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TUGLASE REIS LÕPPU 

Improvisatsioon kahe novelliga 

 

 

Rääkides eesti klassikutest reisijatena tuleks öelda: Friedebert Tuglas reisis elu 

jooksul palju.
1
 Ütleksin isegi nii: Tuglas oli XX sajandi esimese poole eesti 

kirjandusloos kõige radikaalsem, kõige maksimalistlikum reisija. Mida see 

tähendab? Tõepoolest, ma näen juba Karl Rumori uurija Janika Kronbergi 

õigustatult küsivat pilku. Püüan mõne näite varal öeldut selgitada, kusjuures 

käsitlen mõistet reis täiesti vabalt, läbisegi nii biograafilise seigana kui ka 

artefaktina. Lähtun siinjuures Tuglasest endast, kes teeb sedasama, kirjutades 

1913. aastal Johannes Aavikule oma reisipalavikust. See nõuab pikemat 

tsiteerimist. 

 „Ah, miks ei ole mitte käepärast miljonid! Siis võiks omast elust kui 

mitte eepilise poeemi või lüürilise luuletuse teha, siis vähemalt ühesoodulise 

reisiromaani. [---] …olla ühtesoodu teel, ikka teel, ilma sihita ja otstarbeta kuni 

elu on. Olla nõnda teel, et viimaks isegi selle interessi kaotad, mis ühe linna või 

maa nimi pakub! Sõita Nord Capist Tulemaale, Lhassast kusagile Mehikosse või 

võtta ette teekondi kaugetele saartele, kusagile Tahiti või Samoa saarele! Selles 

elus oleks juhuslikkus, otstarbetus printsiibiks saanud, kuna meie harilikult just 

juhuslikkuse, otstarbetuse vastu võitleme ja nii siis kõige armetuma 

kompromissiga peame leppima. Emb-kumb! Kuid realne elu ja realne inimene – 

need on kõige igavamad, eba-printsipialsemad nähtused.“ Ja paneme tähele, 

selle küllaltki radikaalse reisimanifesti juurde on surmaeelne Tuglas 1971. aastal 

õhanud: „Romantism!“
 2
 

                                                           
1
 Kirjutise aluseks on sõnavõtt konverentsil „Kirjanik kohvriga“ 16. IV 2010 Tallinna Ülikoolis. 

 
2
 F. Tuglas J. Aavikule 4. XI 1913. Rmt.: Kultuurilugu kirjapeeglis. Koostanud ja kommenteerinud H. Vihma. 

Tallinn, 1990, lk. 79-80. 
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Tuglase reisipalaviku taustaks oli sundseis, poliitilise pagulase staatus, 

kuid ka vabalt kodumaal elades oleks tsaariaegne Tuglas tõenäoliselt reisinud 

palju, ehkki ajaliselt väiksemas mastaabis. Jah, võib-olla siiski märgatavalt 

väiksemas, sest kui vaadata võrdluseks tema „Noor-Eesti“ kaaslasi, keda 

mässaja-süüdistus ei ähvardanud, siis näeme, et nende rännuteed jäid põhiliselt 

Vene ilmariigi piiridesse. Aavik ja Ridala, aga ka näiteks Under ja Semper ei 

pääsenud Tuglase pagulusajal 1906–1917 nendest piiridest üldse välja, Suits 

viibis ainult ühe palava ja mõneti ebaõnnestunud juulikuu Pariisis ja veidi 

edukamal Lindel läks korda sooritada kaks suvist õppereisi Põhjamaadesse ja 

Saksamaale. Tuglasega võrreldes teistsuguse valiku tegi 1905. aasta kaasmässaja 

Karl Ast-Rumor, kes naasis pagulusest Eestisse, istus kolm aastat vangis ja reisis 

aastail 1911–1912 vaba mehena pikemalt Vahemeremail ja Põhja-Aafrikas. Aga 

temagi suured reisimised jäid hilisemasse aega. 

Nii et pole kahtlust – Tuglas esineb „Noor-Eesti“ ajajärgul oma 

kaaslastele eeskätt reisijana, päris tihti välismaalt saabunud kirja või postkaardi 

kujul. Suits, kes luuletas Itaaliast kui Eesti tulevikust, pidi eraelus leppima 

Torinost saabuvate Tuglase postkaartidega („Sina õnnelik Italias!“). Pole siis 

ime, kui ainuüksi Tuglase meenumine äratab sõbras ikka „kutsuvate kauguste 

meeleolu“.
3
 

Ärgem unustagem sedagi, et Tuglas viibis paguluses oma nooruse 

magusamal ajajärgul, vanuses 20–31. Põhiliselt elas ta sel ajal Soomes (mis 

pakkus teatud kaitset, kuid ei olnud „välismaa“), pikemalt ka Pariisis ning 

rändas mitmetel Euroopa maadel, eeskätt Lõuna-Euroopas, Itaalias ja 

Hispaanias. Noore Tuglase reiside teemat ei õnnestu ühe ülesastumisega 

ammendada, isegi mitte korralikult kaardistada.
4
 

Kuid jätkakem siiski kaartide teemal. 

                                                           
3
 G. Suits F. Tuglasele 31. III 1910 ja 11. XI 1911. Rmt.: Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. IX. 

Tartu, 1976, lk. 112, 139. 
4
 Sellega on tänini kõige detailsemalt tegelenud Ilmar Talve. Vt.: I. Talve, Friedebert Tuglas Pariisis 1909-1914.  

“Tulimuld” 1982, nr. 4, lk. 195-205. 
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Tuglas on kirjeldanud mõttekujutluslikku elevust, mida maakaartide 

uurimine temas tekitas. Eriti need kaardid, mis pärinesid ajast, “kui kaardi 

joonistamine oli alles omalaadi luuletamine!”
5
 Just nõnda kaardistas Tuglas ise 

oma novelle.  „Teoste sünnilugudest“ selgub, et enne novelli kirjutamist 

joonistas ta tihti tegevuspaiga täpse plaani, koos kõigi novellis esinevate 

elementidega.
6
 Iga väiksemgi teekene kanti kaardile. Jutt on siin novellist 

„Maailma lõpus“ (1915–1917), kus merereisile asunud müütiline minategelane, 

keda Nigol Andresen peab vägagi autorilähedaseks, satub tundmatule saarele. 

