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SISSEJUHATUS 

 
Kafka novell “Jahimees Gracchus”, mille leiame oktaav-
kaustast, kuhu kirjanik aastatel 1916 ja 1917 märkmeid 
tegi ning mis sisaldab mõjukat osa tema loomingust, 
lõpeb peategelase avaldusega: “Ma olen siin, muud ma 
ei tea, muud ei suuda ma teha. Minu paadil puudub 
tüür, teda ajab tuul, mis puhub maa alumistes regiooni-
des.” Jahimees, kes need sõnad lausub, on Schwarzwal-
dis mägikitse jälitades kaljult alla kukkunud ja surma 
saanud. Ta ei ole aga suutnud leida teed teise ilma. Tõe-
näoliselt on selles süüdi surmalaeva tüürimehe hetke-
lisest tähelepanematusest tingitud vaevumärgatav rooli-
pööre. Tüürimehe pisikesest eksimusest aga piisas, et 
Gracchus ei suudaks leida oma paika surnute riigis. Nii 
rändabki jahimees mööda ilma, tuvid kuulutamas tema 
saabumist, ning kui ta kusagil randub ja temalt küsi-
takse, kas ta ka pikemaks jääb, vastab Gracchus lihtsalt, 
et praegu on ta siin, rohkemat ta ei tea ning et ta ei saa 
sinna midagi parata.  

Kafka püstitatud küsimus on keeruline, liiga mahu-
kas, et püüda sellele siin ja praegu vastata. Siiski käin 
selle välja, et järgnevatele probleemiasetustele laiemat 
kandepinda leida. Laenan Kafkalt absoluutsuse dimen-
siooni, mida ta nii lihtsalt suudab edasi anda. On elu ja 
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on surm, kaks kategooriat, mille kaudu adume maa-
ilma. Aga mis siis, kui nende kahe kindlapiirilise sei-
sundi vahel on veel mingi ruum? Mis siis, kui on 
olemas surmalaev, võimalus kahe absoluutse kategooria 
vahele pidama jääda? Kafka küsimus kuulub ulatuselt 
laste maailma, kes alles õpivad maailma tundma ning 
kes kuidagimoodi ei taha leppida vastusega oma ala-
lisele küsimusele “miks?”, nende väikeste umbusklike 
olendite maailma, kes pärast selget, loogilist ja lõplikku 
vastust alustavad ikka vana laulu: “aga mis siis, kui...”.  

Kategooriate üle mõtisklemine ja sõnade tähendus-
tes sobramine on meetodiks, millest olen selle raamatu 
kirjutamisel lähtnud. Tunnistan, et aeg-ajalt kiikasin 
pidepunkte otsides ilukirjandusteostesse, nagu praegugi 
Kafka näite puhul, leides ikka ja jälle jõudu mõttest, et 
kui on neid, kes suudavad esitada küsimusi elu ja 
surma kategooriate kohta, ei tohiks minulgi nappida 
jõudu sootuks lihtsamate küsimuste püstitamiseks, 
nagu seda on Kesk-Euroopa mõtteline geograafia, rah-
vuse kujutletav kokkukuuluvus ning õnnetud poeedid, 
kirjanikud ja mõtlejad, kes seda sõnakindluste raskust 
kandma peavad.  

Teise tugipunkti küsimustele, mida püstitada tahan, 
pakkus mulle katkend Friedrich Nietzsche “Lõbusast 
teadusest”, mis kujutades endast selget põhimõtete dek-
laratsiooni, lõpetab siinse uurimuse. “Ka armastama 
tuleb õppida, ” ütleb Nietzsche; armastus ei tule ise-
enesest. Muusikaski tuleb kõigepealt treenida kuulmist, 
et kõrv suudaks eristada ja taluda uut, kummalist ning 
tundmatut heli. Alles siis, kui kõrv on harjunud mingit 
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heli kuulama, võib ta sellest puudust tunda, seda igat-
seda ja armastada. Raamatu eesmärgiks ongi näidata, et 
Kesk-Euroopa kultuuride paljuräägitud mitmekesisuses 
on aspekte, mille kõla on paljudele kõrvadele seniajani 
tundmatu ning mida tutvustades on ehk mõeldav, et 
ühel päeval ei peetaks nende puudumist enesestmõiste-
tavaks. 

Kesk-Euroopa mõiste võimaldab vaatevälja riigipiiri-
dest kaugemale avardada. Niisuguses kontekstis saame 
minevikku vaadelda laiema nurga alt. Kuid selleks, et 
suunata pilk kodusest ja tuttavast ümbrusest kauge-
male, läheb vaja julgust. Niisiis seisame sama väljakutse 
eest, mille ette asetab meid ühtaegu nii igapäevane ja 
käestlibisev Euroopa mõiste. Seesama soov piirduda 
küsimustes vaid kontinendi keskosaga näitab, et me ei 
suuda veel kaugeltki määratleda Euroopa olemust ega 
tunnistada tema mitmekesisust. 
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MÕISTETE 
VÄLJAKAEVAMINE 

 
Küsigem niisiis, kuidas üldse sünnib mõiste, termin? 
Kust ta tekib? Selle küsimuse olengi endale esitanud, 
sellest saab kogu järgnevat mõtisklust läbiv teema. Kui-
das läheneda Kesk-Euroopa mõistele? Kuidas takistada 
sel laiali valgumast, muutumast erinevate asjaolude 
sasipuntraks, millest polegi enam võimalik aru saada? 
Selleks, et eri päritolu tegurite virvarr ei väljuks kont-
rolli alt, reastavad ajaloolased harilikult hulga põhjusi ja 
tagajärgi, lähtudes kaugeimast minevikust ning ula-
tudes veel kätte jõudmata tulevikku, kus seda luua aida-
nud minevikunägemusel on oma kindel koht.  

Kesk-Euroopa niisugust lähenemist ei võimalda, 
kuna paratamatult tekib oht omistada tolles geograafi-
lises piirkonnas ette tulevatele erinevatele maailma-
nägemise ja -kogemise viisidele ühine lähtekoht ja 
ühine tulevik. Ometi ei paista Kesk-Euroopa erinevate 
identiteetide tagant ainsatki ühist eesmärki, millest 
ühtse ajaloo põhjuste ja tagajärgede ahela loomisel abi 
võiks olla. Ka ei tundu mõttekas püüda otsida välistavat 
definitsiooni, et määratleda, mida üldse lugeda Kesk-
Euroopaks ja mida mitte. Ma ei tahaks anda terminile 
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ühest definitsiooni, kuna sel juhul jääksid piirkonna 
mitmed tahud paratamatult täiesti varju.  

Seda metodoloogilist komistuskivi on õigupoolest 
lihtne vältida. Kesk-Euroopa mõiste tähenduse määrat-
lemiseks tuleb vaid muuta ajalooteaduse loogikat ning 
alustada kõige viimastest jälgedest, mille aeg on min-
gisse konkreetsesse paika jätnud. Alles siis, kui lähim 
materjal on läbi töötatud, võib süvitsi edasi minna. Nii-
siis on vaatluse alla võetud dokumendid reastatud las-
kuvas kronoloogilises järjestuses. Kuid see ei ole ainus 
nähtav eripära, mida tuleb arvesse võtta. Mind huvitab 
ka nimetatud uurimistehnikaga kaasnev hoopis varja-
tum tagajärg: ajaloonarratiivi ümberpööramine, ajaloo 
kui sündmuste dešifreerimisel aegade algusest lähtuva 
teadusharu uurimismeetodi ümberpööramine. 

“Õigusfilosoofia” sissejuhatuses räägib Hegel Miner-
va öökullist, kes tõuseb lendu hämariku saabudes, eten-
dades ühe ajajärgu filosoofilist mõistmist. Alles mingi 
ajajärgu lõppedes võib analüütiline vaim sellest üle len-
nata. Ehkki on küll tõsi, et järelduste tegemiseks tuleks 
ajalugu vaadelda teatud distantsilt, võimaldab tagasipilk 
ka manipulatsioone. Võimalus, et minevik muutub jäi-
gaks sündmuste ahelaks, mis loob ideoloogiliselt sõltu-
va ajaloonägemuse, ei ole mitte hüpoteetiline oht, vaid 
XX sajandi karm õppetund. Nii nägid ajalugu XX sajandi 
kaks suurt totalitaarset süsteemi: fašism ja stalinism. 
XX sajand pakkus meile näite kahe ühtlustava alge äär-
muslikust kuritarvitamisest. Euroopa sai tunda, mida 
tähendab rassipuhtuspoliitikast kantud Saksa natsio-
naalsotsialismi taandamine üheleainsale rahvusidenti-
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teedile. Ent teiselt poolt laotas möödunud sajand suure 
osa Vana Maailma üle kommunistliku revolutsiooni loo-
sungi, mille sihiks oli ühendada kõikide maade prole-
taarlasi ning hävitada igaveseks inimkonna häda, eda-
sist arengut takistav pidur – maailma jaotumine iseseis-
vateks kogukondadeks. Natsismi on lihtne defineerida 
hullunud rahvuslusena, ning kommunismi, selle alg-
perioodi kõrvale jättes, hullunud internatsionalismina, 
mis ei tahtnud tunnistada rahvaste loomupärast ise-
seisvuspüüdlust. Hiljem lisandus võrdsustamisusule 
domineeriva grupi – Nõukogude Liidu puhul vene – 
natsionalism. 

Seetõttu tekitab minus kahtlusi juba pelk mõte 
püüda konstrueerida Kesk-Euroopat jäiga ja ühtlustatud 
identiteedina ning siinkohal ei aitaks ka mistahes ette-
vaatusabinõud. Alustuseks teen ettepaneku kujutleda 
Kesk-Euroopa mõistet ladestu representatsioonina. 
Tundub asjakohane loota, et väljakaevamise edenedes 
saame teada, milliseid jälgi on aeg selle sõna alla peit-
nud. See aga viib meid niisuguse dokumendianalüüsini, 
mis ei vähenda tahes-tahtmata diskursuste mitmekesi-
sust ega otsi ka mõistele ühtainsat, kõikehaaravat 
tähendust. Säärane metodoloogia peaks lubama näidata, 
et üksainus sõna sisaldab tervet hulka mõisteid. Sõna 
sisu täpseks kirjeldamiseks tuleb välja selgitada seegi, 
kes ja mis tingimustes Kesk-Euroopa regiooni defineeri-
da on püüdnud. 

Kesk-Euroopa mõiste ilmumine on puhas ajalooline 
juhus, see ei kuulu mingisse sündmuste mehaanilisse 
ahelasse ning ilmselt ei ole seda võimalik paigutada ka 
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mingisse ideaalsesse, loomulikku järgnevusse. Tege-
mist on mõistega, mis prantsuse filosoof Michel Fou-
cault’ sõnu laenates sündis “võitlustuhinast”. Tema 
veendumus, mille kohaselt peaks ajalooteadus esitama 
sündmusi lähtudes nende unikaalsusest, sellest, mis 
katkestab põhjusliku ahela, aitab mul aru saada, mis on 
toimunud Kesk-Euroopa mõistega ning võib aidata meil 
välja selgitada, miks on Kesk-Euroopa tekitanud nii 
rohkesti poleemikat, miks see on paljudele tähendanud 
varjupaika ja lohutust, kuid samas kutsunud ellu nii 
palju tulihingelist hukkamõistu. Foucault vastandas end 
kindlalt traditsioonilisele historiograafia suunale püüda 
integreerida hajutatud ajaloosündmused jäika katke-
matusse skeemi, mille tulemusena ajalugu kui põhjuste 
ja tagajärgede ahel lähenes oma struktuurilt jutustusele. 
Nii juhtisidki ajalugu pinnalt nähtamatud, kuid ometi 
varjatult kohal olevad väärtused. 

Minu esialgse hüpoteesi järgi on Kesk-Euroopa vor-
mitud haamrilöökidega, see on tasapind, kuhu sünd-
mused on sisse kirjutatud, see on oriendi ja oktsidendi, 
ida ja lääne vastasmõjul tekkinud ristumiskoht, paljude 
läbikukkunud valitsemiskatsete käigus Euroopa kaar-
dile joonistunud lõikumispunkt. Kuigi võiksin tungida 
veelgi sügavamale ajalukku, et uurida minevikust Kesk-
Euroopa alale jäänud jälgi, võtan siinkohal vaatluse alla 
vaid ajavahemiku, kus Kesk-Euroopa mõiste on olemas 
ka kõige umbusklikuma ajaloolase jaoks. Liigun mõiste 
tähenduse jälgedes tänapäevast kuni termini Mitteleu-
ropa ilmumiseni 1915. aastal Saksa poliitik Friedrich 
Naumanni raamatus, kus mõiste esmakordselt selle 
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nime all tähistab täiesti varjamatult Saksa imperialismi 
kõige täitmatumat isu. Need peajooned, mis ei piiritle 
lõppkokkuvõttes ei Kesk-Euroopa lähtekohta ega tule-
vikku, joonistavad ometi selgelt välja piirkonna näo XX 
sajandil. Kuuluda neisse piiridesse tähendab olla talu-
nud neidsamu lööke, olla kannatanud ajaloo suurte 
muutuste tagajärgi. Nüüd aga peatugem ja uurigem 
ladestu esimest kihti, viimast haamrilööki, et näha, mis 
jälje see endast maha on jätnud.  
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TÄHTKUJU ALL 
 
1989 oli ümberkorralduste aasta. Euroopa hakkas taas 
kord ilmet muutma. Seekord oli muutus lõpuks ometi 
positiivne. Kadus Vana Maailma elanike teadvuses 
sügavalt juurdunud jaotus idaks ja lääneks. Kahe maa-
ilma vaheline piir varises kokku, hävis sõna otseses 
mõttes haamrilöökide all, mis purustasid tolle irreaalse, 
olematu ja ometi nii sügava eraldusjoone sümboli, Ber-
liini müüri. Tolle mitte just kõrge ja kaugeltki mitte 
monumentaalse müüri napid kilomeetrid ei paista kos-
mosest kätte nagu väidetavalt paistab Hiina müür. Kes 
teab, võib-olla need, kes otsustasid jagada linna 
müüriga kaheks, et seda oleks lihtsam valvata, teadsid, 
et neil on tarvis vaid sümbolit; ülejäänud osa pikast 
piirist joonistub küllap niigi mõlema poole elanike tead-
vuses. Loomulikult läks vaja ka piirivalvureid, okas-
traati, miinivälju, kuid selleks, et tõmmata piir Lääne-
merest Aadria mereni ja nimetada see raudseks ees-
riideks ei olnud tarvis traditsioonilist reaalset kivi-
müüri. Võib-olla olid müüri ehitajad lugenud Kafkat ja 
võtnud õppust tema novellist “Hiina müüri ehitamisel”, 
mõistes, et kui nad tooksid ehitusele tõelised ehitajad ja 
laseksid püstitada vahitornid ja müüri, mida võiks isegi 
kosmoselaevalt imetleda, kukuks ehitus läbi ega saaks 
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kunagi valmis: monumentaalse, igavese müüri ehita-
mise järele ei oleks võimalik valvata, see väljuks kont-
rolli alt. Tõepoolest jääb mulje nagu võtnuksid nad tõsi-
selt Kafka hoiatust, et valmis jõutaks ehitada vaid üksi-
kud vahitornid ja müürilõigud, suutmata neid iialgi 
tervikuks ühendada. Kuid poolikust füüsilisest piirist 
poleks sugugi kasu. Vaja oli vaid tillukest sümbolit, pisi-
kest lõiku tegelikust müürist, sest tänapäeva ehitajad 
on õppinud kasutama teisi materjale. Euroopa jagamine 
idaks ja lääneks põhineb identiteetide, kujutletud kogu-
kondade loomisel ning just seetõttu ongi jaotus ini-
meste kujutluses nii kaua püsinud ning püsib ka edas-
pidi, võib-olla veel pikka aega.  

2004. aasta suvel võtsid kaks Kataloonia noort filmi-
kaamera ja sõitsid kaubikuga läbi kõik äsja Euroopa 
Liitu astunud Läänemere ja Aadria mere vahele jäävad 
riigid. Nende ettevõtmine oli vaid üks paljudest poliiti-
lisest olukorrast ajendatud katsetest Läänele peaaegu 
tundmatut Euroopa osa avastada. Reisi ajaks ei olnud 
nad veel kolmekümnesedki, mis tähendab, et nad võt-
sid ekspeditsiooni ette vaimustusega, nagu need, kes 
raudsest eesriidest on vaid “kuulnud kõneldavat”. Kui 
Berliini elanikud haarasid müüri lammutamiseks haam-
rid ja kirkad, olid nemad alles lapsed. See tähendab, et 
nad on esimene põlvkond, kelle jaoks ideoloogiliselt 
jagatud Euroopa kehastab vaid minevikku.  

Tundidepikkuse filmimaterjali hulgas, mis nad Bar-
celonasse tõid, leidub pikk intervjuu üheksakümneaas-
tase vanahärraga, kes on elanud kogu oma elu Kobaridi 
või kui soovite, Caporetto lähedal talus, paigas, mis 
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omandas nukra kuulsuse Esimese Maailmasõja lahin-
gus. Selle järelkajasid peegeldavad mitmed tuntud teo-
sed nagu Ernest Hemingway “Hüvasti relvad” või Italo 
Svevo novellid ja romaanid. Asjaolu, et härra Alojz ehk 
Luiggi, nagu ta ise end välismaa reporteritele tutvustas, 
on elanud üheksakümmend aastat seal, kus ta on ela-
nud, näitab, et ta sündis austerlasena, sai kohe seejärel 
itaallaseks, siis jugoslaavlaseks ning 1991. aastal oman-
das veel ühe riigi, Sloveenia, kodakondsuse, olemata 
seejuures kordagi elukohta vahetanud. Ometi ei jäänud 
seegi oluline muutus tema pika elu jooksul viimaseks, 
olid ju ajakirjanikud tulnud talle külla eesmärgiga teada 
saada, mida arvab vanahärra Sloveenia astumisest Eu-
roopa Liitu.  

Raske on sõnadesse panna elurõõmu, mida mõni ini-
mene oma kõrgest heast hoolimata kiirgab, seda kaasa-
sündinud optimismi, millega keegi, kes kannab turjal 
juba üheksat risti (nagu ütleksid sloveenid), üha elule 
naeratab. Härra Alojz on üks neid inimesi, kes jutustab 
ühtviisi loomulikult nooruses pidudel korda saadetud 
tempudest ning tõsiasjast, et tema isa oskas kirjutada 
vaid saksa keeles, kuna tol ajal õpetati koolis humani-
taaraineid just niimoodi, samuti sellest, et tema ise oli 
kõigepealt tutvunud itaalia tähestikuga, kuid et hiljem 
ei piisanud ka oma emakeeles, sloveeni keeles kirju-
tama õppimisest, vaid tutvust tuli teha ka serbohor-
vaadi keele ja kirillitsaga. Mida ta siis ikkagi vastas 
küsimusele Euroopa Liidu kohta? 

Olen intervjuuga tuttav vaatamata sellele, et üksi 
telekanal ei ole seda näidanud. Pealegi ei pruugi minu 
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tähelepanu köitnud avaldus kunagi üheski reportaažis 
kajastuda. Lint filmitud materjaliga jõudis mu lauale 
seetõttu, et intervjuu oli vaja tõlkida sloveeni keelest 
katalaani keelde. Ning kuna tõlkimine nõuab harilikult 
teksti väga täpset lahtimõtestamist, köitis mu tähele-
panu väljend, mis televiisori vahendusel oleks ilmselt 
kõrvust mööda libisenud: “Vaat, Euroopa all…” alustas 
Alojz. 

Euroopa all? Seda väljendit kuuldes ei suutnud ma 
muiet alla suruda. Räägime ju ometi Euroopa riikide 
liidust, Euroopa integratsioonist ja too härra, Euroopa 
kodanik, kes päevast päeva kuuleb neidsamu sõnavõtte, 
mida me kõik, kasutab ometi, ehkki mitte tahtlikult, 
sõna all kui märki möödunud aegadest. Tegu ei ole 
lapsus linguae’ga, vaid sidusa mõttekäiguga. See tuli ilm-
siks automatismi tõttu, mis aeg-ajalt takistab meil öel-
dut täielikult kontrollimast. Tolle ebahariliku Euroopa 
kontseptsiooni taga peituva mõtteahela võiksime kokku 
võtta enam-vähem järgmiselt: kui Sloveenia oli Austria 
all, valitses keiser Viinist, olemata isegi teadlik, et tema 
hiigelvalduste piirides elasid ka sloveenid1 Kui Alojzi 
küla oli Itaalia all, asus valitsus Roomas ning rahvast 
sunniti rääkima itaalia keeles. Järgnes Belgradis resi-
deeriv kuningas, kes asus sama kaugel kui eelmised, 

                                                                  
1 D. Rupel, Essay über das Küstenland. – Begegnungen, 
Ljubljana: Nova revija, 1995. Essees jutustab Sloveenia po-
liitik keiser Maximiliani visiidist Triestesse aastal 1835. Kei-
ser pani tähele, et ehitustöölised ei räägi omavahel ei itaalia 
ega ka saksa keeles. Nii sai keiser esimest korda kuulda, et 
tema valdustes elavad sloveenid. 
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kuid ei liitnud neid oma valdustega, siiski võttis nad 
oma alamaks föderaalse vabariigi marssalimundrisse 
riietunud president samast linnast. Kõik see juhtus 
Jugoslaavia all. Ja nüüd kus elatakse Euroopa all, võe-
takse otsused lehmadelt lüpsta lubatava piimakoguse 
kohta vastu Brüsselis, mis samuti ei asu kuigi lähedal, 
ja kes teab, kas elukutselised poliitikud ja sõnaosavad 
diplomaadid teavad või tahavadki kuulda, millised on 
Alojzi vajadused tema pisikeses talus kõrgmägedes 
Isonzo orus. 

Andestage mulle iroonia, millega kõnelesin vägagi 
tõsistest küsimustest. Ent pole ainsatki poliitikut ega 
filosoofi, kes võiks tollele auväärses eas härrale piiridest 
ja rahvaste kooselust midagi uut öelda. Ta on omal 
nahal nii palju kurja kogenud, et jõudis lõpuks väga 
lihtsale järeldusele. Võetagu poliitilisi otsuseid vastu 
kus tahes, elu elatakse, nauditakse ja kannatatakse 
kohalikul tasandil. Fašistliku Itaalia ikke all möödunud 
noorusaastatest mäletab härra igal õhtul ise majas toi-
munud kooriproove. Kõrvalistes külades hoitakse täna-
seni elus kommet laulda kadestamisväärse meister-
likkusega vanu laule, mida on põlvest põlve edasi pä-
randatud väljapool igasuguseid ärihuvisid2 Kuna itaal-
lased olid keelanud sloveeni keeles mitte ainult laulda, 
vaid seda ka üldse kasutada, pandi Isonzo mägedes 

                                                                  
2 M. Terseglav, Ljudska duhovna kultura (Rahvakultuuri 
pärand). – Seminar slovenskega jezika, juuli 1992. Terseglav 
heidab Sloveenia akadeemilistele ringkondadele ette täie-
likku huvipuudust rahvakultuuri vastu, mida tema sõnul 
põlatakse provintslikuks. 
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lauluproovide ajaks üks inimene maja ette vahti pida-
ma, kehtestatud reegleid eirates.  

Optimism toob Alojzi näole särava naeratuse, ning 
see on nakkav. Nüüd kus tulevikuväljavaated on avar-
dunud, mäletavad inimesed minevikust vaid seikluse ja 
mässuvaimuga vürtsitatud lugusid. Igal juhul pärineb 
siinsete paikade elanikele harjumus peale surutud pii-
rangutele ja keeldudele vilistada ammustest aegadest. 
Nii ei pane imestama seegi, et ühe või teise võimu all 
elamine ei lähe siinsele rahvale suuremat korda. Et 
aimu saada, kuivõrd harjunud on siinsed inimesed 
eluga kusagil eemal asuva võimukeskuse all, mis mäle-
tab sind vaid siis, kui tal sind vaja on, tuleb tutvust teha 
sloveenia kirjanduse tuntuima tegelaskuju Martin Kar-
paniga.  

Nagu vanades rahvalauludes ikka, sattus Martin Kar-
pan lahinguväljale, nimelt oli õukond kutsunud ta Viini 
võitlema Bardausi nimelisest hiiglase vastu, kellest 
keegi teine polnud jagu saanud. Kuid nimetatud stsee-
nis puudub eepiline võiduhiilgus, samuti pole seal ain-
satki kangelast. Karpani taktikaks on kasutada tervet 
mõistust ning mitte end jõudemonstratsioonidest 
pimestada lasta. Vahe mõõk, küütlev kiiver, tuline ratsu 
– kõik see on Karpani jaoks vaid sisutühi atribuutika, 
mida ta sugugi vajalikuks ei pea. Karpan ratsutab kidu-
ral, luidral märal ning tema relvadeks on isesepistatud 
hiiglaslik kirves ja salapärane pärnapuust sõjanui. Loo-
mulikult üllatab säärane groteskne kuju Bardausi, ent 
kui võitlustes karastunud rüütel tõstab mõõga, et tal 
pea maha raiuda, pareerib laia äärega kübarat kandev 
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kangelane löögi sõjanuiaga. Mõõk tungib sügavale peh-
messe puitu ning Bardaus jääb sellest ilma. Edasine on 
juba lapsemäng.  

Kuid sellega ei ole juhtumised veel lõppenud. Kar-
panil seisab ees pikk sõnasõda õukonnas, kus ta püüab 
tehtud töö eest vaevatasu välja nõuda, sest au ning 
kangelasekuulsus ei lähe talle vähimatki korda. Minis-
ter Gregori keeldub otsustavalt ning vaja läheb rohkesti 
talupojakavalust, et pöörduda lõpuks koju kuldmünti-
dest pungil koti ja väga erilise loaga. Nimelt allkirjastab 
keiser isiklikult kaitsekirja, mis lubab Karpanil müüa 
vabalt Trieste sadamast ostetud ning salaja Austria 
sisemaale toimetatud Inglise soola. Võitlus hiiglasega 
annab Karpanile võimaluse muuta legaalseks salakau-
baäri, millega ta elatist teenis. Ometi on mees kogu 
oma elu piiri ületanud, kord loaga, kord ilma.  

