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Anneli Kõvamees

Sissejuhatavat: reisist ja reisimisest

„Lühim tee iseendani viib ringi ümber maailma“ on krahv Hermann Keyserlingi „Filosoofi

reisipäeviku“ (1919) moto. Raikkülas elanud filosoofi pilk läks ehk sageli Veneetsia aknast

välja  vaadates  rändama,  ka  filosofeerimist  võib  võtta  kui  reisimist  mõtetes,  mõtetega

reisimist.  Mõtte,  mõtete  kirjapanemist  võib  käsitleda  liikumisena,  kirjutamine  on  nagu

reisimine:  kirjutaja  teeb  üleminekuid,  kõrvalepõikeid,  tuleb  tagasi,  läheb  edasi,  kaldub

teemast kõrvale,  peab pausi, läheneb subjektile teisest  suunast  ning jälgib asju erinevatest

vaatenurkadest.  Kellegi  mõtete  lugemine  on  omakorda  reisimine:  lugeja  silmad  reisivad

mööda kirjaridu,  kirjanik juhib lugejat.  Raamatute,  ka reisiraamatute   lugemisel  on lugeja

kahekordne  reisija:  liikudes  raamatu  algusest  lõpu  poole,  samal  ajal  liikudes  kaasa

kirjandusliku reisijaga.1

Reisiraamat võimaldab rännata toastki lahkumata, see viib lugeja vaimus kaugetele maadele

ja tundmatute inimeste sekka. Võimalus minna vaimuski kusagile kaugele on eriti oluline siis,

kui  füüsiliselt  on liikumine piiratud,  nagu  see oli  näiteks  suurema osa Nõukogude Liidus

elanute  jaoks.  Sellist  reisimisviisi  kasutasid  paljud,  mida  näitab  ka  reisiraamatute  suur

populaarsus sel perioodil. Kui minna aga ajas veelgi kaugemale, siis võib öelda, et võõraste

maade  ja  rahvaste  kirjeldused  on  olnud  üheks  esimeseks  valdkonnaks,  mille  kohta

ülestähendusi tehti. Suured maadeavastusedki olid suuresti ajendatud huvist teada saada, mis

toimub mujal, kuigi selle kõrval olid olulisel kohal muudki ajendid, mis viisid aegade jooksul

maadevallutuste ja kolonialismini.

Teoreetiline sissevaade: reisikirjandus ja reisikiri

Reisikiri  on  üks  vanemaid  kirjandusliike.  Varaseimad  teated  reisikirjadest  pärinevad

Egiptusest  14.  saj  eKr.  Ajaloolase  Herodotose  ülestähendused  Egiptusest  ja  Aafrikast

pärinevad 5. saj eKr.2 Reisikirja mõistet tuleks erista reisikirjanduse mõistest: reisikirjandus

on kõige üldisem mõiste, mis hõlmab nii reisijuhte, reisiromaane, kui ka reisikirju. Näiteks

saksa, prantsuse ja inglise keeles eristatakse reisikirja žanri (Reisebuch või Reisebericht, récit

de voyage, travel book, travelogue) ja reisikirjandust (Reiseliteratur, la littérature de voyage,

1 P. Fussell,  Travel Books as Literary Phenomena. – S. L. Roberson (ed.) Defining Travel. Diverse Visions.
Jackson: University Press of Missisipi, 2001, lk 113.
2 R. Neithal, Mis on mis kirjanduses. Tallinn: Koolibri, 1999, lk 127; J. A. Cuddon, The Penguin Dictionary of
Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 1999, lk 937.
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travel  writing,  travel  literature,  the  literature  of  travel)  kui  üldist  temaatilist  kategooriat

(mitte  žanri),  mis  hõlmab  nii  fiktsionaalseid  kui  mitte-fiktsionaalseid  teoseid.  Seega

eristatakse  reisikirja  kui  domineerivalt  (ja  eeldatavalt)  mitte-fiktsionaalset  žanri  ning

reisikirjandust kui üldist nimetust tekstidele, mille peateema on reis/reisimine.3