Paik on ühelt poolt eksootiline ja põnev oma enneolematute taimede ja 

kummaliste hiidelanikega. Reisijat haarab saarel omalaadne lummus ja ta kõnnib 

kui unes. Teisalt muutub õhkkond tasapisi ängistavamaks. Kõik tuttavlik osutub 

võõraks, süveneb üksindustunne, väljapääsuta ekslemine näib muutuvat 

ohtlikuks. Põhiline häda on aga selles, et ta ei saa – tänapäevaselt öeldes –  

keelebarjääri tõttu kohalike elanikega õiget kontakti. Viimases hädas pöördub ta 

ühe hiiglase poole koguni läti keeles. Tõepoolest, võime kujutleda maailma 

lõppu ja inimese meeleheidet, kui ta püüab seal läti keeles teed küsida!   

Kui nüüd paneme need asjad kokku: kaardi järgi joondumine, eksootika, 

uute muljete iha ja nende nautimine, aga samal ajal tundmatus paigas süvenev 

ebalus, suhtlemisraskused, võõristavad kogemused ja koguni 

meeleheiteseisundid à la miks pidin ma küll siia sattuma! – siis näeme müütilist 

novelli „Maailma lõpus“ kui ühte suurt reisi ja reisimise metafoori. Ei maksa 

unustada, et Tuglasel oli selle novelli kirjutamise ajaks juba väga kirev 

reisijapagas. Kõiki mainitud elemente kohtame täiesti reaalelulistena Tuglase 

reisikirjades. (Ja oleme mingil määral ka ise oma reisidel kogenud.) Nii et novell 

võib olla pagulasaja kokkuvõtlik metafoor: peategelase ja hiiglase tütre 

                                                           
5
 F. Tuglas, Teekond Hispaania. Tartu, 1918, lk. 8. 

6
 F. Tuglas, Rahutu rada. Tallinn, 1973, lk. 89. 
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kirglikku, kuid väikesele rändurile lämmatavat armulugu ongi võrreldud Tuglase 

ja Euroopa vahekorraga.
7
 

Maailma lõpp kui reisi sihtpunkt on eesti reisikirjanduse traditsioonis 

olulisel kohal. Tuglas ammutas inspiratsiooni otse rahvuseeposest (kuigi 

novellis on muidki rahvusvahelisi müüdimotiive). Ta ütleb „Teoste 

sünnilugudes“, et „Kalevipojas“ esinev maailma lõpu otsimise episood (XVI 

lugu) oli teda novelliteemana huvitanud 18. eluaastast saadik. Eeposlik aine 

vormus novelliks Tuglase rännakute aastatel ning sai lõpliku viimistluse 

kodumaale naasmise järel 1917. aastal. Tuglas parafraseerib Kreutzwaldi teksti 

ja paisutab sealt ühe osa, Kalevipoja käigu hiiglaste saarele, ja ühe lühiepisoodi, 

Sulevipoja kannupoisi kadumise jäämägede tagusesse soojaparadiisi, novelliks 

„Maailma lõpus“. Muuhulgas läbivad nii Kalevipoeg kui ka novelli-Tuglas enne 

maailma lõppu jõudmist oma laevadel mõistatusliku pimeduse tsooni. 

Millega on siin tegemist meie teema vaatenurgast? 

Kõigepealt tuleb tunnistada,  et „Kalevipoja“ XVI lugu on kahtlemata 

eesti esimene kunstiväärtuslik reisikiri. Mis sellest, et tegu pole 

dokumentalistikaga, vaid mütoloogiaga. Kreutzwaldi eeposeteksti võib 

samamoodi nagu Tuglase novelligi käsitleda metafoorse reisikirjana. (Liiatigi 

teame, et Kreutzwaldile meeldis vaimus mööda maailma ringi reisida ja sellest 

armsale maarahvale pajatada.) Teiseks, Kreutzwaldi „reisikiri“ on tugevalt 

ideologiseeritud – reis esindab siin valgustuse ideoloogiat. XVI loo alguses ütleb 

Kreutzwald, et kangelane läheb tarkusteele (ka targa teele) ja annab mõista, et 

Kalevipoja arvates maailma lõpu nägemine, selle koha nägemine, kus taevas ja 

maa kokku saavad, toob kaasa kohtumise jumalaga, teadvuse avardumise jms. 

Vii mind võõra vainudele, / Ilma otsa ukse ette, / Vanataadi väravasse, 

väljendab Kalevipoeg oma ülimat iha. Ka Tuglasel liigutakse ikka taevaranna 

suunas, mis võiks olla koht, kus taevakupli serv maale kinnitub. Ja hiiglased, 

                                                           
7
 J. Undusk, Maailma lõpus (1917). Rmt.: F. Tuglas, Valik proosat. Kommenteeritud autoriantoloogia. “Avita”, 

2009, lk. 482. 
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kellega kohtutakse, näivadki olevat jumalate tõugu.
8
 (Tänapäeval nimetatakse 

sellist reisimist lihtsalt silmaringi laiendamiseks.)  

August Annist mainib küll veidi pahuralt, et “tarkuseotsimise toonitus” 

Kalevipoja suus tundub kohmakas,
9
 kuid midagi ei ole parata, kogu XVI lugu on 

ülemlaul vaimuvalgusele, mille käigus astuvad üles mitut sorti targad: keeletark, 

tark taat Hiigla maalt, penisavaliste maa tark, Lapu tark, episoodides tuule-, 

mana- jm. targad. Enamasti on nad mõistagi välismaalased või oskavad 

vähemalt nende keelt. Eepose lugu tipneb tarkuseülistusega Kalevipoja suu läbi, 

kus muuhulgas esinevad legendaarsed read kallimaks kui kullakoormad / tuleb 

tarkus tunnistada ja mis lõpeb üsnagi arrogantse teadaandega, et vägevamad 

veerenegu võõra maale, äbarikud jäägu aga koju. 

Muidugi küsime nüüd, kas juba siin on tegu tüüpilise välismaale õppima 

asumise propagandaga? Nii ühemõtteline see asi aga pole. Sealsamas esitab 

Kreutzwald huvitava paradoksi. Reisil silmaringi laiendav Kalevipoeg müüb 

Lapu targale Varrakule maha oma isa tarkuseraamatu, mis asub kodus, on 

kettidega kõvasti seina külge aheldatud ja mille sisust tal pole nähtavasti aimu. 

