandus viiga rikkalik ja tal on olnud sil-
mapaistev roll orientalistliku diskursuse ku-
jundamises. Siia kuuluvad Goethe, Hugo, La-
martine'i, Chateaubriand'i, Kinglake'i, Ner-
vali, Flaubert'i, Lane'i, Burtoni, Scotti,
Byroni, Vigny, Disraeli, George Elioti ja
Gautier' teosed. Hilisemast ajast, 19. sajandi
ldpust ja 20. sajandi algusest, v6iksime lisada
Doughty, Barrds'i, Loti, T. E. Lawrence'i,
Forsteri. K6ik need kirjanikud toonitavad
tugevamaks <<suure Aasia tn5i51a1use> (Dis-
raeli viiljend) piirjooni. Seda iiritust pole
m2irgatavalt toetanud mitte iiksnes Oriendi
surnud tsivilisatsioonide piievavalgele tulek
(tiinu Euroopa viiljakaevajatele) Mesopotaa-
mias, Egiptuses, Siiiirias ja Tiirgis, vaid ka
laialdased geograafilised uurimused kogu
Oriendis.

19. sajandi l6pul 6hutas neid saavutusi
oluliselt eurooplaste okupatsioon kogu L2ihis-
Idas (viilja arvatud m6ned osad Osmani im-
peeriumist, mis neelati piirast 1918. aastat).
tZihtsaimateks koloniaalv6imudeks olid taas

Suurbritannia ja Prantsusmaa, ku-igi teatud
osa oli ka Vene- ja Saksamaal.s Koloni-
seerimine tdhendas k6igepealt huvide kind-
lakstegemist, 6igupoolest nende tekitamist;
need huvid v5isid olla iirilised, kommunikat-
sioonidealased, usulised, s6jatrised' kultuurili-
sed. Islami ja islamimaade suhtes tundis n?ii-
teks Suurbritannia, et tal kui kristlikul v6imul
on seal kaitsta seaduslikke huve. Nende huvi-
de teenimiseks kujunes viilja keerukas apa-
raat. Toetati vanu organisatsioone nagu
Kristlike Teadmiste Edendamise Selts (1698)
ja Viilismaal Evangeeliumi Levitamise Selts

ltZOt), hiljem aitasid neile kaasa veel Bap-
tistlik Misjoniselts ( I 792), Kiriku Misjoniselts
(1799), Iiriti ja Viilismaa Piibliselts (1804)'
Londoni Uhing Ristiusu Toetuseks Juutide
Seas (1808). Need misjoniseltsid ^<<liitusid
avalikult Euroopa ekspansioonig6'>.o Lisage
neile kaubandusseltside, teadusseltside, geo-
graafiliste uurimisfondide, t6lkimisfondide,
loolide, misjonipunktide, konsulaatide, vab-

'Vt D. HoPwood, The Russian Presence

in Syrie and Palestine, 1843_1943l. Church and

Politics in the Near East. Oxford, 1969'- -d 
e. l. T i b a w i, British Interests in Pales-

tine, 1800-1901. London, 1961' lk 5'
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rikute, m6nikord ka suurte eurooplasko-
gukondade istutamine Orienti, ja <<huvb m6is-
te omandab iisna selge sisu. Siitpeale kaitsti
huve suure agarusega ja suurte kulutustega.

Siiani on mu iilevaade olnud jiimeda-
koeline. Mida ijelda nende tiiiipiliste koge-
muste ja tunnete kohta, mis saadavad nii
orientalistika teaduslikke edusamme kui ka
poliitilisi vallutusi, millele ta on kaasa
aidanud? Siia kuulub k6igepealt pettumus,
et kaasaja Orient ei ole hoopiski selline nagu

tekstid. G6rard de Nerval kirjutab Th6o-
phile Gautier'le 1843. aasta augusti l6pul
n6nda:

Ma olen iuba kuningriik kuningriigi
jrirel, provints provintsi iiirel ilma iddnud
universumi kaunimast poolest ia varsti ei tea
nw enom kohta, kus oma unelmatele pel-
gupaika leida; kuid kdige rohkem on mul
kahju, et olen oma fantaasiaist pagend'anud
Egiptuse, niiiid, kus olen-ta kurvalt paigu-
tinud oma miilestustesse.T