Jan Borm on reisikirja määratlemise juures toonud lisaks sisse dominantsuse aspekti. Mõned

žanrid  sisaldavad  erinevate  žanride  ja  kirjutamisvormide  segu,  neid  saab  määratleda

dominantsuse aspektist. Reisikirja on ta määratlenud järgmiselt: narratiiv, mida iseloomustab

mitte-fiktsionaalne dominant, mis seostub (peaaegu alati) esimeses isikus reisi või reisidega,

mis lugeja eelduse kohaselt on tegelikult aset leidnud, samas eeldades või oletades, et autor,

jutustaja ja peategelane on üks.4 Seega näiteks  Karl  Ristikivi „Itaalia  capriccio” (1958) ja

„Rooma päevik” (1976) on mõlemad liigitatavad reisikirjanduse alla, aga reisikiri, eelnevast

defineeringust lähtudes, on neist esimene, kuna tegemist on reaalselt toimunud reisiga, mille

tegi antud reisikirja autor, reaalselt eksisteeriv isik Karl Ristikivi, kes on nii reisikirja autor,

jutustaja  kui  ka  peategelane.  Seevastu  „Rooma  päeviku”  peategelane  ja  jutustaja  on

fiktsionaalne tegelane Kaspar von Schmerzburg, teose autor Ristikivi.

Reisikiri on ilukirjanduse ja populaarteadusliku kirjanduse piirialal olev žanr. Reisikirjas on

ühendatud  ühtaegu  nii  objektiivne  kui  ka  subjektiivne  pool.  „Reisikirjeldus5 põhineb

objektiivseil faktidel ning kajastab nähtud maade olustikku, loodust, kultuuri, kombestikku,

poliitikat  jne.,  olles  selles  mõttes  dokumentaalne.  Teiselt  poolt  tingib  ta  autorilt-reisijalt

valikut,  hinnangut,  nähtu  isikupärast  mõtestamist  –  seda,  mis  eristab  reisikirja  tarbelistest

reisiraamatutest,  teatmikest,  reisijuhtidest  ja  reklaamväljaannetest”.6 Subjektiivsus  kallutab

reisikirjeldust  ilukirjanduse  valdkonda,  objektiivsus  kallutab  (populaar)teaduse  valdkonda.

Aegadega  on  reisikiri  liikunud suurema subjektiivsuse  suunas.  Reisikirja  algusaegadel  oli

rõhuasetus  objektiivsel  poolusel  (võõrastel  maadel,  objektil)  mitte  reisijal  (subjektil).

Reisikirja  ajalugu  võibki  vaadelda  kui  liikumist  kahe  pooluse  (vaatlev  mina  ja  vaadeldav

maailm)  vahel.  Jutustaja  roll  on  žanri  arengus  muutunud.  Varasemates  kirjutistes  pakkus

vaadeldav  (tundmatu)  maailm enam huvi  kui reisija mõtted,  jutustaja  roll  seisnes  suuresti

nähtu kirjapanekus,7 mis  aga ei  tähenda, et autori  eesmärk oleks olnud varjatud. Varastel

maadeavastajatel  olid  poliitilised  ja  religioossed  tagamõtted  kirjeldatavate  maade  suhtes.8

3 J. Borm, Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology. – Glenn Hooper, Tim Youngs
(eds.) Perspectives on Travel Writing. Aldershot: Ashgate, 2004, lk 18−19.
4 J. Borm, Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology, lk 17.
5 Reisikirja ja reisikirjelduse mõisteid on kasutatud sünonüümsetena.
6 L. Tavel, Reisilt reisiraamatusse. – Keel ja Kirjandus, nr 5, 1986, lk 270.
7 C. Blanton, Travel Writing. The Self and the World. New York and London: Routledge, 2002, lk 6.
8 C. Blanton, Travel Writing. The Self and the World, lk 3.
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Autori  suhtumine avaldub ka teemavalikus,  viisis,  mida ja  kuidas  ta kirjeldab,  mida peab

üldse märkimisväärseks ja millises kontekstis ta nähtut esitab. 

