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Artikkel analüüsib oma ja võõra kujutamist 20. sajandi algupoole eesti auto-
rite reisikirjades, kõrvutatuna 21. sajandi alguse reisikirjaga.
The topic for discussion is depicting the Self and the Other in Estonian trave-
logues of the first half of the 20th century, and a comparison with an early 
21st century travelogue.
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Oma on tavaliselt käsitletav kui osa oma ja võõra binaarsest oposit-
sioonist. Selle all mõeldakse enamasti – valitud reisikirjanduse vaate-
vinklist – niisugust reisikirjeldaja kogemust, mida too peab positiivse 
väärtusega teadmiseks, sellist uskumuste, käitumiste ja normide 
kogumit, mille osakesena ta end tunneb ja mida vastandab võõra-
kogemusele. Oma on alati kindlalt teada, enamasti hea ja õige ning 
seostub ka autori isiklike ja intiimsete elukogemustega (kodu, pere-
kond, lapsepõlvest selgeks saanud normid ja väärtused). Võõral maal 
reisides tuntakse omast puudust, oma on tihtipeale seotud nostalgiaga. 
Ta tundub olevat palju lihtsam ja tavapärasem kui tundmatu, salapä-
rane ja eksootikaga seotud võõras. Oma kuvandi uurimine reisikir-
janduses pakub sellegipoolest ohtralt väljakutseid, põnevaid avastusi 
ja ootamatuid seoseid. Siinne artikkel püstitabki küsimuse, kas oma 
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on tõepoolest nii lihtne, kui see parasjagu tundub. Rakendades oma 
kui mentaalse representatsiooni analüüsi, tuleb arvestada selle mõiste 
mitmetahulisust ja variatiivsust, astmelist mitmekülgsust ja subjek-
tiivset avatust. Oma ei ole pelgalt vastandus võõrale, vaid keeruline 
mõttelis-kunstiline arusaamade, enesemääratluste ja kultuuritradit-
sioonide kompleks, mida on raske, kui mitte võimatu allutada ainult 
ühele kindlale kategooriale. Järgnev arutlus on katseline sissevaade 
oma analüüsi problemaatikasse, lähtudes imagoloogiateooria termi-
nitest ja väljakutsetest.

Imagoloogia kui kirjandusteaduse haru põhimõisted ja meetodid 
tekkisid pärast Teist maailmasõda eelkõige Jean-Marie Carré ja 
Marius-François Guyard’ töödes. Nende puhul oli tähtis pöördeli-
selt uus arusaam rahvustest kui kirjanduslikest võtetest või kunst-
likest tuletistest. Hugo Dyserinck pakkus, et „loomust ja identsust 
puutuvad käsitused ei ole mentaalsed representatsioonid, mille 
loovad rahvused rahvuste kohta, vaid need sisaldavad artikulee-
ritud diskursuse konstruktidena ühiskonnas ringeldes rahvus-
liku identifikatsiooni mudelit“ (Beller, Leerssen 2007: 23). Uuri-
jate eesmärgiks ei olnud enam eri rahvuste kohta käivaid väiteid 
tõestada või kummutada. Selle asemel on saanud oluliseks uurida 
ja selgitada erinevate käsitluste tekkimist, arengut ja kasutamist 
kirjanduses ja meedias, siduda nende käsitluste teket ja kasutamist 
mitmesuguste sotsiaalsete ja diskursiivsete vajaduste või eesmärki-
dega. Üheks olulisemaks imagoloogiat mõjutanud uurimuseks oli 
kindlasti Edward W. Saidi „Orientalism“ (1978), mis näitlikustas, 
kuidas teatud troopide süsteem, mille kaudu kirjeldati nn idamaist 
inimest, põhiliselt õigustas 19. sajandi koloniaalset rõhumist ja 
valge inimese üleolekut. Saidi teose tähtsus väljendub ka selles, 
et see selgitab pealtnäha süütute kirjanduslike troopide ja võtete 
märksa avaramat rolli. Hiljem ongi ühes või teises raamatus kasu-
tatud Saidi käsitlused tihedalt kokku põimitud üldisemate ühis-
kondlike normide, sotsiaalsete ja poliitiliste eesmärkide, foobiate 
ja võimumehhanismidega. Debbie Lisle räägib oma monograafias 
„The Global Politics of Contemporary Travel Writing“ kirjeldatud 
reisimuljete otsesest seosest ideoloogiatega. Tema järgi on igasu-
gune käsitlus poliitiliselt angažeeritud ja võib fakti ning fiktsiooni 



Boris Veizenen

78

vahel balansseerides kallutada lugejat ühe või teise mõtlemisviisi 
poole (Lisle 2006).1

Tänapäeva imagoloogilise lähenemise aluseks, nagu seda on kasu-
tatud näiteks Joep Leersseni ja Manfred Belleri töödes, on imagi-
naarne diskursus, mis „a) toob ülejäänud inimkonnast esile rahvuse 
kui millegi erineva või „tüüpilise“ ja b) sõnastab või pakub välja 
antud sotsiaalsete või rahvuslike joonte moraalse, karakteroloogi-
lise ning kollektiivpsühholoogilise motivatsiooni“ (Beller, Leerssen 
2007: XIV). Selle diskursuse põhiliseks ehituskiviks on image, mida 
võib kõige lihtsamalt defineerida kui „pilti meie peas“ (Lippmann 
1949: 13) ja mille eestikeelseks vasteks on pakutud nii „käsitust“ kui 
ka „imagot“.2 Reisikirjanduse kontekstis on imago poeetilise võtte ehk 
troobina kasutatud kirjeldav või hinnanguline iseloomustus maa või 
rahvuse kohta. Kaheks põhiliseks imagote kategooriaks ongi oma 
(auto-imago) ja võõras (hetero-imago). Mõlema kategooria all tuleb 
mõista sellist autori esitatud imagote kogumit, mis pretendeerib tõele 
(à la kirjeldatud rahvus ongi selline). Loodud representatsioon ei teeni 
mitte ainult esteetilisi, vaid ka sotsiaalseid, poliitilisi ja kultuurilisi 
eesmärke. Väga oluliseks imagoloogiliseks terminiks on ka stereotüüp, 
mis erineb mõneti dünaamilisest ja loovast imagost selle poolest, et 
on kujunenud konstantseks vormiks, millel on minimaalne faktiline 
tähendus, kuid mida üldlevinult käsitletakse tõena. Tairi Talv defi-
neerib stereotüüpi kui käsituse erivormi, mille aluseks on subjekti 
teadvuses mis tahes põhjustel nii tugevasti kinnistunud teadmised, 
hinnangud jms objekti kohta, et tunnetusprotsessis tühistab eelnev 
kogemus tavaliselt uue vastandmärgilise informatsiooni ning subjekt 
peab oma vastavat stereotüübilist käsitust aksiomaatiliseks (Talv 
1992: 32). Stereotüüpide kasutamine mängib väga olulist rolli oma ja 
võõra eristamisel. 