Karpan on äärmiselt üksildane tegelane, kes ei 
sulandu õieti sellessegi maailma, kus ta sõna otseses 
mõttes väljaspool paika pandud piire elab ja tegutseb. 
Martini tegelaskuju vastandub täielikult tüünele, maa-
lähedasele külaelule. Maksudest kõrvale hiiliv Karpan 
tegutseb seadusevastaselt, ning õigupoolest pole ta 
muud kui osav ärimees. Tolle kirjandusliku tegelasega 
tahtis Fran Levstik 1858. aastal mõista anda, et ema-
keele kasutamine ei alanda veel kedagi piiratud silma-
ringiga talupoja seisusse. Ühe või teise keele lahuta-
mine ühiskondlikust positsioonist ei olnud sugugi liht-
ne ülesanne. Sellal kui ühelt poolt laiendati sotsiaalset 
ruumi, kus sloveen pidi koha kätte võitlema, edendati 
paralleelselt ka teist, mitte vähem olulist suunda: 
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nimelt asuti väärtustama kõiki valdkondi, millega slo-
veeni keele kõnelejad traditsiooniliselt tegelesid. Talu-
pojad, käsitöölised ja väikekaupmehed nägid, et neilegi 
avanevad uued väljavaated. Ligipääsuga kooliharidusele 
ning esimeste tagasihoidlike võimalustega osaleda polii-
tikaelus tunnistati lõpuks talupoegade vaimseid või-
meid. Ka XIX sajandil alguse saanud ajakirjanduse eel-
duseks oli kohelda rahvast mitte võhikliku pööblina, 
vaid päevasündmusi mõistvate ning nende üle arutleda 
suutvate inimestena. Novice väljaandja Janez Bleiweis 
ütles 1856. aastal, et rahvas, “kes ise oma keelt vägisi 
kodukolde ääres peab, ei tohiks imestada, kui ka teised 
seda väärikamale kohale ei tõsta”. 

XXI sajandi hakul on härra Alojz Kobaridist tolle-
agsete kirjameeste väärikas järeltulija, kes teab, et Eu-
roopa Liitu astumisega jääb kõik oluline püsima. Osa-
võtt esimestest europarlamendi valimistest pärast uute 
riikide liitumist oli vägagi tagasihoidlik, ning seda mitte 
ainult vanades liikmesmaades, vaid ka äsja liitunud 
riikides, olgugi et just sellega oli täitunud üks nende 
suuri unistusi. Kolmekümnest allapoole jäänud osalus-
protsent näitab, et Euroopa Liidul puudub vabatahtlik ja 
vaimustunud poolehoid. Ning ei maksa unustada, et jutt 
käib riikidest, kus vaid kümne aasta eest suutis rahvas 
moodustada enam kui miljonit inimest ühendanud 
inimketi (Baltimaad) või tuua isiklikud veo- ja sõidu-
autod maanteedele, et takistada sõjaväe edasipääsu 
(Sloveenia).  

Läänele piisas 2004 aasta kevadel toimunud vali-
miste madala osalusprotsendi selgitamiseks ebatäpsest 
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väitest, justkui ei mõistaks uue Euroopa kodanikud veel 
päris hästi demokraatia toimemehhanisme. Sellega sol-
vati just nende riikide ilmutatud oskust kommunismist 
rahumeelselt lahti öelda. Seevastu Sloveenias aktsep-
teeriti hääletamisest kõrvalehoidmist isegi rõõmuga: 
sündimus üha kahaneb, üha rohkem inimesi lahkub 
põllumajandusest ja ka valimised ei lähe meile korda. 
Euroopa klubisse astumine on niigi enam kui kindel. 
1985. aastal ilmus Kesk-Euroopa teisitimõtlejate mõju-
kas häälekandjas Cross Currentsis György Konrádi aval-
dus: “Kesk-Euroopa on veider klubi, kuhu ometi tasub 
kuuluda”3 Täna näib, et Konrádi pihtimus võtab kokku 
kõik eurooplaste ambitsioonid. Oluline pole mitte ühi-
nenud Euroopas koos elamise sisu ega olemus, tähtis 
on vaid klubisse kuuluda ning mitte kõrvale jääda. 

Ühinenud Euroopa kaksteist tähte sinisel taustal 
sümboliseerivad müütilist ühtsuseihalust, eshatoloogi-
list eesmärki4 Arv kaksteist väljendab meie maailma-
käsituses täiust, mis ei ole seotud pelgalt ristiusu ja 
kaheteistkümne apostliga kui ühe näitena sellest, vaid 
arvu sümboolne tähendus ulatub hoopis kaugemasse 
minevikku, arvutame ju aegagi selle mõõdu abil: öö-
päevas on kaks korda kaksteist tundi, aastas kaksteist 
kuud… On päris kindel, et kaheteistkümne tähe ringi ei 
saa lõhkuda sedamööda, kuidas uued riigid liiduga 
ühinevad: sümbol kui niisugune on lõplik.  

                                                                  
3 G. Konrád, Is Dream of Central Europe still alive? – Cross 
Currents, 5 (1985). 
4 M. Velikonja, Mitografije sedanjosti (Oleviku mütograafiad). 
Ljubljana: Študentska založba, 2003. 
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Kahjuks on tolle suletud ringi lõplikkusest sündinud 
väga lihtne duaalsus, täiuslik müüt: Euroopa eristamine 
mitte-Euroopast. See annab nii Euroopa sees kui ka 
tolle kujutletava kindluse müüridest väljapool üha alust 
rääkida, et tšehhid, ungarlased, mustlased, sloveenid, 
albaanlased jt. astusid või soovivad astuda Euroopasse 
paigast, mis justkui ei olekski Euroopa! Just nagu tuleks 
eurooplaseks saamiseks sooritada mingi eksam või 
nagu kuuluks eurooplase eneseteadvus vaid neile, kes 
seda väärivad.  

Olles aktsepteerinud seda müütilist diskursust, mis 
kõlab läbi meedia võimsate kõlarite üle kogu konti-
nendi, lepivad nimetatud rahvad asjaoluga, et neil tuleb 
taga ajada midagi, mida neil ei ole ning mis on olemas 
vaid Euroopas, ja mida võib seega kätte saada vaid neid 
Euroopast lahutava müüri tagant. Otsitakse aaret, mis 
asub kusagil, kuhu neil pole asja. Ning lepitaksegi tõsi-
asjaga, et elatakse perifeerias, parandamatus ajaloolises 
peetuses. Ligipääsmatuse müüt, müüt Euroopast, mis 
näeb end tuhandete lampide valgussäras hiilgava kau-
banduskeskusena, kus on kohta vaid õnnele ning kus 
täituvad kõik soovid, on juba sündinud.  

“Olin veendunud, et tähtsad asjad, nagu õnn, asuvad 
ikka mingis kauges paigas, mu peas keerlesid plaanid, 
kuidas neid kätte saada, kuidas jõuda hetkeni, kus elust 
saab, nagu öeldakse, unenägu,” selgitab Miljenko Jego-
rović ühes oma üheksakümnendate aastate Bosnia elu 
kirjeldavas lühijutus. Kannatused on andnud kirja-
nikule teadmise, kui vale on püüda tabada teadaolevast 
maailmast väljapoole jäävaid unistusi.  
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Euroopasse kuulumist ei tohiks võtta kui auhinda, 
mida jagatakse vaid neile, kes seda “väärivad”. Ärgem 
unustagem, et Euroopa kontinent, kus rahvaid ühendab 
sama (mitte küll päriselt üks ja ainus) usk, ühised kom-
bed ja traditsioonid, kus inimesi on mõjutanud ühine 
ajalugu, on eksisteerinud juba sajandeid. 

Pole olemas sümbolit, mille võiks kuulutada a priori 
sallivaks või sõjakaks. Ühtegi märki ei tohiks juba ette 
tituleerida koostöö- või vaenuembleemiks. Sümbolid ei 
ole ei halvad ega head, neil puuduvad nii head kui ka 
halvad kavatsused. Sümbolite positiivsuse või negatiiv-
suse määravad ära praktilised teod, mille tarbeks neid 
rakendatakse või kuidas tõlgendatakse. Seega, kes võiks 
kinnitada, et Euroopa tähelipu all ei panda toime ain-
satki kuritegu? 

Ent tähed, mis juba iidsetest aegadest nii maal kui 
merel ränduritele teed näitavad, võivad juhtida ka 
vaimuradu. Rainer Maria Rilke alustab oma üheteist-
kümnendat “Sonetti Orfeusele” küsimusega, kas taeva-
laotuses leidub ratsaniku nimelist tähtkuju. Poeet 
imetleb mööda teed kappava hobuse ja ratsaniku täius-
likku harmooniat ning loodab leida tolle kujutise 
peegeldust kauges tähistaevas. Ta otsib jälge kahest 
olendist, kes tegelikult on üks. Kuid mehe ja tema 
hobuse peegeldust taevakaarelt ei leia, näeme vaid 
joont, mis tähistab nende koos läbitud teed. Poeet mõis-
tab, et just koos läbitud tee lasebki neil näida nii üht-
sena, et eemalt paistavad üheainsa olendi piirjooned. 
Luuletaja jõuab järeldusele, et tähed valetavad, lastes 
meil ometi hetkeks uskuda, et kujutis on tõeline. 
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Luuletus on mõistatuslik ning valmistab tõlgenda-
misraskusi isegi Paul de Mani mõõtu kirjandusteooria 
asjatundjale5 Kuid samas on võimalik, et too Aadria 
mere kaldal sündinud luuletus sai inspiratsiooniallikaks 
ühele teisele Duino lähistel kirjutatud poeemile just 
nende üksikute fraasidega, mis annavad end arusaada-
vaks mõtteks kokku seada: hobune ja ratsanik moodus-
tavad terviku tänu koos läbitud teekonnale.  

Edvard Kocbeki poeem “Lipica hobused” leidis Slo-
veenia esimestel iseseisvusaastatel laialdast kõlapinda6 
Luuletuse ingliskeelne tõlge on avaldatud antoloogiates 
At the Door in the Evening (Quebec, 1993) ja Terra Incog-
nita (New York, 1997). Nagu pealkirigi ütleb, kõneleb 
luuletaja Karsti piirkonnas asuva Lipica hobusekasvan-
duse hobustest, kellega varustati ainuõiguslikult kuulsat 
Viini õukonna Hispaania Ratsakooli. Lipitsa tõugu 
hobune sünnib süsimustana ning täiskasvanuna saab 
temast valge graatsiline loom. Luuletaja pöördub oma 
poja poole, selgitades talle, et Viinis kõnelevad keisrid 
diplomaatidega prantsuse keeles, võluvate näitlejanna-
dega itaalia keeles, piiritu jumalaga hispaania keeles 
ning teenritega saksa keeles, kuid sloveeni keelt kasu-
tatakse Viini õukonnas hobustega suhtlemiseks. Selline 
kokkuvõte katkestab välgunoolena igasuguse enesega 
rahulolu.  

                                                                  
5 P. De Man. Allégories de la Lecture”, Paris: Galillée, 1989. 
6  Luuletus kujunes üleminekuajal omamoodi motoks. Teiste 
hulgas käsitlevad seda põhjalikult Drago Jančar (Terra in-
cognita, 1989) ja Aleš Debeljak (Individualizem in literarne 
metafore naroda, 1998). 
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Nii nagu nägime Martin Karpani puhul, kes vallutas 
madalaimast astmest alates õukonnapüramiidi, purus-
tades paljaste kätega rauast saableid ja nooli kui mängu-
kanne ning taltsutades keisri tuliseimadki hobused, 
kirjeldab ka Edvard Kocbek oma rahva vaikset kohal-
olekut võõra impeeriumi konglomeraadis. Ollakse küll 
alandatud, kuid samas hädavajalikud.  

Vaid väga kaugelt tulnud hobuse seljas võime edasi 
minna, ütleb Kocbek. Tee on pikk, mootoritel on oma-
dus katki minna, elevandid aga söövad liiga palju. Meie 
teele sobibki vaid hobune ning tuleb tunnistada, et 
ratsa-reisijad sünnivadki hobuse seljas, veedavad seal 
oma elu ning ka surm tabab neid tolle aastatega värvi 
muutva lipitsa hobuse hüpleval turjal. 

Kocbeki poeemi hobust võib vaevalt vaadelda isiku-
pärasena. Lipitsa hobune esineb siin vaid ühe tõu konk-
reetse kehastajana, tõu, mis püsib muutumatuna, hooli-
mata loendamatutest teisenditest, millest ta õigupoolest 
koosneb. Kocbeki mustvalge hobune on pärimuse, rah-
vuse metafoor. Hobune esindab ühist minevikupäran-
dit, muutes kergemaks teekonna, mis oleks jalgsi, see 
tähendab üksi kõndimiseks liiga pikk. Ühispärand koos-
neb loendamatust hulgast individuaalsetest mälestus-
test, nii nagu ka loomatõug on olemas vaid üksikisen-
dite kaudu. Sellele sarnasusele ongi Kocbeki isamaaline 
poeem üles ehitatud.  

Poeet jätab oma rahva ilma püha draakoni, tuhande-
aastase kilpkonna, tiivulise lõvi või kahepäise kotka 
kaitsest. Jagatud mineviku mälestus ja ühise tuleviku 
lootus ei ole midagi igavest ning Kocbeki nägemuses ei 
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ole rahvas muud kui otsatu tee, mida tuleb käia kõige 
eripalgelisemates, pidevalt vahelduvates oludes. Nii on 
tegu terve kannatlikkuse õppetunniga, ehkki poeemi 
annab kergesti tõlgendada ka jämedakoelise pilana, kus 
rahvas selle asemel, et laulda kiidulaulu oma keisritele, 
loob laule hoopis õukonna tallides elavate loomade 
auks. 

Irooniat pole lihtne mõista, see on poliitikute ja aja-
loolaste võimas vaenlane, mõnikord ei suuda isegi filo-
soofid mõne tahtlikult väänatud mõtte puhul viha alla 
suruda. Patriotism, mis seda retoorikarelva kasutab, 
mõjub aga lausa kohatuna. Kocbek näitab, et rahvusliku 
eneseteadvuse ülesehitamiseks ei piisa osavatest poliiti-
kutest, leidlikest ökonomistidest, hästi dokumenteeri-
tud ajaloolastest ega kõrgelt austatud luuletajatest. 
Oskus naerda omaenese olukorra üle, võime kõige puu-
tumatumaidki põhitõdesid kahtluse alla seada ning, kui 
vaja, koguni naeruvääristada on samuti hädavajalik. 
Srečko Kosovel küsis eneselt 1925. aastal: “Millises maa-
ilma paigas võiks kohata teist rahvast, kelle elanikearv 
on samavõrd väike, kuid kelle võime pilada omaenese 
eluolu on samavõrd suur?”.7 Seda öeldes ei pidanud ta 
sugugi silmas huumorist tulvil, kuid lugeja rõõmuks 
piisavalt hillitsetud kirjanduse rohkust. Satiir peab saat-
ma kirjameest ka siis, kui ta kannab frakki; seetõttu 
tuleb isegi sel, kes peab end positsioonikaks, tähtsaks, 
sügavasisuliseks ja noobliks, olla valmis asuma narri-

                                                                  
7 S. Kosovel, “Kriza”, Izbrane pesmi (Kogutud luuletused), 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997. 
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rolli. Kõikjal maailmas saadab teda alati vari, mis võib 
ta iga hetk pilkeobjektis muuta.  

26. juunil 1996 tähistas Sloveenia iseseisvuse viien-
dat aastapäeva, kuid rahvusliku vaimu auks korraldatud 
ametlikule üritusele andis tooni tugev poleemika. Vaid-
luse põhjuseks sai korraldajate soov arvata ürituse 
programmi Srečko Kosoveli luuletus “Kons 5”. Otsekohe 
tuli ilmsiks korraldajate naiivsus programmi ette-
valmistamisel. Luuletuse pealkirjas juhtumisi esinev 
number viis, mis märgib vaid kohta autori poeetiliste 
“konstruktsioonide” loendis, tundus korraldajatele igati 
sobiv valik, tähistati ju vabariigi väljakuulutamise 
viiendat aastapäeva. See oli ka ainus põhjus.  

Täiesti ebatraditsiooniline avangardistlik luuletus jäi 
korraldajatele küllap arusaamatuks, mistõttu nad ei 
pööranud ka erilist tähelepanu selle sisule. Ent kuna 
1925. aastal kirjutatud luuletus kujutab endast karmi ja 
ühemõttelist kapitalismikriitikat, mis selgesti ärritas uut 
valitsevat klassi, ei tulnud vastukaja kaua oodata. Äsja 
loodud paremerakondade esindajad ei saanud niisama 
lihtsalt Kosoveli sloveenia kirjandusklassikuks nime-
tada ja kuulutada ta samas ideoloogiliselt ebasobivaks, 
ning ka vastsetel vasakerakondadel oli raske kaitsta 
Kosoveli seisukohti ajal, mil kommunismi kokkuvarise-
misest oli möödas liiga vähe aega. Nii mõnigi tuntud 
kultuuritegelane, samuti kultuuriminister, loobusid 
sündmuse korraldamisel osalemast ning lõpuks otsus-
tatigi luuletust üritusel mitte ette kanda. Organiseerijad 
tegid vaidlusele lõpu, viidates, et kirjandus ulatub mis-
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tahes ideoloogiatest kõrgemale ning et seda ei tohiks nii 
otseselt politiseerida.  

Ometi ei toonud poleemika mingit selgust küsi-
musse, kuidas paigutada seni peamiselt rahulolematu-
sest toitunud kirjanduspärand üritusse, millega tähis-
tatakse lõppeesmärgi saavutamist, ega ka sellesse, kui-
das üldse saaks kirjanduspärandit uue riigi kultuuri-
poliitikas rakendada. Selles mõttes ei ole ikka veel 
ületatud Walter Benjamini analüütilist paari, mis pos-
tuleerib poliitika estetiseerimise ja esteetika politiseeri-
mise vahelise võnkumise.  

Kosoveliga on sloveenidel probleeme tänagi, seitse-
kümmend aastat pärast kirjaniku surma. Palju aastaid 
on küll möödas, kuid Kosoveli dissonantsed värsid, 
tema luuletus, mida tuleks mõista kui konsi, konstrukt-
siooni, kus sisu ja vorm peavad autori sõnul moodus-
tama ühtse terviku, haavab, solvab ja ärritab endiselt. 
Kosovel on kahekümnendate hakul küpsenud kriisi-
poeet. Oma kahekümne kahe eluaasta jooksul jättis ta 
endast maha tuhat luuletust ja sadakond muud teksti – 
esseid, märkmeid ja kirju, kust leiame terve esteetilise 
mässu kavandi. Loomingule jõudis Kosovel pühendada 
vaid neli aastat (1923–1926), millele järgnes ootamatu 
surm. See lühike tutvustus näitab kuivõrd intensiivne 
oli Kosoveli otsekui ühe hingetõmbega elatud elu. 
Kosovel on üks sloveenia kirjanduse tugisambaid ning 
nagu ka mitmete teiste nimekate autorite puhul, 
ammutati temagi loomingust rasketel aegadel võitlus-
indu: “Kogu sloveenide ajalugu näib lõputu ootusena. 
Seisame ukse taga, seest aga paistab valgus ja rõõm ja 
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muusika”, kirjutas Kosovel eelpool nimetatud essees 
“Kriis” aastal 1925. Kosoveli enneaegne surm tuletab 
meelde, et kehvad elamistingimused ja poliitiline taga-
kiusamine mis tahes võimu all käisid kirjanduseluga 
lahutamatult kaasas. Kas pärast 1991. aastat on midagi 
muutunud? 

Aleš Debeljak selgitab Sloveenia keeruka kuultuuri-
ajaloo pärandi väärtust tänapäeval: “Sloveenia mõtte-
loos kujunes varakult välja seisukoht, et Sloveenia 
kunst ja kultuur ei tohiks kujuneda riigipoliitika rahvus-
likuks ornamendiks. Üksiku saarekesena paiknev rah-
vus ei saa enesele kindlustada täielikku eksistentsiaal-
set vabadust, kujutluse vaba lendu, vaid on mõistetud 
panditud surma – surma, mis paraku lasub enamikul 
poticale, vorstikestele ja akordionile üles ehitatud mere-
taguste riikide pagulaskultuuridel”8  

Ei ole sugugi lihtne valmistada iga sloveenia pere-
naise tähtsaimate retseptide hulka kuuluvat poticat. 
Erica Johnson Debeljak, kõnealuse poeedi abikaasa, kes 
vahetas töö Manhattanil asuvas tegusas äripangas Ljubl-
jana vaikse äärelinna elamurajooni vastu, kirjeldab seda 
üksikasjalikult oma raamatus “Võõras kohalike majas”9: 
lauale on kuhjatud jahu, kuhu segatakse munad, suh-
kur, leige piim ja pärm, järgides rituaali, milles puu-
duvad reeglid ning mida ei suudaks ükski kokaraamat 

                                                                  
8  A. Debeljak, Individualizem in literarne metafore naroda 
(Individualism ja rahvuse kirjanduslikud metafoorid), Mari-
bor: Obzorja, 1998. 
9  E. Johnson- Debeljak, Tujka v hiši domačinov (Võõras koha-
like majas), Maribor: Obzorja, 1999. 
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edasi anda nii, et koogi õnnestumine oleks tagatud. 
Puuduvad kaalud ja mõõteanumad. See on töö, mida 
toimetatakse paljudest põlvkondadest siledaks lihvitud 
puidust laua taga. Lisage siia juurde vorstikesed ja 
kohustuslik hapukapsas, akordionihelid ning kepsle-
mine talupoja polka või kiire valsi taktis.  

Juba ammu on neil asjadel ärimaik juures, neid 
müüakse ning tehakse kaubaks. Purki pandud heli ja 
maitset võib kohata iga supermarketi riiulil. Kuid ostu-
korvi ei jõua seatapp ega sammude kaja keldrivaikuses, 
kus hapneb õhtusöögiks mõeldud kapsas ega ka peo-
kära. Kõik see on olemas vaid kogemuses endas. Ning 
selle sügavamat olemust ei anna isegi kodumaal purki 
panna, rääkimata kohvriga ookeanilaevas või lennukis 
võõrsile toimetamisest. 

Anthony D. Smith loeb sloveenid rahvaste hulka, 
mida nimetab “algrahvasteks” (proto-nations).10 Tõe-
poolest, võiksime nõustuda, et tegu on etnilise kogu-
konnaga, mis elab ning annab edasi teatud talle omast 
äratuntavat elamisviisi. Kuid niisugune olemisviis ei ole 
midagi igavest, muutumatut. See on pigem järjepide-
vus, side, kuid eelkõige võime kohaneda uute tingi-
mustega: sotsialismiaegsetes pisikestes korterites – vaid 
väheste kahelapseliste perede käsutuses oli rohkem kui 
50m2 – sai selgeks, et kapsas hapneb suurepäraselt ka 
rõdunurka paigutatud pisikestes plastkanistrites. Praegu 
hapukapsa traditsioon veel elab, potica valmistamise 
kunst pannakse proovile kõigi tähtsamate pühade aegu, 
                                                                  
10 A. D. Smith, Nacionalismo y modernidad, Madrid: Istmo, 
2000. 
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kuid isetehtud vorste kohtab haruharva, ning rahva-
muusika (see, mida Alojzi küla noored senimaani õhtuti 
taludes laulavad) on muutunud enamjaolt omamoodi 
ametlikuks folklooriks, mis jagab sloveenid poolda-
jateks ja vastasteks ning mõõdukale keskosale ei jäta 
too etnomuusika veretu konflikt kuigi palju ruumi.  

Igapäevaelu ei olegi iseseisvuse saabudes kuigivõrd 
muutunud, vabariigi väljakuulutamisest ei piisanud, et 
üleöö inimeste loomust ümber kujundada. Anthony 
D. Smithi järgi olid sloveenid varem “tugevamate 
naabrite poolt vallutatud ning ilmselt absorbeeritud”, 
kusjuures rõhk langeb mõistagi sõnale “ilmselt”. Väidet, 
mida tunnustatud rahvusluse uurija ei pea vajalikuks 
empiiriliste andmete varal tõestada, võiks ometi ilmes-
tada küllaltki tähelepanuväärse statistikaga: “1910. aas-
tal oli 78% Marburgi/Maribori, Pettau/Ptuj ja Cilli/ 
Celje provintside elanikest märkinud igapäevaseks 
suhtluskeeleks saksa keele ja 16,3% sloveeni keele. 
1921. aasta rahvaloenduse andmetel oli saksa keele 
kõnelejaid 19% ning sloveeni keele rääkijaid 70%.”11 
Sedavõrd silmatorkav erinevus vaid kümne aastase 
vahega kogutud andmetes ei tulene mitte elanikkonna 
liikumisest, vaid elupaiga poliitiliste piiride muutu-
misest. 1910. aastal kuulus Alam-Steiermark veel Aust-
ria koosseisu, kus ametlik statistika hoolitses selle eest, 
et saksa keelt mittekõnelejate arv väga suureks ei pai-
suks, andes küsitletutele õiguse ära märkida vaid üks-
ainus keel: niisiis tuli valida. Pole vist tarvis mainidagi, 
                                                                  
11 M. John ja O. Lothar, Un-Verständnis der Kulturen, Klagen-
furt-Ljubljana-Viin: Mohorjeva družba,1997. 
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et tegu oli suuresti kakskeelse elanikkonnaga. Alles 
Teine maailmasõda kutsus esile saksakeelse elanik-
konna ulatuslikuma liikumise, pannes aluse tänapäeva-
sele peaaegu homogeensele etnilisele struktuurile. 
Selles mõttes ei põhjustanud poliitiline iseseisvumine 
mingisuguseid muutusi.  

Smith illustreerib sloveenide näitel tõsiasja, et mitte 
alati ei pruugi massid olla passiivsed ja eliidi poolt 
manipuleeritavad ning et Hegeli ammune tees mitte-
ajaloolistest rahvastest koos kõigi sellest lähtuvate 
variatsioonidega lonkab tugevasti. Tegelikult ei olnud 
pärimuse edasiandmiseks ja järjepidevuseks sugugi tar-
vis poliitilist autonoomiat, küll aga muutus elu mõne 
kandi pealt märkimisväärselt lihtsamaks. Muidugi 
kohtame kõikjal üha enam rahvuskultuuri mitmesugu-
seid pakendatud vorme, kuid nüüd on lihtsam hoida 
mõistlikku vahemaad. See ongi vabaduse mõõde, mil-
lest kõneleb Aleš Debeljak, ihaldusväärne ja vajalik, 
kuid võimalik vaid siis, kui pidevalt ei ähvarda oht ole-
matusse kaduda.  

