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In memoriam

Artjom Kozmin
15. III 1976 – 1. II 2013

1. veebruaril 2013 hukkus Ulaanbaataris oma 36. eluaastal noor vene folklorist ja 
antropoloog, Moskva Riikliku Humanitaarülikooli folkloori tüpoloogia ja semiootika 
keskuse teadur filoloogiakandidaat Artjom Kozmin.

Artjom Kozmin oli kuulsa vene folkloristi Sergei Nekljudovi õpilane ja kolleeg, äär-
miselt laia huvi- ja kompetentsiringiga teadlane. Ta jõudis oma lühikese elu jooksul 
kirjutada töid narratiivsete folklooritekstide struktuuri ja semantika, folkloori žanri-
süstemaatika ja geograafilise leviku, poeetiliste tekstide meetrika, Polüneesia keelte ja 
pärimuse jm teemadel, teha välitöid Mongoolias ja Põhja-Kaukaasias. Eriti kaalukas 
on Artjom Kozmini panus folkloori- ja müüditekstide digitaalsete andmebaaside ja 
registrite ning neid teenindava tarkvara loomisse, folkloori digitaalse analüüsi mee-
todite arendamisse ja praktilisse rakendamisse. Sellele temaatikale on pühendatud 
ka tema kandidaadiväitekiri Структурно-семантический указатель фольклорных 
сюжетов компьютерная модель установления связей между текстом и единицами 
его описания (Rahvaluulesüžeede strukturaal-semantiline indeks: arvutimudel teksti 
ja selle üksuste seose tuvastamiseks).

Mitmed eesti folkloristid tundsid Artjom Kozmini isiklikult – Venemaa Riikliku 
Humanitaarülikooli Moskva-Pereslavli folkloristika suvekoolidest või muudelt teadus-
foorumitelt. Jääme teda leinama ja mäletama tänuga ta kirjutiste, registrite ja and-
mebaaside, inimliku empaatia ja nakatava elurõõmu ning meile adresseeritud rohkete 
hinnaliste digitaalsete kingituste eest.
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Rüdiger Schott
10. XII 1927 – 7. XII 2012

2012. aasta lõpus lahkus meie hulgast tunnustatud Saksa etnoloog ja jutu-uurija Rüdiger 
Schott. Oma pika ja viljaka elu jooksul jõudis Schott käia korduvalt välitöödel Lääne-
Aafrikas, publitseerida arvukalt raamatuid ja artikleid (eriti bulsa hõimu usundi- ja ju-
tutraditsioonidest), pidada ülikooliloenguid ja juhendada üliõpilasi. Juba 1954. aastal sai 
Schott doktorikraadi, 1964. aastal kaitses ta Bonni ülikooli juures oma habilitatsioonitöö 
“Etniliste rühmade sotsiaalsed suhted Lõuna-Aafrikas” [Soziale Beziehungen zwischen 
ethnischen Gruppen in Südafrika], aasta hiljem sai temast Münsteri ülikooli etnoloogia 
õppetooli direktor ja ta jäi sellele ametikohale kuni emeriteerumiseni 1993. aastal. 
Siiski jätkas ta aktiivset teadustööd veel hiljemgi. Tema peamised uurimisvaldkonnad 
olid religioonietnoloogia, õigus- ja majandusetnoloogia, suulised traditsioonid ja jutu-
uurimine, sotsiaalsed ja kultuurilised muutused Aafrikas.

Rüdiger Schott on mitmel korral külastanud ka Tartut ja osalenud ettekannetega 
siinsetel folkloristikaüritustel. Mõned tema artiklid Aafrika rahvajuttude uurimisest 
on ilmunud eestikeelsena ajakirjas Mäetagused. Jääme Rüdiger Schotti mäletama in-
nustunud ja teravapilgulise teadlasena ning siira, sõbraliku ja abivalmi inimesena.

In memoriam

Artem Kozmin (March 15, 1976 – February 1, 2013)

On February 1, 2013, at the age of 36, Artem Kozmin, young Russian folklorist and 
anthropologist, researcher of the Centre of Folklore Typology and Semiotics at the Rus-
sian State University for the Humanities, died in Ulan-Bator.

Rüdiger Schott (December 10, 1927 – December 7, 2012)

At the end of 2012, Rüdiger Schott, renowned German ethnologist and narrative re-
searcher, passed away.
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