Toetudes kirjeldatud imagoloogilisele analüüsipagasile, üritan 
näidata, kuidas oma kategooria ei ole reisikirjades seotud mitte ainult 
konkreetsete paikadega (kodu, riik), vaid ka terve Lääne-Euroopaga, 

1  Imagoloogilist kirjandusmeetodit on edukalt kasutatud ka eesti reisikirjade uuri-
misel, enamasti Anneli Kõvamehe töödes eestlastest Venemaal ja venelastest Ees-
tis, eestlaste enesepildist ja „Minu“ sarja reisiraamatutest. Vt nt Kõvamees 2013.
2  Käsituse terminoloogia kohta vt Talv 1992. 
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ning missuguseid diskursiivseid valikuid ja rolle peab reisikirjanik 
omaks võtma seda representatsiooni kasutades. Samuti uurin, 
kas on võimalik rääkida sellisest olukorrast, et reisiautor tahab 
distantseerida omast ja võimalikult ehedalt läheneda võõrale, ning 
kuidas selline eksperiment õnnestub 20. sajandi esipoolel ja täna-
päeval. Lõpetuseks kavatsen viidata ka oma mõistmise rahvusli-
kele ja sotsiaalsetele raskustele, millega on puutunud kokku eesti 
reisikirjanikud. Illustratiivne tekstimaterjal on võetud eesti 20. 
sajandi esipoole reisiautoritelt: Eduard Bornhöhe (1862–1923) reisi-
kirjad „Teekond Õhtu-Euroopasse“ (1886) ja „Usurändajate radadel“ 
(1899), Karl August Hindrey (1875–1947) „Kongosõit“ (1929), Karl Ast 
Rumori (1886–1971) „Kirjad vallutatud Hiinast“ (1938) ning Friedebert 
Tuglase (1886–1971) „Teekond Hispaania“ (1918). Selleks et analüüsida 
nende teatud paralleele ja erinevusi võrreldes tänapäeva tekstidega, 
peatun võrdlevalt ka Janika Kronbergi (1963) reisikirjal „Rännud 
kuue teejuhiga“ (2013).

Ruumiline oma
Oma üheks oluliseks tunnusjooneks reisikirjanduse kontekstis on 
seotus koha, paigaga. Enamasti on selleks reisija sünnikoht, kodu. 
Kodust on kurb lahkuda, kodust mõeldakse reisi ajal ning reisikirja 
viimastel lehekülgedel rõõmustatakse peatse kojusaabumise üle. Need 
nukruse- ja rõõmuavaldused on reisikirjanduse levinuimaks troo-
biks. Reisija loendab, kui palju on vahemaad kaugeneva või läheneva 
koduni, rõõmustab, kui leiab midagi (kedagi), mis meenutab talle 
kodu. Geograafiline ruumitaju on reisi ajal tihti vahetu, tundeliselt 
konkreetne. Ühe või teise paiga representatsioonis on väga olulisel 
kohal selle kaugus kodust ja oma ruumist. Reisija ei teadvusta oma 
kodu mitte ainult kui üldise geograafilise maastiku ühte osakest, 
vaid kui tema jaoks emotsionaalselt olulist keskust. Sellist suhtumist 
on uurijad nimetatud egotsentriliseks või horograafiliseks ja toonud 
selle parima näitena antiikmaailma kaarte, kus autorite kodukoht oli 
alati kaardi keskel (Подосинов 2010: 11–12). 20. sajandi alguse reisi-
kirjanikud ei aseta küll oma kodumaad maailma keskpunkti, kuid 
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see hõivab kindlalt kõik nende mõtted ja sellest lähtuvalt mõõdetakse 
läbitavat vahemaad.

Ja sekka lööb jälle väike, ruttu tagasi surutud ärevus: kuidas on 
kodus? (Hindrey 1929: 112)

Sinna tõmbas meid iseäraline igatsus: seal lõppes lõunamaa, kallis 
kodu jõudis järsku ligemale (Bornhöhe 1963: 293).

Olulisel kohal on ka teise maa olude võrdlus koduga (kliima, geograa-
filised objektid, inimesed, kombed jne). Võib väita, et oma ruum pole 
reisikirjeldustes kunagi passiivne, vaid hoopis elav ja uut reaalsust 
kujundav mõõdupuu, mille kaudu saab kirjeldada uusi kogemusi 
ja kaardistada uusi maid. Oma ei jää kunagi reisikirjast välja, vaid 
osaleb tegusalt eri representatsioonide loomisel.

 [Rooma – B. V.] künkad ei ole meie Tallinna Toompeast kõrgemad 
(Bornhöhe 1963: 277). 

Niiluse delta on vähem kui Eestimaa, aga ta toidab egiptuse rahvast 
(7 miljonit inimest) ja saadab vilja pealegi mujale maailma (ibid.: 
233). 

[Kongo Boma kohta:] Mul tuleb äkiline mälestis mõnest väikesest 
suvituskohast – on see Haapsalu, on see Elva? Või on see midagi 
Rivierast, sest et majad nii valged on? Kuid mitte nii pehmete 
kontuuridega, nagu Itaalias (Hindrey 1929: 54).

Ma leidsin nende kriipselduste hulgast mõnegi tuttava balti ja vene 
nime, nagu Maydell, Stackelberg, Tolstoi jm., mis siin võõra maa 
sees mulle kallist kodu nii elavalt meelde tuletasid, nagu oleks keegi 
mõne kalju otsast mulle emakeeles „tere-tere“ vastu hüüdnud (Born-
höhe 1963: 110–111). 

Peale nostalgiliste elamuste võib kodu tekitada oma tuttava oleku 
tõttu ka igavust, pakkuda ainest kriitilisele suhtumisele, eriti kui 
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reisikirja autoris süttib huvi millegi uue, senitundmatu vastu. Oma 
võidakse tihti tajuda igavana, kõrvuti võõra erilisuse rõhutamisega. 

Ma armastan oma va Tallinna küll, aga mul on siiski igakord 
rõõmus meel, kui ma tema kitsaid uulitsaid ja kitsaid eluseadusi 
mõneks ajaks jälle seljataha võin jätta (ibid.: 92). 

Igav on küll talvine raudteesõit läbi Eestimaa. Taevas külma ja 
halli, maa külma ja valge katte all. Ei elu ega liikumist kusagil. Sa 
sulatad oma hingeõhuga jääkatte aknaruudu pealt niikaugele ära, 
et vähe õue võid vaadata. Aga seal ei puutu midagi su silma, mis 
vaimu ärksaks suudaks teha. Sa vaatad ilma mõtlemata valge ja 
halli tühjuse sisse. Aegamööda läheb süda kurvaks, silmad hakkavad 
valutama ja viimaks katab kerge jääkord su vaatamise-augu jälle 
kinni. Oled sa üksi, siis langed sa selle peale kurblikesse mõtetesse 
ja jääd viimaks tukkuma (ibid.: 93). 