Nii kirjutab suure <<Idamaareisi> (Voyage
en Orient) autor. Sii2irane kaeblus on i.ihine
teema nii romantikutele (reedetud unistus,
nagu seda on kirjeldanud Albert B6guin
oma teoses <<L'Ame romantique et le r6ve>> -
<<Romantiline vaim ja unistus>) kui Piiha Maa
riiirduritele, Chateaubriand'ist Mark Twaini-
ni. Igasugune otsene kogemus maapealsest
Oriendist on irooniliseks kommentaariks
tema niisugustele 6ilistustele' nagu v6ib leida
Goethe <<Mahometgesang'ist> v6i Hugo
<<Adieux de I'h6tesse arabe'ist>>. Miilestus tii-
naplieva Oriendist vaidlustab fantaasia, saa-
dab miilestaja tagasi fantaasiasse - paika,
mida eurooplase tundlik hing eelistab reaal-
sele Oriendile. Inimese jaoks, kes ei ole
Orienti kunagi niiinud, iitles Nerval kord
Gautier'le, on lootos ikka lootos; minu jaoks
on ta vaid isetiiki sibul. Tiinapiieva Oriendist
kirjutamine tiihendab kas demiistifitseerida
tekstidest nopitud kujundeid v6i enese piira-
mist selle Oriendiga, millest k6neles Hugo
oma esialg;ses eess6nas <<Idamaistele> (tres
Orientalcs)* Idamaaga kui <<image'i>

lkujundi'l v6i <penste'ga f'm6ttega'1, <<une

sorte de prEoccupation g6n6rale> [teatava
iildise vaimutegevusel siimbolitega.s

Isiklik pettumus ja <<tildine vaimutegevus>>
iseloomustavad piiris hdsti orientalistlikku
tundelaadi, kuid nad toovad kaasa ka teisi,
tuttavamaid m6fte-, tunde- ja tajumis-
harjumusi. Eurooplase vaim Spib eristama
Oriendi iildist m6istmist tema spetsiifilisest
kogemisest; kumbki liiheb nii-iielda ise teed.
Scotti romaanis <,Talisman> (1825) v6itleb

7 G. de Nerval, oeuvres. V
B6guin, J. Richet. Paris, 1960' lk

* V. Hugo luuletuskogu (1829).
n V. H u g o, Oeuvres Po6tiques. V

1. Ed. A.
933.

1. Lk 580.



Sir Kenneth kuskil Palestiina k6rbes iihe sa-
ratseeniga, ilma et kumbki vdidaks: kui
ristis6dija ja tema vastane, kelleks on
fimberriietatud Saladin, hakkavad hiljem jut-
tu ajama, avastab kristlane, et tema mrlha-
meedlasest yastane ei ole sugugi nii paha
mees. Siiski teeb ta mdrkuse:

Ma mdtlesin knU... , et sinu pimestatud
rahvas on pdrit sellest nurjatud p6rguli-
sest, kelle abita te ei oleks iial suutnud seda
piiha Palestiinamaad nii paljude vahvate Ju-
mala s1jameeste vastu kaitsta. Ma ei rtiiigi
seda eraldi sinu kohta, saratseen, vaid siiu
rahva ja usu kohta iildse. Imelik ei ole
minu meelest aga mitte see, et te p1lvnete
Kuradist, vaid et te sellega hooplete.s

Saratseen hoopleb t6esti, et tema sugu-
v6sa ularuvai tagasi Ibliseni, muhameedlaste
Luciferini. Kuid rdeliselt veider ei ole mitte
see n6der historism, millega Scott piiiiab
stseeni <<keskaegseks>> teha, pannes kristlase
muhameedlast niisugusel teoloogilisel viisil
riindama, nagu 19. sajandi eurooplane seda
ei teeks (tegelikult teeks ikka), vaid see up-
sakas armulikkus, millega iiks rahvas <<iildse>>
dra neetakse, pehmendades solvangut jaheda
mci<lndusega: <<Ma ei rii2igi seda eraldi sinu
kohta>>.

Scott aga ei olnud islami asjatundja
(kuigi H. A. R. cibb, kes seda oli, kiidab
islami ja Saladini m6istmist <.Talismanis,>r0)
ja Eblisest muhameedlaste sangarit tehes on ta
endale iilisuurt vabadust lubanud. Scott oli
oma teadmised saanud arvatavasti Byronilt ja
Beckfordilt, kuid meile piisab siin miirkimast,
kui tugevasti v6is see iildine iseloom, mis
k6igele idamaisele omistati, seista vastu
ilmsete erandite m6jule, nii retoorilisele kui
ka eksistentsiaalsele. Otsekui eksisteeriks
iihelt poolt mingi <<orientaalsuse> mahuti,
kuhu visatakse m6tlematult k6ik Liiiine auto-
riteetsed, anoniiiimsed ja traditsioonilised
Idasse-suhtumised, kuna teiselt poolt v6idak-
se, jii?ides anekdootlikule jutustamistraditsioo-
nile truuks, ometi riiiikida niisugustest
kogemustest Oriendiga v6i Oriendis, millel on
selle iildkasutatava mahutiga r,?ihe iihist.
Kuid juba Scotti proosa struktuuris on niih4
kuidas need kaks asja veelgi tihedamini
p6imuvad. Sest iildine kategooria pakub eri-
juhule tegevustandri, mis on juba ette pii-
ratud; olgu spetsiifiline erand iiksk6ik kui
siigavale ulatuv, suutku iiksainus idamaalane
uksk6ik kui hiisti vdlja lipsata tema iimber
seatud piirangutest, ikka on ta esiteks ida-

e W. Scott, The Talisman (1825).
:d. London, 1914, Ik 38-39.ro Vt A. Hourani, Sir Hamilton
1895-1971. <<Proceedings of the British
rrv>, vol. 58, 1972, lk 495.