Kultuurimaastiku üle valitsemisel on aga teinegi 
aspekt. Nii nagu folkloor, on kultuur üldisemalt ja eriti 
kirjandus kaotanud oma tähenduse identiteedi kinnis-
tajana. Enam ei ole see nende esmatähtis ülesanne. 
Oma kuulsas Kesk-Euroopa tragöödiat käsitlevas essees 
tõstis Milan Kundera eriliselt esile Lääne suutmatust 
mõista kultuuri rolli raudse eesriide tagustes ühis-
kondades. Mitmed Ljubljana raamatukauplused, mille 
kohta 1932. aastal väljendas oma vaimustust ameerika 
kirjanik Louis Adamic, öeldes, et sellel maal jagab kir-
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jandus põllumajandusega tähtsaima tööstusharu posit-
siooni, on tänaseks muutunud poodideks, kus müüakse 
vaid kontoritarbeid ja esmatähtsaid arvutikaupu. Ent 
leidub ka teistsuguseid poode, ning õigupoolest polegi 
ohtu, et raamatukaubandus Sloveenias välja sureks: 
“Meie, sloveenid, avaldame igal aastal umbes 4000 uut 
raamatut, ukrainlased, – andestagu nad mulle – keda on 
vähemalt 60 miljonit, avaldavad aastas vaid 100 oma-
keelset raamatut. Jäime ellu ning kasvasime mässu-
meele ja loova vaimu kaudu oma rahvaarvust suure-
maks,” ütleb Drago Jančar 1999. aastal, olles siiski 
täiesti teadlik raskustest, millega tuleb uute eesmärkide 
saavutamise nimel päevast päeva silmitsi seista.12 Kir-
janik mõistab, et midagi sarnast toimub ka teatrielus, 
mis ei kao küll päevapealt kuhugi, kuigi demokraatia-
tingimustes ei vaja rahvas enam teatrit kui protesti- ja 
vastupanupaika: “Sain sellest teada möödunud aastal 
Houstonis viibides. Tolles nelja miljoni elanikuga dü-
naamilises linnas, mis elab läbi tõelist hiilgehetke, 
tutvustati mulle linna ainukest teatrit, kus igal aastal 
tuuakse lavale viis näidendit. Sloveenias esietendub 
aastas sama palju lavastusi sada korda väiksema elanike 
arvuga Celje teatris”. Oht, mis kirjandust tegelikult 
ähvardab, on selle banaliseerumine, muutumine liht-
labaseks tarbekaubaks. Kirjandus ei eksisteeri tühjas 
ruumis, ilma lugejateta ei ole teda olemas. Elujõuline 
kirjandusteos peab esile kutsuma elavat vastukaja, ära-

                                                                  
12 D. Jančar, Konec tisočletja, račun stoletja (Aastatuhande 
lõpp, sajandi arve), Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1999. 
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tama huvi, õhutama kriitikat, reageeringuid, imitat-
sioone ja vastuväiteid ja seda nii asjatundjate kui ka 
tavalugejate hulgas. Ning see probleem ei puuduta 
Jančari sõnul sugugi ainult üleminekuaja Sloveeniat. 

Edvard Kocbek lõi irooniast teritatud noa oma rahva 
sügavaimasse haava, sel rahval puudusid juured ja 
sümbolid ning tema keel kõlbas vaid hobusetallidesse. 
Kuid kes on ratsanik ilma hobuseta? Ja luuletaja ilma 
keeleta?  

Nii tõigi poeet olukorda pöörde, kujutledes end bedu-
iinide pealikuks hobuse selga, kes kord oli must, kord 
valge. Keel on kõigi meie mõtete edasitoimetamise 
vahend. See võimaldab meil ette kujutada, meenutada, 
tulevikust mõelda. On inimesi, kes ilmutavad sadulas 
tsirkuseartisti osavust ning neid, kes saavutavad vaid 
hädavajaliku tasakaalu, et mitte maha pudeneda.  

Euroopal ei ole keelelist alust, erinevalt Ameerika 
Ühendriikidest ei saa me seda kujutada postkoloniaalse 
ühiskonnana. Just keelelise mitmekesisuse tõttu ei saa 
Euroopa ühtsusest rääkides rakendada ka Austria 
mudelit, tolle kadunud keisririigi mudelit, mille kohta 
Franz Palacky ütles kuulsa fraasi: “Kui seda ei oleks, 
tuleks see Euroopa ja kogu inimkonna huvides luua”. 
Pikki sajandeid oli saksa keel Kesk-Euroopa baas-
keeleks, kuid nüüdseks on see väljaspool Saksa etnilist 
territooriumi peaaegu jäljetult kadunud.  

Paneb imestama, kui palju on neid, kes kardavad, et 
inglise keele pealetung suretab ükshaaval välja kõik tei-
sed keeled. Kui absurdne hirm, milline utoopiline 
lootus! Kui paljud mobiiltelefoniga relvastatud ärimees-
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test, kel alati lennukipilet näpus, või teadlastest, kes 
kirjutavad inglise keeles oma väitekirju, või konverent-
side külastajatest ning oma rahvusvahelise ettevõtte 
aastakoosolekul osalejatest teavad, kuidas öelda inglise 
keeles “põrandahari”, suudavad nimetada rohkem kui 
nelja erinevat tavalist põllulille või oskavad tolles 
kosmopoliitses keeles last magama laulda?  

Ühinenud Euroopas või mitte (nii koletu suurest 
projektist rääkides kaotavad poliitilised piirid oma täht-
suse), selleks et saavutada “arenenud ühiskonna” toimi-
mise seisukohalt paljude arvates hädavajalikku ühtsust, 
tuleks keeleliseks nivelleerimiseks teha ära nii suur 
töö, et seda oleks raske ettegi kujutada.  

Pealegi ei tohiks unustada, et ühiskonna sellisel 
määral ühtlustamiseks läheks vaja õudustäratavat masi-
nat, mida Kafka kirjeldab oma novellis “Karistus-
koloonia”, die Egget, äket, tööriista, mille abil enne külvi 
põldu tasandatakse. Novell jutustab metafoorselt, kui-
das selleks, et klompidest lahti saada, tuleb perifeerias 
äestada mitte ainult maad, vaid ka mässuliste selgi. 
Nagu vanad piinariistad, mida kohtab vaid muuseu-
mides, peaks ka Kafka metafoorne äke ununema ajaloo 
kaugeimasse soppi. Ent kust üldse tulevad üha arvuka-
mad hääled, mis kord-korralt laiemat kõlapinda leides 
nõuavad tuleviku-Euroopalt majandussidemetest kauge-
male ulatuvat ühtsust? Näib nagu oleks see liidus rahu 
ja õitsengu tagamise möödapääsmatu tingimus. Selleks, 
et mõista, millel põhineb too ühiskonna homogeensust 
progressi tagatiseks pidav mõtteviis, tuleb teha pisike 
kõrvalepõige.  
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Talupoegade, valitsejate ja vaimulike kihiks jaotu-
nud agraarühiskonnas “oleks arvestatav ja püsiv tung 
keelelise ja kultuurilise ühtlustumise suunas sama hästi 
kui mõeldamatu”.13 Seevastu tehnoloogial põhineval 
ühiskonnal tuleb kasvu ja pideva innovatsiooni eest 
teatud hinda maksta. Arengu tagamiseks peab ühiskond 
võimaldama kõikidele oma liikmetele ilma igasuguste 
takistusteta vabalt suhelda. Selle eeltingimuseks on aga 
jagatud homogeenne kultuur, mida juurutatakse üldise 
kirjaoskuse ja hariduse kaudu. 

Agraarühiskonnale iseloomulikud sotsiaalsed side-
med kujutasid juba oma ülesehituselt takistust uuele ja 
teistsugusele imperatiivile: piiramatule liikumisvaba-
dusele ühe riigi poliitilistes piirides. Elulise tähtsusega 
ei olnud mitte ainult see, et iga kodanik omandaks alg-
hariduse kultuuri märgiks olnud keskvõimu keeles, 
vaid niisama oluliseks loeti ka seda, et ta unustaks mis-
tahes muu keele, mida koolis ei õpetatud. Majandus-
kasvule orienteeritud industriaalühiskond soosib seega 
järjekindlalt kultuurilist ühtlustumist. Industriaalühis-
konna sisene suhtlemine peab toimuma sujuvalt, kõik 
inimesed peavad selgeks õppima koodi, mis hõlmab 
igaühele mõistetava keele kõrval ka tervet hulka muid 
mõtteviisi kohandamisi, eelkõige üheainsa jagatud 
pärandi ja ajaloo jaatamist.  

Kaasaegsete rahvuste tekkeks Trieste-Königsbergi 
joonest lääne pool läks eelkõige vaja amneesiat, mälu-
kaotust, mis kujutas endast mis tahes partikularismide 
                                                                  
13  E. Gellner, Cultura, identidad y política, Barcelona: Gedisa, 
1989. 
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tahtlikku unustamist viisil, nagu näitas seda Ernest 
Renan ühes antud problemaatikat käsitlevas võtme-
tekstis “Qu'est-que c'est une nation?”. Nimetatud teksti on 
nii palju tsiteeritud ning päevakorrale toodud, et sageli 
kipub ununema, et esmakordselt kanti see ette ammu-
sel 11. mail 1882. aastal Sorbonne’is. Ainuüksi Renani 
kuulsaim fraas: “rahvus on päevast-päeva toimuv rahva-
hääletus” viitab uuele ja muutunud ühiskondlike suhete 
korraldusele. Kultuuriline erinevus osutub niisiis po-
liitiliselt ja ühiskondlikult pärssivaks. Selleks, et pakku-
da võrdseid võimalusi, samu tingimusi väärika koha 
leidmiseks ühiskonnas ning et saada üle olukorrast, kus 
indiviidid on juba ette määratud teatud kindlatesse 
sotsiaalsetesse rollidesse, peab riigi elanikkond koos-
nema anonüümsetest kodanikest, kel on võrdlemisi 
sarnane kultuuriline taust ning mitte kultuuriliselt eris-
tunud ühiskondlikest rühmadest või kohalikest kogu-
kondadest.14 

 
Rahvusluse imperatiivide kehtivuse tõestamine 
nõudis enamat kui mõni lahing ja mingi hulk dip-
lomaatiat… Sageli käisid protsessiga kaasas elanik-
konna vahetused või küüditamised, enam või 
vähem vägivaldne assimilatsioon ning mõnikord 
koguni hävitamine, et saavutada riigi ja kultuuri 
vahel seda tugevat sidet, mis on rahvusluse põhi-
olemuseks. Ja kõik see ei tulenenud mitte neid 
meetmeid lõpuks rakendanud natsionalistide 

                                                                  
14 E. Gellner, Condition of Liberty: Civil Society and Its Rivals, 
New York, 1994. 
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mingist ebatavalisest brutaalsusest – nad ei olnud 
tõenäoliselt halvemad ega paremad ükskõik 
kellest –, vaid olukorra vältimatust loogikast.15  

 
Mis võiks olla põhjuseks, et hoolimata saatusele alis-
tuvast, pessimistlikust, et mitte öelda süngest väitest 
ühtlustamise objektiivse vajaduse kohta, on Gellneri 
teesid saavutanud sedavõrd suure populaarsuse ja tun-
nustuse? Tõenäoliselt peame põhjust otsima asjaolust, 
et Gellner käsitleb rahvusi rahvusluse produktina, 
tunnistamata vastupidise protsessi võimalikkust. “Rah-
vuslus loob rahvusi ja mitte vastupidi,” ütleb Gellner 
otsesõnu raamatus “Rahvused ja rahvuslus”. Selle konst-
ruktivistliku vaatepunkti on omaks võtnud paljud tead-
lased, kes väidavad, et pelga esile kutsutud ja kunstliku, 
eliitide poolt teadlikult loodud konstruktsioonina ei 
kujuta rahvus endast midagi objektiivset või parata-
matut. Selline põhiidee oli juba “ette määratud” rohkesti 
jüngreid leidma. Rahvuse päritolu ei tasu otsida ideo-
loogilises kõrvalekaldes, vaid see on industriaalühis-
konna spetsiifiliste vajaduste tagajärg. “Teadmised, 
haridus, kultuuriline infrastruktuur ja bürokraatia tugi 
on otsustava tähtsusega. Poliitilise ja kultuurilise (järe-
likult mõnikord ka etnilise) raamistiku kujundamine on 
tulevase industrialiseerumise võtmeks,” kirjutab Gell-
ner.16 

                                                                  
15  E. Gellner, Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza, 1988. 
16  E. Gellner, Encounters with Nationalism, Oxford: Black-
well, 1994. 
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Et olla võimeline toetama seda poliitiliselt võima-
likult avara ja kultuuriliselt võimalikult ühtse raamis-
tiku kujundamise vajadust rõhutavat kiidulaulu, tuleb 
loomulikult unustada kogu XX sajand, fašism, natsism, 
stalinism. Öelda XX sajandi lõpus, et see raamistik võib 
teatud abinõude tulemusel mõnikord ka etniline olla, on 
moraalselt küsitav.  

Siinkohal ei tohiks me unustada ka Jugoslaavia 
juhtumit, mis näitab kuhu niisugune mõtlemine viia 
võib. Enne 1992. aastat ei võinud keegi Sarajevo täna-
vatel eristada kõne järgi moslemit horvaadist või serb-
lasest. Bosnia konfliktil puudus igasugune keeleline 
tagapõhi. Tänaseks on olukord muutunud ning linnas 
räägitaval keelel on kolm kõikide rahvusvaheliste ins-
tantside poolt tunnustatud nimetust ning leidub piisa-
valt tõlke ja tõlkijaid, kes suudavad oma töö õigusta-
miseks nende vahel piisavalt erinevusi välja tuua. Ilm-
selt pole see neil sugugi lihtne. Bosnia on edukalt 
kopeerinud Lääne mudelit: ta mitte ainult ei taotlenud 
igale oma rahvusele ühtainsat usku, vaid nägi kurja 
vaeva sellegi nimel, et kolme erineva rahvuse iga liige 
räägiks oma keelt ülima tähelepanelikkusega, et see 
mitte naabri omaga segamini ei läheks. Üheksaküm-
nendate aastate sündmused Balkani poolsaarel näitavad 
ilmekalt, kuhu viib “arenenud ühiskondade” mudel. Nii 
serblaste, horvaatide kui ka moslemite lõppeesmärk oli 
usutunnistuselt ühtne ja rahvuselt homogeenne ühis-
kond. Teiste hävitamine muutus kohustuslikuks ning 
selle saavutamise nimel lammutati üle tuhande mošee, 
umbes kolmsada õigeusukirikut, nelisada viiskümmend 
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katoliku kirikut ja kloostrit. “Sõja puhkemisest saadik ei 
ole ma Bosnias kohanud ainsatki ateisti,” laseb Miljenko 
Jergović lausuda ühel oma tegelasel.17 

Neis riikides õnnetul kombel vallandunud konfliktid 
põhinevad ideel, mis eitab võimalust teistsuguse kul-
tuuriga rahvaid tundma ja austama õppida, mistõttu 
kooselu ei olegi võimalik. Väga vale oleks arvata, et 
idee sündiski Balkanimaades, sest just Bosnias ja Koso-
vos, piirkondades, mida täna konfliktseteks peame, ela-
sid erinevate religioonide ja keelte esindajad sajandeid 
rahumeelselt koos. Mõtlema ei peaks mitte ainult nen-
de alade ainsale Nobeli preemia laureaadile Ivo And-
rićile või Bosnia imekaunile loodusele. On ka hili-
semaid näiteid, kus lugu ei lõpe Teise maailmasõja 
aegadega nagu Andrići puhul. David Albahari, serbia 
keeles kirjutav juudi kirjanik, kes koges Kosovo konf-
likte omal nahal, kirjeldab romaanis “Õng” oma pere-
konna lugu.18 Kosovo oli endises Jugoslaavias ainus 
paik, kus juudi perekond võis korraldada oma elu nii, et 
ühiskond seda aktsepteeris ning kus pereisa võis töö-
tada arstina, pälvides kogu ümbruskonnas lugupida-
mise. Ema oli kaotanud oma esimese abikaasa ja kõik 
tollest abielust sündinud lapsed Teises maailmasõjas 
Zagrebis, ning nüüd hiljem, XX sajandi lõpus, jälgib ta 
apaatselt televiisorist uudiseid, suutmata seda välja 
lülitada. Näib nagu libiseks ta surma poole vaid selle-
pärast, et ei suuda taluda mõtet ajaloo kordumisest ning 

                                                                  
17  M. Jergović, Sarajevski Marlboro, Zagreb: Durieux, 1994. 
18  D. Albahari, El anzuelo. Madrid: Debate, 1999. 
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et surm tabab teda samas paigas, kus nad olid viie-
kümne aasta jooksul juba kohtunud.  

Veel ühe tõestuse selle kohta, et Jugoslaavia lõpu 
põhjused on tihedalt seotud võimetusega tunnistada 
kultuuriliselt erinevaid vaatenurki, võime leida Milorad 
Pavići erudeeritud “Kasaari sõnastikus”.19 Romaan “ko-
deerib ideoloogilist seisukohta, mis väljendab sama filo-
soofilise baasi jõuetust, millele toetus Jugoslaavia”20 
Raamat on tõlgitud ligi kolmekümnesse keelde ning on 
piisavalt hermeetiline, et mitte lasta esmapilgul välja 
paista seda, mida ennustas kirjanduskriitik Zvonko Ko-
vač: “Küllap mõistavad teised rahvad kadunud kasaaride 
lugu omaenese paranoilise tulevikunägemuse kaudu”. 
Raske öelda, kuidas mõistsid raamatut kultuurid, kuhu 
see arvukate tõlgete vahendusel jõudis, kuid igal juhul 
on tegu aegade jooksul serbi keelest ühe enim tõlgitud 
raamatuga. Ning see pole kaugeltki lihtne lugemine. Ka 
Serbias saatsid Pavići keerukat romaani müügiedu ja 
kriitikute kõrged hinnangud, nii et see kujunes viimase 
viiekümne aasta üheks paremini vastuvõetud 
ilukirjandusteoseks. Läänes Cortázari ja Pynchoniga 
võrreldud postmodernistlikku romaani võib lugema 
hakata mistahes leheküljelt. Moslemite versiooni järgi 
pöördusid kasaarid islami usku, juudi variant tõestab 
nende pöördumist juudi usku ning kristlased 
jutustavad, kuidas kasaarid nende usu vastu võtsid. 
                                                                  
19  M. Pavić, Diccionari khàzar, Barcelona: Columna, 1989. 
20  A. B Wachtel, Making a Nation, Breaking a Nation. Lite-
rature and Cultural Politics in Yugoslavia, Strandford (Cali-
fornia): Strandford UP, 1998. 
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Ühitamatud pisitõed viivad järeldusele, et vastastikune 
mõistmine ei ole võimalik, kui lähtepunktid on täiesti 
erinevad. Raamatu publikuedu tähistab ka Serbia 
tähtsaima kirjanduspreemia NIN auhinna võitmine 
1984. aastal. Sedavõrd laialdane tunnustus ning vaba 
levik ajal, mil kogu Serbia kultuurimaailm oli allutatud 
rangele kontrollile, näivad kinnitavat tõsiasja, et ilmselt 
ei oleks edu tulnud kõne allagi, kui Pavići teoste 
vaimsed lähtekohad ei sobinuks Miloševići režiimiga. 
Unustada ei tasuks ka vaimustust, millega Lääne 
mõjukad riigid tunnustasid Miloševići tema poliitikutee 
alguses, tundus ta ju pooldavat ainsat tunnustust vääri-
vat riigimudelit. Pealegi oli Miloševićis piisavalt korra-
armastust, millega riiki vajaduse korral kasvõi jõuga 
koos hoida.  

Igal juhul on teooria, mis juhindub loosungist “ho-
mogeensus progressi nimel”, oma aja mitmes mõttes 
ära elanud. Tänapäeva majandusarengu seisukohast on 
interkulturaalne kompetensus hoopis olulisem, kui 
omaenese maailma sulgunud ükskeelne rahvas. Võimu-
struktuuride vastuseis niisugusele lõppjäreldusele on 
kantud hirmust olukorra üle kontroll kaotada. Ühis-
kond, mis suudab oma võrrelda võõraga, õppida teistelt 
kultuuridelt, ei peaks sugugi kartma ajale jalgu jääda. 
Küll aga võivad ja peavadki kartma valitsused, kel sei-
sab ees sootuks rangem eksam kui see, mis tuleks soori-
tada juhul, kui nende alamad ei julgeks tõsta pilku oma 
kodumaa piiridest kaugemale.  

Esimese maailmasõjaga sai läbi suurte dünastiate 
ajastu, lahingumöllus kadusid Habsburgid, Hohenzol-



45 

lernid, Romanovid ja Otomanid. Berliini kongress kut-
sus ellu Rahvaste Liidu ning sellest ajast peale sai rah-
vusvaheliseks legitimatsiooni normiks rahvusriik: ka 
ellu jäänud imperiaalvõimud eelistasid rõivastada end 
pigem rahvuslikku rüüsse kui imperialistlikku univor-
mi. Nii kindlustati eel-modernsete ühiskondade jätkuv 
areng rahvusliku mudeli poole. Benedict Andersoni 
järgi kujunes selle arengu tähtsaimaks murdepunktiks 
standardiseeritud rahvakeelte teke, mis said levida tänu 
revolutsioonilisele tehnikasaavutusele trükikunstile. 
Niisiis on ühtsetele normidele vastav keel rahvuse idee 
aluseks ja põhiliseks levitamisvahendiks, ning selles 
nähtuses peitub ka vastus küsimusele, mille Anderson 
püstitab oma raamatu alapealkirjas. Algusest peale 
tekkisid rahvused keele-, mitte veresidemetest, ning 
seetõttu võis igaüks end näha mõne kujutletud kogu-
konna külalisena. Ühisest keelest lähtuva kujutletud 
kogukonna iseloom tingib selle avatuse uustulnukatele. 
Ning kui rahvus paistabki olevat iseendasse sulgunud 
kogukond, siis leiame sellele paradoksile selgituse ainu-
üksi järgmisest tõsiasjast:  

  
Kuigi iga keelt on võimalik ära õppida, nõuab tead-
miste omandamine reaalse osa inimese elust: iga uut 
vallutust mõõdetakse elupäevade lühenemisega. 
Uute keelte omandamist ei piira mitte nende ligi-
pääsmatus, vaid inimese surelikkus.21  
  

                                                                  
21 B. Anderson, Imagined Communities, London-New York: 
Verso, 1990. 
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Paradoks keelest kui rühmaga emotsionaalsete side-
mete loomise kriteeriumist, paradoks kriteeriumist, mis 
nõuab “reaalse osa” inimese elust, näib olevad parimaks 
vastumürgiks laialdaselt levinud vananenud veendu-
musele, mille kohaselt keelel põhineva rahvuse idee 
loob ühtlasi kõik eeldused mitmesuguste välistavate 
mõtteviiside, nagu näiteks rassismi, viljelemiseks. An-
derson rõhutab erinevust rahvusluse ja rassismi vahel, 
öeldes, et rassism fantaseerib igavesest kontaminat-
sioonist: neeger jääb ikka neegriks, juut ikka juudiks, 
olenemata sellest, mis passi ta taskus kannab või mis 
keeli rääkida mõistab. Ei saa eitada natsirežiimi vägi-
valla all kõige enam kannatanud etnilise kogukonna, 
juutide, assimilatsiooni mõlema saksakeelse riigi – 
Saksamaa ja Austria – igas avaliku elu sfääris. Natside 
tagakiusamise eest ei kaitsnud saksa keele oskamine 
või koguni ainult saksa keele oskamine kõige vähe-
matki. Sel puhul olid kriteeriumid, mille põhjal otsus-
tati õigus kuuluda valitud rahva hulka sootuks teised. 

Benedict Anderson räägib oma raamatus “Kujutletud 
kogukonnad” vajadusest pingutada keeltevaheliste pii-
ride ületamise nimel. Ühtegi keelt ei ole võimalik val-
lata võlutableti abil ega teadmisi omandada tööd tege-
mata. Teise kultuuri sisenemine nõuab pingutust ja 
tahet. Kuid kõik see teadmiste hankimiseks kulutatud 
energia peab võitlema elupäevade lühenemisega. 

Kocbeki tallipoiss on võimas poeetiline kujund: 
elavad keeled püsivad nii talus hobuste keskel kui ka 
raamatukoguvaikuses. Keele elujõu mõõduks ongi selle 
võime haarata kogu ühiskonnaruumi, elada nii kõige 
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väljapaistvamate kui ka kõige lihtsamate liikmete seas. 
Keel on protsess, tee, mille omandamist ei anna mingil 
juhul kõrvutada näiteks kinnisvara ostmisega. Kuid Eu-
roopa avaras kontekstis ei ole sugugi lihtne tunnistada 
paratamatuid piire, teadmist, et me ei suuda iialgi meid 
ümbritsevat maailma täielikult vallata. 

Mitmekesisuse tunnistamine tähendab lahti öelda 
terviklikkusepüüdest. See tähendab, et kultuuride kul-
tuurina ei saa Euroopa meile kuidagi pakkuda säärast 
rahuldust nagu rahvus, tunnet kuuluda terviklikku 
maailma, mis sisaldab kõike inimesele vajalikku ning 
kus ei leidu ainsatki soppi, mida me ei saa iialgi tundma 
õppida.  

Koolis rahvusliku kirjanduse ajalugu õppides laseme 
end kergesti eksitada pettekujutlusest, justkui sisaldak-
sid õpikud juba kõiki saladusi ning et teadmised sõltu-
vad vaid õpilase usinusest. Tõde, et sel veendumusel 
pole tegelikkusega vähimatki pistmist, teavad vaid tar-
gad kirjandusõpetajad, kes on sisenenud oma maa 
kirjanduspärandi labürintidesse, ülejäänud surelike 
osaks jääbki too pettekujutlus. Rahvuskirjandus kujutab 
endast korrastatud ja selget maailma, mis vastandub 
kosmosena tundmatuse kaosele. See on vaid näide, 
mida võime rakendada mistahes muugi teadmiste vald-
konna puhul, samuti kommete, pärimuse ning pisikeste 
seletamatute veidruste puhul, mida mõnikord võõraste 
inimeste juures tähele paneme. Kultuur on kokkuvõte 
reeglitest, millega selle liikmeil on õnnestunud ära 
hoida kaos, muuta vaenulik maailm ruumiks, kus iga-
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üks teab, kuidas käituda, kus igal asjal on oma kindel 
koht.  