Kõige radikaalsem negatiivse oma ruumi kirjelduse näide (kui selle 
alla haarata terve Lääne-Euroopa tsivilisatsioon, mitte ainult Eesti) 
pärineb Karl Ast Rumorilt, kelle kirjades leidub iseäralik sümboolne 
side oma halva tervise ja selja taha jäänud oma ruumi vahel. Keeru-
lised poliitilised sündmused, isikliku saatuse raskused, Euroopa kui 
vana ja haiglase maailma representeerimine annab tulemuseks päris 
masendava tunnistuse:

Põen liiatigi ägedat nohu, mille pärinud mahajäävalt Euroopalt. 
Peaajus huugavad rasked pallid otsekui vetteheidetud kerisekivid. 
Mine tea, kas see tulebki nohust? Vahest olen saanud salakavala gripi, 
mis mürgitab kogu organismi? [---] Võib-olla tuleb see lahjenevast 
verest, sest arstid, kes proove võtnud ja analüüse teinud, ütlevad, et too 
veri ähvardavat varsti destilleerituks veeks muutuda (Rumor 2008: 13). 

Oma kodu või ruumi igavaks tunnistamine ei tohiks siiski häirida 
lugejat ega anda põhjust arvata, et reisiautor pole piisavalt patriootlik 
või on tujukalt pealiskaudne. Igava oma ja põneva võõra opositsioon 
on romantilisse reisikirja sisse kodeeritud, lubades reisiautoril veidi 
distantseeruda oma lugejast ja saavutada vajalikku põnevat autoriteeti 
julge ja kogemusjanuse avastajana. Seesama igav ja tüütu kodu aga 
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pakub hiljem autorile lohutust tema reisipettumustes, kindlustunnet 
hinnangute andmisel ja kogenud reisija reputatsiooni kodutanumal. 

Oma ja võõras Euroopa kontekstis
Enamikus reisikirjades ei ole kodu seotud laiemalt mitte ainult konk-
reetse koha, vaid terve maa või riigiga (Eesti). Võõrsil teiste olude ja 
rahvaste keskel viibimine aitab paremini tunnetada oma rahvuslikku 
kuuluvust, elava materjali näitel kinnitust leida oma uskumustele 
ja arvamustele. Nagu oli näha ühest eespool toodud näitest, võivad 
kodu-assotsiatsioonid olla tavapärasest laiemad ega pruugi alati seos-
tuda ainult eesti temaatikaga (Bornhöhe näites on nimelt baltisaks-
laste ja venelaste nimed). Oma juurde kuulub ka iseenese teadvus-
tamine Euroopa ja konkreetsemalt Lääne-Euroopa kontekstis koos 
kõikide sellega seotud kultuuritrendide ja traditsioonidega. Viimast 
võib kirjeldada kui ihaldatud oma, millega seotuses on vaja lugejat 
veenda. Eriti ilmekalt väljendub uue Lääne-Euroopa maailmavaate 
importimine eesti reisikirjandusse just Noor-Eesti autorite loomingus. 
Mitte ainult ei impordita eri mentaalseid mudeleid (valge mehe tsivi-
lisatsiooni edu, kolonialismi pooldamine ja kriitika, Aasia, Aafrika 
ning teiste mitte-Euroopa maade imagod ja stereotüübid, Euroopa-
sisesed imagod ja stereotüübid), vaid ka vorme (individuaalne isiksust 
hariv reis ja massiturism, reisikiri ja selle tavapärased konventsioonid). 

Peatume ühel konkreetsel näitel, milleks on Hindrey kirjeldus 
temaga koos reisivatest portugallastest. 

Paar portugali noormeest teevad juba teisel õhtusöögil katset peenete 
kommete suhtes ja on smokingid selga ajanud. Muidu aga ülespi-
damises ja kommetes ženeeritud ja kindluseta. [---] Olin nende ja 
teiste portugallastega kaks õhtut ühes lauas. Keel oli kõla poolest, 
nagu kõneleksid juudid vene keelt ladina sõnajuurtega; aga kui 
sõnagi aru ei saa, siis läheb igavaks. Palusin stjuardilt teist kohta. 
„Mais naturellement, monsieur, sont donc des portugais!“ Mida 
kerge õlakehitus saatis. Sellest rahvast ei pea nad nähtavasti suurt 
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lugu siin, sest ega muidu nii raudse rahuga igavesti väljadressee-
ritud stjuardid enesele sääraselt nüansseeritud tähendust ei lubaks 
(Hindrey 1929: 9–10).

Võib väita, et autor võtab üleoleva ja kriitilise hoiaku portugallaste 
kirjelduses, mis ühtlasi vastab üldeuroopalikule stereotüübile portu-
gallaste kohta – nagu Hispaaniat, on ka Portugali peetud Euroopa 
„metsikuks“ ääremaks, primitiivsemaks ja barbaarsemaks kui Kesk-
Euroopa riigid. Portugallased on Euroopasse kuuluvatena küll omad, 
aga üldine euroopalik oma lubab siin ka päris olulist võõrastuse astet. 
Hindrey reisikirjas on portugallased haledad, kuna hoolimata oma 
katsetest näidata peeni kombeid ja kanda korralikke riideid, ei kanna 
vilja nende püüdlus näida rohkem tsiviliseeritud. Hindrey leiab neile 
madalat hinnangut andes ühtsust ja solidaarsust laevastjuuardiga. 
Nende arusaamatu ja igav keelekasutus ning kindluseta ülespidamine 
on vastandatud peenele prantsuse keelele ja kergele õlakehitusele. 
Portugallaste viga või haledus väljendub siis nende katses mängida 
kedagi, kes nad lähtudes üldisest stereotüübist ei ole (tsiviliseeritum 
keskeurooplane). Iseasi on loomulikult see, et Hindrey võtab täieli-
kult üle tema jaoks ajalooliselt võõra Euroopa-sisese rahvuste lahter-
damise ning taotleb põhiliselt oma moekalt „ženeeritud“ keelega ise 
täpselt sama asja – saada vastuvõetuks ihaldatud Euroopa standar-
dite järgi. Paratamatult ei saa üht omaks tunnistada ilma, et keegi 
teine jääb pigem võõrana sellest representeerimise mängust välja.

Sama keeruline on positsioneerida Venemaad. Seetõttu pole ime, 
et mustanahalisi kirjeldades ühendab autor nende tunnused vene-
laste omadega:

… mõnel juuksed nii lõigatud, nagu venelased seda tegid: pott üle 
pea ja siis, mis poti alt välja ulatub, kääridega maha. [---] Ja kui 
nad üksteisega kõnelevad, kõlab see nagu portugali keel. Küsivad 
nagu venelased: „Aa?“ (ibid.: 13–14). 

Sellest, aga ka teistest näidetest võib märgata, et euroopalik identi-
teet kui oma pole tegelikult sugugi ühtlane, sellesse koondub palju 
erinevaid rahvuskäsitusi. Üks või teine Euroopa rahva esindaja 
imago on teatud olukorras ja teatud põhjustel kas rohkem oma 
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või rohkem võõras. Käsitus ei sõltu mitte ainult Euroopa-sisesest 
stereotüüpide traditsioonist, vaid ka oma ja võõra suhte pragmaati-
kast ja reisija suhtumisest sellesse: samastumine võõraga võib olla 
kas taunitav kui eemaldumine omast või siis olla vaimselt rikastav 
hetkeline eemaldumine omast, võimalus reaalselt tunnetada seni-
tabamatu võõra olukorda. Toome kaks näidet, kus Euroopa-sisene 
oma määratlus on täiesti erinev. Üks näide pärineb Rumori reisi-
kirjast „Kirjad vallutatud Hiinast“ ja teine Kronbergi „Rändudest 
kuue teejuhiga“.