kriis ilks l1putu h66rumine (. . .)
Quid dicis [mida sa iitled] jdrgmise

Reprint fakti kohta: m6ni aeg tagasi kciis ilks santon

" Tsit.' B. R. J e r m a n, The young Disraeli.
Princeton (N. J.), i960, lk 126. Vt ka R.
B I a k e, Disraeli. London, 1966, lk 59-70.

maalane, teiseks inimene, ja viimaks taas
idamaalane.

Uldine idamaalase kategooria v6imaldab
siiski iipris huvitavaid variarsioone. Disraeli
Oriendi-vaimustus ilmnes k6igepealt 1831.
aasta idamaareisil. Kairos kirjutas ta: <<Mu
silmad ja hing on ikka veel valusad hiilgusest,
millel meie kaasaegse inimesega nii viihe
i.ihist on.orr Uldine hiilgus ja k-irg innustas
v6tma asju transtsendentselt ja vdhendas
kannatlikkust olemasoleva tegelikkuse suhtes.
Tema romaan <<Tancred>> kubiseb rassiiistest
ja geograafilistest labasustest; k6ik taandub
rassile, iitleb Sidonia, ja lunastust saab leida
ainult Oriendis ja selle rasside keskel. Seda
illustreerib niiiteks see, et seal v6ivad druusid,
kristlased, muhameedlased ja juudid vabalt
koos napsitada, sest, nagu keegi on terav-
meelitsenud, araablane on vaid iatsutav juut
ja stidames on nad k6ik hommikumaalased.
Koosk6lad luuakse iildiste kategooriate vahel,
mitte kategooriate ja nende siiu vahel. lda-
maalane elab ldamaal, tema idamaiselt mu_
retu elu, tiiis idamaist fatalismi, mij6dub
idamaises despotismis ja meelelisuses. Marx,
Disraeli, Burton ja Nerval, olgugi nii erinevad
autorid, v6iksid omavahel pika diskussiooni
maha pidada, kasutades k6iki neid iildisrusi
neis kahtlemata ja ometi iiksteist m6istes,

Pettumusega ja iildistatud, et mitte 6elda
skisofreenilise vaatega Oriendile seostub tava-
liselt veel iiks isedrasus. Kuna kogu lda-
maast on saanud iildistatud objekt, siis saab
temast teha niiite m6ne ekstsentrilisuse eri-
juhu kohta. Kuigi iiksainus idamaalane ei saa
k6igutada ega h?iirida iildisi kategooriaid, mis
tema veidrustele mdtte annavad, saab tema
veidrust siiski nautida selle veidruse enese
piirast. Niiiteks kirjeidab Flauberr Oriendi
vaatepilti nii:

Rahvahulga ldbustamiseks t6i Moham-
med Ali narr iihe! prieval Kairo laadale naise,
asetas ta iihe poe letile ja heitis temaga seal
av alikult iiht e ; pae pidaj a suitse tas se e j uur e s
rahulikult oma piipu.

Teel Kairost Shubrasse laskis iiks noor-
mees end mdni aeg tagasi avalikult suurel
ahvil pilastada - selleks, nagu eelmiseski
loos, et endale head mainet luua ja inimesi
naerma ajada.

Veidi aega tagasi suri ilks marabutt -idioot, keda oli kaua peetud Jumalast mdrgi-
tud piihakuks; k6ik muhameedlasnaised tulid
teda vaatama ja masturbeerisid teda -l1puks suri ta kurnatusse; hommikust \htuni
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I askeetvaimulik] Kair o t rinav ail triie sti alas-
ti, kui mitte arvestada kaht kilbarat - iiks
peas, teine riista peal. Kusemiseks pidi ta
alumise kiibara iira vdtma, ning viljatud
naised, kes tahtsid lapsi saada, jooksid ko-
hale, seadsid end kuseoja alla ja h66rusid
end selles.t2

Flaubert tunnistab ausalt, et see on ise-
laadne groteskikogu. <<K6ik on vana tuttav
koomika>> - sellega m6tleb Flaubert, et
hiisti tuntud konventsioonid, nagu <<orja
vemmeldamine. . . Iabane kupeldaja. . . varas
kaupmees>>, omandavad Oriendis uue,..<<vdrske
. . . ehtsa ja v6luva>> tdhenduse. Seda m6tet
ei saa taasluua; teda saab ainult kohapeal
nautida ja vdga ligikaudselt <<edasi anda>>.