Helen  Carr  on  märkinud,  et  reisikiri  muutus  subjektiivsemaks,  rohkem  mälestuseks  kui

(reisi)manuaaliks, muutus toimus ajavahemikus 1880–1940, sel perioodil on eristatavad kolm

etappi:  ajavahemik 1880–1900,  mil  tooniandev on realistlik,  õpetlik  heroiline seikluslugu;

1900  kuni  Esimese  maailmasõjani  –  on  vähem  didaktilisust,  enam  subjektiivsust  ja

kirjanduslikkust;  sõdadevahelisse  aega  jääb  reisikirjanduse  tõus,  kirjanduslik  reisikiri  on

dominantne vorm, paljud selle žanri parimad näited ilmuvad autoritelt, kes on võrdselt või

paremini  tuntud  oma  muu  ilukirjandusliku  loomingu  poolest.  Toimus  muutus  detailsest,

realistlikust tekstist, mis sageli oli varjamatult didaktiline või igatahes moraalse eesmärgiga,

impressionistlikuma  stiiliga  teksti  suunas,  mis  fookustus  nii  reisijale  kui  ka  reisile.9

Samasuguse üldistuse võib teha ka eesti  reisikirja kohta. Siingi annavad 19. sajandil  tooni

seiklusliku elemendiga,  õpetliku ivaga reisikirjad,  kirjandusliku elemendi suurenemist  võib

täheldada  20.  sajandi  esimestel  kümnenditel,  kuhu  jääb  ka  Friedebert  Tuglase  „Teekond

Hispaania” (1918), mis märgib kunstipärase reisikirja algust eesti kirjanduses, ning reisikirja

esiletõus 1920.-1930. aastatel. Eesti reisikirja kujunemisest pikemalt allpool.

Ilukirjandusliku  reisikirja  põhitunnuseks  on  subjektiivne,  isikupärane  maailmanägemine.

Ilukirjanduslikult  reisikirjalt  ootab  tänapäeva  lugeja  juba  tuntud  asjade  uudse  nurga  alt

nägemist  ja  huvitavaid  seoseid.  Lugeja  ootab  tasakaalu  kahe  pooluse  −  objektiivse  ja

subjektiivse − vahel. Hea reisikiri on ühtaegu nii väline kui ka sisemine teekond: ühtaegu nii

reis  võõrale  maale  (saab  lugeda  maast,  rahvast,  ehitistest  jne),  kirjutaja  mõtetesse

(mõttekäigud,  mis  tõukuvad  nähtust,  isikupära)  ning  ka  iseendasse  (mõttearendused,

mõtisklused,  mis  tekivad  lugejas  teksti  lugedes).10 Nimetatud  tingimustele  vastavad  ja

kuuluvad  kindlalt  ilukirjandusse  Tuglase  reisikirjad.  Tuglas  on  ka  üks  eesti  kirjanduse

meisterlikumaid novelliste, novellitehnika valdamist on aga peetud tervikliku reisikirjelduse

eelduseks.11

Eesti reisikirjandusest ja reisikirjast

9 H. Carr, Modernism and Travel (1880–1940). – P. Hulme, T. Youngs (eds.) The Cambridge Companion to
Travel Writing. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, lk 74–75.
10 P. Fussell, Travel Books as Literary Phenomena, lk 106.
11 O. Urgart, Novell ja reisikirjeldus 1937. aastal. – Eesti Kirjandus, nr 4, 1938, lk 207.
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Algupäraste  eestikeelsete  reisikirjade  eel  käivad  reisikirjade  tõlked  ja  nn  geograafilised

kirjutised,12 need on kas lühemad või pikemad kirjutised lähemates ja kaugemates  maades

toimunud  sündmustest,  iseloomulikest  nähtustest  või  maa  kultuuri  ja  ajalugu  tutvustavad.