Vana Kalev saab hauas selle peale nii pahaseks, et ei räägi oma pojaga enam 

sõnagi. Niisiis, selle asemel et uurida esivanemate tarkust, on Kalevipoeg 

rutanud paljutõotavale reisile. Mõistagi käitub ta seal oma koduste asjade suhtes 

üleolevalt.  Aga ilmselt teeb valesti, sest miks muidu ihub paremini 

informeeritud Lapu tark hammast Kalevi pärandraamatu peale, nii et viib selle 

lõpuks ära koos seinaga? Võib-olla sisaldas raamat ainulaadseid teadmisi, nagu 

on arvatud nn. Moosese seitsmendast raamatust, mille legend on eeposes 

esitatud loo aluseks.
10

 

Kreutzwald kirjeldab siin olulist, tänapäevani kehtivat rahvuslikku 

arhetüüpi. Ta kirjeldab nimelt uskumust, et Eestis ei ole piisavalt tarkust, 

mistõttu selle omandamine on võimalik ainult reisides, s. t. välismaal. Ja seda 

                                                           
8
 I. Talve, Maailma lõpus. Fr. Tuglase sümbolismist rahvatraditsiooni taustal. “Tulimuld” 1959, nr. 3, lk. 210. 

9
 A. Annist, “Kalevipoeg” kui kunstiteos. Tartu, 1944, lk. 91. 

10
 Vt.: F. Oinas, Surematu Kalevipoeg. Tallinn, 1994, lk. 77–89. 
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tajub ka maailma lõpus ekslev Tuglase tegelane: “Nad olid lihtsalt targad – ühe 

erilise tarkusega, mida meie ei tunne. [---] Ja õhtul oma asemel silmi sulgedes 

tundsin, kuidas mind nende tarkuse lained ümbritsesid.” (Vahemärkusena 

tunnistagem, et Tallinna Ülikoolgi, kus praegu viibime, pole ju midagi muud kui  

unistus reisist, reisiterminal – kaugel asuvasse hiiglaste universiteeti.) 

Mõneti lahtiseks jääb, kas Tuglase kangelane tõeliselt maailma lõppu 

jõudis. Kreutzwald annab selgesti mõista, et Kalevipoeg katkestab teekonna 

enne lõppu, kui selgub, et teda on eksitatud ja et sihtkohas valitseb võib-olla 

põrguhaud. Ka Tuglase tegelane ei lähe lõpuni, katkestab ohtlikuks muutunud 

suhte hiiglaneitsiga ja põgeneb tagasi kodumaale. Aga nii Tuglase kangelane kui 

ka Kalevipoeg jäävad tugeva rännumeeleolu kütkesse, mis paneb arvama, et 

Tuglase novellil on eepose XVI looga tihedam tundelis-tüpoloogiline seos kui 

seni arvatud. 

Nii ehk teisiti – Tuglas ise tegutses Kreutzwaldi visandatud arhetüübis 

eriti võimsalt. Tema jaoks oli magusa nooruse pikk reis tarkusetee selle sõna 

mitmekülgses tähenduses. 

 

Peatugem seoses sellega korraks mõistel turist Tuglase käsituses. Tuglas on 

esimene, kes tõi selle mõiste kirjanduskriitika pruuki. Ta tegi seda oma esimeses 

pikemas essees „Eduard Vilde ja Ernst Peterson“ (kirjutatud 1908). Tuglas ütleb 

seal, et Vilde on „nagu turist“.
11

 Ta nendib, et Vilde loomingus avaldub 

enneolematu reisijalik haare: „Vilde tööde tegevuskoht – see on Soomelahest 

Vahemereni. Siin on Saksa ja Prantsus, Ungria ja Helvetsia, siin on Peterburi ja 

Berlin, Rooma ja Kopenhagen, siin on Tallinn ja Tartu, Narva ning Muhumaa.“ 

                                                           
11

 Sõna turist  on üles tähendatud eesti esimeses võõrsõnade leksikonis „Ajalehelugeja Sõnaraamat“ (ilmunud 

novembris 1903 ajalehe „Uus Aeg“ kaasaandena). Udo Uibo on osutanud siinkirjutajale ühte sõna varasemat 

kasutust 1897. aasta „Postimehes“ (14. VII), kus antakse ülevaade Stockholmi väljanäitusest, sealhulgas 

„Turistide ehk rändajate osakonnast“.  Herbert Salu ütleb, et Rootsis tuli sõna käibele 1850. aastate keskpaiku, 

kui „masinakultuuri ja ärivaimu laps“ (Posthobustel Jõhvist Rooma. Lund, 1974, lk. 7). Meil kodunes turist 

aegamööda:  Tuglase esseed arvustades pidas Anton Jürgenstein vajalikuks kirjutada turisti järele sulgudesse 

selgitavalt „lõbureisija“. („Eesti Kirjandus“ 1909, lk. 481.) Tollaste peamiste reisikirjanike, Bornhöhe ja Vilde 

reisikirjades enne 1903. aastat ei ole ma turisti kasutamist märganud.  Bornhöhe räägib ikka reisijate, mitte 

turistide lüpsmisest. (“Pühal maal ja mujal”, 1898/1899).  
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Aga –Tuglas jätkab: „Tema stiil, see on turisti päevaraamatu stiil; tema tööde 

sündmustik, see on turisti päevaraamatu sündmustik...“ Ja edasi: „Vilde riik on 

suur. Aga ei ole lappi maad, kus ta ainuvalitseja oleks.“ Kontekstist selgub, et 

ainuvalitsemise all mõtleb Tuglas ainesse süvenemist, selle tõelist tundmist, ja 

turistliku stiili all pealiskaudset kirjeldust. 
12

 

Me saame aru, et ka Vilde reisis palju. Aga mitte nagu Kalevipoeg, vaid 

nagu turist. Siitsamast, turisti mõiste tõlgendamisest ja erinevast 

reisimisfilosoofiast sugenes Tuglase ja Vilde kauaaegne vastasseis. Tuglasel oli 

terav haistmismeel massikultuuri nähtuste suhtes, mille hulka ta liigitas ka 

turisti. Itaalia-mälestustes räägib ta põlglikult „turistide karjast“, Vilde puhul aga 

„igavesest turistist“, „kellel ükskõik on, kus ta õllelaua taga istub, uulitsalehest 

röövmõrtsukatöö kirjeldust loeb ja seljatoe najale lastes möödaminevaid 

naisterahvaid vaatleb [---].“
13

 Tuglas ise tavatses rõhutada, et tema ei käinud 

Euroopas ringi turistina. Ta pikad, üksildased ja kurnavad jalgsirännakud 

tundmatul maastikul (vahel 40 km päevas!) meenutavad pigem palveränduri 

meelsust. (Üks arst on neil ajul Tuglase jalgade seisukorda hinnates soovitanud 

tal invaliidsuse ähvardusel igasugusest käimisest loobuda – õnneks ekslikult.) 