Idamaad' vaadeldakse, sest tema peaa.egu
(kuid mitte iiai pliris) kdlvatu kiiitumine
piirineb l6putu eriskummalisuse mahutist.
Tundelise meelelaadiga eurooplane, kes on
Oriendis huvireisil, on vaatleja, mitte kunagi
osav6tja, alati kaugelseisev, alati aldis uutele
niiidetele sellest, mida <<Description de l'Egyp-
te> nimetab pentsikuks himuruseks. Orient
rnuutub elusaks veidruste kataloogiks.

Ja on tiiiesti loogiline, et sellest kata-
loogist saab eriomane teema tekstidele. Nii
saab ring tiiis: kdigepeait neidati, et Oriendi
kiiitumist ei suuda tekstid tabada, kuid siis
ilmub Orient taas viilja kui miski, millest
kirjutatakse distsiplineeritult. Terna v66ra-
piirasust saab t6lkida, tiihendust dekodeerida,
vaenulikkust taltsutada; ometi jiiiib Orien-
dist iieldu ja kirjutatu tiirlema Oriendile
omistatava illdisuse, temaga kokku puutudes
tuntava pettumuse ning tema poolt ilmutatava
m6istatusliku ekstsentrilisuse ringis. Niiiteks
islam oli 19. sajandi l6pu ja 20. sajandi alguse
orientalistide jaoks tiiiipiline Oriendi niihtus.
Carl Becker vditis, et kuigi <<islam>> (pange
tiihele, milline tohutu iildistus) piiris helle-
nistliku traditsiooni, ei suutnud ta humanist-
Iikku kreeka traditsiooni tabada ega raken-
dada; veel enam, islami m6istmiseks on enne
k6ike muud tarvis niiha teda mitte <<algu-
piirase>> usundina, vaid omamoodi idamaiselt
eba6nnestunud katsena rakendada kreeka
filosoofiat ilma selle loomingulise inspirat-
sioonita, mida niieme renessansiaja Euroo-
pas.r3 Louis Massignoni, uuema aja v6ib-olla
tunnustatuima ja m6jukaima prantsuse orien-
talisti jaoks seisneb islam kristliku lihaks-
saamise-idee siistemaatilises tagasitdrjumises,
ja tema suurim kangelane ei ole mitte Mu-

12 Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour.
Trans. and ed. Fr. Steegmuller. Boston, 1973,
Ik 44-45. Vt G. F 1a u b e r t, Correspondance.
V i. Ed. J. Bruneau. Paris, 1973, lk 542.

rr See viiide on esitatud rmt-s: C. H. B e c k e r 
'

Das Erbe der Antike im Orient und Okzident.
Leipzig,1931.
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hamed ega Averroes, vaid al-Hallaj - islami
piihak, kelle ortodokssed muhameedlased l6id
risti selles eest, et ta sijandas islamit oma
isikus kehastada.ra Becker ja Massignon jiitsid
Oriendi ekstsentrilisuse oma uurimustest sd-
nades vdlja, kuid tunnistasid teda tagantkett
siiski, ning ndgid palju vaeva, et teda Lii?ine
arusaamade jiirgi reeglipiiraseks teha. Muha-
med heideti k6rvaie, kuid al-Hallaj t6steti esi-
le, sest ta pidas end Kristuse-sarnaseks
tegelaseks.

Kohtumdistjana Oriendi iile ei seisa
tdnapdeva orientalist temast objektiivselt la-
hus, kuigi ta nii usub ja ka iitleb. Tema
eemaltvaatleja hoiakut, mille miirgiks on eri-
alaste teadmistega hiivitatud siimpaatiapuu-
dus, koormavad raskesti k6ik need orienta-
listika ortodokssed hoiakud, perspektiivid ja
tujud, mida ma siin kirjeldasin. Tema Orient
ei ole Orient niisugusena, nagu ta on, vaid
see Orient, rnilleks ta on orientaliseeri-
tud. Euroopa v6i Liiiine riigimeest ja Laane
orientalisti iihendab teadmiste ja vdimu mur-
dumatu kaarv6lv, mis piirab barjddrina
Oriendi areeni. I maailmas6ja l6puks ei olnud
Aafrika ega Orient Liiiinele mitte niivSrd
intellektuaalseks vaatemiinguks, kuiv6rd tema
privilegeeritud tegevustandriks. Orientalistika
ulatus kattus tdpselt impeeriumi ulatusega,
ja just see t?iielik iiksmeel nende kahe vahel
kutsuski esile ainsa kriisi L2iiine m6tlemises
Oriendi iile ja Oriendiga liibikiiimises. See
kriis kestab praegugi.