Teateid mujal toimunust leiab näiteks Otto Wilhelm Masingu aastatel 1821–1825 välja antud

Maarahva Nädalalehest.13 Võõraid maid ja rahvaid tutvustas lugejatele ka Friedrich Reinhold

Kreutzwaldi  „Ma-ilm ja  mõnda mis  seal  sees  leida on”,  mis  kokkuköidetuna ilmus 1849.

aastal. Kreutzwald oli ka see, kes tõlkis eesti keelde esimesed reisikirjad. Ta jutustas ümber

A. F. F. Hoffmanni reisiromaanid teosest „Land-und See-Bilder” (1848–1849) ning avaldas

need  „Ma  ja  Merre  piltide”  (1850–1861,  3  jagu) esimeses  ja  teises  osas.  Esimene  osa

keskendub Lõuna-Aafrikale, teine India ookeanile ja Tseiloni saarele. „Ma ja Merre piltide”

kolmandas osas on ameeriklase Elisha Kent Kane’i reisikiri Põhja-Jäämere teekonnast.

Eestlaste  endi  reisimisvõimalused  olid  pikka  aega  üsna  piiratud,  vaid  üksikud  reisisid,

peamiselt misjonärid, sõjaväelased jms ning neistki mitte kõik ei kirjutanud nähtust. Valdavalt

ilmusid esimesed reisikirjad ajakirjanduses, Eesti Postimehes ilmus ka esimene algupärane

eestikeelne reisikiri, Vene sõjalaevastiku masinaohvitseri  Jüri Jürisoni „Eestimehe teekond

ümber  maailma  „Askoldi”  laeva  peal”  (1867–1869),  mis  kirjeldab  reisi  Kroonlinnast

Vladivastokki ja tagasi. Reisi käigus külastati sadamalinnu mitmes maailmajaos.14 Pikemalt ja

põhjalikumalt käsitleb Jürison Jaapanit, selle maa kombeid, tavasid ja iseärasusi, mis talle kui

eurooplasele silma hakkavad. Jaapani ega ka teiste maade kujutamises ei ole tunda üleolevat

suhtumist  teistesse  rahvastesse,  pigem  jäävad  negatiivsesse  valgusse  eurooplased,  kes

asumaadel  oma  üleolekut  põlisrahva  suhtes  üles  näitavad.  Jürison  tõmbab  paralleele  ka

koduse olustikuga, mitmel juhul rõhutab ta hariduse olulisust. Terve reisikiri on  kirjutatult

ladusas  jutustavas  laadis,  iseloomulik  on  sina-vorm,  millega  lugeja  poole  pöördutakse  –

„tahan sulle sest üht ja teist kõnelda”. Lisaks maade ja rahvaste kirjeldustele, sisaldab reisikiri

ka seiku laevaelust ja juhtumistest. Just isiklikud muljed ja arvamised teevad reisikirja huviga

loetavaks ja eristavad seda varasematest geograafilistest teadetest.

Lisaks  Jürisonile  on nimetatud esimese reisikirja  autorina ka misjonär  Hans Tiismanni,15

kelle reisimuljed avaldati  Eesti Postimehe lisalehes ja raamatutena, millest reisikirjana võiks

