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Ajaloolasel ja sotsioloogil, ajalookandidaat Henn Käärikul täitus 10. sep-
tembril 70 eluaastat.

Nõo täppisteaduste kallakuga keskkooli lõpetanud Henn Käärik asus 
1968. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis (TRÜ) ajalugu õppima. Ta kuulub 
põlvkonda, kellel oli õnne kuulata Linnart Mälli kütkestavaid loenguid 
Aasia ja Aafrika maade ajaloost ning varajasest keskajast. Ka vanaaeg, 
mida õpetas palju aastaid nüüdne Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi 
auliige Märt Tänava, on Henn Käärikut alati paelunud. Ta on olnud TRÜ 
Üliõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) ajaloofilosoofia ringi esimees ja 
ÜTÜ ajalooringi orientalistikasektsiooni asutajaliikmeid. Üliõpilasena 
huvitasid teda eriti vanaaja Kartaago ja keskaja mongolite sõja ajalugu. 
Neil teemadel peetud väljapaistvate uurimustega pälvis ta Moskva Üli-
kooli üliõpilaste teaduskonverentsidel esinedes kõrgeid auhinnalisi 
kohti. Ta õppis ka TRÜ orientalistikakabinetis legendaarse polügloti 
Pent Nurmekunna juures heebrea ja araabia keelt. 1970. aastate lõpul ja 
1980. aastate algul juhendas Henn Käärik Eesti tollase intelligentsi hul-
gas väga populaarse TRÜ ÜTÜ orientalistikaringi Ida ja Lääne kultuuri-
suhete sektsiooni. Viimastel aastakümnetel on Henn Käärik pidanud 
Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi teaduskonverentsidel orientalisti-
kaga seotud ettekandeid Jean Calvini teoloogiast ja Max Weberi sotsio-
loogiast, kuid on taasavastanud ka oma vana armastuse Kartaago suure 
väejuhi Hannibali vastu. Tema tähtsamad publikatsioonid on ilmunud 
teadusaja kirjades Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte, 
Trames, Usuteaduslik Ajakiri ja Tuna. Ta on kirjutanud kõrgkooliõpiku 
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 Klassikaline ja nüüdisaegne sotsioloogiline teooria. Veel on ta tuntud 
Max Weberi sotsioloogia tõlkija ja kommenteerijana.

Praegune Tartu Ülikooli emeriitdotsent Henn Käärik õpetas palju 
aastaid Tartu Ülikooli sotsioloogia osakonnas sotsioloogia ajalugu ja 
teooriat ning juhendas mitmeid doktorante, kes jõudsid eduka kaitsmi-
seni. Pole siis imestada, et tänu tohutule eruditsioonile, muljetavalda-
vale keelteoskusele (saksa, hispaania, itaalia, prantsuse, inglise, poola, 
hollandi, ladina, vene) ja kütkestavale esinemisoskusele on Henn  Käärik 
üliõpilaste seas senini väga hinnatud õppejõud, kelle ülimast faktitäpsu-
sest, eksimatust ajaloomälust ja vestluspartnereid põrmustavast, rangele 
loogikale tuginevast vaidlemisoskusest räägitakse legende.

Nüüdisaja Eesti vanema põlve orientalistide seas võib Henn  Käärikut 
julgesti pidada kõige vanemaks Linnart Mälli õpilaseks, kes on järje-
pidevalt ühel või teisel viisil olnud seotud Eesti orientalistikateadusega.

2020. aasta 18. septembril valiti auväärne õpetlane Henn  Käärik 
tänuks tema rohkem kui pool sajandit kestnud orientalistikaalase tege-
vuse eest Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi auliikmeks.

Tarmo Kulmar