Tuglase reiside taga on veel üks teinegi, samuti üsna monumentaalne 

Euroopa rännutraditsioon, nn. Grand Tour, XVII–XVIII sajandi kõrgklassi 

noormeeste eneseharimisreisid Põhja-Euroopast Lõuna-Euroopasse ja üle Alpide 

Itaaliasse. Kusjuures Alpide ületamine toimis siin ilmselt sama maagiliselt nagu 

maailma lõppu jõudmine. Sealpool Alpe avanes Euroopa oma ajaloolises, 

teadvust avardavas sügavuses. Tuglas kui nooreestlane elas mõnesuguse 

hilinemisega läbi ka selle Suure Reisi õhina. Sel taustal on huvitav, et oma 

esimese reisikirja kirjutab Tuglas hoopis Hispaaniast, kus ta viibis 1913. aasta 

                                                           
12

 F. Tuglas,  Eduard Vilde ja Ernst Peterson. Rmt.: “Noor-Eesti” III. Tartu, 1909, lk. 115–118. 
13

 Sealsamas, lk. 115. 
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algul paarkümmend intensiivset päeva. (Itaalia muljeid, kus Tuglas reisis 1910. 

aasta aprillis ja mais, serveeris ta hiljem memuaaride žanris.)
14

 

Reisikiri „Teekond Hispaania“ ilmus „Siuru“ väljaandena aastal 1918 ja 

oli kantud ajakohasest estetismi vaimust. Igatahes ei prevaleerinud siin 

tolleaegsetele reisikirjadele omane reporter-ajakirjaniku hoiak. Tuglase reis on 

läbi põimunud iluelamuste variatsioonidest. Kord avaneb Andaluusia maastik 

nagu kubistlik maal, kord kangastub Toledo vanalinn Edgar Allan Poe 

õudusjutuna jne. Viibimine don Quijote ja don Juaniga seotud paikades erutab 

Tuglase kirjanduslikku fantaasiat ja annab tõuke tegelaste esinemisele „Felix 

Ormussonis“ (1915), kus nad on nimikangelase peegelkujunditena kesksel 

kohal. 

Aga Tuglas ütleb sedagi, et reis aitab tal kogeda tõelisusetunnet. Ta vajas 

teravaid reisielamusi, et veenduda reaalsuse olemasolus. Mis oli “reaalsus” 

noore Tuglase jaoks? Või tuleks küsida: mida Tuglas oli valmis aktsepteerima 

“tõelisusena”? Võib-olla oleks kõige lihtsam vastata: eeskätt eksootikat! 

Hispaanias imetles ta mauri kultuuri mälestusmärke. (Siit saab alguse 

tunnetusjanuline suhe islamikultuuriga, mis viib ta hiljem Põhja-Aafrika 

reisidele.) Noor Tuglas peab mauride kultuurilist tõusu üheks inimkonna ajaloo 

vähestest imedest, ta räägib Nietzsche vaimus koguni mauride „üleinimlikust“ 

kultuurist. Reisija igapäevane toimetulek, krooniline väsimus, öömajade olukord 

jms. on ka jutuks, aga kas ka see on Tuglasele “reaalsus”, selles ei ole ma 

kindel. Pigem sulab see kokku Tuglast vaevava ebatõelisuse tundega, kuhu 

kuuluvad ka viirastused ja unenäod, mille üheks allikaks on reisiväsimus ja 

muljete üledoos. Aga kirgastavad kultuuri- ja looduselamused Hispaanias 

panevad ta õhkama: “Elu – see pole siiski ainult uni.” 

„Teekond Hispaania“ on eesti kirjanduses esimene proosateos, mille 

üheks varjatud teemaks on küsimus reaalsuse olemusest. Ja tundub, et  noore 

                                                           
14

 F. Tuglas, Esimene välisreis. Pagulasmälestusi Prantsusmaalt ja Itaaliast 1909–1910. Tallinn, 1945. Viimane 

täpsustatud väljaanne: F. Tuglas,  Noorusmälestused. Esimene välisreis. “Eesti Päevaleht”, 2011. 
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Tuglase seisukoht on siin küllaltki radikaalne – ta valib hoolega seda, mida on 

valmis  tõelisusena tunnistama ja tajuma. 

Reis kui intellektuaalne seiklus tipneb novelliga „Rändaja“ (1925), algse 

pealkirjaga „Hingede rändamine“. Siin on reisimise tunnetuslik külg muutunud 

juba ülimalt komplitseerituks. Jaan Undusk ütleb: „„Rändaja“ originaalseks 

taotluseks on katse ühendada Nietzsche üliinimeseõpetus indiapärase hingede 

rändamise ideega.“
15

 Ühelt poolt on tegu Tuglase alter ego’ga, keda näeme 

konkreetsetes peatuspaikades Pariisis, Ahvenamaal ja Oulunkyläs. Teisalt on 

siin keeruline viidete võrgustik, mis näitab, kuidas tavaline rändaja on ülenenud 

reisimise kõrgeima vormini – reisimiseni hinge kujul. (Ülima rännuväsimuse 

seisundis olidki Tuglast tabanud imelikud kehast lahkumise tajumused.) Ja nagu 

novelli lõpp osutab, jõuab teeline ka sihtkohta, nirvaanasse. Kus see paik asub, 

seda pole võimalik meile käepäraste koordinaatidega enam kirjeldada. Igatahes 

on see midagi muud kui maailma lõpp. See ehk ei olegi lõpp, vaid lõplik puhkus 

igasugusest reisimisest. Selle meeleoluga haakub „Androgüüni päev“ (1925), 

nimitegelase karnevalilik reis läbi kultuuri märksõnade ja maskide, mis ei vii 

küll nirvaanasse, vaid uue vaevalise ümbersünni lävele. Novell, mida on lihtne 

ette kujutada kurnava rännakuna muuseumides, näitustel, teatrites, lossiparkides, 

looduskaunites paikades ja labürintlikes linnajagudes. Novelli viimane lause 

„Ma olen väsinud teda jälgimast“, kõlab meie teema kontekstis ka nagu – „Ma 

olen väsinud reisimast.“ 

Igatahes, kõike öeldud silmas pidades mõistame paremini Marie Underi 

palju tsiteeritud pühendusluuletust „Sääl tuli Tuglas...“, mis meenutab Tuglase 

saabumist kodumaale 1917. aasta kevadel: 

 

Sa tulid nagu tuulemaand, 

Just nagu teiselt tähelt, 

Kus imedest Sa osa saand, 

                                                           
15

 J. Undusk, Rändaja (1925). Rmt.: F. Tuglas, Valik proosat, lk. 530. 
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Kus sortsidega räheld. 