12 E. Mallene, Algupärase matkakirjelduse kujunemisest. – Edasi 27.04.1957, lk 2.
13 Näiteks tutvustatakse Sitsiiliat: „Ma on soe ma, ja wägga õnnistud; kaswatawad seäl mitmet suagu wiljapuud
kõiksuggust kallist wilja, muist hopis harrimata. Seält tullewad Sitronid, Appelsinid, wigid, mandlid, rosinad ja
kallid plumid; seält tuakse sidi, kallist elli, jodawat wina, ja muud igga paika tarwitatawad kaupa” (Marahwa
Näddala-Leht 21.07.1823).
14 M. Kalda, Teisi 1850-70-ndate aastate autoreid. – E. Nirk (toim.) Eesti kirjanduse ajalugu 2. kd. Tallinn: Eesti
Raamat, 1966, lk 170.
15 R.  Hiie,  Tõllaga  ja  tõllata.  17.-18.  sajandi  reisipilte.  Eesti  Rahvusraamatukogu  virtuaalnäitus.
http://www.nlib.ee/25429
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arvesse tulla „Petlehem” (1865), mis keskendub Jeesuse sünnilinnale, seejuures on (kirjutaja

positsiooni  arvestades  ootuspäraselt)  esiplaanil  kristlik  dimensioon,  põhiosas  keskendubki

Tiismann Jeesusega seotud paikadele ja lugudele, peatudes lühidalt ka linnaelanike elu-olul,

riietusel ja tegemistel.

Eduard Bornhöhe „tõi eesti reisikirjeldusse ilukirjandusliku kujundlikkuse momendi“:16 ta ei

piirdu  faktiliste  konstateeringutega,  vaid  visandab  värvikaid  episoode  ja  tüüpe,  reisikirju

iseloomustab  muhe  vesteline  toon.  Subjektiivne  element  on  oluliselt  suurenenud.

Silmapaistvam  on  „Usurändajate  radadel”  (1899),  milles  kajastuvad  Türgi,  Palestiina,

Egiptuse,  Kreeka,  Itaalia  ja  Prantsusmaa  muljed.  Reisikirjast  tuleb  välja  kirjutaja,  kellest

kujunevas  pildis  on  olulisel  kohal  maailma  avastava  rännumehe  elevus,  avastamisrõõm,

optimism ja muhe huumor. See on 19. sajandi lõpu eestlane, kes alles avastab nii iseenda kui

ka oma lugejaskonna jaoks maailma aja- ja kultuuriloos olulisi paiku. Reisikirjas on ülekaalus

kohtade ja objektide ajalooliste tagasivaadetega kirjeldused, mille sekka on pikitud isiklikke

muljeid. Ei ole nähtust tõukuvaid  pikemaid ja sügavamaid arutlusi või filosoofilisi mõtisklusi

– joon, mis iseloomustab teisigi selle ajajärgu eesti reisikirju.

Reisikirju  on  kirjutanud  veel  näiteks  Andres  Saal,  kes  on  käsitlenud  Jaava  saare  elu  ja

kultuuri raamatutes „All-ilma saladused” (1903) ja „Jaava” (1911) ning Eduard Vilde, kes on

kirjutanud sõidust Pariisi maailmanäitusele 1900. a reisikirjas „Kaks kuud Kesk-Euroopas”,

mis ilmus Eesti Postimehe Õhtustes Kõnedes (1900–1902), ja 1903. aasta reisist Saksamaal,

Austria-Ungaris, Serbias, Türgis, Itaalias ja Šveitsis, mis ilmus Teatajas pealkirja all „Mööda

maad  ja  merd”  (1903–1904).17 1911.  aasta  Ameerika-reisi  elamused  „Üle  suure  vee”  ja

„Esimest korda pogris” ilmusid esmalt Päevalehes (1911, 1912).

Eelkäsitletud reisikirjades on ülekaalus nähtu kirjeldamine, vaatamisväärsuste tutvustamine,

autori  sügavamad  mõtteavaldused,  seosed,  filosoofilisemat  laadi  mõttearendused  on

tagaplaanil. Olulisem on mis, mitte kuidas.  Kunstipärase reisikirja algataja eesti kirjanduses

on Friedebert Tuglas teostega „Teekond Hispaania” (1918) ja „Teekond Põhja-Aafrika” (I-

III,  1928–1930).18 Tuglase  reisikirju  iseloomustab  hea  maa  ajaloo  ja  kultuuri  tundmine.