1920. aastaist alates on reaktsioon impee-
riumile ja imperialismile Kolmanda Maailma
otsast otsani olnud dialektiline. 1955. aasta
Bandungi konverentsi* ajaks oli kogu Orient
saavutanud poliitilise s6ltumatuse Liiiine
suurriikidest ja sattunud uue suurv6imude
konfiguratsiooni - Uhendriikide ja N6u-
kogude Liidu - m6ju alla. V6imetu uues
Kolmandas Maailmas <<oma>> Orienti dra
tundma, seisis orientalistika niiiid silmitsi
viiljakutsuva ja poliitiliselt relvastatud Orien-
diga. Orientalistika ees avanes kaks alter-
natiivi. Esiteks, v6inuks elada edasi nii, nagu
ei oleks midagi juhtunud. Teine v6imalus
oli kohandada vanu teguviise uutega.
Kuid orientalisti jaoks, kes usub, et Orient
on muutumatu, on uus lihtsalt seesama vana,
mille on aga reetnud uued, asju viiiiriti
m6istvad ebaidamaalased ldis-Orientalsl
(v6ime seda neologismi siin endale lubada).
Koimandat, revisionistlikku alternatiivi -

'n Vt L. Massignon, La Passion d'ai-
Hosayn-ibn-Mansour al-Hallaj. Paris, 1922.
* Sel Bandungis (Indoneesia) peetud konverent-
sil tegid 29 Aafrika ja Aasia riiki (sealhulgas
kommunistlik Hiina) majandusliku ja kultuurilise
koost66 plaane ning vastustasid kolonialismi.
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iir-i_ziherist ja Macdonaid.irt rir; l;;;l;;"'";;; r,"ia tr"J.ir;,;;' iseloomustab raamaruGrunebaumi, Gibbi ja s.ri".j-L;ir"eli iileji?;;;-;;;,,:ia? ciuui avatoengu era_niigid niiiteks islamis .k;I;il;;;fii pooriku,,or,uiuiJ*io*rstuseks igaiihere. kes(viiljend piirineb p' M. Holtiltl,;td;;;;i- i""a"u ia""pi"rr"rrr-r"i, m6ista. Mida tdhen_malik uurida rahus isramirah;;r;;-;"j;"d;l oqg ...il;;;, ili 

"" jiiiinud iirremata,sesr, sotsioroogiast ja poriitikast. ord;;i;;;-k" .ii,.grii 
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Ll",u ,u* kord, er meJaoks on islamil tehendus, mille ttilri-" r?"url uuritsrme 
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nyiid k6neres raIslamj,:a.;;;;;;^\n" ttutoaern trencts in Harvardi iilikooti Kesk-ida u;;r,iii.lt".ilrJl
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ja teisert poort tdhentiri*xt ii .iiariri{t', ternariiv, il-"il;i;;taristidere avarud niimis ilmneb arutremises. i". ,tiiuttr*iii,"i6i nagu <{.ued .urnua,,, jjo esindanud esimestnendesamade teo*e ktisitleittii.-ttt"^irtil 
"ri truart.iooiiiriil#'rr"*i.uiisi. Gibb esi_vastet on otnud kiill suurt.T,osiiii i;';";;;; rab oma nligemust loenrneist otid araabrased- t ru iiii-rii ;;';;; naarurrinlu?r"o i,"."01'',1?llrl,X|j*:l'[Ji.ri:;erandid. Araabia vaim. otgu rinrl'ri'\,ai{- 
::g;;:;, :k,j]"il.fiil;*b Ldiine oriendl_maailmagav6im,tremisprols"srilego,eiiii- 
:gq:":, kere tiiiirs on 6pilaste ettevarmis_da endast dra heita tus.evat t ti{r*iiJ" ilnir" regevuseks n"uuiit u, erus ja iiri alab.si)ndmuste erardiseisu j. irii;iilit{"* 
irl,iro g"- rr:","ii,r.i"'6iub, traditsioon'isetunnet. Me usun, et pio*irrit iiit'i"\f& "f.g-,.Irtirlilf hea iihiskonnaleadlase koos_