 

Sa tulid lõunast, pruun kui maur, 

Su jutustuste kõlast 

Veel kees maailma lõpu aur... 

 

Näeme, et Under teeb siin rea tabavaid vihjeid, mis iseloomustavad 

reisijat-Tuglast, nagu viide tema mauri-vaimustusele ja metafoorselt maailma 

lõpus käimisele. Ja sellega on omakorda seotud viide sortsidega võitlemisele, 

mis viib assotsiatsiooniahela tagasi Kreutzwaldi “reisikirjani”. 

 

Eestipärase reisija-arhetüübi kehastajana oli Tuglas ootuspäraselt üleolev 

koduste olude suhtes. Aga teisalt tundub, et just Hispaanias kogetu on pannud 

noore mehe tõsiselt mõtlema eesti rahva asendi üle Euroopa rahvaste seas. 

Hispaanias-käigu aasta 1913 näib olevat Tuglase rahvusliku enesetunnetuse 

vaatenurgast küllaltki otsustav. 

Ühelt poolt rusub see, et Eestit maailmas ei tunta, et Eestit poleks nagu 

Euroopas olemas. Ta meenutab juhtumeid, kus on üritanud ennast tutvustada 

mõne tuntuma rahva kaudu: “Näis lootusetu olevat neile Soomest rääkida, päris 

venelaseks ei saanud end ka nimetada.”
16

 Ta näeb vaimusilmas Eestit raagus ja 

lumisena, näeb “pisukesi linnasid” ja sipelgatena sekeldavaid inimesi. Kusjuures 

ta ise on selleks ajaks omandanud tubli koguse suurlinlase identiteeti ja 

muutunud kodumaa suhtes üpris kriitiliseks. (Hispaanias haaras Tuglast korraks 

isegi tunne, et ta kuulub rohkem võõrsile kui eestlaste hulka.) Seda meeleolu 

kajastab hilisem novell „Poeet ja idioot“ (1921–1924), kus autori irooniline alter 

ego Ormusson vaatleb Tartut Toomemäelt, mis meenutab talle veidi Rooma 

vaatlemist Monte Pinciolt. Tartlaste peale ta ei või mõeldagi: “Mitte näha nende 

                                                           
16

 F. Tuglas, Kogutud teosed 5. Reisikirjad. Tallinn, 1989, lk. 61. Esmatrükis (1918): “venelaseks ka ei tahtnud 

end nimetada” (lk. 83). 
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igapäevaseid askeldusi, nende ajalehti ja vürtspoode, nende laatasid, 

koosolekuid, pidusid ja matuseid! [---] Mitte minna raamatukauplustesse, kus 

unine kärbes kõnnib aabitsa kaanelt testamendi kaanele ja teises toas istub idioot 

ning kirjutab juhtkirja!”   

Nagu näeme, Tuglas Kalevipoja kombel sõna otseses mõttes halvustab 

koduseid tarkuseraamatuid – aabitsat ja Piiblit. Lisaks on siin jutt tõenäoliselt 

„Postimehe“ raamatukauplusest, mis oli ühendatud toimetusega, nii et 

kõrvaltoas istuv idioot võib kergesti osutuda peatoimetaja Jaan Tõnissoniks. 

Ometi Tuglas ei takerdunud sellesse meeleollu. Hispaania reisikirjas on 

dokumenteeritud hetk, mil 27-aastane mees mõistab, et väikerahvas, kelle 

olukord jääb alati pingeliseks, peab pühenduma vaimsete väärtuste loomisele. Ja 

see väikerahva imperatiiv sobis tema enda pühendumusega. (Kuidas muidu 

saanuks Tuglasest 1930. aastatel üks Tartu vaimu kehastusi – nüüd juba 

liitlasena Tõnissoni kõrval.) Tuglasel ei õnnestunud oma reisidel Eestit 

esindada, aga ta usub: kui Eestis luuakse väärtusi, “kultuuri-kaubareisijaid ilmub 

siis iseenesestki!”  

Pärast Hispaanias-käiku kirjutas ta aga Helsingist Aleksander Tassale: 

“Kardan, et Tartu elutingimised Teile kõike muud kui meeltülendavad ja 

tujutõstvad on. Minus isiklikult äratab aga kõik see kodumaaline närusus ja 

mõttevaesus, otse selle vastu, energiat ja loomise meeleolu  (sõrendus – T. H.) – 

igakord kui ma sääl käin.
17

 Selleks ei tohi aga igatahes mitte liig õrna vaimlise ja 

hingelise struktuuriga olla.“
18

 

Need read tunnistavad meile, et Tuglas sai üle, tuli läbi ka teda Hispaanias 

tabanud väikerahva-masendusest. Ja peab ütlema, et Tuglase suurus ongi 

kõikvõimalikest olukordadest läbitulemises, tema klassikustaatuse aluseks on 

omalaadne reisimehe vintskus.        

 

                                                           
17

 Tuglas käis pagulusajal enda sõnul 16 korda salaja Eestis. 
18

 F. Tuglas A. Tassale 17. IX 1913. KM EKLA, f. 245, m. 219:11. 
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+++ 

 

Saksa okupatsiooni ajal kirjutab Tuglas pikema novelli “Viimne tervitus” 

(november 1941) ja paneb muuhulgas paberile mälestused poolteist kuud 

kestnud Itaalia-reisist (käsikiri dateeritud 1943), mille värvikaim osa on Napoli 

kirjeldus, kus Tuglas viibis 7.–24. maini 1910. Neid kahte, ajaliselt lähestikku 

kirjutatud teksti, novelli ja reisimemuaari, on huvitav võrrelda. 

Napoli oli noore Tuglase kõige ekstreemsem reisi-elamus. Eriti kui 

võrdleme seda varem Napolit külastanud Bornhöhe ja Vilde lahedate lugudega 

kontsertide, muuseumide ja kõrtside külastamisest ning patseerimisega 

mereäärses Villa Nazionale pargis. Bornhöhe saab muide hotellis rõõmsa mulje, 

et Vene rubla on Itaalias küllaltki kõva raha. Tuglase olukorra võtab kõige 

paremini kokku Napoli postkontorist koju vanematele saadetud appikarjekiri 

(16. V 1910): “Kuid ma olen täiesti ilma rahata uulitsale jäänud. Sellepärast, kui 

Teil vähegi võimalik on, siis saatke mulle otsekohe 50 rubla telegrafi teel.”
19

 

Tuglase vanemad olid kahtlemata poja pagulasreiside peamine finantstugi. 