Ajaloolised  tagasivaated  põimuvad  isiklike  elamuste  ja  kaasaegse  argielu  kirjeldustega.

Anonymuse nime all ilmus humoristlik „Ühe Norra reisi kroonika” (1939), milles koomiline

16 E. Nirk, E. Bornhöhe ja teised ajaloolise jutustuse viljelejad. – E. Nirk (toim.) Eesti kirjanduse ajalugu. 2. kd.
Tallinn: Eesti Raamat, 1966, lk 480.
17 V. Alttoa, Eduard Vilde. – H. Puhvel (toim.) Eesti kirjanduse ajalugu. 3. kd. Tallinn: Eesti Raamat, 1969, lk
188.
18 A. Eelmäe, Friedebert Tuglas. – O. Kruus, H. Puhvel (koost.) Eesti kirjanike leksikon. Tallinn: Eesti Raamat,
2000, lk 616.
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värving  on  saavutatud  vanade  kroonikate  stilistikat  kasutades.  Olgu  siinkohal  toodud

stiilinäide: „Mägedest on teada, et nemad on harilikult alt laiemad, aga üleval ikka kitsamaks

lähevad, kuni lõpuks hoopis ära lõpevad. Aga seda peab Norra mägedest küll ütlema, et nende

lõppemist väga kaua tuleb oodata. Ja mõnel neist enestestki on pea sest pitkast ootamisest kas

halliks või hoopis valgeks läinud”.19

1920.-1930. aastatel kasvas eraldi raamatutena väljaantavate reisiraamatute hulk, silmapaistev

koht  on  reisikirjadel  1930.  aastatel,  mil  esmakordselt  ilmuvad  ka  aastaülevaated.  Kahe

kümnendi  jooksul  ilmub  nii  varem  ajakirjanduses  ilmunud  reisikirjadest  koostatud

kogumikke, kui ka esmatrükke. Näiteks:20 Karl Ast-Rumor „Palava päikese ja fanaatilise usu

maal” (I-II,   1930),  „Palava päikese ja fanaatilise  usu maal” (III,  1931);  Hoia Ronk/Karl

August  Hindrey „Kongosõit”  (1929),  „Rännud,  rannad,  Riviera,  Sõsarsaared  ja  Savoy”

(1937);  Aino  Kallas „Kiirteepildid”  (1929),  „Maroko  võlus”  (1932);  Bernhard  Linde

„Tõusva päikese  mailt”  (1925), „Loova  Kesk-Euroopa  poole”  (1930);  Johannes  Semper

„Risti-rästi  läbi  Euroopa”  (1935),  „Lõuna Risti  all”  (1937);  Friedebert  Tuglas „Teekond

Põhja-Aafrika“ (I-III, 1928–1930), „Ühe Norra reisi kroonika“ (1939).

1940. aastatel on tingimused nii reisimiseks kui ka kirjutamiseks halvad ja seetõttu ilmub ka

reisikirju  vähe,  silmapaistvaim  on  Tuglase  „Esimene  välisreis.  Pagulasmälestusi

Prantsusmaalt  ja  Itaaliast  1909–1910”  (1945),  kus  leiavad  kajastamist  1910.-1911.  a

reisielamused Prantsusmaal ja Itaalias.

1950.  aastate  lõpust  hakkab taas  ilmuma rohkem reisikirju.  Oma osa oli  selles  tõusus  ka

varasemate  reisikirjade  kordustrükkidel,  näiteks  ilmusid  1956.  aastal  Tuglase,  Vilde,

Bornhöhe, Juhan Sütiste ja Evald Tammlaane reisikirjad. Populaarsust kogus ka 1957. aastal

ilmuma hakanud sari „Maailm ja mõnda”, kus tõlgete kõrval ilmus ka eesti autorite teoseid (nt

Rudolf Sirge, Juhan Smuul).21 Reisiraamatud võimaldasid reisimist kirjasõna vahendusel, kui

pääs välisriikidesse oli raskendatud.