Muuseas sõitis seal neljahingeline venelaste perekond. Mees kandis 
algul laiasõlmelist kaelasidet ja artistlikult kumeraks painutatud 
kaabut. Kuid juba järgmisel hommikul kõnniskles ta palja rinna 
ning üleskääritud käistega. Ka naine [---] muutus varsti lohakaks 
ning koltunuks. Lastest ei tarvitse rääkidagi: kuidas vanemad 
nende järele ka ei valvanud, ikka sattusid nad käsi- ja jalgu-
pidi hiinlaste porisse, kaotasid oma euroopaliku välimuse ning 
hakkasid käitumiseltki pärdikutega sarnanema. Ma mõistsin, 
miks inglased oma asumaades valge tõu esindajaile kolmanda 
ja neljanda klassi tarvitamist ei taha lubada. On olemas teatav 
tase, millest eurooplane allapoole ei tohi laskuda: vastasel korral 
kaotab ta nii oma auväärsuse kui ka tõulised omadused (Rumor 
2008: 296–297)3.

Koht on võrratu – pigem pärismaine, küll aga puhas ja mitte 
sugugi ülerahvastatud. Pole eriti märgata valgeid turiste ega ka 
palverändureid, liivale on tõmmatud hulk kalapüügivarustusega 
paate, lõuna poole jääval neemel on mingid suuremat sorti majad, 
aga põhja suunas palistavad rannikut palmisalud. 

Suplen ja tunnen hetkest mõnu. Koht on suisa paradiislik. 
Uitan piki randa lõuna poole, kuni puude salust astub välja keegi 
vist isegi kumminuiaga mundrimees ja teeb keelava liigutuse. 

3  Ei saa väita, et sellised vaated on Rumorile iseloomulikud. Ta on kirjutanud 
põhjalikult ka rahvaste ühtsusest ja avaldanud kriitilisi mõtteid eurooplaseks 
olemisest, vrd kiri Marrakechist, kus on „liig palju Euroopat. Mina aga põlgan 
praegu kõike euroopalikku“ (ibid.: 26).
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Edasi ei tohi minna, sest sealt algab turistide ala. Ja ma juba 
näengi kauguses hotellikompleksi ja suuri turistibusse. Noogutan 
ametnikule vabanduseks, ise mõeldes, et on vist sündsusetu lasta 
sellises olukorras välja paista, millist naudingut see keeld mulle 
praegu pakub. Ja millist rõõmu pakub teadmine, et ma olen just 
siin sellisena, nagu ma olen – üksildane valge, kelle päevitus 
on muutnud peaaegu hindusarnaseks ning kelle luitunud särk 
ja räbaldanud teksad võiksid sobida ka mõne lääne hipiajastu 
relikti ihukatteks. 

Nüüd näen eemalt ka neid turiste, kelle territooriumile ma ei 
sobinud. Kelle sarnane ma ei ole. Aga nemad ongi üsna sarnased 
nende valgetes sokkides pahaste saksa prouadega seal Tiruchirap-
palli templis. Ja ma olen õnnelik, et ma ei anna mõõtu välja ega ole 
„nende moodi“ (Kronberg 2013: 202).

Need kaks teksti pärinevad eri ajast – esimese teksti autor ei ole 
tegelikult üldse mingite „tõuvaadete“ pooldaja, aga selles kirjelduses 
siiski ilmnev euroopalik džentelmenlik snobism on selgelt vastuolus 
autori isiklike ühiskondlike vaadetega. Kirjeldus viitab ka sellele, 
et koos rikka kultuurilise traditsiooniga võeti 20. sajandi esipoolel 
tahes-tahtmata üle ka konservatiivsemaid, kolonialismiteooria ja 
-praktikaga lähedasi kirjeldustroope, seda enam, et eesmärgiks 
oli määratleda end reisimise ajal eestlase ja eurooplasena kõikide 
nende vooruste ning pahedega. Tänapäeva reisikirjanduse uurijad 
on täheldanud, et kolonialismi püstitatud diskursiivne reaalsuse 
representeerimise viis on tõhus nii valge Euroopa mehe kui ka 
naiste, sotsiaalsete ja etniliste vähemuste hulka kuuluvate autorite 
puhul (Lisle 2006). Ayako Kano kirjutab koguni sellisest nähtusest 
nagu twisted double vision, mille all tuleb mõista kolonialismivaa-
dete kas või kirjanduslikku omandamist nende poolt, kes olid enne 
koloniaalse poliitika objektideks (Kano 2001: 99). Rumori tekstis on 
oluline just see pahameel, mida tekitab temas Euroopa (või õigemini 
selle ääreala) ja Aasia esindajate vale suhtlemisviis. Kultuuriajaloo-
liselt on kolonialismi prisma kaudu positiivse rahvaste läbikäimisena 
nähtud liikumist Euroopa väärtuste ja hoiakute poole, mitte teist-
pidi. Antud juhul matkitakse aga autori arvates Euroopa-väliseid 
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kombeid ning mustaks ja räpaseks muutumine on korraga nii otsene 
poris mängimise tulemus kui ka sümboolne „oma euroopaliku väli-
muse“ kaotamise tagajärg, isegi loomastumine (pärdikuks muutu-
mine). Autor ei suuda vastu panna reisikirja žanrisisesele omadu-
sele näha kõikjal erinevust ja luua mentaalseid piire, mis kahjuks 
toob kaasa sünge ja tänapäevasest vaatepunktist äärmiselt ebakor-
rektse snobismi.4

Võõras kui hetkeline oma, oma kui hetkeline võõras
Meie kaasaegne reisikirjanik (Kronberg) ei vaja enam tõestusi oma 
euroopalikkuse kohta, vaid lähtub hoopis teisest reisipraktika mude-
list – hetkeks distantseeruda omast, saavutada niivõrd sügavat ühtsust 
võõraga kui võimalik, olla võõras. Selles kontekstis saab avastada 
endas palju rohkemat ning palju põhjalikumalt laiendada oma enese-
määratlust. Sellega ületatakse ka 19. sajandi romantikute habras ihalus 
– kogeda eksootilist võõrast, aga samas jääda oma euroopaliku iden-
titeedi kandjaks, sulanduda võõra konteksti „mugavalt“. Oma reisi-
kirjas kirjutab Kronberg sellest, kui absoluutselt võimatu on nõuda, 
et võõras maa oleks „nagu kodu“ – reisimise mõte seisnebki selles, et 