Isegi juhul, kui piirduksime vaid Euroopaga, püüak-
sime selle piiridesse jäävat ruumi tundma õppida, jääks 
ometigi terve hulk roogasid, mida me kunagi ei mait-
seks, rütme, mis meile võõrapärased näiksid, olulisi 
kirjanikke, kelle nimegi me pole kuulnud ning ajaloo-
sündmusi, mida me kas ei tea või ei tunnista. Sinna ei 
ole midagi parata, sest näiteks sõja tähendus sõltub sel-
lest, kas vaadata seda võitjate või kaotajate poolelt, 
nagu ei sarnane ka õnneliku inimese maailm õnnetu 
omale. Tunnistada mitmekesisust ning öelda lahti ter-
vikutaotlusest pole lihtne, sest koos sellega öeldakse 
lahti tuttavas ja turvalises kosmoses elamise mõnust.22  

Ei ole vahet, kas räägime paika pandud piiridega 
rahumeelsetest demokraatlikest riikidest või radikaal-
sest grupist, kes on valmis oma õigusi relvaga kaitsma – 
mõlemad usuvad, et vaid oma rahva seas võib inimene 
end täiel määral teostada. Rahulolu, mida loodetakse 
leida rahva hulka kuulumisest pole a priori ei nega-
tiivne ega positiivne. Tegu on vaid analüütilise nendin-
guga, püüdega avastada ahvatlust ning seda liigutavaid 
mehhanisme. Hinnang sõltub, mis eesmärgil selle 
ahvatluse energiat kasutatakse.  

“Mis sa aasta pärast teed?” “Mis riikides sa käinud 
oled?” “Kus sa tulevikus elad?” “Mis sa kuu aja pärast 
teed?” “Kuhu sulle meeldiks sel suvel puhkama sõita?” 

                                                                  
22  S. Žižek, Tarring with the Negative, Duke UP, 1993. 



49 

“Mis sa nädala pärast teed?” “Kelleks sa suurena saada 
tahad?” 

See on väike valik küsimusi, millest Svinia elanikud 
ei olnud võimelised aru saama. Karl Markus Gauß, kes 
veetis suve Slovakkia mustlaskogukondade keskel, mär-
kis õudusega, et ei lapsed ega täiskasvanud, kellega ta 
vestles, ei paistnud tundvat aja mõistet. 23 Minevikku ja 
tulevikku ei olnud nende jaoks olemas, getosse surutud 
alandatud kogukond elas igaveses olevikus.  

Austria uurija külastas teisigi mustlaskogukondi, tun-
des huvi abinõude vastu, mida rakendatakse arvuka 
mustlaselanikkonnaga riikides nagu Slovakkia, Ungari 
või Rumeenia. Oma raamatus käsitleb autor mõõduka 
optimismiga võimalusi, kuidas lahendada olukorda, kus 
endistes kommunismimaades elavat kuut miljonit 
mustlast ähvardab pretsedenditu probleem: elatus-
vahendite täielik lõppemine. Uute riikide liitumise järel 
ei saa Euroopa enam öelda, et tegu on “välisasjaga”. 
Kommunism püüdis oma sooviga maailma paremaks 
muuta puudust kannatavate elanike probleemile lahen-
dust leida. Mustlasi kasutati suurtes riiklikes tehastes 
odava tööjõuna ning asustati ümber uutesse tööstus-
piirkondadesse, kus riik tagas neile eluaseme. Nüüd on 
tehased kadunud, samuti pisikesed palgad ja raha, mille 
eest üüri tasuda. Kuid tagasi ei saa pöörduda ka endis-
tesse küladesse, sest pole enam maad ega omandit, ei 
ole mitte midagi. Kõige rohkem tuntakse puudust hari-
dusest. Ungaris on vaid kaks protsenti mustlastest lõpe-

                                                                  
23  K.M. Gauß, Die Hundesser von Svinia, Wien: Zsolnay, 2004. 
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tanud keskkooli ning ka teistes maades ei erine olukord 
kuigivõrd. Sageli lõpetavad mustlaslapsed erivajadus-
tega laste klassides, kus õpetajad ei ootagi neilt tule-
musi.  

Gauß asus elama Svinia (slovaki keeles “siga”) jõe-
kese kaldal asuvasse hurtsikute alale, kus elavad koera-
sööjate nime all tuntud mustlased, et kirjutada lugu, 
kus segunevad tõsieluline jutustus ning sügav mõtisklus 
põhjuste ja võimalike lahenduste üle. Selle külakese 
elanikud kuuluvad oma india esivanemate hierarhilist 
süsteemi järgiva ühiskonna kõige madalamasse kasti.  

Hinduism tunneb sadu, tõenäoliselt koguni tuhan-
deid kaste, mille hulgas koerasööjad esindavad kõige 
madalamat. Pole vajagi, et keegi perekonnast, esivane-
matest või külast kunagi mõne koera oleks nahka pan-
nud, piisab vaid räpase suguvõsa märgist, et kogu ühis-
kond nad puutumatuks tunnistaks. Tõrjutute tradit-
sioon kandub edasi ametite kaudu, mis on seotud jäät-
mete või musta pesuga, ning eriti kõigi nende tööde 
kaudu, kus puututakse kokku surnud lihaga – näiteks 
loomakorjuste töötlejad või surnupesijad. Kõikidest 
kõige madalamasse kasti kuuluvad aga need, kes pese-
vad puutumatute klassi pesu. Ainuüksi nende näge-
mine jätab märgi külge. Puhtuse idee, mis painab ini-
mest juba iidsetest aegadest, kandub kõikjal edasi ka 
tänasesse päeva ehkki ei toimi alati nii karmide reeglite 
alusel.  

Tundub, et Svinia küla degesid pidid siiski olude 
sunnil koeralihast toituma. Loomade rasvast valmistati 
aga raviomadustega seepi, mida müüdi salaja teistele 
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külaelanikele, et taastada meestel potentsi või lahen-
dada naistel viljakusprobleeme. Nii mäletavad räägi-
tavat kaks või kolm inimest, kel on õnnestunud tolles 
mahajäänud kogukonnas elada viiskümmend aastat või 
enam. Kuid mitte keegi ei ole seda oma silmaga näinud 
ega tea ka öelda, mida koerast üldse valmistada saab. 
Nende inimeste ainus kaitse peitub lugudes. Ning kuigi 
nad tunnistavad ühiskonnast välja arvavat kustuta-
matut märki, vääristavad nad seda, muutes põhjuse, 
mis nad põlu alla on seadnud – mitte ainult mustlasi 
nurka surunud ühiskonna, vaid ka mustaste endi seas – 
uhkuse allikaks. Svinia hurtsikutes, kus on võimalik 
elada vaid olevikku naelutatud pilguga, unistavad ini-
mesed ometi teistsugusest saatusest. 

Nii peamegi kõrvale jätma tänapäeva, sealt lõplikku 
vastust leidmata ning järeldama, et Kesk-Euroopa mõis-
te ei ole oma lõplikku tähendust veel leidnud, ilmu-
tades jätkuvalt nende jälgi, kes, püüdes talle lõplikku 
vormi anda, teda sepistavad. Haamrilöögid mõiste pin-
nale ei ole sugugi nii ägedad, kui varasemad raputused, 
ent Kesk-Euroopa laotub endiselt meie ees alasil. See 
on tõeliselt dialoogiline mõiste, mis ei lase end kellelgi 
määratleda, defineerimata möödaminnes ka määratleja 
enda ideoloogilist positsiooni. See on tükk hõõguvat 
rauda, mitte külm metallikamakas, mis end sepal töö-
delda ei lase. Kontinendi keskosas taob üha haamer ja 
puhib lõõts ning meie ülesanne on kuulata seda vas-
tandlike seisukohtade kahekõnet, ebakõlas häälte polü-
fooniat, et õppida nii laimajatelt kui kaitsjatelt ning 
luua Kesk-Euroopast niisugune ettekujutus, mis suu-
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daks mahutada tähtsama osa vastuoludest ja pingetest, 
mis talle tänapäevase vormi on andnud. Just seetõttu 
nõuabki Kesk-Euroopa mõiste arheoloogilist käsitlemist, 
on ta ju ajalooline sattumus, mitte ühtainsat selget 
tahet väljendav eesmärk. Jätkakem kaevamist. 1945. ja 
1991. aasta vahele jäävate kihtide all avaneb meie ees 
punaseks värvunud maailm. 
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Kõik kaheksakümnendatel aastatel Kesk-Euroopa mõis-
te ümber toimunud vaidlused juhivad tähelepanu prob-
leemile, mis on tihedalt seotud jätkuva pingega kahe 
ühiskonnanägemuse vahel, millest üks püüab säilitada 
kindlalt paika pandud korda, teine aga küsib, kas sellele 
korrale ei leidu alternatiivi, kas see on tõesti ainus viis 
organiseerida elu ühiskonnas. Võiks öelda, et tegu ei 
olnud mitte huvide kokkupõrkega, vaid et erinevad olid 
juba tegelikkuse mõistmise lähtekohad. Ideoloogia on 
alati vaid teise ideoloogia, eriti kui peame otsustama 
olukorra üle, kus põrkuvad vastandlikud maailmakäsit-
lused. Ainus võimalus pääseda välja nõiaringist, kus 
ideoloogiad meid alla kugistavad, on pöörduda utoopia 
poole, see omaks tunnistada ning otsustada ideoloogia 
üle sellelt baasilt. Kaheksakümnendate lõpu Kesk-
Euroopas nii juhtuski.  

Samas võis igaüks näha ja veenduda, et pärast 
kommunistliku Euroopa piiri avanemist 1989. aastal ei 
loodud ainsatki poeetide vabariiki. Pealesunnitud ühi-
sest minevikust vabanemine ei olnud piisav alus Kesk-
Euroopa rahvaste vahelise vaimse ühtekuuluvustunde 
tekkimiseks, rääkimata kõige õrnematki laadi poliiti-

PUNASEKS VÄRVUNUD 
MAAILM 
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lisest liidust. Kuidas siis hinnata 1984. ja 1989. aasta 
vahel puhkenud Kesk-Euroopa teemalise avaliku debati 
tähtsust ja kaalu? Kas tõesti puudus tulistel vaidlustel ja 
paberile voolanud tindijõgedel vähimgi tagajärg, või 
uhtusid üha uute ja uute sündmuste valingud selle 
lihtsalt minema? Õnneks küll. Sametrevolutsioonide 
eesmärk ongi lasta elul enesel vanad ning liiga jäigaks 
muutunud struktuurid üle ujutada. Kesk-Euroopa ühis-
kondades 1984. ja 1989. aasta vahel aset leidnud muu-
tus oli niisama põhjalik kui see, mis toimus samas 
piirkonnas 1945. aastal, ent kuigi mõlemal juhul kuju-
nesid masse liikuma panevaks jõuks ideed, ei olnud 
igatsetud asjade käigu nimel ohverdatud inimelude 
hulk siiski võrreldav. Niisama lihtne ja selge nende 
kahe sündmuse erinevus ongi, seda mõõdetakse elu jät-
nud inimeste arvus, kõrgemate eesmärkide nimel 
ohverdatute hulgas.  

“Debatt võttis suuna Kesk-Euroopale, mis oli nii ten-
dentslikult Jugoslaavia vastane, et ma otsustasin istun-
gilt lahkuda,” kirjeldab Predrag Matvejević raamatus 
“Vahemeri ja Euroopa” oma osalemist 1985. aastal 
Ljubljanas, Cancarjev Domi kultuurikeskuses toimunud 
kongressil.24 Matvejević usub tänagi, et vastutus Ju-
goslaavia vägivaldse lagunemise eest lasub just sääras-
tel debattidel. Kesk-Euroopa kasuks otsustamise taga 
peitus sloveenide halvasti varjanud soov lüüa lahku 
ning viia täide oma rahvuslikud püüdlused. Ning seda 

                                                                  
24  P. Matvejević, La Mediterranée et l’Europe. Paris: Stock, 
1998. 



55 

kuulutab arvukale publikule peaaegu kõikidesse Vahe-
mere-äärsetesse keeltesse tõlgitud “Vahemere lühiloo” 
autor, tavapärane konverentside külaline kõikjal Eu-
roopas.  

Bosnias sündinud autor serveerib probleemi lihtsus-
tatud kujul ja nii suure hulga kuulajate ja lugejate tead-
vusse on see jõudnud suurel määral just kergesti mõis-
tetavuse tõttu: kõik rahvuslused on ohtlikud, ebasoovi-
tavad. See argument unustab aga ühe teist laadi asjaolu, 
mida tuleb arvestada ning mis on veelgi lihtsam ja 
selgem. On olemas “kõrgemad eesmärgid”, mis õigus-
tavad enda nimel toodud ohvreid ning need eesmärgid 
võivad kas põhineda rahvusideel või mitte. Ning teiselt 
poolt leidub ka ideoloogiaid, mis taotlevad rahvusidenti-
teeti sõna kaudu ega tunnista jõu kasutamist, vägivalda 
ega vallutamist.  

Vähem kui kaksteist tundi pärast iseseisvuse rahu-
meelset väljakuulutamist, kuus kuud pärast vaba ja 
demokraatlikku referendumit, kus oli saavutatud mär-
kimisväärne toetus, ründas 26. juunil 1991 Sloveeniat 
Jugoslaavia armee. See koosnes põhiliselt Sloveenia 
territooriumil kohustuslikus korras aega teenivatest 
sõduritest, kes said käsu mässuline ala okupeerida. 
Kümme päeva kestnud täiesti põhjendamatu sõda 
lõppes lihtsa tõdemusega, et poisse saadetakse asjatult 
surma, et õigupoolest ei ole neil Sloveenias midagi teha 
ning et nad on vaid mõttetu poliitika tööriistad25 Õieti 
oli sõda läbi juba 4. juulil, kui lahkulöönud vabariiki 
                                                                  
25  R. Botteri, I. Štandeker, Ten days of war for Slovenia, 
Ljubljana: Mladina, 1991. 
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saabusid bussitäite kaupa ajateenijate vanemad, kellele 
tulid vastu vabatahtlikud, pakkusid külalistele uue valit-
suse juhtnööre järgides oma kodudes peavarju, kutsusid 
nad oma laua taha ning selgitasid isiklikult, silmast-
silma, et rahva tulevikuküsimusi on võimalik lahen-
dada ka relvi kasutamata. See periood ei kinnistunud 
maailma ajalukku, küll aga kõikjal endise Jugoslaavia 
territooriumil aset leidnud hilisemad sündmused oma 
julmuse ja kujutlematute õuduste tõttu.  

Seitsmekümnendatel aastatel hakkas Josip Broz Tito 
parem käsi Edvard Kardelj rääkima võimalusest, et Ju-
goslaavia kommunistlik partei võiks tunnustada riigis 
elavate rahvuste huvide paljusust. Ent 1979. aastal slo-
veenist poliitik suri ning kommunistliku partei ideo-
loogilises jäikuses hetkeks avanenud lõhe sulgus näi-
liselt taas. 1980. aasta mais suri Ljubljana haiglas Josip 
Broz. Siiski ei alga kommunistliku Jugoslaavia muutu-
sed tema surmaga, vaid hoopis varem, nagu ei alga 
karismaatilise liidri kadumisega ka majanduslangus ega 
mõnede valitsevale režiimile vastuvõetamatute liiku-
miste jõhker mahasurumine. Nii vallandas albaanlaste 
olukord Kosovos juba 1981. aastal ulatusliku protesti-
laine. Kuulda oli hääli, mis nõudsid Kosovo autonoomse 
provintsi kuulutamist vabariigiks, seega territoriaalseks 
üksuseks, millel Jugoslaavia põhiseaduse järgi olnuks 
õigus korraldada enesemääramise küsimuses rahva-
hääletus. Vähemalt paberil oli Tito Kosovo tüli puhke-
des alles riigipea. Ja lõppenud ei ole konflikt seniajani.  

Ometi ei saa Kosovo pingekollet pidada Jugoslaavia 
lagunemise otseseks põhjuseks. Riik kisti võitlusse kahe 
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põhimõtte vahel. Serbia Kunsti ja Teaduste Akadeemia 
avaldas 1987. aastal memorandumi, kus läbiva teemana 
rõhutati serblaste kannatusi ja diskrimineerimist Ju-
goslaavias. Sama aasta 24. aprillil ütles Slobodan Milo-
sević Kosovo Poljel oma kuulsa lause: “Mitte keegi ei 
tohi teid enam peksta” ja nii alustaski Serbia oma 
vabadusvõitlust. Võitlust, mis taotles Belgradi toetust 
Krajina ja Vojvodina vägedele ning hiljem Radovan 
Karadžići juhitavale Pale valitsusele. 

Samal aastal ilmus Ljubljanas manifest “Toetus Slo-
veenia rahvuslikule kavale”, mis avaldati Nova revija26 
57. numbris, mille tiraaži oli spetsiaalselt vähendatud, 
et mitte valitsust liialt ärritada. “Manifesti lõppseisu-
kohad ei erinenud kuigivõrd Serbia Akadeemia oma-
dest,” ütleb Stefano Bianchini oma eessõnas Jugoslaavia 
lähiajaloole.27 Esmapilgul veenvana tunduv väide osu-
tub ometi vääraks. Miks? 

Sellepärast et Serbia memorandumi avaldas kogu 
valitseva riigiaparaadi poolt tunnustatud institutsioon. 
Kas intellektuaalses plaanis saab üldse olla autoriteet-
semat asutust kui Kunsti ja Teaduste Akadeemia? Ning 
nüüd kuulutas see institutsioon, et riigi arvukaim 
rahvus, mis – nagu näitas konfliktide hilisem areng eri 
piirkondades – kontrollis ka sõjaväge, kannatas talu-
matu diskrimineerimise all, millele tuli lõpp teha. See-
vastu Nova revija esimene number ilmus 1982. aastal, 

                                                                  
26 A. Debeljak, Kratka zgodovina intelektualnega foruma 
(Mõttefoorumi lühilugu). – Dialogi (juuni 1996). 
27  L. Hegy, 50 Years of Art in Central Europe. 1949-1999. 
Wien: Musem moderner Kunst, 1999. 
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pärast kaks aastat kestnud ägedaid läbirääkimisi 
kommunistliku režiimi esindajatega ning pärast enam 
kui kuuekümne eri põlvkondi esindava tuntud kultuuri-
tegelase ja teadlase allkirjastatud palvet, millega taotleti 
uut ajakirja, kus oma mõtteid vabamalt väljendada. Kui 
luba käes, saigi ajakirja nimeks Nova revija (“Uus aja-
kiri”) – pealkiri, mida ta kannab tänaseni. Nova revija 
on umbes kahesaja leheküljeline raamatuformaadis 
kuukiri, mille tiraažiks kujunes kõnealustel aastatel 
kõrgest hinnast ja piiratud turust (2 miljonit elanikku, 
mitte potentsiaalset lugejat) hoolimata 3000 kuni 5000 
eksemplari. “Toetus Sloveenia rahvuslikule kavale” 
arutleb peamiselt demokraatliku riigi ühiskonnakorral-
duse ja tuleviku üle. Ei räägita mitte ainult rahvusküsi-
mustest, vaid ka vajadusest reformida riigi poliitilist 
struktuuri. Need muudatused pidid autorite arvates 
viima ka föderaalse põhiseaduse ümbersõnastamiseni. 
1988. aastal kutsus Nova revija serbia intellektuaalid 
avatud foorumile, et püüda leida kõiki asjaosalisi rahul-
davat lahendust. Dialoog kukkus läbi, ainus uuendus, 
millega külalised nõustusid, oli hääleõiguse andmine 
igale kodanikule.  

1990. aastal, sama ajakirja 95. numbris mõtisklevad 
poeedid, kirjanikud, kirjanduskriitikud ja filosoofid ise-
seisva Sloveenia üle. Siit pärineb ka “Poeetide konstitut-
siooni” nimeline dokument, mida hiljem, kui iseseisvus 
kätte võidetud, kasutati tõepoolest ka Sloveenia Vaba-
riigi põhiseaduse väljatöötamisel. Kui 57. number kõr-
vale jätta, oli see ainus monotemaatiline number; kõik 
ülejäänud sisaldasid laialdast valikut kirjanduslikke 
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tekste, filosoofilisi ja esteetilisi mõtisklusi kõikjalt maa-
ilmast, rääkimata Euroopa mõlemast poolest, üht tei-
sele eelistamata. Ajakirja leheküljed olid ühtaegu 
mõtete avaldamise platvormiks sloveenidele ja ka vaba 
sõna varjupaigaks neile, kel muudes Jugoslaavia piir-
kondades ei olnud võimalik oma häält kuuldavaks teha. 
Nova revija oli ka üks põhijõude, mis kutsus üles Slo-
veenia ajalugu kriitiliselt ümber vaatama, iseäranis 
seda osa, mis puudutab ikka veel hämaruseloori mäh-
kunud Teise Maailmasõja perioodi. Samuti aidati kaasa 
kommunistliku korra jaoks äärmiselt vaieldava tähen-
dusega kirjaniku Edvard Kocbeki vaimupärandi taas-
väärtustamisele. Poeet ja esseist, kes enne sõda oli 
kristlike demokraatide üks liidreid, astus küll parti-
sanide ridadesse, kuid kohe seejärel väljendas romaanis 
“Hirm ja vaprus” (1957) totaalseks režiimiks kujunenud 
kommunismis sügavat pettumust.  

Kocbek küsis esimesena avalikult, mis juhtus enam 
kui kümne tuhande antikommunistiga, kes tapeti, kuna 
liitlased, kes ei mõistnud Sloveenia ühiskonna süga-
vamaid ideoloogilisi lõhestumisi, olid saatnud nad 
pärast sõda Austriast otse timukate kätte. Kocbek ei 
saanud end avaldada ega osaleda avalikus elus, küll aga 
oli see võimalik Dušan Pirjevecil, teisel tähtsal kirjan-
dustegelasel, keda Nova revija omaks tahtis pidada. 
Pirejevic, kes sõja ajal oli tegutsenud kommunistlike 
vägede väljapaistva aktivistina, loobus võidu järel 
poliitilise karjääri võimalusest ning pühendas kogu oma 
energia kirjanduskriitikale ja õpetamisele. Juba kuue-
kümnendatel leidis Dušan Pirjeveci ja serbia kirjaniku 
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Dobrica Čosići vahel aset äge poleemika. Pirjeveci mee-
lest pidi avalik arvamus suutma piisavalt küpseda, et 
tunnistada võimalust arutleda seaduslikult rahvus-
tunnete teemadel ning jõuda seisukohale, et igal rahval 
on õigus omaenese identiteedile. Seevastu Čosići kait-
ses iga hinna eest ühtse Jugoslaavia natsionalismi. Pir-
jevec ei jõudnudki oma ideede teostumist ära oodata, 
Čosići nimi figureerib aga Kunsti ja Teaduste Aka-
deemia 1987. aasta memorandumile allakirjutanute 
seas ning üheksakümnendatel nähti temas “serbia 
rahva isa”.  

Jugoslaavia ei varisenud kaardimajana kokku mitte 
rahvuslike tunnete tõttu, vaid võimetuse tõttu luua riigi 
mõnedes piirkondades diskursust, mis suudaks ühitada 
rahvusidentiteedi sallivuse ning teiste rahvuste ja 
identiteetide tunnustamisega. See oleks esimene asja-
olu, mida tuleks arvesse võtta. Teine, veelgi olulisem, 
peitub erinevuses, mida võib täheldada viisis, kuidas 
rahvuslike õiguste kaitsmise programmid olid seotud 
ühiskonnas toimunud sügavate majanduslike ja poliiti-
liste muutustega. Sloveenia taotles õigust muutuda, 
Serbia õigust säilitada kõik võimustruktuurid.  

Sellele erinevusele toetudes võime väita, et Slo-
veenia XX sajand lõpu rahvuslus ei ole võrreldav Serbia 
sama perioodi rahvuslusega. Samuti ei ole võrreldavad 
ka Sloveenia intellektuaalide juhtlause saada Kesk-Eu-
roopa riigiks ja õhinal ekspansioonipoliitikale õigustust 
otsima asunud serbia intellektuaalide loosung. Neid 
kahte ei saa kõrvutada inimelu hinna hirmuäratava eri-
nevuse tõttu ning samuti seetõttu, et Kesk-Euroopa 
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kujutas endast utoopiat, ainsat võimalust kõigutada 
maailmakorra hoonet, mis oli saanud liiga harjumus-
päraseks, liiga aktsepteerituks, et selle vältimatust 
kahtluse alla seada.  
 
 

Müüri langetamine retoorika abil 
 
Idee Kesk-Euroopast kui utoopiast näitab selgesti, et 
otse Euroopa südamest jooksis läbi piir, millel puudus 
igasugune mõte, raudne eesriie, millest keegi kasu ei 
saanud ja mille oli sünnitanud kommunism, ning et 
ajad, kus riigi poliitilise kaardi tarbeks oli ette nähtud 
üksainus värv, on ümber saanud. Kesk-Euroopa idee 
aitas märgatavalt kaasa nende muutuste vajalikkuse 
tunnetamisele, ning seda ei ole sugugi vähe. Viimase 
võrdlusena olgu öeldud, et Serbia vaimne representat-
sioon üheksakümnendatel ei toitunud ühestki utoo-
piast, vaid müüdist, mis tegeleb põhjuste otsimisega 
status quo säilitamise nimel, et vältida iga hinna eest 
võimu jaotumist ühiskonnas. Rahvust on seejuures 
lihtne ettekäändeks tuua. Slobodan Milošević tuli või-
mule siis, kui kommunism oli taganemas. Tuli otsida 
mingi muu poliitilise legitimatsiooni võimalus ning 
Milošević leidis selle natsionalismis. Ta ei eksinud 
sugugi. Kes seda mehhanismi ei mõista, ei saa mõista 
ka endises Jugoslaavias toimunut. 

Nii juhtuski, et endise Jugoslaavia poliitiline areng 
erines teistest kommunistlikele režiimidele allutatud 
Kesk-Euroopa riikidest ning Sloveenia, järgides Kesk-
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Euroopa mudelit, oli siin ainsaks erandiks. Kesk-Eu-
roopas taandus kommunism sellise ajaloolise arengu 
mudeli järgi, mis kujutab endast kodanikuühiskonnale 
appellerivate intellektuaalide foorumite juhitud rahu-
meelset, ehkki mitte pingevaba üleminekut. Sellist 
mudelit järgis kogu Balti merest Aadria mereni ulatuv 
riikide vöönd.  