Nõukogude ajal ilmub arvukalt reisikirju nii rännakutest suurel kodumaal kui ka välismaal.

Üks viljakamaid reisikirjade autoreid on Vladimir Beekman, kellelt ilmuvad näiteks „Island.

1958”  (1959),  „Sügis  Rootsi  kuningriigis”  (1960),  „Kauge  maa  –  Brasiilia”  (1963),

„Vahemaandumised:  Kanadas,  Soomes,  Armeenias,  Tadžikistanis  ja  Norras  1967–1971”

19 Anonymus, Ühe Norra reisi kroonika. Tartu: Noor-Eesti, 1939, lk 33.
20 Tähestikulises järjekorras, loetelu aluseks on M. Reinold, 1930-ndate aastate reisiraamat kriitikas. – Keel ja
Kirjandus,  nr  11,  1975   ja  A.  Eelmäe,  Följeton,  memuaarid  ja  reisikirjeldus.  –  E.  Sõgel  (peatoim.)  Eesti
kirjanduse ajalugu. 4. kd. 1. rmt. Tallinn: Eesti Raamat, 1981, lk  87–88.
21 L. Tavel, Reisilt reisiraamatusse, lk 273.
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(1972),  „Mehhiko  – Päikesekivi  maa”  (1975),  „Maakera  kuklapoolel”  (1977);  Aira Kaal

„Muljeid ja mõtteid India sõidult” (1958), „Pilk tänapäeva Hiinasse” (1961), „Esimest korda

Armeenias”  (1964);  Jaan Kross  ja Ellen Niit „Muld ja  marmor”  (1968);  Lennart Meri

„Kobrade  ja  karakurtide  jälgedes:  Kesk-Aasia  matkamärkmeid”  (1959),  „Laevapoisid

rohelisel  ookeanil”  (1961),  „Tulemägede  maale”  (1964),  „Virmaliste  väraval”  (1974),

„Lähenevad rannad” (1977); Mihkel Mutt „Reisid ehk Kolm korda Aasias, muust rääkimata”

(1990);  Voldemar Panso „Laevaga Leningradist Odessasse ehk Miks otse minna kui ringi

saab”  (1957),  „Maailm  arlekiini  kuues”  (1973);  Lilli  Promet  ja Ralf  Parve „3×pakitud

kohver” (1958), „Kohtumine Marianne’iga” (1963), „7 kirja Poolast” (1965), „Kahekesi teel”

(1975); Johannes Semper „Mööda maid ja meresid” (1958); Rudolf Sirge „Mitmest kaarest”

(1964),  „Meretaguste  juures”  (1968); Juhan  Smuul  „Jäine  raamat”  (1959);  Evald

Tammlaan „Jänkimehe kroonika” (1961); Ülo Tuulik „Aafrika kuum meri” (1965), „Atlandi

kirjad” (1979), „Kuidas kuulata tormi” (1980); Jüri Talvet „Teekond Hispaaniasse” (1985);

Debora Vaarandi „Uuenevate mälestuste linnad” (1964), „Välja õuest ja väravast” (1970).22

Tuglasliku  reisikirja  kõrvale  tõuseb nõukogulik  reisikiri,  mida toonib tugevalt  nõukogulik

ideoloogia,  sageli  ei  jõua  reisikiri  nn  teisele  tasandile:  reisikiri  jääb  ühetasandiliseks

kirjelduseks nähtust, see ei jõua sügavamate mõttekäikude või teemaarendusteni. Ülekaalus

on  käisin-seal-nägin-seda-siis-käisin-seal-ja-nägin-toda-stiil,  mida  võib  nimetada  ka

turismikirjalikuks laadiks. Ei põimu loetud ajaloo- ja kunstiraamatud, ilukirjandus ja isiklikud

muljed. Olulisele kohale on seatud näidata kapitalistlike maade elukorralduse kitsaskohti ning

tõsta esile ka usu negatiivset mõju.