4  Seda kirjeldust võib võrrelda Rumori ühe teise fragmendiga, milles ta kõneleb 
Marseille’s esinevast rahvaste ühtsusest ja sõprusest ning rõhutab just inglastele 
omast vennalikku suhtumist teistesse rahvastesse. Kirjeldus on selline: „Lapsed 
mängivad ja teevad põrgukära. Mõni neeger või berber annab neile kompvekke 
ja siis ollakse musta onkuga suur sõber. Siin tunned, et kogu maailm on suur 
tervik. Kõik rahvad vajavad üksteist ja saavad omavahel väga hästi läbi. Siin on 
neeger samasugune isand kui prantslane ise. Kedagi ei põlata, kedagi ei imet-
leta. Kõik on „omad“. Ja nii peabki olema. Ainult põrunud hitlerlased võisid välja 
mõelda valitud rasside teooria. [---] Edasi jõuavad need, kes armastavad kogu 
maailma ja peavad teisi rahvaid oma vennaks. Sellised on muuseas prantslased. 
Ka inglased“ (ibid.: 19). Autor ei ole selles katkendis nii snobistlikult jäik, nagu 
ta on Hiinas, kuid ka kirjeldatav olukord on erinev kahel põhjusel: esiteks, toi-
mub „õige“ koloniaalne liikumine – võõras (antud juhul mustanahaline või ber-
ber) liigub eurooplaste poole (annab neile maiustusi) ning mängimine ei too laste 
puhul kaasa „euroopaliku“ näo kaotamist. Teiseks, tekstis on mainitud sisuliselt 
oma Euroopa juurde kuuluvat gruppi – hitlerlasi –, aga Rumor näeb neis võõraid 
ning üritab luua distantsi nende ja teiste vahel, näidates inglaste ja prantslaste 
sallivust. Hiina kirjelduse puhul selline „negatiivne“ ja võõrale lähenev oma puu-
dub ning ühtaegu kaob sallivus Euroopa-välise võõra suhtes. 
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tuleb proovida võõrast leiba. Ses mõttes sarnaneb Kronberg klassika-
liste tänapäeva kosmopoliitsete reisijatega, nagu neid määratleb Lisle. 
Viimaste jaoks on oluline aktiivne vastuhakk koloniaalajastu poeeti-
listele võtetele, maailma paikade ja kultuuride erinevuse pühitsemine 
ja rõhutamine, mis omakorda hoiab geneetilist ühtsust eiratavate vane-
mate traditsioonidega – erinevused on samasugused mentaalsed repre-
sentatsioonid ja saavad võimaluse korral taas teenida vanema kolo-
niaalse diskursuse võimueesmärke (Lisle 2006: 76). Kuid ka selleks, 
et tunda võõraks olemise hetkest mõnu, tuleb leiutada enda jaoks uus 
võõras, milleks on turist. 

Reisijal ja turistil on palju ühist – enamasti sama euroopalik või 
ameerikalik taust, sama oma ruum ja huvi külastatavate maade vastu. 
Paljud uurijad, kaasa arvatud Lisle, on kirjutanud turistist kui indivi-
duaalse reisija meeles kunstlikult loodud põhivaenlasest, kes oma oska-
matuse ja vähese huviga „tõelise“ maa vastu põhjalikult erineb indi-
viduaalsest reisijast, kelle suhe külastatava maaga on palju autentsem 
ja tõelisem (ibid.: 78–80).5 Eriti kriitiliselt on käsitletud neid turiste, 
kes lähevad ainult lõbureisile ja tunnevad vähe huvi kohaliku päri-
muse ning kultuuri vastu, ei oska eristada tõelist sündmust spetsiaal-
selt turistide jaoks lavastatud etteastest jne. Võib öelda, et kriitika on 
suunatud massiturismi ja reisimise kui tarbimise vastu. (Seejuures 
unustatakse tihtipeale omaenda reisi tegelikud põhjused.) Kaasreisija 
ja eriti turist segab, ei lase nautida terviklikku eksootilist pilti võõrast, 
tihtipeale väljendub selles ka reisija rahulolematus iseendaga. Siit 
tuleneb terve 19.–21. sajandi reisimise paradoks: omaenda olemasolu 
pidurdab võõra õiget avastamist. Näiteks Ivan Gontšarovi „Fregatt 
Palladas“ (1858, e.k 1958) on selliseks autorit ärritavaks tüübiks alati 
keegi inglane, kes ühelt poolt teeb õiget asja – arendab uutes maades 
tsivilisatsiooni ja mugavusi, aga samas hävitab ka koha spetsiifilist 
eripära ja vaimu. Turiste on tihtipeale kujutatud paksude, higiste 
inimestena, kes klammerduvad oma reisijuhi, kaamera ja tahvelar-
vuti külge. Kuna turist ja reisija liiguvad samadel radadel, väheneb 

5  Turismist ja mitteturismist on kirjutanud ka Anneli Kõvamees. Paul Fussel-
lile viidates väidab ta, „et turism on väliselt juhitud, ei minda mitte sinna, kuhu 
tahetakse, vaid kuhu turismitööstus on määranud. Turism pehmendab muga-
vuse ja tuttavlikkusega ning kaitseb uue ja iseäraliku eest“ (Kõvamees 2013: 85).
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reisija liikumisruum teatud määral tahes-tahtmata. Reisija eraldumist 
motiveerib soov hoiduda kokku puutumast turistidega, leida vähem-
külastatavaid ja ohtlikke kohti oma kõrgema reisistaatuse tõestami-
seks. Nagu võib näha Kronbergilt pärinevast fragmendist, seab turisti-
hulkade liikumine teatud piiranguid ka tema kui individuaalse reisija 
liikumisele, innustab teda otsima sellist paradiisi, mis on „puhas“, 
„väherahvastatud“, ja hoiduma nendest kohtadest, kus võib kohata 
palju turiste. Õigupoolest ei kõnele tema võõra mängimise lugu nii 
palju ehedast kokkupuutest tõeliste kohalikega kui oskusest paista 
kohalikuna ja saavutada selle kaudu moraalset üleolekut turistidest.6

Väheste eranditega on alaväärtustatud omast ehk turistist distant-
seerumise ja edukalt võõra matkimise eksperiment 19. ja 20. sajandi 
alguse reisikirjanduses siiski läbi kukkunud. Omast ei ole õnnestunud 
hetkeks distantseeruda ega „mängida neegrit“ ka Kongos viibinud 
Hindreyl, kes läheb pimedal Aafrika ööl loodusesse. Ebaõnnestumise 
tagajärjeks on ka juba romantikutele tuttav eesmärgist loobumine ja 
huviobjekti nivelleerimine. Vaatame aga autori tekstist, kuivõrd raske 
on tal lahti rabeleda omast:

Kätte saada? Mida? Seni on maailm tühi siin ümberringi. Midagi 
ei ole kuulda peale mu enese köhatamise, millega ussidele teatan, et 
tulen. Niipalju looduslugu ma tunnen, et iga metsloom hea meelega 
eest ära läheb, kui tulekust aimu antakse. Pealegi on mul sääskede 
vastu tilluke flakoon „Antimustikki“ kaasas, ja kui uss nõelab, võin 
konjakit peale valada – vahest aitab. Piiritus olevat siis hea välis-
pidi ja seespidi. 