Nad polnud ilmselt vaesed (isal oli Tartus Näituse tänaval maja), sest raha 

saadeti küsimise peale ikka, kuigi mitte ka ülevoolavalt, ja silmast silma nägid 

nad oma “tänulikku poega” harva ning lühiajaliselt.
20

 1910. aasta algul on 

arutatud isegi mõtet müüa maja maha ja asuda välismaale poja juurde elama. 

Kuid Napolisse nende abi ei jõudnud. Ja nii näeme 24-aastast Tuglast hilisemate 

memuaaride areduses: üksinda ülerahvastatud Napoli kitsastel tänavatel, 

söömata, magamata, vihma käes läbivettinuna ja habemesse kasvanuna pättide 

varjupaigas või kirikutrepil tukkumas. Aga siiski ka – kuidas öelda – viimse 

jõuga kultuuri ammutamas (Museo Nazionale, rännak Pompeisse). Ja viimase 

                                                           
19

 F. Tuglas vanematele 16. V 1910. KM EKLA, f. 245, m. 205:2. Tollase postiteeninduse usaldusväärsust, mis 

võimaldas Tuglasele rahasaadetisi mitmel pool Euroopas, kinnitab seegi, et Napolist rahapuudusel ilma margita 

teele pandud kiri on jõudnud adressaadini. 
20

 G. Suits F. Tuglasele 15. III 1910: “Sain Sinu vanematega Tartus viibides kokku. Kuna mina see olin, kes Sind 

viimati nägi, pidin Sinu emale loomulikult võimalikult eksaktilt jutustama, missugune Sa olid, kas lahjaks 

jäänud, kas rõõmsas või rõhutud tujus.” Rmt.: Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed. IX, lk. 111. 
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pliiatsikontsuga viimasele paberitükile novellikatket visandamas (“Vabadus ja 

surm”). Reisikaaslane Ants Laikmaa jõuab päästva rahaga kohale niisamuti 

viimasel hetkel, kui kerjamisest ei paista enam pääsu olevat. Tuglas ei jaksa 

isegi sööma minna, vaid jääb, raha taskus, jalapealt magama. Lahendus aga ei 

lepita. “Ma ei tahtnud küll enam tundigi ses neetud linnas olla,” meenutab 

kirjutaja. 

Napolis-käik jättis sügava jälje ka seetõttu, et osutus ilmselt viimaseks 

katsumuseks, mis vallandas töövõimet pärssiva neurasteenia. See vaevas Tuglast 

1914. aasta sügiseni. Kirjadest vanematele selgub, et Tuglas on tõsisemalt 

haigestunud 1910. aasta keskpaiku. 1911. aasta lõpul ja järgmise algul on ta 

käinud mitu kuud haiglas kulukatel protseduuridel, millest aga ei olnud abi. 

“Eluloolised märkmed” ei esita siinkohal mingeid täpsustusi. Näeme üksnes, et 

Tuglas on sel ajal elanud ligi kolm kuud Genfis, kus ravimine toimus. Võimalik, 

et närvinõrkus tekitas piinlikkust, surmahirmu (“Praegu tean kindlasti, et haigus 

pole elukardetav!”) ja haigust tunnistati eeskätt vanematele. Reisija unistab 

rahulikust ja korralikust elust tuttavate inimeste keskel: “Mina pean kord terveks 

saama! Olen praegu oma vaimlise tööjõu poolest kõige kõrgemal astmel, kuid ei 

või haiguse pärast tööd teha, sest et siis kohe palavik tuleb.”
21

 Haigusele 

iseloomulikult on meeleolu kõikuv. 1913. aasta lõpul planeerib ta suurejoonelist  

reisi, sealhulgas Itaaliasse, aga siis – tervis ikka ei luba. Küllap vaevas ka 

sagedane üksiolek: kord tundub see tervisele hädavajalik, kord mõjub 

haigekstegevalt. (Pariisis olles ongi Tuglas kavandanud raamatut pealkirjaga 

„Üksi“).
22

 Ebakindlast ränduri-elust, üksindusest ja nälgimisest põhjustatud 

trauma võis olla ka põhjus, miks Itaalia-muljed jäid otse pärast reisi paberile 

“kinnistamata”, kui kasutada Tuglase lemmikväljendit.  

 

                                                           
21

 F. Tuglas vanematele 20. I 1912. Ühes hilisemas haigusloos on Tuglas lühidalt märkinud, et põdes aastail 

1909–1914 neurasteeniat. Tervisehädasid on ta kurtnud ka mõnele lähedasemale sõbrale. 
22

 F. Tuglas K. Mägile 27. XII 1909. Koopia UTKK muuseumiosakonna arhiivis. 
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Ometi olid muljed ja eriti Napoli mälestused koos neid saatva 

ahastusmeeleoluga Tuglase teadvuses veel kolmkümmend aastat hiljem 

haruldaselt selged. Nii et ta ei piirdunud ainult reisimälestuste kirjutamisega, 

vaid võttis Napoli tegevuspaigaks ka fantaasianovellis (düstoopias) “Viimne 

tervitus”. 

Novellis avaneb omapärane maailma lõpu maastik. Neljas maailmasõda 

on toonud kaasa tsivilisatsiooni kiire hävingu, “inimlik ajalugu” on lõpule 

jõudnud. Novell algab sellega, et minajutustaja, üks väheseid ellujäänuid, vaatab 

San Elmo mäerinnakult Napolit nii nagu kunagi oma nooruses – ainult et nüüd 

laiub ta ees inimtühi varemeteväli. 

See vaatepilt (ja selle detailsem väljakirjutamine novelli käigus) on 

Tuglase loomingu kontekstis seda kõnekam, et rännakutel tabasid teda tihti 

kirkad nägemiselamused. Selles Tuglase kalduvuses on kahtlemata Moosese 

arhetüübi jälgi, millele osutatakse otsesõnu novellis “Rändaja”: “...nüüd pidi ta 

nägema kui uut maailma Nebo mäelt:
23

 muinasjutulisi losse palmimetsis, mille 

kohal säravad purskkaevude vikerkaared.” Reisipalas “Rändaja nukrus” (1925–

1930) näeb Tuglas aga maailma Sitsiilias, Monte Pellegrino tipult: “Ümber ja all 

segunes veel kõik kui ürgkaoses: pilved, kaljud ning meri. Kuid siis langes kahe 

pilve vahelt hele kiirtevihk nagu muistsel maalil.” See piibellik maailmaloomise 

meeleolu asendub seejärel kadunud antiikaja tajumustega – ta näeb silmapiiril 

müütilist Päikese Saart.
24

 

Seista kõrgendikul ja näha midagi kaunist, kuid kättesaamatut, tajuda 

korraga erakordset ja igatsuslikku ajalis-ruumilist haaret – on üsnagi tuglaslik. 