'5 A. A. Malek, orientalism in crisis, tk 112. an,.rtl. 1;ft,R'rlo Modern Trends in Islam.
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tiiiid: iiheskoos teeksid nad <<inierdist-
siplinaarset tiiiid>. Siiski ei rakenda tra-
ditsiooniline orientalist Oriendile aegunud
teadmisi; ei, tema ekspertiisi iilesandeks on
tuletada piihendamata kolleegidele regionaal-
uuringute vallast meelde, et <<Ldiine poliitika-
institutsioonide psiihholoogia ja mehaanika
rakendamine Aasia v6i Araabia oludele on
puhas Walt Disney>.17

Praktikas on see arusaam tiihendanud, et
kui idamaalased v6itlevad koloniaalokupat-
siooni vastu, siis tuleb (et mitte sattuda
disneyluse ohtu) 6elda, et idamaalased ei ole
kunagi m6istnud omavalitsuse t?ihendust nii
nagu <<meie>>. Kui iihed idamaalased on
rassidiskrimineerimise vastu, aga teised seda
praktiseerivad, siis vdib tielda, et <.hinge-
pdhjas on nad k6ik idamaalased> ning klassi-
huvid, poliitiline olukord, majanduslikud te-
gurid on teiesti tehtsusetud. Vdib ka koos
Bernard Lewisega tielda, et kui Palestiina
araablased vastustavad lisraeli asundusi ja
okupatsiooni nende maal, siis on see
lihtsalt <<islami tagasituleb> v6i, nagu iiks kuu-
lus tiinapiieva orientalist seda miiiiratleb,
islami opositsioon mitteislamirahvastegal8

- 7. sajandil piihitsetud islami p6him6te.
Ajalugu, poliitika ja majirndus ei loe. Islam
on islam, Orient on Orient; ja viige palun
k6ik oma m6tted vasakpoolsuse ja parem-
poolsuse, revolutsioonide ja muutuste kohta
tagasi Disneylandi.

Kui niisugused tautoloogiad, viiited ja
eiramised ei k6la tuttavana ajaloolastele,
sotsioloogidele, majandusteadlastele ja k6igile
humanitaarteadlastele, viilja arvatud orienta-
listid, siis on p6hjus selge. Sest nagu tema
oletatav uurimisobjekt nii ei ole ka orien-
talistika ise lubanud m6tetel oma siigavam6t-
telist t6sidust rikkuda. Kuid tdnapiieva orien-
talistid ehk regionaaleksperdid, kui kasutada
nende uut nime, ei ole passiivselt varjunud
keeleteaduskondadesse. Vastupidi, nad on
Gibbi n6uandest kasu l6iganud. Enamik neist
on tena eristamatud teistest <<ekspertidest>
ja <<nduandjaisb> alal, mida Harold Lasswell
on nimetanud rakenduslikuks poliitteaduseks
lpolicy sciencel le, Nii tunti kohe lira v6imalu-
sed, mis tekivad s6jalisel ja riikliku julge-
oleku alal, kui omavahel iihinevad, iitleme,
<<rahvusliku iseloomu analiiiisi> spetsialist ja
asjatundja islami institutsioonide alal, kui
mitte muidu, siis viihemalt kasusaamise huvi-
des. Pealegi on L?iiis piirast II maailmas6da

It H. A. R. G i b b, Area Studies Reconsidered,
Ik r2, 13.

r8 B. L e w w i s, The Return of Islam.
<<Commentary>, January 1976, lk 39-49,

'' Vt The Policy Sciences: Recent Develop-
ments in Scope and Method. Ed. D. Lerner,
H. Lasswell. Stanford (Calif.), 1951.
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seisnud vastamisi kavala totalitaarse vaenla-
sega, kes on Oriendi (Aafrika, Aasia, arengu-
maade) kergeusklike rahvaste hulgast endale
liitlasi kogunud. Mis oleks selle vaenlase
k6rvalesurumiseks veel parem kui miingida
idamaalase ebaloogilisele hingele niisugusel
viisil, mida ainult orientalist v6ib viitja
m6elda? Nii tekkisidki sddrased meisterlikud
vigurid nagu piitsa ja pr?i?iniku meetod, The
Alliance for Progress, SEATO jne; k6ik nad
p6hinevad traditsioonilistel <<teadmistel>, mis
on oma arvatava objekti paremaks manipu-
leerimiseks uute instrumentidega varustatud.