Sest metsatukast ma läbi ei lähe. Ei saagi, see on tihnik. Ma 
tahtsin teda näha, kuid nüüd ma teda ei salli, ma pean tema pärast 
veel ringi tegema. 

Aga mis seal kirjeldada! Kõrge rohi, lõikab käsi, siis kalju, kus tore 
kõndida, siis rohi, siis kalju, siis olen ma ülal tipul. Vaatan kellaaega, 

6  Turisti tuleb eristada nendest oma tsivilisatsiooni ja maa esindajatest, kellel 
on võõral maal elamise kogemus ehk siis oskus näha kohalikke asju „nagu need 
on“. Viimased on ühelt poolt väärtuslikud abilised reisi ajal ja samal ajal paku-
vad võimalusi tunda nostalgiat oma kodu ja tavaolude järele: näiteks Rumor kir-
jutab suure sümpaatiaga nendest eestlastest, keda ta on kohanud Marokos, Hind-
rey üritab iga hinna eest leida reisi ajal kaasmaalasi.
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olen 1¾ tundi kõndinud ja puhkan nüüd ja ootan, mis tuleb. All on 
hämarus, hämaruse sees mustad laigud. See on muidugi mets. Ja 
mitte midagi muud, absoluutselt mitte midagi. Ei ühtki häält, kukk 
peaks laulma, kui siin mõni küla oleks, koer peaks haukuma. Ainult 
tuul sahiseb, nagu vahutaks vesi ümber laevanina, armas, jahe tuul. 

Ja see vaikus on ühetooniline, rõõmuta vaikus. Ma tahan teda 
murda, seda vaikust, ma huikan kord. Ja huikan veel kord. Keegi 
ei vasta. Ja ma tean, et siin ülal elavat hinge ei ole. Ma võin siin 
neegrit mängida, võin rohtu põlema pista. 

Seda ma ka teen. Ronin ja libisen poole mäe peale alla ja siis 
panen rohu sealt kohalt põlema, kus tuli tema alles oli jätnud. Ilus 
jaanituli läheb kärisedes tuule käes edasi ülespoole. 

Mu hing on rahul ja ma olen väsinud ja unine. Valge on ka juba. 
Ainult must ma olen. Üleni. Oli hea mõte kaitsevärvis siia sõita, 
flanellsärk seljas. Ma olen tahmane kui tont ja peeglis paistavad 
ainult silmad valgelt vastu. Boy naerab heakskiitvalt (Hindrey 
1929: 93–94).

Alguses võiks tunduda, et Hindrey ja Kronbergi reisikirja kajastatavad 
olukorrad on väga sarnased: valge inimene on kauge maa looduses, 
otsides elavat kokkupuudet võõraga. Seejuures on Hindrey puhul näha, 
kuidas ta klammerdub oma külge, mis ei lase tal leida külastatud 
maaga mingit dialoogi: tal on kaasas omaaegne sääsetõrje ja konjak, 
seljas flanellsärk, ta kujutleb endale iga sammu peal ette ohtlikke 
metsloomi, madusid jne. Aafrika vastab temale vaikimisega ja ta on 
sunnitud endale ise mustanahalist etendama. Aafrika looduskirjeldusse 
hakkavad aga sulanduma hoopis oma maastiku tuttavad elemendid: 
kukelaul, koera haukumine, rohupõletamist on võrreldud jaanitulega. 
Tähendusrikkalt saabub valge hommik. Sama tähendusrikkalt on, 
hoolimata autori tahmasusest, ka tema silmad valged. Kaasas olnud 
kohalikust teener naerab (ja saab lõpu poole ka konjaki banaaniga). 
Kronbergi puhul võib rääkida kohaliku võõra matkimisest ja teatraal-
sest peitmisest, aga kõik rõhud on täiesti teistsugused: kui Hindrey 
puhul kohalik teener naeratas lahkelt vastu, millest võib välja lugeda 
nendevaheliste rollide kõikumatust ja ihaldatud dialoogi puudulik-
kust, siis siin õnnestub autoril kohalikku (kui ta oli kohalik) inimest 
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petta, nii hästi on ta suutnud end võõraga samastada. See peituse-
mäng õnnestub osaliselt tänu sellele, et Kronbergil on, kelle eest end 
peita ja kellele vastanduda – need on turistid, tänu kellele võib saada 
kas või mõneks ajaks võõraks (see on turistide ala, kus ta parasjagu 
asub). Kuna Hindrey sõltub mugavusest, on tal kaasas kohalik teener 
ning puudub keegi kolmas, kellest oleks saanud distantseeruda. Ta on 
tihnikus, sümboolses asukohas, mis esindab eurooplasele kõike võõrast 
(Kerr 2008: 131). Tema etendus on aga rohkem eneseirooniline ja hale-
davõitu mäng, mis groteskselt tõestab tõelise võõra-dialoogi puudu-
mist ja näitlikustab omast distantseerumise võimatust.7 

Kahes fragmendis toodud olukorrad on märgilised ka koloniaal-
sete ja tänapäevaste kosmopoliitsete reisikirjade võrdlemise mõttes. 
Tänapäevase reisikirja puhul on oma kategooria palju muutlikum ja 
paindlikum, kriitilisem traditsioonilise oma ja turistide reisitarbija-
liku praktika suhtes. Mõlemad johtuvad aga samast eksootika avas-
tamise ihast ega suuda toime tulla ilma oma ja võõra opositsioonita. 

Oma omade keskel: väikerahvad ja marginaaliad
Eurooplase auto-imago on kasutusel tavapäraselt siis, kui reisikohaks 
on kaugemad maad, kuid Euroopa-sisese reisi kontekstis on olukord 
hoopis teine. Noor-Eesti autoritele tekitas see päris suuri raskusi, kuna 
sotsiaalne vastukaja eestlastele kui rahvusele oli parimal juhul mini-
maalne. See pani Tuglase muretsema:

Mul on meie rahvuse „rahvusvahelisest“ seisundist mõningaid koge-
musi ja kõik need on ühteviisi vähe meelitavad. Meid pole olemas 
„Euroopale“, ja kui meist kuuldakse, siis ei ärata see konkreetse-
maid kujutlusi. Veel vähem ütleb võõrale meie „kõlav emakeel“. 
Kord juhtus üks prantslane mu seltsimehelt küsima, mis keelt me 

7  Võõra vaikimise või rääkimise võimatuse/soovimatuse motiiv on levinud troop 
eri maade reisikirjades, mida on käsitlenud ka Said (1978): kui võõras ei saa euroop-
lasele arusaadaval viisil vastata, on eurooplasel õigus rääkida tema eest. Põhili-
selt seda Hindrey antud lõigus ka teeb. Teisal kirjeldab ta äikesetormi müristamist 
kui ehtsat Aafrika häält, mis küll omakorda viitab erilisena nähtud võõra loodus-
lähedusele ja põhiliselt kordab tsivilisatsiooni ja looduse opositsiooni poeetikat.
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räägime. Ja seltsiline vastas, et see on alles hiljuti loodud keel ja 
praegu seda üksnes meie kahekesi kõneleme. Ning võite kindlad olla, 
et võõra huvi selle uue volapüki vastu palju suurem oli, kui puhul, 
mil ta oleks teadnud, et seda keelt kuskil maailma ääres üks miljon 
inimest kõneleb! Meid pole ka keeleliselt olemas. [---] Näis lootusetu 
olevat neile [itaallastele – B. V.] Soomest rääkida, päris venelaseks ei 
saanud end ka nimetada. Ja seepärast ütlesin, et olen „põhja-vene-
lane“. Põhja-venelane? – see pani nad mõtlema. „Olen kuulnud küll 
Põhja-Ameerikast,“ ütles perenaine, „kuid et oleks olemas Põhja-
Venemaa, seda pole keegi kuulnud“ (Tuglas 1989: 60–61)8. 