See on Tuglase kui romantiku vaimse atitüüdi selgeim väljenduskuju. “Viimses 

tervituses” pole aga enam Kaananimaad ega vikerkaare-eksaltatsiooni. Maailma 

üks romantilisemaid vaateid Napoli linnale ja lahele on asendatud vaatepildiga, 

mis tabab reisijat Pompeid külastades. Lisaks mängivad novelli kujunemises 

                                                           
23

 Nebo mäelt Jordaanias näitas Jehoova Moosesele tõotatud maad. 5Ms 32:49. 
24

 F. Tuglas, Rändaja nukrus. Rmt.: F. Tuglas, Unelmate maa. Tartu, 1942, lk. 22-23. 
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oma osa äsjased elamused Tartu sõjahävingust 1941. aasta suvel: “Tegin 

jalutuskäigu piki Emajõe randa: Meltsi tiigist kuni Pontoonsillani ainult 

varemed. [---] Kivisild üksainus rusuhunnik. Ja üle jõe paistsid Kaubahoovi ning 

Turuhoone varemed.”
25

 Ka Pompei “varemetekogu” meenutas Tuglasele 

kivimurdu, millele lähenedes avanes linnaplaan. 

Sõjavapustuse-novellis on nukraid mõtisklusi kultuuri ja inimkonna 

käekäigust, kunsti ja teaduste saavutuste, kogu inimliku tarkuse 

kasutuskõlbmatusest, kui lõheneb ja hävib solidaarne ühiskond. Olukorras, kus 

üksikud ellujäänud peavad taas alustama algusest, kõlbavad raamatud 

tuletegemiseks. Teise maailmasõja aegset “ajapessimismi”, nagu Tuglas seda 

nimetab, on süvendanud Rooma riigi languse lugu, tsivilisatsiooni tsüklilisuse 

kogemus, mida varemeterohke Itaalia reisijale pakub. 

Kesksel kohal on aga päevakajalised viited maailma suurriikide 

pahelisusele. Novelli ei õnnestunud seepärast avaldada Saksa okupatsiooni ajal 

ja ilmselt oli sellega raskusi hiljemgi. 1957. aastal avaldamiseks on novelli 5. 

alapeatükki mõne lause ulatuses prepareeritud nii, et Euroopa suurim riik (s. t. 

Nõukogude Liit) saaks üldises allakäigus erandlikult positiivse tähenduse. 

Asendatud koht on käsikirjast kääridega välja lõigatud. Võimalik, et Tuglas oli 

1941. aasta oktoobrikuus, kui esimene kokkupuude N. Liiduga oli veel väga 

värske, kirjutanud midagi sellist, mida ta ei söandanud säilitada isegi 

mahatõmmatuna. Algkäsikirjas oli rõhutatud ka Esimese maailmasõja järel 

tekkinud väikeriikide edumeelset rolli: kunagi nii kõrvalisena tundunud 

väikerahvad paistavad nüüd ainsate heledate laikudena Euroopa kaardil. 

Trükivariandis pole see motiiv küll kadunud, kuid hinnangut on paari kärpega 

mahendatud (näiteks on kärbitud: "Kui oli midagi värsket, loomisrõõmust 

innustunut kurnatud Euroopas, siis oli see just nende väikerahvaste näitelavale 

ilmumine.”)
26

  

                                                           
25

 R. Tuglas, Metsapäevik. Rmt.: F. Tuglas, Unelmate maa, lk. 79. 
26

 “Viimne tervitus”. Käsikiri, dateeritud 28. X 1941. KM EKLA, f. 245, m. 182: 3. 
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Muidugi on novelli kandvaim hoovus Euroopa kultuuri ihaleja ja esteedi 

sõjaresignatsioon, sest oli ju „reaalsus“ temale tähendanud ennekõike inimvaimu 

erakordseid saavutusi. Ja tema sisemine rebestatus, mis väljendub tõdemuses, et 

kirjandus, raamatud, mida ta oli kunagi hardalt kummardanud, on eluvõõrad ja 

kunstlikud, „ei kajasta elumõtet, vaid mõtteelu“.  

Aga novelli teljestab ka noore Tuglase reisija-kogemus tolles “neetud 

linnas”, mida ta memuaarides nimetab veel “näljalinnaks” ja 

“kannatustelinnaks”. Pole ime, et just Napolist on saanud maailmakatastroofi 

areen, mida saadavad sõnad “lõplikult neetud linn”. Reisimälestusi ja novelli 

kõrvutades märkame situatsioonide mitmesuguseid transformatsioone. 

Noor Tuglas tegeles Napolis mitut puhku meeleheitlikult kirjutamisega: ta 

visandas pargipingil novelli ja saatis koju “lootusetu” kirja. Ise ootas Laikmaalt 

päästvat sõnumit. Novellitegelane kirjutab samuti viimast kirja, sõnumit 

tulevikku, teadmata, kas see kunagi kellenigi jõuab. 

Memuaarid: “Olin jälle Villa Nazionales. [---] Leida ainult kuskilt 

omaette koht, kus võiks kerra tõmbuda ja kõik unustada! Kuid siin piirasid 

kõikjal ainult halastamatud müürid ja nende vahel soputasid pätid satikaid. Kogu 

linn oli ainult kivivangla![---] Otse siinsamas üle oleandripõõsaste paistsid 

luksushotellide vägevad piirjooned. Nende uksed olid suletud, aknad pimedad. [-

--] Siin linnas ei usalda keegi, ei hooli keegi, ei halasta keegi.” 

Novell: “Külm ja niiske talv on taas üle elatud. Ma tean, et mu elu nüüd 

jälle kuude kaupa aina hõlpsamaks läheb. Mu oa- ja kartulipõld Villa Nazionale 

pargis orastab. Olen oma krevetimõrrad Castello dell´Ovo rannas välja pannud. 

Ja mu kits Eulalia näksib praegu siinsamas varemete vahel rohtu. Mul pole 

mingit häda ega kuhugi ruttu. --- Tõepoolest, kas ei võinud ma valida endale 

elukorteriks mõnd Palazzo Reale apartemangu või tubaderida Parco Grifeo 

luksushotellis?” 