Enamik reisikirju ilmus Eestis elavatelt autoritelt, paguluses oli reisikirjade osakaal väiksem.

Reisikirju  kirjutasid  näiteks23 Peeter  Arumaa,  Ivo  Iliste,  H.  Merelaid/Henno  H.  Jänes

„Tõusva päikese poole” (1965),  Ilmar Laaban, Peeter Lindsaar  „Neptun ilmus laevale”

(1951),  Karin Luts, Ants Oras, Jaan Puhvel, Elin Toona, Eino Tubin, Vootele Vaska.

1958. aastal ilmus reisikirjade kogumik „Üle maa ja mere”, mis koondab Karl Ast-Rumori,

Salme Ekbaumi, Gert Helbemäe, Ella Ilbaku, Peeter Lindsaare, Karl Ristikivi, Valev

Uibopuu ja Arno Vihalemma reisimuljeid.

Taasiseseisvumisega  kaasnenud  vabamad  reisimisvõimalused  on  eriti  viimastel  aastatel

toonud kaasa reisikirjade buumi, reisikirju ilmub nii ajakirjanduses kui ka eraldi raamatutena.

22 Tähestikulises järjekorras, loetelu aluseks on A.  Klaassen (koost.) Eesti reisikirju 1940–1995. Tallinn: Eesti
Teaduste Akadeemia Raamatukogu, 1995.
23 Tähestikulises  järjekorras,  loetelu  aluseks  on I.  Grünthal,  Eesti  memuaar  ja matkakirjeldus  1945–1965.  –
Mana, nr 1, 1966, lk 36–48.
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Vt  nt  Jaan  Kaplinski „Teekond  Ayia  Triadasse”  (1993),  „Kevad  kahel  rannikul  ehk

Tundeline teekond Ameerikasse” (2000); M. Mutt „Inglismaa päevik” (1995); Olev Remsu

„Kuidas  rikkuda piiri”  (1997),  „Paradiisisaared  Tahiti  ja  Tonga”  (2001),  „Kevad  Hiinas”

(2002), „Kodunt kaugemal. Reisikirjad laiast maailmast“ (2008), „Rongiga maailma lõppu.

Tallinn-Moskva-Vladivastok:  reisikiri  piltide  ja  mälestustega“  (2009);  Peeter  Sauter

„Euroopa hulgus” (2001), „Tsikliga Eestis ja Šotimaal” (2002), „Hispaania saapad ja silmad”

(2005); J. Talvet „Hispaaniast Ameerikasse” (1992), „Ameerika mäed ehk Kaemusi Eestist”

(2000). 2000. aastate teisel poolel hakkavad ilmuma Minu-sarja reisiraamatud (nt Epp Petrone

„Minu  Ameerika“  (2007),  Anna-Maria  Penu  „Minu  Hispaania“  (2008)),  mis  omandavad

kindla positsiooni nii raamatumüügi edetabelites kui ka reisikirjanduse üldpildis.   Minu-sari

markeerib ilmekalt ka subjektiivse poole jõulisemat esiletõusu reisikirjas: külastatavate maade

ja  objektide  loetlemise  ja  kirjeldamise  asemel  on  esiplaanil  kirjutaja,  tema  subjektiivsed

kogemused ja vaatepunkt. Iseloomulik on ka see, et nõukogudeaegsete turismireiside põhjal

kirjutatud reisikirjade asemele on tulnud individuaalsetel  reisikogemustel  ja pikemaajalisel

kohalviibimisel põhinevad reisikirjad.
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