Niisiis, kui revolutsioonimiill haarab is-
lami-Orienti, tuletavad sotsioloogid meile
meelde, et araablastel on n6rkus <<oraalsete
funktsioonide> vastuzo, kuna majandusteadla-
sed - iimber6ppinud orientalistid - ta-
heldavad, et t|rapeeva islamile ei sobi ei
kapitalismi ega sotsialismi lahter.2r Kui anti-
kolonialism levib kogu orientaalmaailmas ja
selle tegelikult iihendab, kirub orientalist
kogu seda asja mitte ainult kui nuhtlust, vaid
ka kui Lii2ine demokraatiate solvamist. Kui
maailma ette kerkivad iildtiihtsad ktisimused

- nagu niiiteks tuumaoht, loodusvarade ka-
tastroofiline nappus, inimeste seniolematud
n6uded v6rdsuse, 6igluse ja majandusliku
v6rdviilirsuse jiirele 

- siis kasutavad popu-
laarseid karikatuure Oriendi kohta poliitikud,
kelle ideoloogiavarude allikaks ei ole mitte
ainult poolkirjaoskaja tehnokraat, vaid ka iili-
kirjaoskaja orientalist. Riigidepartemangu le-
gendaarsed arabistid hoiatavad maailma
araablaste vallutusplaanide eest. Reetlikke
hiinlasi, poolalasti indialasi ja passiivseid mu-
hameedlasi kirjeldatakse <(meie> kingitusi jah-
tivate raisakullidena, v6i siis kirutakse.
kui nad langevad saagiks kommunismile v6i
oma patustpiitirdumata idamaistele instinkti-
dele - vahe on siin vaevu margatav.

Need t?inapiieva orientalistide hoiakud on
ajakirjandust ja kiiibeseisukohti iile ujutamas.
Niiiteks araablasi kujutatakse kaameli seljas
sditvate, kongninaga, eraostetavate terroris-
tide ja kiimakottidena, kelle teenimatu rikkus
on t6elisele tsivilisatsioonile teotuseks. dlati
varitseb eeldus, et kuigi Lddne tarbija
kuulub arvulisse viihemusse, on tal Sigus
kas omada v6i kulutada (v6i mdlemat)
suuremat osa maailma ressurssidest, Miks?
Sellepiirast et tema, erinevalt idamaalasest,
on t6eline inimene. Sellest, mida Anwar
Abdel Malek nimetab omanikest viihemuse
hegemooniaks ja europotsentrismiga iihine-

20 M. B e r g e r, The Arab World Today.
Garden City (N.Y.), 1962, Ik 158.

'' Niisuguseid seisukohti on kokkuv6tlikult loer-
letud ja kritiseeritud rmt-s: M. R o d i n s o n, Islam
and Capitalism. Trans. Br. Pearce. New York,
t9'13.



nud antropotsentrismiks, ei ole tiinapiieval
paremat niiidet kui Ldiine valge keskklassi
inimese usk, et tal on inimtit< ees6igus
mitte ainult korraldada mittevalge maailma
asju, vaid seda maailma ka omada. lihtsalt sel-
Iep6rast, et <<need,> ei ole definitsiooni koha-
selt piiris sama inimlikud kui <<meie>. Ei ole
olemas puhtamat niiidet dehumaniseerunud
m6tlemisest.

. Orientalistika piiratus on, nagu enne title_
sin, teatud mdttes teise kultuuri. rahva vdi
geograafilise piirkonna inimlikkuse eirami-
sest, tema essentsialiseerimisest ja paljaks_
rijdvimisest tulenev piiratus. Xuid orienta-
listika on astunud veel iihe sammu: ta
vaatleb Oriendi eksistentsi mitte ainult kui
viiljaniiitust Liiiine jaoks, vaid ka Liiiine
suites ajas ja ruumis samaks jiidnuna. Orien-
talistika deskriptiivne ja tekstuaalne edu on
olnud niiv6rd m6jukas, er rerveid Oriendi
kultuuri, poiiitika ja iihiskonna ajaloo perioo-
de vaadeldakse lihtsalt kui reakisiooni Laa-
nele. Liids on aktiivne, Orient passiivselt reak-
tiivne. Liids on Oriendi kiiitumise k6igi
tahkude jiilgija, hindaja ja kohtunike-
kogu. Ometi, kui ajalugu on 20. sajandi
jooksul Oriendis ja Oriendi jaoks seeimisi
muutusi esile kutsunud, on orientalist
rabatud: ta ei suuda m6ista, et teatud miiiiral
uued lOriendil iuhid, intellektuaalid ja polii-
tikud on oma eelkiiijate vaevadest palju
6ppinud. Neid on abistanud ka struktuuride
ja institutsioonide teisenemine vahepealsel
perioodil ning asjaolu, et neil on oma maade
tuleviku kavandamisel rohkem vabadust.
Nad on ka palju enesekindlamad ja vdib-olla
pisut agressiiused. Enam ei tule neil tegut-
sedes loota liiine ndhtamatu kohtu soo^at
otsust. Nad ei pea dialoogi Uiiinega, vaid
omae nda kaaskodani ke ga.'22