Muidugi tekib kiusatus käsitleda “Viimset tervitust” kui teatud 

tekstuaalset kättemaksu nooruses läbielatud alanduste eest. Napoli kaastundetud 
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elanikud on pidanud linnast põgenema ja kunagine hättasattunud reisija on nüüd 

üksinda linna peremees. Ta võib soovi korral sisse astuda mõnda luksushotelli, 

mida ta omal ajal kaugelt piidles, ja peab rikka rahva jalutuskohtades, nagu Villa 

Nazionale peenes pargis, nüüd oma kartulipõldu. 

Kunagist puruvaest reisijat ilmestasid “kaabu, kepp, prillid, kulunud 

Baedeker
27

 taskus” ja peas tiksuv mõte – vest maha müüa. Kusjuures kepp oli 

noorel mehel tõenäoliselt maskeeringu osa, sest pagulane reisis ju Soome 

kunstniku Fredrik Gabriel Ålanderina (1883-1937). Novellitegelane oma eesli, 

kitse ja tallega on seesugustest muredest prii, vaba mees, kes elatab ennast ära 

rahaliste suheteta maailmas. Ja rändab nüüd Napolis ja lähiümbruses “mugavalt 

ja kiirustamata”. Novell ja reisimemuaar peegeldavad tõepoolest kohati 

teineteist nagu positiiv ja negatiiv. 

Kuid loomulikult pole “Viimne tervitus” kirjutatud valusate reisielamuste 

kompensatsiooniks. Tuglas annab hävitava hinnangu Lääne kultuuri inimlikule 

ummikule, mille üheks sümboliks on ülerahvastatud Napoli, tsivilisatsiooni 

kaitsetu närvisõlm. Rahvaste rändamine on lagundanud põlise linnaühiskonna, 

anarhia ja massipsühhoosid viinud inimesed tagasi barbaarsusesse. Teisendades 

oma kunagise Napoli-elamuse suure üldistustaotlusega novelliks, muutub autor 

tahes-tahtmata ise novelli prototegelaseks – kui Lääne kultuuri saadus, kui 

reisija või isegi – kui turist. 

Tõepoolest, meie teema seisukohalt on oluline rõhutada, et Tuglase üks 

viimaseid novelle „Viimne tervitus“, on kahtlemata ka reisikirjandus. See on 

põhimõtteliselt samasugune reisinovell nagu „Kalevipoja“ mütoloogiast 

ajendatud pala „Maailma lõpus“. Mõlema novelli autorilähedased tegelased on 

jõudnud maailma lõppu. Ainult et üks on rännanud ruumis, teine on rännanud 

ajas, tulevikufantaasias.  

                                                           
27

 Baedeker – Saksamaal XIX sajandi teisel poolel levinud reisijuhtide seeria. Varasemat eesti reisikirjeldust 

süüdistati tihti Baedekeri käsiraamatute kasutamises. August Kitzbergi arvates tähendas see isikupäratut 

kirjeldust, kuhu alles Tuglase “Teekond Hispaania” muutuse tõi (“Postimees” 28. VIII 1918). 
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Nii on ehk arusaadav, miks ma nimetasin Tuglast XX sajandi radikaalseks 

reisijaks – tema maksimalistlike sihtkohtade poolest. Muidugi on see tunnetuslik 

teekond, mille tegid võimalikuks noore reisipalavikus mehe erandlikud 

rännuelamused. 

Vabariigi ajal reisis Tuglas taas – Pariisi, Itaaliasse, Aafrikasse, Norrasse. 

Aga need olid heakodanliku turisti reisid, korralikes hotellides, vahel koguni 

sponsori käekõrval, ja neist sündisid korralikud ja faktitihedad reisikirjad. Neis 

ei ole enam seda vagabundlikku värskust, mis Hispaania-reisikirjas, ega seda 

maailma lõpu auru, mis kandub meieni reisinovellidena käsitletavatest töödest.  

 

P. S. Nigol Andresen on eristanud Tuglase novellistikas metafoorilist ja eepilist 

perioodi. Esimese perioodi novellid vahendavad “rohkem lüürilist tunnet kui 

eepilise teose selgust” ja nende hulka kuulub ka novell „Maailma lõpus“ ning 

terve rida teisi novelle Esimese maailmasõja ajast, s. t. Tuglase noore-ea kõige 

viljakamast loomejärgust. Teist perioodi esindavad lapsepõlveromaan, novell 

„Viimne tervitus“ ja mõned muud palad Teise maailmasõja päevilt ja sellele 

järgnenud aastaist, Tuglase küpse keskea lõpp järgust. Andresen toonitab 

„Viimse tervituse“ kujutluste realistlikkust, asjalikkust – ta näeb novelli 

varemetemaailmas detailselt läbimõeldud “maailma lõpu eelset etnograafiat”.
28

 

Novellis leiduvate vihjete põhjal arvutab Andresen välja, et katastroofijärgne 

tegevus toimub 1960. aasta paiku, nii et 1908. aastal sündinud jututegelane 

(sellegi arvutamiseks annab autor viite) on viiekümnendates eluaastates. Tuglas 

oli seda novelli kirjutades 55-aastane, niisiis jutukangelasega enam-vähem 

samas vanuses, eas, mis Tuglase sõnul tähendab “lähenemist tõelisele 

vanadusele”.
29

 

Möödas olid nooruse ajad, kui maailm tundus salapärane, varjas endas 

põnevaid müüte ja teadmisi (tarkust) ning ootas hõlmamist teos ja mõttes – kas 

                                                           
28

 N. Andresen, Friedebert Tuglase eepilise perioodi süntees. Rmt.: N. Andresen, Terendusi. Uurimusi ja 

artikleid. Tallinn, 1979, lk. 34. 
29

 F. Tuglas, Rahutu rada, lk. 111. 
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või teispool nähtavuse piiri. Käes oli tõsiasjadele, võib-olla isegi „reaalsusele“ 

otsavaatamise aeg. Maailma nägemine eepilises selguses, kogu tema hapruses, 

piiratuses, korduvuses ja kaduvuses. Noorus on metafoorne, vanadus eepiline. 

Noorus on romantiline, vanadus etnograafiline. Selle juurde kuulub ka lõpu 

kategooria radikaalne ümberpaigutumine kõnealustes novellides. Lõpp ei asu 

enam mütoloogilises ruumis, vaid enam-vähem täpselt väljaarvutatavas ajas.  

 

Toomas Haug 

Artikkel ilmunud „Looming“ 2011, nr. 2  