Kõigist neist poliitilistest muutustest hoolimata ei 
tohiks me võtta Kesk-Euroopast rääkides mõõdupuuks 
ainuüksi poliitilist käitumist. Timothy Garton Ash ütleb 
selgesti, et me ei tohiks enam öelda, et iga postkommu-
nistlik riik, mis võtab omaks õigusriigi, demokraatia, 
sallivuse põhimõtted, austab vähemuste õigusi ning on 
huvitatud riikide vahelisest rahumeelsest koostööst, 
saab ipso facto Kesk-Euroopa osaks. Näiteks kui Serbia 
vastaks ühel päeval kõigile nimetatud poliitilistele tingi-
mustele, ei kuuluks ta ikkagi Kesk-Euroopasse, vaid 
jääks Balkani riigiks. Ühiskondade demokratiseerumine 
võib liikuda üha enam ja enam ida poole ja loodame, et 
see nii ka oleks. Balkani poolsaarest või Ida-Euroopast 
rääkimine ei tähenda sugugi nende piirkondade ala-
vääristamist; mõlemad väljendid tähistavad vaid teatud 
geograafilist piirkonda, nagu tähistab ka Kesk-Euroopa. 
Seetõttu ei tohiks ühe või teise riigi või rahva arvamises 
ühe või teise nimetuse alla näha ei preemiat ega karis-
tust, vaid kui üht võimalust paigutada nad niisuguse Eu-
roopa kaardile, mida võib taas võtta kontinendina, kus 
ühestki füüsilisest piirist ei piisa seal elavate rahvaste 
omavahelise suhtlemise takistamiseks.  
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Siit lähtudes peaks olema selge, et sametrevolutsioo-
nide kümnendi Kesk-Euroopa ei olnud mingi müto-
loogiline konstruktsioon, kuigi olukorra kommenteeri-
jad kasutavad sellest kõneldes sõnu müüt ja mütoloogia 
korduvalt ja järjekindlalt. Kuid kahtluse alla ei peaks 
me seadma mitte üksnes kaheksakümnendate aastate 
Kesk-Euroopa diskursuse mütoloogilist loomust, vaid 
tõsiselt tuleb suhtuda ka teistesse kirjanduslikesse kate-
gooriatesse, mille kaudu mõiste toimimist on püütud 
selgitada. Nii jõuamegi järgmise küsimuseni: kas Kesk-
Euroopa oli metafoor? 

1984. aasta 24. aprillil avaldas Milan Kundera aja-
kirjas The New York Review of Books essee pealkirjaga 
“Kesk-Euroopa tragöödia”. Kundera seisukohad ilmusid 
piisavalt laia rahvusvahelise kõlapinnaga väljaandes, et 
lasta neil tõusta aktuaalseks globaalse tähtsusega küsi-
museks, mis ka tõepoolest juhtus. Kundera tekstis välja 
käidud ideid kommenteeriti rohkesti kõikjal maailmas. 
Pisut hiljem avaldas sama ajakiri kirjade rubriigis vas-
tuse Milan Haunerilt, kelle Kesk-Euroopa kriitika tugi-
neb etteheitele, et Kundera kujutab jätkuvalt Kesk-Eu-
roopat kultuuri ja saatusena, mitte geopoliitilise üksu-
sena. Nõustutakse, et tegemist oli julge metafooriga, 
mis ometi ei vasta ajaloolisele reaalsusele.  

Sellest avaldusest lähtudes otsustas horvaatia kirja-
nik Ante Stamač uurida Kesk-Euroopa mõistet kirjan-
dusteooria ja retoorika uurimisvahenditega, pealkirjas-
tades oma artikli “Kesk-Euroopa tropoloogia peeglis”. 
Liigume niisiis tema jälgedes.  
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Võiks öelda, et metafoori kasutamine tähendab kahe 
erineva idee aktiivset kokkuviimist, tarvitades see-
juures ühtainsat sõna või väljendit, mis saab oma tähen-
duse nende kahe idee vastastiktoimel. Niisiis leiame 
metafooris kaks ideed, mis toimivad üheainsana ning 
juhul, kui Kundera Kesk-Euroopa oleks metafoor, oleks 
nendeks kaheks komponendiks ühelt poolt suhteliselt 
kergesti defineeritav geograafiline termin ja teiselt 
poolt mõisted nagu pluralism, mitmekeelsus, ühte-
kuuluvustunne kannatustes, ida ja lääne kohtumis-
punkt, teiste sõnadega äärmiselt laia semantilist välja 
hõlmavad mõisted. Jättes siinkohal kõrvale taolise 
sulami toime, uurime hoopis oletatava metafoori seda 
komponenti, mida kirjandusteoorias nimetatakse teno-
riks, põhimõistet, millele peame mõtlema, enne kui 
saame seda võrrelda millegi muuga. Antud juhul on 
selleks geograafiline mõiste Kesk-Euroopa. Mis seda 
määratleb? Kaks täpsusele pretendeerivat teadust: 
geograafia ja politoloogia. Nende kahe teaduse vahen-
ditega võib Kesk-Euroopat defineerida näiteks kui Saksa 
Rahva Püha Rooma keisririigi idaosa, kus valitsesid 
Austria-Ungari keisrid, tuumakeelutsoonina, mitte kuigi 
ammuses maailma jaotuses ning alates 2003. aasta 
maist Euroopa Liidu idaosana. See aga ei tähenda 
muud, kui et metafoori tenor funktsioneerib ilma vähi-
magi vajaduseta vehicle’i, kujundliku ornamendi järele. 
Mõne traditsioonilise retoorika teooria järgi viiks see 
koguni järeldusele, et Kesk-Euroopa on mitte-meta-
foorne termin, et Kesk-Euroopa on olemas ning et seda 
terminit saab kasutada vaid sõnasõnalises tähenduses.  
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Kuid imepärasel kombel võib metafoor toimida ka 
siis, kui me ei tea, mispärast ta toimib ja mis on 
semantilise nihke aluseks. Lauajalast rääkides ei pane 
me enam tähelegi, et kasutame metafoorset keelt ning 
alles siis, kui võrdleme neid hobuse jalgadega, mär-
kame kohe, et neljal lauaplaati toetaval vaial on vaid 
üsna pisut ühist neljajalgse imetaja jäsemetega ning 
mõistame ka seda, et kuigi termin on meie teadvusse 
sügavalt juurdunud, on ta ikkagi metafoor. Mis aga toi-
mub siis, kui inimesel on puujalg? Kas amputeeritud ja 
proteesiga asendatud alajäsemel on sõnasõnaline või 
metafoorne tähendus? 

Nii ühte kui teist. Sõna tähendus võib olla ühtaegu 
sõnasõnaline ja metafoorne ja mitte ainult, metafoorne 
tähendus ei ole tenori ja vehicle’i summast niisama liht-
salt tuletatav, vaid kahe mõiste koostoimel sünnib 
tähenduste paljusus, mis on metafoorse keele põhi-
omadusi ja ka põhjus, miks see suhtluses nii kasulikuks 
osutub.  

Stamač tuletab meelde, et sellega, kuidas muutub 
mõiste põhitähendus kujundlikul kasutamisel, tegeleb 
tropoloogia ning alustab seejärel oma teravmeelset 
ülevaadet Kesk-Euroopa võimalikest tähendustest. 
Mõistet kasutades võime anda talle tähenduse meto-
nüümse protsessi kaudu. Omistame Kesk-Euroopale 
tema suurkujude nagu Metternich, Freud, Wittgenstein, 
Rilke, Musil, Broch ja Krleža atribuudid või võtame teda 
hoopis kausi sarnase anumana, kus segunevad keeled, 
rahvad ja isegi rassid ning kus juudid etendavad olulist 
rolli. Samuti võime mõelda Kesk-Euroopast kui mingi 
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põhjuse tagajärjest, näiteks suurte süsteemide hääbu-
mise, lagunemise või keskuse puudumise tulemusest.  

Stamači sõnul pole sugugi haruldane, et Kesk-Eu-
roopa tegelikkust mõistetakse sünekdohhina: Euroopa 
kontinendi osana või enam-vähem kaheteistkümne riigi 
summana. Kuid ka siin ei puudu iroonia. Stamači mee-
lest on iroonia püüd lunastada kunsti abil liiga sageli 
korduvaid tragöödiaid, ning just tolles piirkonnas osu-
tub see iseäranis viljakaks. Nii kordab autor Nietzsche 
fraasi: kunst on selleks, et me elu raskuse all kokku ei 
variseks. Kesk-Euroopa litootesena seisneb ütluses, et 
kõik ei ole veel kadunud, et horvaadid, kelle näitel 
kõneleb ka Stamač, olles tihedalt seotud Balkani piir-
konnaga, kuuluvad ka Vahemere piirkonda, Pannoo-
niasse ja muidugi mõista ka Kesk-Euroopasse. Kesk-
Euroopa sisaldab ka eufemismi, sest olles ületanud 
viimase totalitaarse režiimi – kommunismi – takistuse, 
ei varjuta tema silmapiiri enam ükski tume pilv, mis-
tõttu tulevikkugi kujutatakse sageli kui piirkonna kõige 
kaunimate kirikute barokkinglite koori, mis kuulutab 
igavest hiilgust. Stamač usub, et säärase optimismi eest 
võib meid kaitsta vaid värss Rainer Maria Rilke esi-
mesest Duino eleegiast: “Wer, wenn ich schriee, hörte 
mich denn aus der Engel Ordnungen?” Inglikoorid näivad 
õnnelikuma ja lõbusamana kui ei kunagi varem, kuid 
tegelikult jäävad ka kaugemale kui eales varem ega või 
seetõttu kuulda inimese karjeid ega tunda inimelu nüri-
duse piinu. 

“Vaid hüperpooli pole! Mitte ainsatki katsetust 
mõiste tähendust üle paisutada! Ei ühtegi oletust, et 



67 

Kesk-Euroopa – meie enda ja meie sõprade igapäevane 
keskkond – võiks etendada rolli, mida tema õblukesed 
õlad kanda ei jõua!” Selle hoiatusega lõpetabki Ante 
Stamač oma artikli.  

Retoorika võimsate prožektorite vihus pakub Kesk-
Euroopa terve hulga hoiatusi teaduse nimel, mis teab, 
et veenmiskunst on pelgalt kutseoskus, oskus, mis allub 
asjasse mittepühendatute jaoks nähtamatutele, kuid 
selle valdajate jaoks kindlatele, vastupidavatele ja usal-
dusväärsetele reeglitele. Tänased diskursused kohus-
tavad lugejat end vanade reeglitega kurssi viima, hoi-
duma teksti ahvatlustest ning mitte võtma tõe pähe 
avaldusi, mis pole õieti muud, kui dialektilised katsed 
meelitada publikut oraatori kõnet kuulama ja uskuma. 

Seda teooriat võiks rakendada Ante Stamači ana-
lüüsile, et kaitsta tema tagasihoidliku ajaleheartiklina 
ilmunud teese. Kuid mitte ainult teksti sisu ei kujuta 
endast hoiatust. Meeles tuleb pidada ka seda, et Slo-
veenia päevalehes ilmunud artikkel kuulub materjali 
hulka, millega tuleb tingimata tutvuda, kui soovime 
tõsiselt analüüsida kõikjal maailmas Kesk-Euroopa 
mõiste ümber toimunud diskussiooni kogu selle ula-
tuses. Võib-olla seetõttu, et vaid üks uks Kesk-Euroopa 
väikestesse kultuuriruumidesse ei jää minu ees sule-
tuks, tulebki erilise selgusega nähtavale tõsiasi, et meie 
pilk ei suuda iial haarata pisikestki osa Kesk-Euroopaga 
seotud mõtete hulgast tollel sündmusterohkel küm-
nendil.  

Kuna neid ei teadvustatud iialgi täielikult Euroopa 
osana, sai neist Lääne vähim tuntud ja nõrgim 
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piirkond, mis oli lisaks peitunud võõraste ja pea-
aegu ligipääsmatute keelte eesriide taha.28  

 
kirjutab Milan Kundera 1984. aastal ning nendib seda-
sama hirmu suutmatuse ees Kesk-Euroopa tegelikku-
sest tervikpilti kokku panna. Jätkates teemat ühes hili-
semas artiklis, loetleb kirjanik järgemööda üles kõik 
punktid, mis teevad Kesk-Euroopa mõistega leppimise 
nii keeruliseks. Esiteks geograafilised piirid, mis on 
ähmased, muutlikud ja vaieldavad. Teiseks kultuuri-
keskuste paljusus, mistõttu olenevalt vaatepunktist – 
Varssavist või Viinist, Budapestist või Ljubljanast – 
nähakse Kesk-Euroopa õigupoolest üsna erinevalt. Kol-
mas ja kõige tähtsam punk kriipsutab alla asjaolu, et 
Kesk-Euroopat kui ühtset tervikut pole iialgi ihaldatud. 
Kui Habsburgi soost valitsejad ja mõned üksikud hilise-
mate aegade intellektuaalid välja arvata, pole keegi 
kunagi Kesk-Euroopat soovinud. Neljas punkt, millest 
samuti ei saa mööda vaadata, märgib, et igaüks, kes 
soovib uurida Kesk-Euroopaga seotud nähtusi, peab 
ületama keelebarjäärid. Kuid nagu ütleb kokkuvõtteks 
Milan Kundera, ei ole nähtuse määratlemise või uuri-
mise keerukus veel tõestuseks, et seda nähtust ei olegi 
olemas.  

Kundera essee “Kesk-Euroopa tragöödia” kutsus esile 
mitmeid vastukajasid, paljud haarasid teesidest pike-
malt mõtlemata, kuid artikkel pälvis ka paljude hukka-
mõistu. Millest tekst siis räägib? Kõigepealt ei maksaks 
                                                                  
28  M. Kundera, The Tragedy of Central Europe. – New York 
Review of Books (26-IV-1984). 
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unustada, et artikli autor oli tuntuks saanud kirja-
nikuna. Ilmselt tuleks seetõttu enne teksti lahti haruta-
mist vaadelda seda kõigepealt tervikuna, hinnata näi-
dete ja tõestuste põhjal, mida autor oma teeside kaits-
miseks kasutab. Kundera alustab ühe tõestisündinud 
lookesega. 1956. aasta novembris, nõukogude vägede 
rünnaku ajal saatis ühe Budapesti uudisteagentuuri 
direktor kogu maailmale teleksi, kus teatas, et ungar-
lased lähevad surma kodumaa ja Euroopa eest. Paraku 
ei pidanud Euroopa tol ajal Ungarit enda osaks, ütleb 
Kundera. Vahetult enne seda, kui granaat kontori maa-
tasa tegi, enne Ungari mässu tervikuna ja veresauna, 
millega see maha suruti, enne 1968. aasta Praha keva-
det ja enne Poola 1956., 1968., 1976. aasta ja hilisemaid 
proteste nelja tuule poole paiskunud karjet adus Lääs 
kui kindla ja turvalise müüri tagant kostvat kõminat.  

Niisiis juhatab Kundera oma artikli esimestes lõiku-
des sisse XX sajandi jooksul Vana Maailma kujutlemise 
viisides toimunud muutuste teema, muutuste, mis on 
mõjutanud eelkõige Lääne vaimulaadi. Poliitilisest tege-
likkusest pärit näidetega alanud teema tuleb taas nähta-
vale essee lõpus, keskendudes sedakorda rohkem kul-
tuurile ning sulgedes nii Milan Kundera maalitud kont-
septuaalse ringi. Ühtlasi paneb see mõtlema, et teksti 
eesmärgiks on näidata, kui puudulik on esimese maa-
ilma ettekujutus oma kõige lähematest naabritest. 

“Kesk-Euroopa tragöödia” lõpeb nukra noodiga, 
milles väljendub selgesti umbusaldus kogu läänemaa-
ilma vastu. Lääs ei võigi enam tunnistada Kesk-Euroopa 
olemasolu, sest argumendid, millega Kesk-Euroopa end 
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ise määratleb, Lääne tsivilisatsiooni pragmaatilises maa-
ilmas ei kehti. Kultuuril ja pärimusel ei ole mingit 
kaalu, nad ei kõlba argumendiks, loevad vaid tunnus-
tatud piirid ning poliitilised ja majanduslikud struk-
tuurid. Ning nende parameetrite järgi vääris Kesk-Eu-
roopa kaheksakümnendate alguses vaid poliitilist kate-
gooriat, mis lahterdas ta Ida-Euroopa alla. Kundera 
küsib, mis alust on üldse mõelda Euroopast kui ühtsest 
tervikust ning vastab, et keskajal ühendas kontinenti 
üks usk, kuid et uusaeg algas Euroopa jaoks just nimelt 
usu rolli järk-järgulise taandumisega ühiskonnas. Deus 
absconditus loovutas koha kultuurile ning kultuuri abil 
ehitas Euroopa inimene oma identiteedi. Tänapäeval 
taandub kultuur muude väärtuste – tehnika ja turu, 
kommunikatsioonivahendite ja poliitika – ees. Kultuu-
rist kui autonoomsest, sõltumatust ja vaibumatust jõust 
on lahti öeldud.  

Just kultuuri langemine ühiskonnas tahaplaanile on 
Kundera arvates põhjuseks, miks Kesk-Euroopa mässud 
on kaetud iidse, tänasesse päeva sobimatu paatinaga, 
mis tuleb nähtavale püüete kaudu kultuuris ja päri-
muses peituvat minevikku alal hoida. See on ainus 
identiteet neile, kes ei suuda end kaitsta poliitiliste 
argumentidega. Muutused Lääne avalikkuses olidki 
põhjuseks, miks Ungari uudisteagentuuri direktori 
1956. aastal saadetud teleks võeti Läänes vastu anakro-
nismina, mis ei jahmatanud mitte kedagi.  

Kesk-Euroopa mõiste tegi kaheksakümnendatel läbi 
muutuse, ning siia perioodi tuleb paigutada ka ungari 
ajaloolase Jenó Szúcsi 1985. aastal prantsuse keeles 
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ilmunud raamat “Kolm Euroopat”, kus ta püüab näidata, 
et kontinendi keskosas asub ajalooline piirkond, milles 
väljenduvad kontinendi mõlema poole mõjud ja vastas-
tiktoime. Seetõttu võime vaadelda ka tollele piirkonnale 
eriomaseid ühiskonnakorralduse vorme. Kesk-Euroopa 
hübriidsele iseloomule viitab Szúcsi arvates Lääne 
mudeli mitte-täielik levik. Just too Lääne majanduslike, 
ühiskondlike ja poliitiliste mudelite hilinenud, pehmem 
ning sageli puudulik levik selgitaks Kesk-Euroopa eri-
pära. Maria Todorova kritiseeris niisugust kontinendi 
jaotamist, leides, et tegu on järjekordse Lääne-Euroopa 
sündroomi soodustava mudeliga, mis jagab kogu 
Euraasia neljaks ida-osaks – Lähis-Idaks, Kesk-Idaks ja 
Kaug-Idaks ning Ida-Euroopaks – pidades samas võima-
likuks vaid üheainsa, ainult temast enesest koosneva 
Lääne olemasolu. Ungari ajaloolase Jenó Szúcsi välja 
käidud Ida-Euroopa lisajaotus Ida-Kesk-Euroopaks ja 
Kagu-Euroopaks Todorova arvates üksnes kinnistab 
Lääne niigi kindlat ja jagamatut identiteeti. Maria Todo-
rova tähelepanek on tõepoolest paljuütlev, nagu on 
asjakohane ka tema kriitika ungari ajaloolase katse suh-
tes lisada historiograafiasse veel ka Kagu-Euroopa 
mõiste, mis pole õigupoolest muud kui eufemism, 
millega maskeerida Balkani maade juba peaaegu solva-
vaks kujunenud geograafilist nimetust.  

Maria Todorova vastuväited Szúcsi välja töötatud Ida-
Kesk-Euroopa idee kohta on suunatud eelkõige pool-
toonide puudumise vastu: 
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Szúcsi raamatu puhul torkab silma, et see põhineb 
ideel, mille kohaselt Euroopa on alati toetunud 
kahele, teineteisest sõltumatult kujunenud sam-
bale. (…) Kui autor oleks valinud teistsuguse 
metoodika, oleks tema polariseeritud vaatepunkti 
mahtunud hoopis rohkem varjundeid. Regioonide 
vahelised piirid, mille Szúcs nii ühetähenduslikult 
maalib ning millesse Ida-Kesk-Euroopa on paigu-
tud tema enese suva järgi välja töötatud kri-
teeriumide kohaselt, võinuksid väljendada läbi-
paistvamaid ja järk-järgulisemaid üleminekuid. 
Ometi valis Szúcs säärase metoodika teadlikult, 
peites sinna kaudse poliitilise sõnumi.29 

  
Todorova vastuväide asjaolule, et kogu Szúcsi uurimis-
töö juhindub üksnes soovist näidata Ida-Kesk-Euroopa 
seotust Läänega, on täiesti õigustatud. Kuigi raamat on 
kahtlemata korralikult dokumenteeritud ning püütud 
on järgida teadustöö põhimõtteid, võib seda vaadelda 
osana kaheksakümnendate aastate raudse eesriide 
langetamise katsetest. Todorova minimeerib oma kriiti-
kas muutuse esilekutsumise tähtsust ja vajalikkust Eu-
roopa ideoloogilises jaotuses 1985. aastal, mil ilmus 
ungari ajaloolase raamat, ega või seega hinnata tema 
seisukohtade populaarsuse põhjusi. Kõigest hoolimata 
tabab Todorova märki, kui ta kriipsutab alla ohte, mida 
niisugune liiga jäikadel mudelitel põhinev piirkondade 
ajalooline eristamine kaasa võib tuua. Hoiatusse, et 
                                                                  
29  M. Todorova, Die Erfindung des Balkans”, Darmstadt: WBG, 
1999. 
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üheainsa joonega paika pandud Ida-Kesk-Euroopa muu-
dab kontinendi idapoolseima osa täiesti kõrvaliseks 
ning alaväärseks, tuleb suhtuda täie tõsidusega. 

Jenó Szúcsi seisukohad pole sugugi ainsad, mis Ida-
Kesk-Euroopa erilist positsiooni õigustada püüavad. 
Marina Todorova eksib kui arvab, et Szúcs leidis järgi-
jaid vaid nende hulgas, kes pooldasid Euroopat eral-
danud müüri lammutamist. Ka Lääne ajaloolaste poo-
lelt leiame samast perioodist silmapaistvalt hästi doku-
menteeritud uurimusi, mis vaatamata oma teaduslikku-
sele püüavad tõestada Szúcsi raamatu lõppseisukohale 
täpselt vastupidiseid teese: näidata, et ühiskonnakorral-
duse arengu iseärasuste tõttu tuleb Ida-Kesk-Euroopa 
Läänest lahus hoida. Sedalaadi analüüsi heaks näiteks 
on 1989. aasta septembrikuu Times Literary Supple-
mendis ilmunud Montreali ülikooli ajalooprofessor 
Philip Longworthi artikkel, mille eesmärgiks on näi-
data, et majanduslikult piisavalt tugeva, demokraatliku 
ja stabiilse ühiskonna arenguks pakub garantiid vaid 
protestandi usk.  

Longworthi mõttearenduses kohtame kõigi kultuuri-
lisele determinismile toetuvate teooriate võtmeideed. 
Nende teooriate põhiomadusena määrab üks või teine 
usukonfessioon täielikult ette ära igasugused ühis-
konnakorralduse vormid. See parameeter on äärmiselt 
oluline ka Ida-Kesk-Euroopa mõiste aluste tugevda-
miseks. Kahtlemata on tõsi, et piirkonna kõikides ühis-
kondades mängisid usukeskused ja vaimuelu ajaloo 
kestel ostustavat rolli. Geograafiliselt kõige täpsema ter-
mini võime seepärast leida teooriates, mis alates XIX 



74 

sajandist toetavad Ida-Euroopa jaotamist religiooni põh-
jal kolme ossa: Bütsantsi ristiusu ja kultuuri vastu 
võtnud slaavi rahvad, lõunapoolsed Balkani riigid, mida 
mõjutas pikka aega Otomani impeerium, ning lõpuks 
läänepoolseim osa, mille moodustasid mitte üksnes 
slaavi, vaid ka muude etniliste juurtega rahvad, kes võt-
sid vastu ristiusu ning ühtlasi ladina kultuuri.  

Kuid kõikide kahtluste kõrval, mida Ida-Kesk-Eu-
roopa mõiste äratab, tuleks arvestada ka asjaolu, et 
selline jaotus võimaldab muuhulgas arendada ideoloogi-
list konstruktsiooni, mis toetab mitmeid vägagi mõju-
kaid poliitilise geograafia käsitusi. Aadria ja Balti mere 
vahele jäävat katoliiklike riikide vööndit vaadeldakse 
sel juhul eraldusribana, mida kaitsevad Euroopa suur-
võimud nagu Prantsusmaa ja Inglismaa, et vältida orto-
doksse slaavi maailma laienemist, ning barjäärina, mis 
pidi takistama islamimaailma liigset lähenemist Euroo-
pale. Ida-Kesk-Euroopa illustreerib suurepäraselt iidset 
põhimõtet divide et impera. Jacques Le Rider tunnistab 
oma Kesk-Euroopat käsitlevas analüüsis, et Prantsus-
maa nägemus sellest piirkonnast on alati peegeldanud 
vajadust “saksakeelset maailma nii poliitiliselt kui ka 
intellektuaalselt jagada, et hõlpsamini vältida suure ühi-
nenud Saksamaa tonti.” Pärast Prantsuse-Preisi sõda 
(1870–1871) ilmunud prantsuskeelses kirjanduses on 
märgata püüdu rõhutada ning taasväärtustada Austria 
omanäolisust: “kui Austria poolel oli omaenese kultuu-
rilise identiteedi ja rahvusliku sõltumatuse küsimus 
endiselt vastuoluline, siis prantslaste silmis oli Austria 
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spetsiifilisus kui mitte tõestatud fakt, siis vähemasti tun-
giv vajadus, mille loomisele tuli kaasa aidata.” 

Suurvõimude toetatud Ida-Kesk-Euroopa puhul ei 
puuduta jaotus mitte ainult saksakeelset maailma, vaid 
lisaks jagatakse ka hoopis suurem ala, millest arvatakse 
välja idapoolne osa, täpsustades, et tegu on ida-piiri-
alaga. Nii võib Kesk-Euroopat määratleda suurepäraselt 
vaid saksakeelsete aladega ning kõik muud territooriu-
mid tähistatakse omadussõnaga “ida” ning tõugatakse 
madalamale astmele. Mõiste mitmetähenduslikkus tu-
leb aga selgesti ilmsiks Austria puhul. Millistesse “geo-
graafilistesse” piiridesse tuleks see riik paigutada? Kas 
Austria kuulub Kesk-Euroopasse või Ida-Kesk-Euroo-
passe? Rangelt geograafiliste kriteeriumide järgi kuulub 
Austria selgelt itta, ent omadussõna, mis seda geograa-
filist piirkonda tähistab, kostub haruharva austerlaste 
endi Kesk-Euroopa teemalistes aruteludes.  