Veel enam, orientalist eeldab, et see, milleks
tema tekstid ei ole teda ette valmistanud,
on kas Orienti v?iljastpoolt tulnud kihutustiid
tulemus v6i eksiteele viidud Oriendi ruma-
luse tagajiirg. Ukski orientalistide loendama-
tuist islamialastest tekstidest, ka mitte nende
kokkuv6te, <rThe Cambridge History of Is-
lam>, ei suuda oma lugejat valnistada efie sel-
tekq mis on piirast l94i."aastai toimunud Egip-
tuses, Palestiinas, Iraagis, Siiiirias, Liibanonis
vdi Jeernenis. Kui islami kohta keivatest dog-
madest ei ole abi, isegi mitte k6ige tekstikesk-
semale orientalistile, siis v6ib abi leida orien-
taliseeritud iihiskonnateaduslikust Largoo-
nist, miiiigikdlvulistest abstraktsioonidest -eliit, poliitiline stabiilsus, moderniseerimine,
institutsioonide areng -, mis k6ik kannavad
orientalistliku tarkuse pitserit. Samal ajal

kasvab ja muutub iiha ohtlikumaks
ja Oktsidenti eraldav 16he.

Praegune kriis muudab lahkumineku
tekstide ja tegelikkuse vahel viiga pinevaks.
Siiski ei soovi ma selles uurimuses orientalis-
tika kohta mitte ainult orientalistika seisukoh-
tade allikaid niihtavale tuua, vaid ka tema
tehtsuse iile m6tiskleda, sest tinapiieva intel-
lektuaal tunneb 6igesti, et talle praegu silma-
niihtavalt pealetungiva maailmaosa eiramine
tdhendaks tegelikkusest p6genemist. Huma-
nistid on liiga tihti piiranud oma tiihelepanu
erialaste uurimisteemadega. Nad ei ole jiilgi-
nud ega 6ppinud distsipliinidest nagu orienta-
listika, mille jiireleandmatu taotlus on olnud
h6lmata kogu maailma, mitte m6nd selle
h6lpsasti piiritletavat osa - iiht autorit v6i
iiht tekstikogumit. Kuid sarnaselt sZiiirastele
akadeemilistele kilpidele nagu <<ajalugu>,
<<kirjandusr> v6i <<humanitaarteadusedr> ia
hoolimata oma kaugeleulatuvatest piiiii-
lustest on orientalistika messitud elulis-
tesse, ajaloolistesse oludesse, mida ta on
tihti piiiidnud varjata pompoosse tea-
duslikkuse ja ratsionalismitaotluse taha.
Tdnap?ieva haritlane v6ib orientalistikast
6ppida, kuidas iihelt poolt oma distsip-
liini taotluste ulatust kas piirata v-Oi
mdistlikult laiendada, ja reiselt poolt, kuidas
mdrgata inimlikku pinnast (siidame kaltsu- ia
kondipoodi, nagu Yeats seda nimetas), milll
tekstid, vaated, meetodid ja distsipliinid te-
$uu9, kasvavad, vohavad ja manduvad.
Uurida orientalistikat tiihendab iihtlasi v5lia
pakkuda viise metodoloogiliste probleemide
kZisitlemiseks, mida ajalugu on oma nii-iielda
aines - Oriendis - esile toonud. Kuid
enne seda tuleb meil nZiha humanistlikke
vaertusi, mis orientalistika on oma vaate-
piiridest, kogemustest ja struktuuridest pea-
aegu k6rvaldanud.
Inglise keelest tdlkinud Toomas Rosin

Edward Said on Palestiina piiritolu Ameerika krii-
tik, siindinud 1935 Jeruusalemmas. Elab
1950. aastast Ameerika Uhendriikides, sai hariduse
Princetoni ja Harvardi iilikoolides. Praegu on ta
Columbia iilikooli inglise ja v6rdleva kirjanduse
professor, Palestiina eksiilparlamendi liige ja
aktiivne palestiinlaste huvide kaitsja Ameerika
teabevahendites.

Saidi esimene raamat oli Joseph Conradi
fenomenoloogiline t6lgendus. 1 975. aastal ilmunud
teos <Beginnings> (Algused) t6i ta Ameerika
teoorias esiplaanile, see ttiii oli tiks varasemaid
katseid rakendada Michel Foucault' ideesid
kirjanduskriitikas. Foucault oli juba enne mitmes
tiiiis osutanud, kuidas nn humanitaarteadused ei
avasta, vaid pigem leiutavad oma uurimis-
objekti, ning anal[iiisinud diskursuse (prakti-
lise keelekasutuse) ja vdimu salakavalaiil seo-
seid. Said ongi oma jergnevares tiiddes piiiidnud
kirjeldada neidsamu suhteid,keskendudes erinevate
kultuuride suhtlusele. Siintdlgitud tekst on peatiikk
1978. aastal ilmunud raamatust <,Orientaliim>.
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