Tolleaegse eesti reisija enesemääratlus pidi vähemalt sel määral, et ta 
saaks end teistele tutvustada, olema võimalikult labiilne ja paindlik, 
võtmaks oma mentaalsesse kategooriasse baltisaksa, vene, soome ja 
muid võimalikke tegureid (omada teatud varuidentiteeti, mis tagaks 
äratundmise laiemal skaalal). Samas, Tuglase Hispaania-reisikirjas 
on kirjeldatud, kuidas autorit ümbritsevad Venemaalt pärit must-
lased, kes tunnistavad ta omainimeseks ja kaasmaalaseks. Vähemalt 
hüüab niimoodi mustlaste pealik, kui üks noor naine tahab Tuglasele 
pakkuda oma ennustusteenuseid: „Jäta oma inimene rahule!“ (Tuglas 
1989: 22). Siinkohal tuleb kahjuks osutada sellise teema nagu „Euroopa 
väikerahvad ja marginaalsed sotsiaalsed grupid eesti reisikirjan-
duses“ täielikule puudumisele teaduslikes uurimustes. Visandlikult 
võib pakkuda, et oma identiteedi kujunemine reisi ajal oli pingeline 
ja keeruline kogemus: kohtudes mustlastega, kes võtavad ta omaks ja 
saadavad teda teiste reisijate imestuseks kõik koos rongile, on Tuglas 
ühelt poolt viisakalt vaoshoitud, teiselt poolt aga kriitiliselt tähele-
panelik. Ta on hästi teadlik ohtudest, mis võivad reisijat mustlastega 
kokku puutudes varitseda, ning seejuures ka piisavalt leplik, et mitte 

8  Vrd Hindreyga: „Ma kartsin täna, näiteks, kindralkuberneri sekretäri noort 
abikaasat, kes Bomast väikese aurikuga tuli, meie lauas sõi ja väga jutukas oli. 
On, nagu ei peaks tõsiste ettevõtete juures üldse mitte daame olema. Ja pealegi 
– seleta muudkui alati, kus Eesti on“ (Hindrey 1929: 50). Varuidentiteedi puudu-
mise korral venis tutvustav protseduur arvatavasti tüütuseni pikaks. Paneme 
tähele ka teatud feminismivastast tonaalsust – oma ja võõra vastandusel läheb 
arvesse ka autori sugu.
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näidata välja tülgastust või antipaatiat, vaid teha veidi nalja „auväär-
sete burgoslaste“ imestuse üle. 

Eraldi teema on juutide kujutamine reisikirjanduses, kus paraku oli 
asi 20. sajandi alguses sümpaatiast ja sallivusest väga kaugel.9 Teiste 
Euroopa väikerahvaste kirjeldustes on paljus näha omaenda peegel-
dust. Võtkem kas või Tuglase sõnad baskide kohta. Ta küll kirjutab, 
et see rahvas on võõras meie mõttemaailmale, aga: 

Aga ometi on ka baskidel olnud suuruse aegu. [---] Kuid need ajad 
on olnud ja läinud. On jäänud väikerahvas, kes võimsate naab-
rite poolt mägedesse surutud, kuigi on säilitanud omad endised 
rahvustunnused. Nüüd omandavad need algeurooplased aegamööda 
Euroopa haridust. Nende kunstielu on algeline, pearaskus on veel 
rahvaluulel, rahvalikes müsteeriumides, pallimängudes ja tant-
sudes. [---] Mitte-aaria tõugu rahvas, nagu arvatakse, – kuid seal-
samas nägin, kuis mees just samade liigutustega tubakat süütas 
nagu aarialanegi. [---] Mis eraldas teda nüüd „aarialasest“? Ta 
välimus? Kuid ses suhtes ei erinenud ta kuigi palju edelaprants-
lasest. Ta mõttemaailm? Kuid ka selle on tuhandeid aastaid valit-
senud ühine ümbrus ja elutingimused sarnastanud. Vahe on võib-
olla ainult mingis hingeelulises varjundis, mis alati väikerahva liiget 
seirab: oma väiksuse ja jõuetuse, kuid ühtlasi ka rahvusliku kohus-
tuse tunne (Tuglas 1989: 11–12). 

Loomulikult mängisid auto-imago kujundamisel olulist rolli ka koha-
välised kriteeriumid, nagu näiteks sotsiaalne staatus. Kui rahvuslik-
geograafiline määratlus oli hoolimata valikuvõimalustest (Eesti, 
Põhja-Venemaa, Euroopa jne) üsna paika pandud, võimaldas sotsiaalne 
staatus palju enam mänguruumi: Aafrikas või Aasias see kindlasti 

9  Vrd Rumori 1938. aasta tekstiga „Lühikesed pildid Palestiina siseoludesse“: 
„Nimetame asju õige nimega. Eesti rahvas peab juuti nöörijaks ja petjaks. Kui 
oma mees su nahka ei võta, siis tüssab juut ikkagi. Teiseks peeti juuti kehkadi-
veiks – seda peamiselt tema kempleva ning kirgliku iseloomu pärast. Eestlane 
ise on ju venivillem. Ka koomiline keelemurdmine tegi juudi vanasti rahva sil-
mis veidraks. Minu isatalus anti meelsasti öömaja nii venelastele kui ka juuti-
dele. Aga ema ütles ikka: juut on alati justkui ehmunud. Kaubajuudile lausus ta 
kord: „Joske, sa oled täna justkui püssirohtu võtnud. Pole sul hõngugi aega jutu-
ajamiseks, aina vehkled“ (Rumor 2008: 238). 
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tõusis ja nii mõnigi autor on lubanud oma kaasreisijate kohta ka 
üleolevaid iroonilisi märkusi:

… täna juba kolmveerand rahvast õhtul smokingis, tervishoiu 
pea valitsuse direktor ka – mina üksi selles lauas ilma. Seejuures 
kogu selle seltskonna seas – meid oli siin 115 – ainult 14, kes oma 
välimuse poolest Euroopas maksvat mõõtu seltskondliku gradat-
siooni suhtes välja annaksid, selle kuuluvuse suhtes, millega silm 
harjunud (Hindrey 1929: 11). 