Ajalugu kujunes nõnda, et Ida-Kesk-Euroopa mõiste 
õigustas end ka XX sajandil. Piirkonnas 1945. ja 1989–
1991. vahel kehtinud nõukogude võim lisas uusi põh-
jusi, miks vaadelda Balti merest Aadria mereni kulgevat 
suhteliselt pisikeste riikide riba endiselt müüri ette pai-
gutatud kaitseliinina ning õigustas taas kasutama Kesk-
Euroopa kõrval selgitavat omadussõna “ida”, mille piiri-
dest Austria sedakorda välja jäi.  

Kuid nimisõna sidumine mingi selgitava omadus-
sõnaga sisaldab kahe mõiste vahelist teistki laadi suhet, 
nimelt kuuluvussuhet, mis on sellistes süntagmades 
ilmselt kõige tavalisem. Nii ei ole sugugi juhuslik, et 
eraldusriba idapiir kattub germaani mõjuala piiridega. 
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Väljend Ida-Kesk-Euroopa meenutab meile tänaseni, et 
ala idapiirid kuuluvad saksakeelse Kesk-Euroopa, st. 
Mitteleuropa kui võimuikooni alla. Niisiis on Ida-Kesk-
Euroopa väljend, mis ühtaegu arvab sisse ja jätab välja, 
jätab välja kõige idapoolsema osa, kuna too ei täida 
kõiki Kesk-Euroopa täieõiguslikule liikmele kohustus-
likke nõudeid ning samas arvab ida-alad Kesk-Euroopa 
hulka, eesmärgiga rõhutada, et neil puudub igasugune 
võimalus autonoomia poole püüelda. Väljendis Ost-
mitteleuropa on idasuunalise tõuke kaja veel vägagi 
võimsalt kuulda.  

Kesk-Euroopa muutumine kvaliteedimärgiks on 
pöördeline muutus. Kesk-Euroopa on lai mõiste, mis 
sunnib ümber hindama Euroopa käsitust tervikuna, 
ning selle Külmast sõjast kaugemale ulatuvat kahepool-
sust. Ta sunnib loobuma enesemääratlusest teistest eri-
nemise kaudu. Tema visa kohaloleku jõud, ohjeldamatu 
võitlus tunnustamise nimel põhineb lakkamatul identi-
teediotsingul: 
  

Kesk-Euroopas on küsimus “kes ma olen ja kuhu 
ma kuulun?” ikka veel põhimõtteline küsimus, 
mis kordub kõige erinevamatel tasanditel ja kon-
tekstides. Siiski ei rahulda ükski pakutud vastus-
test päriselt – Kesk-Euroopa kultuur kuulub nen-
de mitterahuldavate vastuste hulka, mis lähtuvad 
omaenese piinadest, masohhistlikust hoiakust, 
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mis iialgi ei suuda tunnustada sõltumatut ja suve-
räänset indiviidi, keda ta on alati umbusaldanud.30 

 
Seesama võitluse printsiip, mida subjekt peab tunnis-
tama, et olla võimeline määratlema omaenese isiksuse 
kontraste, on laiendatav piirkonna ühtsuse defineeri-
mise raskustele. Rangelt poliitilises tähenduses ütleb 
Arduino Agnelli, et “Mitteleuropa ideel on mõte ainult 
siis, kui see viitab rahvuste printsiibile, kui seda aga ei 
arvestata, kui see vastandatakse imperialistlikest ja dü-
nastilistest argumentidest lähtuvale universalismile, siis 
puudub ideel mõte”.31  

Toetudes Timothy Garton Ashi esseele “Kas Kesk-
Euroopa on olemas?” väidab Marina Todorova, et Kesk-
Euroopa on isegi oma toetajate silmis kahtluse alla 
sattunud.32 Selles mõttes leiame põhimõttelise erinevuse 
Balkani maade terminiga, sest ei saa ju olla kahtlust, et 
Balkani poolsaar on olemas. Põhjus, miks Todorova 
arvates on tegu kahe võrreldamatu terminiga peitub 
asjaolus, et “kui Kesk-Euroopa on värske kultuurilise ja 
poliitilise potentsiaaliga termin, siis Balkani maade 
mõiste toetub tugevale ajaloolisele ja geograafilisele alu-
sele, mis on välja kujunenud märksa pikema, ehkki 
samuti piiratud ajavahemiku jooksul, ning just see 

                                                                  
30  L. Hegyi, 50 Years of Art in Central Europe, Wien: Museum 
Moderner Kunst, 1999. 
31  A. Agnelli. La genesi dell'idea di Mitteleuropa, Milano: 
A. Giuffrè, 1971. 
32 G. Schöpflin, N. Wood, In Search of Central Europe, Camb-
ridge: Polity, 1989. 
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annabki alust väita, et ei neid kahte terminit ei anna 
omavahel metoodiliselt võrrelda. Kahe mõiste kujune-
misel puudub vähimgi ühisosa.”33 

Tõepoolest, Balkani poolsaar ja Kesk-Euroopa on 
kaks erinevat mõistet. Kui esimene on peamiselt geo-
graafiline, siis teine pigem ajaloolistel ja poliitilistel 
argumentidel põhinev nimetus. Samas tuleb aga tunnis-
tada, et Balkani maade mõistet on mõtet uurida vaid 
juhul, kui toetatakse tolle piirkonna ajaloole ning sel 
juhul kaotab tugev geograafiline alus praktiliselt iga-
suguse tähenduse. Niipea kui jätame kõrvale füüsilise 
geograafia, kaotab meri ühtse eraldusjoone tähenduse 
ning kaardil, mille eesmärgiks on välja tuua Balkani 
maid ajalooliselt kujundanud jõujooned ja mõjutegurid, 
poolsaare kontuurid hägustuvad ning selgub, et selle 
piirjooned alluvad samale ajaloo keerdkäikudest tingi-
tud muutlikkusele, mille ümber käis tants ka Kesk-
Euroopa piiride puhul. Seetõttu jääb nõrgaks argument, 
mis viidates lugematule hulgale entsüklopeediate märk-
sõnadele ning termini kui niisuguse olemasolule, seab 
Balkani maade mõiste Kesk-Euroopa omast ülemaks. 
Meenutagem, et Peter Handke pidas Kesk-Euroopat 
meteoroloogiliseks terminiks34 ning huvitaval kombel 
viitab ka üks esimesi Kesk-Euroopa kirjeldusi just 

                                                                  
33  M. Todorova, Die Erfindung des Balkans, Darmstadt: BWG, 
1999. 
34  D. Jančar, Terra Incognita, Celovec/Klagenfurt: Wieser, 
1989. 
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nimelt meteoroloogiale, Kesk-Euroopa klimatoloogilis-
tele iseärasustele.35 

Jah, Kesk-Euroopat võib defineerida ka sademete 
hulgast ja temperatuurist lähtuvate parameetrite kaudu 
ning selles vallas ei teki termini olemasolu suhtes min-
geid kahtlusi; samamoodi võib Balkani poolsaart defi-
neerida orograafiliste kaartide põhjal, kuid sellel küsi-
musel me siinkohal pikemalt ei peatu. Todorova mää-
ratleb oma uurimisobjekti öeldes, et “Balkanimaid võib 
liialdamata vaadelda Otomanide pärandina”.36 Suurim 
ajalooline väärtus, mis Todorova arvates seab Balkani 
riigid Kesk-Euroopast ettepoole, on sajandite kestel 
ulatuslikke territooriume üheksainsaks administratiiv-
seks üksuseks liitnud, sisemiste piirideta impeeriumi 
olemasolu. Sellest vaatepunktist on Maria Todorova 
Balkani riikidel oluline ühisjoon mõningate kontsept-
sioonidega, mis samastavad piirkonna kadunud Habs-
burgide impeeriumi valdustega, nagu näiteks Claudio 
Magrise Mitteleuropa.  

Ühisjooned, mida Todorova märkab kunagi Oto-
manide impeeriumi alla kuulunud maade juures, paku-
vad tõepoolest mitmeid võrdlusmomente just Esimese 
maailmasõja keerises kadunud Euroopa teise suur-
võimu Austriaga. Seetõttu ei saa eitada, et olemas on nii 
Balkani maade kui ka Kesk-Euroopa kontseptsioon ning 
et neil on märkimisväärselt palju ühist, muuhulgas 
võime jälgida teatud ajaloolist parallelismi, mille uuri-
                                                                  
35  Der grosse Brockhause, 15. trükk, 1932. 
36  M. Todorova, Die Erfindung des Balkans, Darmstadt, BWG, 
1999. 
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mine võiks mõndagi selgitada. Niisiis pole midagi imes-
tada, et kommunikatsioonivahendid on juba ammu 
leiutanud tänaseks halvustava tähenduse omandanud 
Balkanimaade kirjeldamiseks eufemismi ning hakanud 
nimetama kõnealust piirkonda Kagu-Euroopaks, järgi-
des meetodit, mis tuletab vägisi meelde omadussõna 
“ida” paigutamist Kesk-Euroopa mõiste kõrvale, kui jutt 
käib mitte-saksakeelsetest maadest.  

Türgi ja Austria muutusid Esimese maailmasõja järel 
märksa pisemateks riikideks, otsekui kaheks uueks 
riigiks, mis jätsid seljataha kauaaegse impeeriumikoge-
muse, kusjuures mõlema impeeriumi alamateks olid 
olnud väga eriilmelised rahvad, kes vabanesid lõplikult 
impeeriumide piiridest just pärast Esimeses maailma-
sõjas lüüasaamist. Kuid impeeriumi pärandi uurimisel 
põhinev vastavus ilmneb vaid üksikutes kontseptsiooni-
des, vaid mõnes Kesk-Euroopa termini võimalikus 
käsitusviisis. Artiklid ja esseed, mille põhjal Todorova 
püüab määratleda Kesk-Euroopa tähendust, pärinevad 
enamasti kaheksakümnendatest aastatest ning nende 
autorid ei näe kuigi palju vaeva, et määrata kindlaks, 
missugused k. und k. valitsus-, administratiiv- ja ühis-
konnastruktuuri omadused senimaani toimivad, milline 
oli endise impeeriumi aladel aset leidnud sisemigrat-
siooni mõju rahvastiku praegusele koosseisule ning kas 
usutunnistus, rahvakultuur ja miks mitte ka kokakunst 
väljendavad veel tänapäevalgi mingeid tervet piirkonda 
ühendavaid sidemeid. Todoroval on õigus, kui ta ütleb, 
et tema uuritud tekstide ainsaks eesmärgiks oli võima-
likult kiiresti näidata, et Kesk-Euroopa riikidel puudub 
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igasugune seos Venemaaga, või kontinendi idapoolse 
osaga tervikuna. Oleme näinud ja tõendanud, et tollel 
lühikesel perioodil, mida iseloomustas Kesk-Euroopa 
defineerimise püüd, jäid analüüsid ühekülgseks. Ent 
Maria Todorova keeldub neid argumente tunnistamast, 
öeldes: “Kesk-Euroopa ja Oriendi kohta võiks käia 
Derrida fraas il n'y a pas de hors de texte*; Balkanimaade 
jaoks seevastu sobiks küsimus qu'est qu'il y a hors de 
texte?**” 

Nagu juba märkisin, peitub Todorova jaoks Balkani-
maade mõiste avatav sisu pärimuses, Otomani impee-
riumis. Kuid siinkohal süvitsi minnes paljastab Todo-
rova riskid, mis ohustavad historiograafiat juhul, kui 
see soovib Balkanimaade niisugusele definitsioonile 
truuks jääda. Osavus, millega Todorova näitab pool-
saare täna kehtiva stereotüübi tuuma, väärib imetlust 
ning kinnitab taas kord, kuidas diskrimineerimis-
mehhanismid tulenevad alati tahtmatusest ajaloolisi 
muutusi tunnistada. Balkanimaade essentsialistliku 
kuvandi eesmärgiks on näidata, “et viimase viiekümne, 
saja või koguni tuhande aasta jooksul ei ole midagi 
muutunud. Kuid Balkani riikidel on tugev ontoloogia, 
mis väärib tõsist ja kompleksset analüüsi, ontoloogia, 
mis koosneb pidevatest ja sügavatest muutustest”. 

See ongi põhjuseks, miks võime öelda, et Maria To-
dorova raamat väljendab ulatuslikust Kesk-Euroopa 
mõiste alavääristamisele pühendatud peatükist hooli-
mata siinsele uurimusele sarnast võitlust metodo-
loogilise lahenduse leidmise nimel, mis võimaldaks 
käsitleda mingi piirkonna ajaloolist muutlikkust. 
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Lõpuks tajub Todorova vägagi teravalt ohtu, mida kät-
keb endas mõiste ülesehitamine üheleainsale ühis-
tunnusele. Olles analüüsinud kõiki neid omadusi, mida 
võiks Balkani ühiskondade juures Otomani impeeriumi 
pärandiks pidada, tunnistab ta lõpetuseks, et teadus-
likule uurimistööle sobiva hüpoteesina Otomani impee-
riumi ajaloolise sfääri olemasolu ei toimi. Niisugune 
järeldus on võimalik tänu tähelepanekule, et Oto-
manide kohalolekut Balkani poolsaarel on kasutatud 
“ideoloogilise katteriide” kudumiseks, mis lasi sündida 
“Euroopa kõige muutlikumal eelarvamusel”, nagu ütleb 
selgesti tema raamatu alapealkiri, eelarvamusel, mis 
muutis Balkanimaad alavääristavaks sõnaks. Siiski ei 
leia uurimuse autor väljapääsu tupikteest, kuhu ta 
sattus, tajudes ohtu, mida kätkevad endas ajaloolise 
reaalsuse kohta antavad lõplikud definitsioonid. Todo-
rova ei leia ühtegi võimalikku metodoloogiat, mille abil 
süvitsi, tõsiselt ja kompleksselt Balkanimaid uurida, 
ehkki ta ise seda taotleb. Ajaloolase ettevõtmine eba-
õnnestub põhiliselt seetõttu, et ajaloo homogeniseeri-
misest rohkem hirmutab teda vaatepunktide vältimatu 
kokkupõrke tunnistamine. Vaatame üht avaldust, mis 
seda ilmselgelt kinnitab: 
  

Balkanimaade historiograafiate esialgne kujune-
mine rahvuslike historiograafiatena selgitab neis 
esinevat ühekülgset nägemust, sest teadmised 
naabrite sama perioodi ajaloost olid piiratud.37 

                                                                  
37  Samas. 
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Niisugust liiga kitsapilgulist nägemust, mis keskendub 
liigselt omaenese identiteedi lähtekohtade peegelda-
misele, kasutati teadlikult teiste, naabrite ajaloo igno-
reerimiseks, moonutamiseks, halvustamiseks ja pilka-
miseks. Vaevalt leidub sellele tähelepanekule pehmen-
davaid asjaolusid, rahvuslike historiograafiate puudu-
jäägid on ilmselged, ent tahtlik valeinformatsioon ei ise-
loomusta ainult sõjajalal olevate suhteliselt väikese-
arvulise elanikkonnaga poolsaare riikide historiograa-
fiaid, vaid ühelainsal identiteedil põhinevaid historio-
graafiaid üldiselt. Sissejuhatavas peatükis püüdsime 
Michel Foucault’ maailmaajaloo kriitika abil proble-
maatikale laiemat ja filosoofilisemat tähendust anda. 
Kesk-Euroopa laadsed kontekstid, mis toetuvad küllaltki 
ulatuslikule geograafilisele alale ning mida on võimalik 
tervest hulgast komplekssetest teguritest hoolimata 
ajalooliselt defineerida, osutuvad vägagi sobilikuks 
materjaliks, et ületada rahvuslike ajalugude välistavad 
piirid ning opereerida laiemal pinnal ning avarama 
vaatenurga all. Regioonide kontekst on sobilik eelkõige 
sellepärast, et see muudab võimatuks mingi uue objek-
tiivsema objektiivsuse taotlemise ning sunnib meid 
tunnistama, et nägemuste konfliktsus on õigupoolest 
vältimatu.  
  

Sete 
 
Umbusaldusavaldus Lääne maailma kultuuri vastu, 
mida kirjeldab Kundera tuntuim artikkel, ei ole sugugi 
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üksikjäreldus. Tunne, et ollakse Läänest teistsugune, 
on omane kõikidele endistele kommunismile allutatud 
maadele. Czesław Miłosz ütleb oma 1982. aastal ilmu-
nud essees, et viimaste aastakümnete poola luule 
väljendab end järk-järgult ilmutavat lugu sellest, kuidas 
endised kultuurikeskused ei paku enam olulisi väärtusi 
ning et idast tulnud luuletaja peab toetuma omaenese 
lätetele. Poola tänapäeva kirjanduses esinev pettumuse-
teema annaks Miłoszi meelest terve raamatu jagu 
materjali, kuid ta piirdub vaid kahe huvitavama näitega. 

Zbigniew Herberti luuletus “Mona Lisa” on üles ehi-
tatud võrdlusena, kus autor soovib ühel päeval vaadelda 
Pariisi muuseumivaikuses Mona Lisa raamidesse suru-
tud tumma tuttavat naeratust, samas ei libise vaatleja 
meeled mitte ainult mööda Mona Lisa tüüneid näo-
jooni, vaid ka vaimu argiseid radu, sõjamälestusi, hävin-
gut, mida see, kes neid kogenud on, unustada ei saa. 
Maalil oleva neiu parema käe nimetissõrme ja kesk-
mise sõrme vahelist ruumi katab saatuse tühi teokarp. 
Luuletaja näitab poeetilist võitlust minevikumälestuse 
hoidmise nimel, et muuseumirahu valu ei kustutaks. 

Miłosz möönab, et see vastasseis ei pöördu mitte 
alati Herberti luuletuse kombel sügavaks ja kauniks 
nägemuseks. Vastus, mille pälvis poola kirjanduselt 
Albert Camus’ novell “Langus”, oli aga kantud hoopis 
vähem hillitsetud irooniast kui äsja mainitu. Jarosław 
Iwaszkiewicz avaldas pealkirja all “Tõus” Teise maa-
ilmasõja ja stalinismi teemalise jutu, näidates, et prant-
suse eksistentsialistide kirjandusliku põrgu kõrval on 
olemas ka reaalne põrgu. Miłoszi arvates on Iwaszkie-
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wiczi põlgus Camus’ vastu põhjendamatu ja ekslik, ent 
kuna niisugust suhtumist tuleb ette küllaltki sageli, on 
see näitena tähtis. Siit edasi eitab Miłosz otsustavalt 
võimalust, et poliitika ja luule suhet võiks lahendada 
küsimuse keerukust arvestamata. Neli aastat hiljem 
avaldatud essees jääb Miłosz truuks seisukohale, et 
Kesk-Euroopa kirjanduse eripära peitub ajalookoorma 
teadvustamises.  

“Rahvusliku väärikuse alandamine sünnitab hari-
likult pettumust, enesehaletsust ja mütoloogiaid. See-
eest näete, kuidas Kesk-Euroopa kirjanikud teevad läbi 
irooniakooli.”38 Ainuüksi poolakaks, tšehhiks või ungar-
laseks olemine on piisavaks eeltingimuseks, et muu-
tuda iroonia sihtmärgiks, nagu näitab kasvõi vahva 
sõdur Švejki reis Galiitsia piirile. Euroopa tsivilisat-
siooni ähvardav nihilism tekkis metafüüsilise aluspõhja 
kadumisest, hea ja halva relativiseerumisest, nii et need 
hakkasid sõltuma teatud ajaloohetkel valitsenud ühis-
kondlikest kriteeriumidest. Miłosz lisab totalitaarse ja 
bürokraatliku riigi ning võõrandumise, mis omandas 
jagatud Euroopa kummalgi poolel erinevaid vorme, 
kuid oli kõikjal olemas. Franz Kafka loomingut võis 
mõista kui poliitiliste ja majandusjõudude monopoli-
seeritud ühiskonna kirjeldust. Kafka teostes kaotab aga 
ideoloogia tähenduse ning samuti pole mõtet otsida 
seost mõne konkreetse ajaloosituatsiooniga. Kirjanik 
avastab kõigile totalitaarsetele kordadele iseloomuliku 
sisemise struktuuri. Veel ühe tõendi selle kohta, et 
                                                                  
38  C. Miłosz, Central European Attitudes. – Cross Currents, 5 
(1986). 
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võõrandumine ei tunne Ida ja Lääne vahelisi piiri, 
leiame Karel Čapeki loodud robotites. Terminit “robot” 
tuntakse igas tsiviliseeritud maailma keeles, kus suude-
takse ette kujutada või toota masinaid, mis kuju poolest 
inimesi meenutavad. Kuid ilmselt teavad suhteliselt 
vähesed, et termini tuletas tšehhi kirjanik sõnast “ro-
bota”, mis tähendab tšehhi keeles tööd. Tänaseks on 
robotid inimese töö üle võtnud õnneks vaid kõige 
ohtlikemates ja monotoonsemates ülesannetes, kuid 
Čapek ennustas ka kunstnike sattumist kultuuri 
mehhaniseerimise ministeeriumi kontrolli alla.  

Sloveenia kirjanik Drago Jančar, kellest tuleb selle 
peatüki jooksul mitmel korral juttu, avaldas 1991. aastal 
essee pealkirjaga “Tiivalöök Paneuroopa kohal”, kus ta 
kurdab kunstierksuse kadumise üle tervel kontinendil. 
Tänaseks seitse esseedekogu avaldanud Jančarit võib 
pidada Sloveenia demokraatiatee tõeliseks kroonikuks, 
kes on ühtlasi olnud tunnistajaks kõrgele hinnale, mida 
kultuurielu peab maksma tarbimisühiskonnale, milleks 
tema oma tilluke alpimaa üleöö on muutunud.  

Liiga lihtne ja lihtsustav oleks siinkohal jõuda järel-
dusele, et postkommunistlike ühiskondade üleminek 
toobki paratamatult kaasa kultuuri mandumise, aja-
kirjade ja kunstiliikumiste ümber keerelnud pingelise ja 
kirgliku kultuurielu, mida Kundera kirjeldab oma 
essees Kesk-Euroopale ainuomase nähtusena, kadu-
mise, kultuuri säärase rolli hävimise, millest see Lääne-
Euroopas avalikust elust kõrvale tõrjutuna juba ammu 
on ilma jäetud.  
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Kuid “Kesk-Euroopa tragöödia” tähtsus ei piirdu ainu-
üksi kultuuriväärtuste üle arutlemisega, vaid tähtsal 
kohal on ka maailma valitseva tsivilisatsiooni eetilised 
väärtused. Sellest vaatepunktist võiks Milan Kundera 
1984. aasta essee võtmeküsimuseks olla, millised kõrge-
mad eesmärgid võiksid õigustada raudse eesriide taolise 
mentaalse piiri ehitamist? 

Kundera essee suurimaks väärtuseks ongi hulljulge 
ettepanek paigalseisu vastu häält tõsta. Argumendid, 
mille abil kirjanik põhjendab vajadust Euroopa poolita-
mise lõpetamiseks midagi ette võtta, kujutavad endast – 
kultuurielu tähtsust puudutavatele mõtiskluste kõrval – 
pelka piirkonnale iseloomulikke joonte visandit: kato-
liku usk, allumine Saksa ja Vene imperialismile, jaotu-
mine terveks hulgaks selgelt välja kujunenud identitee-
diga rahvuslikeks üksusteks. Veel ühe Kesk-Euroopale 
omase joonena kriipsutab Kundera alla juudi kultuuri 
taustaga inimeste mõju: “Mitte kusagil mujal ei olnud 
juudi vaimu mõju nii määrava tähtsusega kui Kesk-
Euroopas. Kõikjal võõraste ning samas omadena, pida-
des koduks ala, mille piirid ulatuvad rahvuspiiridest 
kaugemale, esindavad juudid XX sajandi tähtsaimat 
kosmopoliitset, Kesk-Euroopat ühendavat alget: juutide 
intellektuaalne baas ja vaimukontsentratsioon panid 
selle vaimuühtsusele aluse.”39 Kahjuks on kaheksa-
kümnendate teise poole Kesk-Euroopas vaid üksikuid 
juudi intellektuaale, kes võiksid väljendada oma näge-
must oleviku kohta. Üks neist vähestest, kes tol perioo-
                                                                  
39  M. Kundera, The Tragedy of Central Europe. – New York 
Review of Books (26-IV-1984). 
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dil Kesk-Euroopast kirjutavad, on Danilo Kiš. Tema 
Pariisis välja öeldud arvamust ei saa kaksipidi mõista. 
“Ilma juutide kui häiriva faktorita on Viinist saanud 
kõigi silme all kultuurilises mõttes provintsilinn. Ajaloo 
irooniana kujutab linn endast tänapäeval Nõukogude 
Liidust põgenevate juutide läbisõidupaika teel satelliit-
riikidesse, Iisraeli või Ameerikasse.” 40  

Omadused, mida Kundera oma artiklis mainib, vasta-
vad loomulikult Kesk-Euroopa piirkonnas kergesti 
täheldatavatele faktidele, ometi jääb autori argumen-
tatsioon skemaatiliseks ning järeldused varjundivaes-
teks: vaid aeg-ajalt katkestab mõni tähelepanek tema 
katset piirkonna ajaloolise ilme määranud mehhanis-
midele lõplikku seletust leida. Üheks näiteks on mär-
kus, et pärast 1945. aastat saavutas Saksa ülemvõimu 
ajal varjusurmas olnud slavofiilia kõrghetke, viies täide 
oma kõige ambitsioonikamad eesmärgid, nii et piir-
konnast kujunes ühtne tsoon, ”kuhu arvati ka õnnetud 
ungarlased ja rumeenlased, kes ei räägi ühtegi slaavi 
keelt, kuid ega pisiasjadele hakanud keegi aega raiska-
ma.” 

Sedasorti gradatsioonid on paraku Kundera ainsad 
püüded relativiseerida väidet, nagu oleks Kesk-Euroopa 
juba ajalooliselt kaheks osaks jaotunud. Kundera ei sõdi 
mitte jagamise enda vastu, vaid selle vastu, kuidas 
jaotuspiir pärast 1945. aastat joonistati, ning tema arut-
lust selle üle, et Saksamaa ja Venemaa vaheline kato-
liiklike maade vöönd tuleks vene ülemvõimu aladest 

                                                                  
40  D. Kiš, Homo poeticus, Paris: Fayard, 1993. 
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välja jätta, võib mõista ka kui lihtlabast taotlust need 
tsiviliseeritud maade hulka arvata: pärast 1945. aastat 
nihkus kahe Euroopa vaheline piir mõnisada kilo-
meetrit lääne poole ning paljud end ikka veel lääne-
eurooplasteks pidanud rahvad leidsid end äkki Idast, 
nagu märgib Kundera oma essee alguses. 

Milan Kundera esseest sündinud poleemika jättis tol 
hetkel mulje, nagu oleks ta esimesena hakanud kõne-
lema Kesk-Euroopast säärase vaatenurga alt. Kuid see 
on üsna ekslik mulje, sest ajaloolisi uurimusi, mis aren-
davad Kunderaga sama mõtlemissuunda, võime kohata 
kogu sõjajärgse perioodi vältel. Nii näiteks avaldas 
Ameerikas paguluses elanud poola ajaloolane Oskar 
Halecki juba kuuekümnendatel aastatel artikliseeria, 
mille eesmärgiks oli näidata, et “Ida-Kesk-Euroopa” 
kuulub tegelikult Läände. Siinkohal peaksime arves-
tama ka muude organite pingutusi, kes juba Teise maa-
ilmasõja järgsetel kümnenditel püüdsid näidata, et 
Euroopa jaotamine kaheks kahjustab eelkõige piki piiri 
paiknevaid rahvaid. 1970. aastal korraldas New Yorgi 
Kesk-Euroopa Uuringute Instituut “Doonau rahvaste” 
probleemide teemalise sümpoosioni paljuütleva peal-
kirja all “Uue Kesk-Euroopa poole”. Mõni aasta hiljem 
kutsus Karpaadi Ühing kokku mitmete New Yorgi süm-
poosionil esinenute osavõtul samalaadse sümpoosioni 
Austraalias.41 Neis kahes raamatus sisalduvad tekstid ei 
püüa otsida Kesk-Euroopa riikide eripärasid mitte üks-
                                                                  
41  F.Wagner, Toward a New Central Europe, Florida: Da-
nubian Press, 1970. J. Varsányi, Quest for a New Central 
Europe, Sydney: Australian Carpathian Federation, [?]. 
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nes neid katoliku usu kaudu ühendavate kultuuriside-
mete kaudu, vaid kogumikud sisaldavad ka rahvus-
vahelist poliitikat, olemasolevate riikide toimimist, 
rahvusküsimusi ning majanduse hetkeolukorda puudu-
tavaid uurimusi, mis kõik on varustatud terve hulga 
statistiliste andmete, kaartide, graafikute ja võrdlevate 
skeemidega.  

Nii võime näha, et Kesk-Euroopa mõiste ei kadunud 
täielikult isegi vahetult Teisele maailmasõjale järgne-
nud aastakümnetel, ehkki see oli tihedalt seotud Saksa 
imperialismi toetavate käsitustega, mistõttu seda välditi 
ajal, mil sõja metsikused veel liiga värskelt meeles olid. 
Ainsa muutusena hakati mõningate lisaselgitustega 
kasutama mõisteid Ida-Kesk-Euroopa ja Uus Kesk-Eu-
roopa. Nende arutlustega käis kaasas nostalgiline käsi-
tus, milles kadunud Austria-Ungari impeeriumi olemus 
asendus rahumeelse ja hästikorraldatud Kesk-Euroopa 
ideega, nagu ilmneb ka seda teemat puudutavas pea-
tükis. Nii ei ole midagi iseäralikku termini taaselustu-
mises kaheksakümnendatel, perioodil, kuhu asetub ka 
ungari ajaloolase Jenó Szúcsi 1985. aastal prantsuse 
keeles ilmunud raamat “Kolm Euroopat”, kus autor 
püüab näidata, et kontinendi keskosas asub ajalooline 
piirkond, milles väljenduvad selle mõlema poole mõjud 
ja vastastiktoime. See on ka põhjuseks, mis võime 
vaadelda tollele piirkonnale eriomaseid ühiskonna-
korralduse vorme. Kesk-Euroopa hübriidne iseloom 
tuleb Szúcsi arvates ilmsiks Lääne mudeli mitte-täie-
likus levikus. Just too Lääne majanduslike, ühiskond-
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like ja poliitiliste mudelite hilinenud, pehmem ning 
sageli puudulik levik selgitabki Kesk-Euroopa eripära.  

Seevastu Czesław Miłosz on samal perioodil Euroopa 
jagamise suhtes hoopis kriitilisem. Miłoszi jaoks pole 
küsimus selles, kuhu tuleks tõmmata kultuurilise jagu-
nemise piir, ta nendib vaid, et Euroopa jaotumist Lää-
neks ja Idaks tunnustatakse kõikjal isegi ülikooli tase-
mel. Niisuguses nägemuses seguneb Ida ja Lääne vahe-
line poliitiline piir mineviku kultuuriliste piiridega. 
Miłoszi jaoks osutub aga küsitavaks argument, mille 
järgi Euroopa jaotuspiir kattub täpipealt Rooma ja Büt-
santsi valduste vahelise piiriga. Selliste teooriate järgi 
määrasid Lääne idapiiri ladina keele kasutamine kirikus 
ja rooma õigus. Ehkki Miłosz tunnistab küll piiriäärsete 
alade õigust nõuda mineviku sündmustele tuginedes 
läänepiiri avamist, leiab ta samas, et katoliku ja õigeusu 
vaheline vana piir pole kaugeltki täpne tähis ning et see 
ajendab vaid ekslikke analoogiaid otsima. Miłoszi arva-
tes seisneb Kesk-Euroopa mõiste tähtsus just selles, et 
see võimaldab defineerida geograafilist piirkonda roh-
kete mõjudega ning poorsete piiridega üleminekualana. 
Arusaam Kesk-Euroopast kui spetsiifilisest regioonist, 
mis ei lase end määratleda üksnes Ida ja Lääne termi-
nites on vajalik, kuna aitab ära hoida ajaloolise ja täna-
päeva tõeluse polariseerimist. 

Heaks täienduseks on siinkohal Danilo Kiši arutlus, 
kus ta küsib, kas Béla Bartók kasutas Ida-Euroopa mõis-
tet nii sihikindlalt sellepärast, et tahtis näha kontinenti 
ühtse tervikuna – kus ida ja lääs pole muud kui piir-
konna geograafilised tähised – või seetõttu, et leidis, et 
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Euroopasse kiilutud ungarlased kujutavad endast auto-
noomset üksust, mis moodustab orgaanilise terviku 
slaavi ja ida rahvaste pärimusega ning mitte Euroopa 
lääneosaga.42 Bartóki muusika pentatoonika, mis loob 
arhailise kõlamaailma, mõjub lääne kõrva jaoks kauge 
ja võõrana. Niisiis tuletavad Bartóki loomingu rahva-
muusika juured meelde, et Kesk-Euroopa ei tähenda 
mitte ainult võimalust nõuda Läände kuulumist, vaid 
see on ka vahend, mille abil end sellest eristada. 
  

Teie, ida-eurooplased, kes te ise end kesk-euroop-
lasteks nimetate (termin, millest siinsed inimesed 
sugugi aru ei saa) tõrgute nägemast asju nii, nagu 
need on. Lubage mul teile puhtast südamest 
öelda: võim on võim, impeerium on impeerium, 
poliitilised liidud on poliitilised liidud, nii see on 
ja nii see jääb.  

 
kirjutas keegi ameerika kirjanik erakirjas György Kon-
rádile ning Konrád tsiteeris seda lõiku 1985. aastal 
ajakirjas Cross Currents ilmunud artiklis “Kas Kesk-Eu-
roopa unistus veel elab?”. Cross Currents oli kaheksa-
kümnendatel ja üheksakümnendate alguses oluline 
paik, kus Kesk-Euroopa intellektuaalid said oma hääle 
kuuldavaks teha ning tosin tol perioodil avaldatud 
mahukat numbrit sisaldavad märkimisväärse hulga nii 
poliitika- kui ka kultuurialaseid Kesk-Euroopa teemalisi 
arvamusavaldusi, uurimusi ja arutlusi. Ajakirja lehe-

                                                                  
42  D. Kiš, Homo poeticus, Paris: Fayard, 1993. 
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külgedel nägi ilmavalgust ka piirkonna romantiline 
määratlus – veider klubi, kuhu ometi tasub kuuluda – 
nagu seda Konrádi ise irooniliselt nimetas. Nii nagu 
Kundera argumendid, muutus ka Konrádi fraas oma-
moodi juhtlauseks. Seda, nagu paljusid teisigi kasutati 
eesmärgiga anda võimalus need kas omaks võtta või 
tagasi lükata, ning koos lausetega terve artikkel ning 
selle taga olev liikumine, et juhtida tähelepanu vaja-
dusele Euroopa südames valitsevasse olukorda mingi 
muutus tuua.  

Konrádi definitsioonile või Kundera pakutud piir-
konna üksikutest ilmselgest omadusest koosnevale 
kokkuvõttele võib kergesti ette heita tõsiseltvõetavuse 
puudumist, samuti on neid kasutatud välistava diskur-
suse arendamisel, mis püüab Kesk-Euroopat tõepoolest 
valitute klubiks muuta. Seetõttu on oluline teada, et aja-
kiri, mida esialgu andis välja Michigani ülikool ning 
seejärel Yale University Press pakub oma numbrites 
lisaks kirjanduslikele püüetele Kesk-Euroopat olemust 
defineerida ka rangelt dokumenteeritud uurimusi nagu 
näiteks Josef Rohliku ja Susan Frizgibbon Kinyoni 
artikkel enesemääramisõigustest Kesk-Euroopas. Viima-
ne näitab kõige puhtamast juriidilisest vaimust kantud 
argumentide abil, kuidas Kesk-Euroopa oli sunnitud XX 
sajandi teisel poolel maailma suurvõimude tahtele 
alluma. Sellal kui kõikjal maailmas tekkisid imperiaal-
võimude alt vabanenud uued riigid, oli Euroopa kao-
tanud mis tahes võimaluse poliitiliseks või rahvuslikuks 
mässuks. Kesk-Euroopa debatile kaasaaitamine, nagu 
näiteks kahe nimetatud rahvusvahelise õiguse spetsia-
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listi panus, tõestab, et maailmapildi muutmiseks ei pea 
toetuma tingimata kultuurilistele argumentidele. Vaja-
dus lõpetada Euroopa ideoloogiline jagamine tuleb 
selgesti nähtavale ka argumentide kaudu, millel puu-
dub igasugune kauge mineviku esilemanamise vajadus, 
piisab vaid Teise maailmasõja järgsete rahvusvaheliste 
lepete läbitöötamisest.  

Kaheksakümnendate aastate Kesk-Euroopa oli juht-
kiri, loosung, mis pidi koondama Euroopa keskel paik-
neva kujutletava müüri lammutamiseks piisavalt tuge-
vad argumendid. Põhjendused, millega erinevad ilu-
kõnelejad püüdsid veenda inimesi oma eesmärkidesse 
uskuma, olid väga eriilmelised. Olles resümeerinud 
mõningate diskursuste sisu, selgub, et need võivad osu-
tuda küllaltki vigaseks, et nende sisemine kooskõla võib 
osutuda vaieldavaks, et neile võib hoopis põhjendatu-
maid argumente, andmeid ja fakte vastu seada. Kriitika 
on isegi vajalik, ent kui kaheksakümnendate kirglikus 
Kesk-Euroopa debatis on midagi, mis asetub igasugus-
test vastuväidetest väljapoole, on see kõikide piirkonna 
kaitseks välja öeldud sõnavõttude lõppeesmärk: kaotada 
Euroopat jagav müür. Vastuse küsimusele, mida 
poeedid ja kirjanikud, poliitikud ja ajakirjanikud oma 
väsimatu Kesk-Euroopa määratlemise püüdega ikkagi 
saavutada tahavad, leiame soovis muuta maailmakorda.  

Minu jaoks on Kesk-Euroopal vaid meteoroloogi-
line tähendus. Olen mõtisklenud selle üle pikka-
del jalutuskäikudel Julia Alpides. Kui viibisin 
Alpide lõunaküljel ja vaatlesin näiteks Nanose 
tipult mägede kohal laotuvaid pilvi, kujutasin 
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Kesk-Euroopat Alpide taguse maana, kus sajab ja 
on udu. Ütlesin endale: vaata, põhjamaalane, üle 
Karsti puhuvat tuult, säravat päikest, mände ja 
mägede vorme… Kesk-Euroopal, väljendil, mida 
ma ei kasutaks iialgi ideoloogilises tähenduses, on 
pistmist ainult meteoroloogiliste nähtustega.43  

 
Nii lausus Peter Handke Sloveenia visiidil, kus ta võttis 
romaani “Kordumine” eest vastu Vilenica preemia. 
Handke leidis, et teistsuguste kliimaolude tõttu ei 
tohiks Alpide lõunakülge (Sloveeniat) kunagi vaadelda 
Kesk-Euroopa osana: “See tähendab, et mina ei suudaks 
iialgi, just kliima, ilmaolude pärast seda ühtse tervikuna 
näha”. Pärjatud autori kohalikus ajalehes avaldatud 
sõnavõtt ärritas Drago Jančarit sedavõrd, et ta kirjutas 
lühikese essee, kus paljastas sõnavõtu näiliselt hea-
tahtliku tooni. Jančari essee, nagu paljud muudki tol 
perioodil ilmunud kirjutised, kujutab endast ükskõik-
suse vastu suunatud karmi ja liigutavat etteheidet. Kuid 
Jančari tekstil on teinegi väärtus. 1990. aastal kirjutas 
autor sellele järje, et väljendada vajadust tunnistada 
viimaste aastate jooksul saavutatut, loobudes samas ole-
viku ülistamisest, ja püstitada tulevikuks ilma vähimagi 
võltseufooriata uusi eesmärke. See oli kui järg Kesk-
Euroopa utoopiale, mis oli küll teoks saanud, kuid kao-
tanud ideaalile omase täiuslikkuse, ning teisiti ei saa-
nudki see olla.  

                                                                  
43  P. Handke, Aberi ich lebe nur von Zwischenräumen, Frank-
furt: Surkamp, 1990. 
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Jančar kirjutab, et ainuüksi võimalus kujutleda Kesk-
Euroopat ilmastikunähtusena ärritas teda ning meenu-
tab, et Kundera Ameerikas avaldatud Kesk-Euroopa-
teemaline essee tõlgiti kohe seejärel sloveeni keelde. 
Siis tundus, et Kundera oli välja öelnud mõtteid, mida 
igaüks pidas omaks ning et paljud teisedki olid tahtnud 
lausuda just seda, mis Kundera: “Hiljem lugesime ja 
kirjutasime samal teemal rohkesti teisendeid, korral-
dasime sümpoosione ja ümarlaudu, osalesime teiste 
korraldatud üritustel; lugesime ja kuulsime kõneldavat, 
et prantsuse ja ameerika teadlaste jaoks oli Kesk-Eu-
roopast saanud moesõna ning jõudsime ikka ja jälle 
järeldusele, et Kesk-Euroopal puudub identiteet ning 
kui seda ei olnud võimalik leida kusagilt mujalt, siis 
otsime seda vägisi barokist või XX sajandi kirjandusest. 
Saamata õieti arugi mismoodi, leidsime end korraga 
tollest “veidrast klubist, kuhu ometi tasub kuuluda.”44 

Jančar määratleb seda veidrat klubi kui võimalust 
kõneleda, jättes seejuures kõrvale ideoloogilised jaotu-
sed, rahvustevahelised piirid ja riigivõimud, kõnelda, 
pööramata tähelepanu inimestele, kel silmad vihka-
misest teiste rahvuste ja ajaloo vastu verd täis valgu-
nud. Teistsugusus, killustatus ja paljukeelsus on tema 
arvates sõnad, mis iseloomustavad Kesk-Euroopat kui 
ruumi, mis on enam kui kuuekümne aasta jooksul näi-
nud riikide lagunemist, piiride muutumist ning ideo-
loogilistele eshatoloogiatele rajatud režiimide sündi, kui 

                                                                  
44  D. Jančar, Terra incognita, Celovec/Klagenfurt: Wieser, 
1989. 
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ruumi, mis on hellitanud suuri lootusi ning elanud üle 
hirmsaid pettumusi. Niisiis oli Kesk-Euroopa, tolle 
veidra klubi võtmesõna, ambivalentsusele rajatud maa-
ilma rikkuse jaatus. Siit vaadatuna paistsid McDonald-
sid ja Punase Väljaku paraadid ühtviisi igavate ja üks-
luistena, võrdselt suurte ja võimsatena. Ideoloogilises, 
rahvuslikus ja isegi loovas mõttes sai Kesk-Euroopast 
võimaluse ja lootuse sünonüüm: “Teisisõnu, utoopia”. 
Ent kuigi Kesk-Euroopa loosung oli kogunud endasse 
rohkesti argumente, ei muutunud midagi nende prag-
maatiliste inimeste leeris, kellele ajaloo tegemine oli 
elukutseks: piirid olid endiselt kaitstud okastraadi ja 
miiniväljadega.  

Kõike seda arvesse võttes pole midagi imelikku, et 
võimalus mõelda Kesk-Euroopast ilmastikunähtusena 
Jančarit sedvõrd üllatas. Ning eelkõige üllatas see Jan-
čarit põhjusel, et Handke mõtteavaldust lugedes mee-
nus talle üks tõestisündinud lugu, mis, ennäe imet, oligi 
ilmastikuga tihedalt seotud.  

Jančar jutustab, kuidas Vaclav oli olnud ühes Praha 
hotellis uksehoidjaks, mõistnud keeli ning võinud ves-
telda välismaalastega, et kuulda, kuidas elati seal, kuhu 
tema kunagi ei pääse. Vaclav oli ka suurepärane ujuja 
ning arvas, et teisele poole võib jõuda ka ujudes. Paraku 
ei olnud tema maa teistest eraldatud mitte jõgede, vaid 
miiniväljadega, mistõttu ei olnud veel keegi üritanud 
läbimatut piiri ujudes ületada. Kuid kes on öelnud, et 
tõotatud maale pääsemiseks tuleb ujuma hakata just 
Tšehhist? Ujumist võib alustada ka Jugoslaavist, ja 
Jugoslaaviasse oli lubatud puhkama sõita. Vaclav võttis 
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vastu kindla otsuse ning veenis ka oma perekonda, 
naist ja kaht last, kellest üks oli kolmeteist- ja teine 
viieteistaastane. Pole raske neid ette kujutada Praha 
basseinides või koguni Vltavas treenimas ning piiritagu-
sele unistuste maale mõtlemas.  

Selleks, et teada saada, mis juhtus 1986. aasta ööl, 
pole vaja erilist kujutlusvõimet: ajalehed tõid Mura jõe 
Austria ja Jugoslaavia lõigul toimunud sündmused 
üksikasjalikult lugeja ette. Öö oli selge ning pilvi, mis 
kataksid taeva, tuli pikalt oodata. Aga pilvi ei tulnudki. 
Hommikuhakuks oli Vaclav juba plaanist loobunud, kui 
äkki laskus jõele udu. Nad hüppasid vette, uskudes, et 
mõne tõmbega ollakse teisel kaldal. Kõik tundus rahu-
lik. Udu aga hajus hetkega ning Jugoslaavia piiri-
valvurid märkasid põgenikke, püüdsid neid takistada ja 
tulistasid. Ükski lask ei tabanud, kuid vastaskaldal tuli 
veest välja vaid Vaclavi viieteistaastane tütar. Teised 
kolm uppusid.  

Kui öö olnuks pime ja taevas pilvine, jäänuks neil 
ehk aega üksteist aidata ja kõik neli oleksid üle jõe 
pääsenud. Või kui hommikuudu ei olekski üldse lasku-
nud. Kui Vaclav oleks tundnud paremini Mura jõe piir-
konna ilmastikuolusid ning teadnud, et koidu eel 
mässib udu jõe endasse vaid mõneks hetkeks, hajudes 
seejärel kiiresti, oleks ta endiselt hotelli uksehoidja, 
abielus ja kahe tütre isa. Muud ei olegi ilmastiku kohta 
öelda. Ent kui Vaclavil ei oleks keelatud kodumaalt 
lahkuda, oleks ta külastanud tõotatud maad ning ilmast 
hoolimata küllap ka tagasi tulnud. See ongi ideoloogi-
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line küsimus, mis Euroopal lahendada tuli ning mille 
olemasolu Handke oma tsitaadis tunnistada ei tahtnud.  

Jančari essee rõhutab sama teadvustamise vajadust, 
mis tuleb ilmsiks ka Czesław Miłoszi kommenteeritud 
Herberti luuletuses, vajadust mitte lasta end kaasa 
haarata tüünest meelolust ning pidada kogu aeg mee-
les, et vaim peab suutma täita Mona Lisa käed unus-
tatud saatuste teokarpidega.  

Berliini müüri hakati müüma grammikaupa, Ungari 
piiri okastraati sentimeetrihaaval. Euroopa jagamise ja 
totalitaarse vägivalla koletud sümbolid purustati ja 
lõigati tükkideks, ning need jõudsid lühikeseks ajaks 
Aasiast ja Kreekast suveniiridena kaasa toodud kuju-
keste kõrvale elutuppa. Seejärel muutusid aga tarbetuks 
koliks, nagu ka mälestus tollest äsja kogetud ajast, mida 
nüüdseks ei taheta enam meeldegi tuletada. 

1990. aastal ütles sloveenia kirjanik, et kui saabub 
aeg, kus suudetakse unustada, muutub Handke meta-
foor taas asjakohaseks. Siis, see tähendab praegu, võime 
suunata pilgu pilvedesse, mõelda inimese suhtest taeva 
või maaga ning unustada utoopiad. Sarnaselt kirjeldab 
olukorda kunsti valdkonnas Katalin Néray Ungarist: 
“Ameerika kauplustele hakati sametkarbikestes suve-
niiridena müüma raudse eesriide tükikesi, millele 
lisasid ehtsust kindralite allkirjad ja nii mõnelgi ida-
euroopa kunstnikul õnnestus sel kombel kunstiturule 
jõuda. See laine ei kestnud siiski kaua. Peagi kaotas 
kunstniku “teise Euroopa” päritolu oma tähtsuse. Just 
sellest me olimegi kogu aeg unistanud: et meid ei näh-
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taks enam millegi eksootilisena, vaid hinnataks teistega 
võrdsete kriteeriumide järgi.”45 

Kesk-Euroopas teoks saanud utoopia ei ole mingi 
täiuslik maailm – asjaolu, mis ei üllata ka selle ideo-
looge. Kui kaheksakümnendatel kirjutati tuleviku Kesk-
Euroopast, ei olnud tegu projektsiooniga, mis tühistaks 
igasuguse konfliktsuse piirkonnas. 1988. aastal määrat-
les horvaadi filosoof Vlado Gotovac ajakirja Republika 
Kesk-Euroopale pühendatud erinumbris Kesk-Euroopa 
tähtsaimate kirjanike ja mõtlejate vaimset silmapiiri 
sünteesi võimatuse väljakuulutamisena. Koos toimivad 
teadvus ja alateadvus, arhetüüpne ja individuaalne, 
mõistuspärane ja sõnulväljendamatu, kord ja juhus ei 
jäta tulevikus võimalust sünteesiks, mis kindlustaks 
rahuliku, muretu maailma. Gotovaci sõnul “pole Kesk-
Euroopa kunagi püüdnud vähendada juhuse rolli siin 
maailmas mingi absoluutse kava abil.”46  

Seda öeldes Gotovac loomulikult eksib, unustab. Ent 
ta unustab meelega kõik Kesk-Euroopa XX sajandi 
totalitarismid, et saaks öelda, et tema aja Kesk-Euroopa 
loosungi alla koonduvad need vaimsed jõud, mis 
võimutahte nihilismi võimatuks muudavad. Võimatuks 
seetõttu, et iga eluga tuleb arvestada. Gotovaci arvamus 
on üks paljudest, ähmane ja ebatäpne ning sel näib 
puuduvat seos Kesk-Euroopa ajaloolise kuvandiga. Kuid 
nagu teistel arvamustel on selgi termini ümberdefi-

                                                                  
45  L. Hegy, 50 Years of Art in Central Europe. 1949–1999. 
Wien: Museum Moderner Kunst, 1999. 
46 K. Gotovac, Vidljiva i nevidljiva Srednnja Evropa (Nähtav ja 
nähtamatu Kesk-Euroopa). – Republika, Zagreb, 11/12 (1988). 
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neerimise protsessis oma kindel koht: “Kesk-Euroopa 
on üks terminitest, millega on püütud aegade voolus 
Euroopat tähistada, Euroopat, kus üks asjade seis vajub 
möödanikku, tuues samas nähtavale uue seisu, mis on 
alles habras ja pooleli,”47 mõtiskleb Karl Schlöger Aust-
riast. Kuidas aga kõnelda millestki, mis alles võtab oma 
kuju?  

Kesk-Euroopa surm kaheksakümnendatel on lõplik. 
Utoopiaid iseloomustab tõsiasi, et need hakkavad sageli 
korduma. Mitte miski ei tähista utoopilise projekti 
lõppu kindlamalt, kui selle teostumine. Tõdemus, et 
Kesk-Euroopa on tänaseks avalikust arutelust kadunud 
kinnitab, et kaheksakümnendatel kujunes Kesk-Eu-
roopa embleemiks just põhjusel, et seda kasutati kindla 
poliitilise eesmärgi saavutamiseks, kommunismi kuku-
tamiseks. Siiski arvab Adam Michnik, et keskeuroop-
lased hoiavad endiselt alal sidemeid, mis põhinevad 
Kafka, Musili, Brochi, Rothi, Freudi ja Rilke loomingus 
esineval Kesk-Euroopa ideel ning teiselt poolt tähendab 
Kesk-Euroopa kõigile tema rahvastele ühistel koge-
mustel põhinevat kogukonda. Kõik need riigid pidid ela-
ma totalitaarse kommunistlikku režiimi all. See koge-
mus saadab neid veel vähemasti viiskümmend aastat 
ega unune. Kui Kesk-Euroopa kirjanik kirjutama 
hakkab, pressib lähiminevik vägisi sulest välja. Sellest 
ei olegi võimalik vabaneda, nii nagu poola kirjandus ei 
vabane XIX sajandi jagatud riigi mälestusest või nagu 
serbia kirjandus ei saa unustada türgi kompleksi. 
                                                                  
47  A. Truger, T. Macho, Mitteleuropäische Perspectiven, Wien: 
Verl. Für Gesellschaftskritik, 1990. 
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Oleviku väljakutsed on niisama suured või keeru-
lisemadki, sest puudub üks ja kindel takistus mille 
vastu võidelda. Adam Michnik ja Drago Jančar leiavad, 
et tulevikus leiavad kõigi muude asjade kõrval oma 
koha ka rahva meeltes püsinud mälestuskillud, tutta-
vate traagiliste inimsaatuste tühjad teokarbid.48 Surve 
alt vabanenuna tuleb õppida elama, saada tavaliseks 
ning säilitada kriitiline pilk. Võimalus rääkida kirjan-
dusest kirjanduse pärast, või silmitseda Kesk-Euroopa 
taevast – kõik need unistused täituvad, kuid ühis-
konnad vajavad endiselt vaimset dissidentlust, inimesi 
nagu Thomas Bernhard.  