Smokingu ehk euroopaliku riietuse kandmine ei tee teisi reisijaid veel 
mõjuvõimsateks eurooplasteks, kuigi mõnigi neist kuulub „Kongo 
riigi esimeste jõudude hulka“. Autorit ümbritsevad tõusikud, „suure 
vastupidavusega“ „julged mehed“, kes hoolimata oma kohalikust edust 
tahavad siiski säilitada ka oma euroopalikku renomeed. Hindrey 
iroonia nende näiliste pingutuste üle on aga seda dramaatilisem, et 
ta ei ole lihtsalt passiivne vaataja ega kõrvalseisjast moralist – millist 
rolli ta küll tahab endale taotleda –, vaid ainuke, kellel see smoking 
oli puudu, ehk siis must lammas, teistega kokkusobimatu reisija. 
Tema võetud kriitiline mentorlik poos varjutab selles kontekstis ka 
tema enesemääratluse keerulisust – reisija maalt, mida keegi ei tea, 
ajakirjanik suuremate kohalike tegijate seas (osalt seletab see, miks ta 
mainib kogu aeg palku – kui palju keegi saab, kas isegi ilma vajaliku 
hariduseta jne). Hindrey ei ole sunnitud mitte ainult kogema eksoo-
tilist Aafrika võõrast (kultuuri, inimesi, kohti jne), mille kohta tal on 
juba teatud stereotüüpidel ja üldteadmistel põhinevad arusaamad, 
vaid ka pidevalt modifitseerima omaenda auto-imagot, konstrueerima 
enda kuvandit, kuhu kuuluvad nii väike Eesti kui ka uhke Euroopa 
ja veel paljud teised nähtused ning võimalused. 

Kokkuvõte
Vaadates tagasi selles artiklis toodud näidetele, võib öelda, et oma 
avastamine on eesti autorite reisikirjades psühholoogiliselt keeru-
line ning aeganõudev protsess: eurooplaseks saamine eeldas osali-
selt ka Eesti-väliste mentaalsete kategooriate kasutamist, tihtipeale 
kahtlase „valge mehe moraali“ laenamist ja selle tulemusena võõra 
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erilisuse rõhutamist või võõra demoniseerimist (kuigi eesti autorite 
enda rahvusajalooline minevik pigem soodustanuks kaastunnet 
mustanahaliste ja teiste koloniseeritud maade elanike vastu). 20. 
sajandi esipoole eesti reisija oma-kujutelm seisab nagu läve peal: 
veel ei tunnetata end eurooplasena, kuid ihaldatakse seda omaks 
võtta, ollakse kriitiline ja skeptiline mõningate pakutud variantide 
suhtes ning üksiti matkitakse levinud tavasid ja stereotüüpe. See 
reisija on tähelepanelik, vaistlik ja uudishimulik õpilane, kes alles 
proovib oma häält maksma panna. Niiviisi sobib see suurepäraselt 
kokku reisi hariva ja enda avastamise eesmärgiga, mille tulemu-
seks ongi eesti reisikirjanduse õitsemine ja väga suur populaarsus.

Tuleb siiski tõdeda, et sugugi kõik uurijad ei jaga optimismi reisikir-
janduse haridusliku ja maailmavaadet laiendava funktsiooni suhtes. 
Vaieldes vastu Tzvetan Todorovi positiivse meelestatusega seisu-
kohtadele näiteks tema uurimuses „Les morales de l’histoire“ (1991), 
väidab Lisle, et reisikirja koloniaalpoeetika ei võimalda tegelikult 
öelda midagi täiesti uut ja rajaneb enamasti „vanade heade“ tõdede 
korrutamisel, mis omakorda võib kaasa tuua nostalgia kolonialis-
miaja järele ning kahjustada maailma poliitilist kliimat. Reisikirjad 
jäävad tema hinnangul endiselt populaarseks, kuna toituvad võõra 
representatsioonist, mida on kasutanud kolonialismiajastu autorid, ja 
pakuvad sellega võimaluse põgeneda tänapäeva maailma „poliitili-
selt korrektsest“ suhtumisest rassi, soo, seksuaalsuse ja seisuse kate-
gooriatesse (Lisle 2006: 19). 

Tänapäeva maailmas on oma ja võõra opositsioon uuemate olukor-
dade ja probleemide valguses (Eestis elavad rahvusvähemused, pagu-
laste vastuvõtt, hirm islamiusuliste ees jne) endiselt aktuaalne. Selles 
kontekstis võivad möödunud aegade reisikirjad taaselustada teatud 
vanu koloniaalajastu mõtlemisvorme, foobiaid ja stereotüüpe ning 
„nähtamatult“ mõjutada või kinnitada oma lugejate teatud arvamusi 
ning seisukohti. Sellest johtub vajadus läheneda meie reisikirjandus-
pärandile kriitilise imagoloogilise pilguga. Antud artikkel suutis 
loodetavasti anda panuse selle kirjandusteadusliku protsessi aren-
gusse.
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Imagining the Self in the Estonian 
Travelogues of the first half of the  

20th century based on the texts 
of E. Bornhöhe, K. A. Hindrey, 

F. Tuglas and K. A. Rumor

Summary
This article examines how different Estonian travel writers from the 
first half of the 20th century and one from the early 21st century 
represented the Self as a vital part to travel writing, and the binary 
opposition between the Self and the Other. In contrast to the Other, 
the Self is usually described as a stable, knowledgeable, static and 
positive representation, but I want to argue that in many ways it was 
a very vivid, fluid and dynamic part of travel encounters, which was 
influential in constructing the identity of the traveller. 

Writers from the early 20th century, especially those connected 
with the Noor Eesti literary movement, wanted not only to broaden 
their experience of the world, but desired to establish themselves as 
Europeans during their travels which also meant borrowing certain 
practices, views and ways to see the Other and to compose travelo-
gues. Their travelogues were also deeply connected with their repre-
sentation of the Self, which can be attributed to space (homeland, 
Estonia, Europe and its civilisation), fellow travellers (individual 
travellers or tourists) and other European nations. The Self as space 
could generate nostalgia and the feeling of belonging somewhere 
in travel writings, but it also could be treated as a tool of measure-
ment in regards to the Other, or be described as something boring 
or lacking in contrast with the exotic Other. Representation of Euro-
pean Self couldn’t be made without borrowing certain orientalist and 
colonial views, which weren’t historically familiar to Estonians, who 
were themselves colonial subjects in the past. The resulting twisted 
double vision made these travelogues imagologically ambiguous. Non-
European people or nations from the border areas of Europe (like the 



97

Portuguese or Russians) may be represented as less civilized, when 
compared to Central European nations, and may even be in open conf-
lict with the writer’s personal views. The Self also couldn’t allow the 
traveller to try to be or at least to imitate the desired Other and the 
most successful attempts were made when writers had to distinguish 
themselves from the tourists, which were mostly treated like a lower 
variant of the Self. Another problem faced by Estonian travellers 
was the need to have an extra identity, because of the lack of know-
ledge about Estonia in general. So Imagining the Self during these 
journeys was always a deeply important and culturally vital prac-
tice, which combined wrestling with the colonial ideology of Europe, 
differentiating themselves from smaller nations and subcultures and 
trying to establish an already doomed dialogue with the Other and 
thus regaining their identity.
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