Bernhard, kes ei saanud kunagi tunda kommunismi 
rõhumist ega paljudele Kesk-Euroopa piirkondadele 
omast paabellikku rahvaste segadikku, võttis üsnagi 
distantseeritud hoiaku oma sünnimaa Austria homo-
geense ühiskonna suhtes, arvustades seda halasta-
matult ning keeldudes omaks võtmast ja reprodutseeri-
mast rahumeelse rahva ideaalpilti, ettekujutust muusi-
kute ja kunstnike maast, mis kunagi ei ole omal süül 
ühtegi sõtta sattunud. Nii on Thomas Bernhard selgeks 
näiteks “oma rahva dissidendist”. Ehkki pärast 1989. 
aastat kaotasid luuletajad oma ülesande panustada 
piiride muutmisse ja poliitilise ebaõigluse vastu, kuulub 
neile endiselt dissidendi roll. Kirjaniku roll erineb sel-
gesti sotsioloogi või poliitiku omast, ta kuulub a priori 
vähemuse hulka, tema arvamused ei tohiks kunagi 

                                                                  
48  N. Jež, Drago Jančar i Adam Michnik. Disput (Intervjuu), 
Celovec/Klagenfurt: Wieser, 1992. 
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pürgida esindama kedagi teist. Kirjanik peaks rääkima 
mina vaatepunktist, mitte võtma üle seisukohta, mis 
esindaks meid kõiki. 

Kesk-Euroopa mõiste, mille kirjanikud, filosoofid ja 
teised intellektuaalid võtsid omaks XX sajandi kaheksa-
kümnendatel aastatel, vastab sellele põhimõttele. Kirja-
niku ja intellektuaali laiem ülesanne on vastu seista 
kaosele, kuid mitte sellest väljumiseks lahendusi 
pakkudes, vaid pigem meenutades valitsejatele, kes 
korraldavad ühiskonna poliitilist ja majanduslikku üles-
ehitust ning ehitavad sisemiseks koherentsuseks vaja-
likku reaalset aluspõhja, et mistahes plaani elluviimisel 
on oluline mõõdutunne, sallivus ja terve mõistus.  
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MÜÜDILAMMUTAMINE 
  
Claudio Magrise 1963. aastal ilmunud doktoritöö49 vas-
tutab suurel määral kadunud impeeriumi idüllilise pildi 
loomise eest. Magrise teesidele Austrias osaks langenud 
vastuvõtt näitab, et paljud haavad ei olnud veel kinni 
kasvanud ning et Magrise raamatus nähti omamoodi 
palsamit nende arstimiseks. Itaalia teadlase maalitud 
pilt Austria kirjandusest avas juurdepääsu müütilise 
mineviku juurde, kuid ainult neile, kes soovisid seda 
niimoodi mõista, sest Magrise raamat on ilmselt üks 
kõige halvemini mõistetud raamatuid üldse. Magris oli 
soovinud paljastada müüdi tekkelugu, kuid juhtus see, 
millele viitab Michael Rössner hispaaniakeelse välja-
ande eessõnas: ta armus oma uurimisobjekti ning selle 
asemel, et müüti paljastada, ta hoopis lõi selle.  

Vana Austria oli vundamendita, õhku püstitatud riik 
ning Magrise lemmikmetafoor sellise abstraktse üles-
ehituse kirjeldamiseks on lõik Hermann Brochilt, kus 
kujutatakse kõikidele impeeriumi teatritele kohustus-
likku valitsejalooži, mis jäi ometi paratamatult tühjaks, 
                                                                  
49  C. Magris, Der Habsburgische Mythos in der österreichischen 
Literatur (Habsburgide müüt austria kirjanduses), Salzburg: 
Otto Müller, 1966. (El mito habsbúrgico en la literatura aust-
riaca moderna, México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1998). 
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sest keiser võis end igal õhtul mugavalt sisse seada vaid 
ühes teda kõikjal riigis ootavatest toolidest. Niisiis leiab 
Magris, et riigi ühtsus põhines eemalolekul. Seetõttu 
tuli ühiskonda fantastiliselt ja poeetiliselt muundada 
ning Magris keskendubki just niisugustele teostele, 
mida seob too ümberkujundatud tegelikkus. “Tegu pole 
sugugi juhusliku temaatilise sarnasusega, mis ühendab 
mõningaid autoreid nende teoste motiividel või sisul 
põhinevate väliste kriteeriumide põhjal, vaid kultuuri-
lise huumusega.” Viljastavaks päikeseks, mis aitas aust-
ria kirjandusel õide puhkeda, olid konkreetsed elulised 
probleemid ning rahulolematus ajaloolise tõelusega. Ja 
siit saigi alguse nostalgial ja iroonial baseerunud tõeluse 
kirjanduslik representatsioon, mistõttu ka Habsburgide 
müüt ei olnud lihtlabane tegelikkuse muundamise prot-
sess, vaid väljendas ajaloolise ja sotsiaalse tegelikkuse 
täielikku asendamist fiktiivse ja illusoorse tegelikku-
sega. Niisiis toob moodne austria kirjandus meie ette 
konkreetse ühiskonna sublimatsiooni-protsessi, mille 
käigus toimub muundumine maaliliseks, turvaliseks ja 
korrastatud muinasjutumaailmaks. See protsess oli üht-
lasi efektiivseks poliitiliseks tööriistaks, sest enim loe-
tud kirjandusteostes peegelduv riigi kuvand muutis 
muidu vastuolulise maa lõppkokkuvõttes rahulikuks ja 
turvaliseks paigaks.  

Niisugune kuvand toetas monarhia vaimu ja propa-
gandat võitluses moodsate rahvuslike jõudude ärkamise 
vastu ning oli Habsburgide peamiseks relvaks võitluses 
ajaloo vastu. Riik mis juhindus keskaegse feodaalriigi 
ideoloogilisest kontseptsioonist tahtis sellisena ometi 
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kujuneda moodsaks Euroopa tsivilisatsiooniks ning 
lasta end paista rahvuslike vastuolude harmoonilise la-
hendaja musternäitena. Franz Josef nimetas oma 
krooni alla kuulunud rahvaid Meine Völker, “minu 
rahvasteks”, ja nii ei peetud tema alamaid enam mitte 
ainult sakslasteks, ruteenideks või poolakateks, vaid 
lisaks veel millekski enamaks, millekski niisuguseks, 
mis võimaldas sakslastel ja tšehhidel austerlaseks 
saada.  

Müüdi tekkelugu sai alguse XIX sajandi algusaas-
tatel, kui oli sündinud idee luua rahvusülene impee-
rium, mis liidaks dünastiliste sidemete kaudu isaliku 
valitseja alla kõik kroonile kuuluvate alade rahvad. Nii 
tunnistati küll erinevate rasside ja etniliste rühmade 
olemasolu, kuid mitte omaette rahvusi. Eriti hästi mõis-
tis seda kõvakäeline kantsler Metternich (1773–1859), 
kelle eesmärgiks oli näidata, et Austria võib ellu jääda 
vaid niisuguses Euroopas, kust rahvuslikud ideed on 
välja juuritud. Dünastiliste sidemete ja XVIII sajandi 
vaimu abil loodi müüt, millega püüti varjata dünaami-
lise keskvõimu puudumist. Ehkki Magris märgib tema 
raamatule omase lihtsameelsusega, et “müüt ei saavu-
tanud õieti kunagi poliitilist kaalu, olles vaid oikumee-
niks, selle sõna esteetilises tähenduses”, sai riigi ideali-
seeritud kujutamine märkimisväärse vastukaja, mis ei 
jäänud tõelisest poliitilisest survest puutumata.  

Kirjanduses algatas müüdistamisprotsessi rahvako-
möödia, mis tõi lavale pikkade pükste ja rohelise bare-
tiga tegelase Hanswursti. Komöödia lõi õnnel ja mure-
tul meelel põhineva Viini epikureismi müüdi. Nii 
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sündiski Magrise sõnul felix Austria müüt, mis andis 
impeeriumi käsutusse mõjusa relva ajaloo vastu ning 
võimaluse hiilida mööda nii sotsiaalsest kui ka poliiti-
lisest tegelikkusest. Ent rohkem kui ükski teine esteeti-
line liikumine aitas impeeriumi konfliktsele alusmüü-
rile sobivat elustiili luua Biedermeieri ajajärk. Liiku-
mine esindab väärtusi, mida omistati keskpärasele 
mehele, oletuslikule standardtegelasele, kelle nimi oli 
Meier ning kes oli nii ustav, õiglane ja aus, et teenis ära 
adjektiivi “bieder” (ustav, õiglane ja aus) lisamise oma 
perekonnanimele. Niisuguse eluviisiga käis kaasas tead-
lik loobumine osalusest poliitikas ning vastuseis mis-
tahes muutustele. Austria tolleaegsele maailmapildile 
tuleb lisada veel feodalistlik meelelaad. Üheks austria 
kirjanduse tüüpkarakteriks on metsavaht, keda ei seo 
valitsejahärraga mitte majanduslik sõltuvus, vaid vääri-
kas ustavussuhe. Säärast feodaalsetel väärtustel põhi-
nevat suhet võib seletada monarhistlikule ühiskonna 
spetsiifilise kihistumise kaudu, kus tööstuskodanlus ei 
olnud kuigi arvukas, mistõttu aadlike ja lihtkodanike 
vahel puudus toimiv side. Kuid see puudujääk sai kor-
vatud enam kui küllaga, Austria keskklassi tõelisteks 
esindajateks olid tõenäoliselt funktsionäärid, riigitööta-
jad ja vahendajad, kes tegutsesid vahetalitajatena, 
umbes nii nagu vaimulikud vahendavad taevaseid ja 
maiseid asju.  

Aeg-ajalt asjaolude kaine kirjeldus hääbub ning uuri-
ja laseb end ahvatleda uurimisobjekti ilust. Igal juhul 
väljendas Franz Palacky oma 1866. aastal Prahas ilmu-
nud raamatus “Austria riigiidee” (“Österreichs Staats-
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idee”) sama tunnet, mis valdas monarhia kaardi ees 
Claudio Magrist: 
  

Ajalugu on koondanud Euroopa kaguossa, piki 
Vene piiri, rühma rahvaid, kes erinevad ükstei-
sest selgesti nii päritolu, keele, ajaloo kui ka 
kommete poolest: slaavi rahvad, rumeenlased, 
ungarlased, rääkimata kreeklastest, türklastest või 
albaanlastest. Ükski neist rahvastest ei ole piisa-
valt tugev, et oma hirmuäratavatele naabritele 
vastu seista ning nende nõrkus on ilmselge; 
Doonau ühendab neid omavahel. Tõepoolest, kui 
Austria impeerium ei oleks juba ammusest ajast 
eksisteerinud, peaksime selle Euroopa ja kogu 
inimkonna huvides looma.”50 

 
Palacky lause, mille järgi tuleks Austria-Ungari juhul 
kui seda ei eksisteeriks inimkonna hüvanguks luua, 
võtab suurepäraselt kokku Austria-Ungari impeeriumi 
minevikunostalgia. Selle tõekspidamise erinevad va-
riandid ulatuvad hoopis hilisemassegi aega ning idee 
õrna järelkaja võib kohata koguni Milan Kundera tun-
tud essees “Kesk-Euroopa tragöödia”, kus Palacky kaas-
maalane arvab, et kui impeerium oleks eksisteerinud 
XX sajandil, oleksid asjad läinud teisiti. “Pärast Teist 
maailmasõda muudeti Kesk-Euroopa pisikeste nõrkade 

                                                                  
50  F. Palacky (tsiteerinud J. Le Rider), Mitteleuropa, Barce-
lona: Idea Books, 2000. 
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riikide piirkonnaks ning selle haavatavus sai veksliks 
esmalt Hitleri ja seejärel Stalini võidukäigule.”51 

On vägagi küsitav, mismoodi läinuksid asjad juhul, 
kui Hitleri saabumise päeval teda Viini Kangelaste 
väljakul hõisates tervitanud rahvahulk ei oleks koos-
nenud üksnes Esimese maailmasõja järel paika pandud 
piiridega Austria riigi elanikest, vaid kui annekteeritud 
riigil oleksid olnud kunagise impeeriumi piirid, ning 
kummal juhul olnuks Hitleril lihtsam eesmärgile jõuda. 
Kuid tähtsaim asjaolu küsimuse juures on see, et nii 
Franz Palacky poliitilised ideed kui ka Milan Kundera 
minevikunostalgia erinevad sügavalt Claudio Magrise 
raamatus pakutud monarhia nägemusest. Oluline on 
teada, et Palacky formuleeris oma arvamuse Frankfurdi 
parlamendi külalisena, soovides end vastandada neil 
päevil levinud “Suur-Saksamaa” ideele. Oma kuulumist 
Austria-Ungari riiki rõhutas ta sellepärast, et pidas vaja-
likuks monarhia sügavat reformeerimist föderaalriigi 
põhimõtete järgi. Ning 1984. aastal jõuab Milan Kun-
dera ajaloosündmusi analüüsides järeldusele, et auster-
lased ei olnud võimelised moodustama võrdsete rah-
vaste föderatsiooni ning et nende läbikukkumine oli 
õnnetus tervele Euroopale.  

Sündmuste ahel, mida uurib Magris, jätab aga tähele-
panuta kõik 1848. aasta revolutsiooni tagajärjed, välja 
arvatud asjaolu, et suurem osa austria kirjanikke tajus 
sündmusi kui selget näidet ebasoovitavast anarhiast 
ning sellest tulenevalt lepiti valitseva režiimi ja süs-
                                                                  
51  M. Kundera, The Tragedy of Central Europe. – New York 
Review of Books (26-IV-1984). 
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teemi püsimisega. Nii tõusiski troonile viimane keiser 
Franz Josef (1848–1916) ning tema erakordselt pikka 
valitsemisaega iseloomustas kõige enam isalikkus ja 
dünastiline lojaalsus.  

Kolmkümmend aastat hiljem tunnistab Claudio Mag-
ris oma raamatu hispaaniakeelse tõlke eessõnas: “Kind-
lasti kirjutaksin põhjalikumalt lahti viimase peatüki, 
kus käsitlen austria kognitiivset romaani (Musil, 
Broch), mis sondeerib totaalsuse varemeid, sõna ja indi-
viduaalse “mina” lahustumist ning pürgib uue maailma-
mudeli, teadmise ja inimese loomise poole. Usun, et 
selle peatüki olengi juba ümber kirjutanud vahepeal-
setel aastatel ilmunud esseedes, kus vaatlen austria ja 
üldisemalt Mitteleuropa kirjandust ning erinevaid auto-
reid nagu Hofmannsthal, Musil, Svevo, Broch, Blei, 
Canetti, Doderer, Rilke ja paljud teised”.52 Magris ei 
maini siinkohal otseselt Joseph Rothi, kuid esimese 
teose edu järel ilmunud “Kust kaugel. Joseph Roth ja 
Ida-Heebrea traditsioon”53 näitab, et “Habsburgide müü-
di” napist peatükist itaalia teadlasele ei piisanud, et 
Galiitsia päritolu kirjaniku teema ammendatuks lugeda. 
Nagu märgib Rothi loomingu teine suur asjatundja 
Hartmut Scheible,54 on tegu ühe tähtsaima Rothi 
loomingut refereeriva teosega. Sedakorda asetas Magris 
                                                                  
52  C. Magris, El mito habsbúrgico en la literatura austriaca mo-
derna, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1998. 
53  C. Magris, Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione 
ebraico-orientale. Torino: Piccola Bibilioteca Einaudi, 1971. 
54  H. Scheible, Kommentierte Auswahlbibliographie. – Text 
und Kritik, Sonderband (1982). 
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Rothi loomingu ida-juudi traditsiooni konteksti ning 
demonstreeris kirjaniku näitel ida-juudi pagasi kadu-
mist. Juudi pärimuse kohta raamatusse koondatud 
materjal on aga sedavõrd mahukas, et teost võiks 
lugeda ka jidiši kirjanduse tutvustusena.  

Nii Rothile kui ka hiljem teistele kirjanikele pühen-
datud leheküljed täiendavad olulisel määral Magrise 
esimeses raamatus välja öeldud mõtteid, ning neid 
tuleb kindlasti arvestada, sest vahel võivad hilisemad 
kommentaarid muuta meie nägemust ühest või teisest 
teosest. Rothile pühendatud raamatu kõrval kirjutab 
Magris hiljem üle ka Hugo von Hoffmannsthali ja 
Robert Musilit käsitlevad peatükid, et puudutada ka 
nende loomingu selliseid aspekte, mida esimese uuri-
muse teema, Habsburgide müüt, ei lubanud täiel mää-
ral välja arendada.  

Kuid isegi Robert Musili suurusjärgu autor, kes pea-
legi on ära teeninud austria kirjanduse ülevaate autori 
varjamatu sümpaatia, on Magrise jaoks pelgalt üheks 
Habsburgide müüdi paljudest tahkudest. Iroonilisest 
inversioonist hoolimata säilitab Musili k.u.k.-i Austria 
mitmeid Grillparzeri ja Hoffmannsthali jooni. Magris 
leiab, et monumentaalset romaani “Omadusteta mees” 
iseloomustab ajaloolise arengu taju puudumine, sellal 
kui Musil kirjanikuna kehastab tema jaoks järjekordset 
avaliku elu tegelast, kes pole suuteline aktiivselt ühis-
konnaelust osa võtma. Väita Musili kombel uhkelt, et 
raskem on kirjutada romaani kui juhtida riiki, tähendab 
jääda diletandi tasemele, leiab Magris. Romaani pea-
tegelane Ulrich tajub, et tema elus puudub ajalooline 



112 

mõõde, et kuhjunud sündmused ja kogemused ei vor-
mu kuidagi progressi ja arengu jadaks.  

Claudio Magris suhtub küll kriitiliselt austria kirja-
nike isamaa-armastusse, suutmata samas hoida terve 
raamatu vältel erapooletu vaatleja distantsi. Kuid aust-
ria kirjandusest väära ettekujutuse loomisele ei aita 
kaasa mitte niivõrd lõigud, kus autor unustab end ülis-
tama mõnd teost ning langeb otsekui idülli nõidusse, 
vaid uurimuse kui terviku monokromaatilisus, teoste 
valik. 1963. aastal avaldatud uurimus jätab möödapääs-
matultki kõrvale Teise maailmasõja järgsed tähtsamad 
austria kirjanikud nagu Ingeborg Bachmann või Tho-
mas Bernhard, kes vastandusid otsustavalt tollele hiilga-
vale ja paikapandud minevikupildile, milles nähti rahva 
iseloomustamiseks ainsat võimalust. Magris on sunni-
tud vältima teisigi olulisi nimesid, kelle hulgast tuleks 
esile tõsta Franz Kafkat – ei olnud ju autori sooviks 
anda ülevaadet austria kirjandusest, vaid uurida neid 
teoseid, kus võib kohata Habsburgide müüdi jälgi.  

Ent kuigi pealkiri väljendab autori kavatsust üsna 
üheselt, nähakse tema teost sageli kogu austria kirjan-
dust hõlmava uurimusena. Sellest vaatepunktist jääb 
mulje, nagu oleks kõikide monarhia piirides kirjutatud 
raamatute põhiomaduseks imperialistliku mineviku 
hurm. Magrise raamatu säärane tõlgendus on ka pea-
miseks põhjuseks, miks mõisted hakkasid kummalisel 
kombel asenduma, nii et adjektiivid “kesk-euroopa” ja 
“austria” muutusid samatähenduslikeks ning mõlemat 
kasutati igaveseks minevikku vajunud õnneliku ja 
rahuliku maailma kirjeldamiseks. 
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Lisaks oli Magris kuuekümnendate alguses kindlalt 
veendunud, et riigivõimu imetlemist, mida ta oli tähel-
danud saksakeelsete autorite loomingus, võis kohata ka 
tolle kadunud riigi teistes keeltes kirjutanud autorite 
teostes. Ent kuna need ei olnud keele tõttu Magrisele 
ligipääsetavad, jäi ta kindlaks arvamusele, mis õigu-
poolest ei olnud muud kui pelk oletus. Nende seisu-
kohtade ekslikkust kinnitab aga tõsiasi, et alljärgnev tsi-
taat pärineb saksakeelsest väljaandest. 1998. aastal 
ilmunud hispaaniakeelses tõlkes on ilma igasuguse lisa-
märkuseta välja jäetud terve lehekülg, kus leiame eks-
likke väiteid impeeriumi teiste kirjanduste kohta. Võib 
oletada, et lehekülg ei jäänud kõrvale mitte kogemata, 
vaid tahtlikult:  
  

Kahtlemata võib ka teistes keeltes kirjutanud, 
kuid oma vaimult ja motiividelt sedasama keiser-
likku ja kuninglikku kirjandust esindanud autorite 
teostes kohata tegelaskujusid, kes kõikide oma-
duste poolest kuuluvad Habsburgide impeeriu-
misse, nii nagu me seda siinkohal vaatleme. 
Sellisteks autoriteks on näiteks itaallane Svevo, 
poolakas Schultz ning jugoslaavlased Krleža ja 
Andrić, sest neil kõigil on koht tollessamas, vähe-
malt kaudselt Habsburgide impeeriumi loodud 
kesk-euroopa koinees.55 

 

                                                                  
55  C. Magris, Der Habsburgische Mythos in der österreichi-
schen. Salzburg: Otto Müller, 1966. 
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Magris toob välja mõned impeeriumi kõige kaugemate 
piirialade autorid, mainides esimesena juudi kaupmeest 
Italo Svevot, kes kirjutas Aadria mere põhjakalda sada-
malinnas, tõelises kultuuride ristumiskohas Triestes. 
Võiksime nimekirja pikalt jätkata – kuid mitte selleks, 
et kinnitada Magrise teesi, mille kohaselt võib Habs-
burgide müüdile leida toimiva paralleeli nii impeeriumi 
kõikidest rahvustest suurte kui ka vähemtähtsate kirja-
nike loomingus, vaid selleks, et see kindlalt ümber 
lükata. Võtame näiteks nimekirja esimese autori Aron 
Hector Schmitzi (1861–1938), keda kutsuti ka Ettoreks. 
Oma teosed allkirjastas ta paljuütleva pseudonüümiga: 
nimelt on “Svevo” itaallaste halvustav väljend sakslaste 
kohta. Ettore Schmitz teadis, et Triestes tundis ta end 
võõrana, kuna tema juudi juured sidusid teda saksa kul-
tuuriga. Hariduse oli kirjanik saanud saksa koolides 
ning ta ei sulandunud kunagi päriselt itaalia kultuuri. 
Siit pärinebki kirjaniku pseudonüüm ja oleks ebaõig-
lane mitte näha tema nime valiku lihtsa žesti taga 
loomingu kaudu end osava irooniameistrina näidanud 
autori suurt leidlikkust. On üldteada, kui konarliku tee 
pidid Svevo romaanid läbima, enne kui ta 1925. aastal 
itaalia kirjanduse suure tundmatuna avastati ning tema 
romaanide edu üksmeelselt “Svevo juhtumiks” hakati 
kutsuma.  

Itaalia kirjaniku juhtum on huvitav ka seetõttu, et 
tema loomingut käsitlevate teoste hulgast leiame Giu-
seppe Antonio Camerino56 uurimused, kus autor püüab 
                                                                  
56  G. A. Camerino, Italo Svevo e la crisi della Mitteleuropa 
(Italo Svevo ja Kesk-Euroopa kriis). Milano: IPL, 1996. 



115 

rohketes esseedes välja selgitada Svevo poeetika need 
jooned, mis eristavad teda itaalia kirjandusest ning 
lähendavad Mitteleuropa traditsioonile.57 Arvestades 
Claudio Magrise uurimuse mõjukust Itaalias, pole mida-
gi imelikku, et Camerino kasutab saksakeelset terminit 
isegi siis, kui see esineb omadussõnana. On ütlematagi 
selge, et nimetatud uurimustes on Kesk-Euroopa mõiste 
täielikult läbi põimunud saksa kultuuriga. Camerino 
sõnul avalduvad Svevo loomingu sidemed selle tradit-
siooniga kahest aspektist. Kõigepealt kirjaniku võime 
väljendada maailma suhtes võõrastustunnet, mis on 
läbivaks teemaks ka austria juudi päritolu kirjanike 
loomingus. Selles kontekstis on Svevo teosed assimi-
leerumisprotsessi tunnistajateks ning käsitlevad Came-
rino arvates juudi kirjanikele omaseid teemasid nagu 
isa ja poja suhe või ka laiemalt perekonda kui institut-
siooni puudutavat temaatikat. Teiseks mitteleuropaga 
seotud aspektiks Svevo loomingus on kirjaniku sügav 
austus Arthur Schopenhaueri vastu. Svevo tegelased, 
kes viibivad pidevas otsingus, püüdes leida põhjendust 
otsusetegemiseks, kuid suutmata oma tegevusi ometi 
lõpule viia, moodustavad kontrapunkti aktiivse inimese 
suhtes, kes ei lase end oma ettevõtmistes liigsest kõhk-
lemisest kunagi häirida. Sellisel inimtüübil on oma 
vaste kõiki tema teoseid läbivates suurtes teemaplokki-
des. Kõigepealt automaatsus tegelaste tegutsemises, kes 

                                                                  
57  Svevo pole ainus kirjanik, keda itaalia kriitikud uurisid 
seoses Mitteleuropa mõistega. Vt. näiteks: Rosita Tordi, Um-
berto Saba. Trieste e la cultura mitteleuropa, Roma: Mondadori, 
1986. 
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ei suuda valitseda impulsse ega allutada käitumist 
ainult tahte diktaadile, mistõttu nad on pidevalt sunni-
tud välja töötama üha uusi enesepettuse strateegiaid. 
Duaalsus kordub ka Svevo tekstide kombatavamal 
tasandil; nii osutab Camerino vastuolule tervete, elu-
rõõmust ja õhinast pakatavate tegelaste ja haigete 
vahel, kes on peaaegu elujõuetud ning seda mitte keha-
lise nõrkuse pärast, vaid ettevõtliku vaimu puudumise 
tõttu. Nimetatud vastanduste filosoofiliseks aluseks on 
lõhe näilisuse ja tegelikkuse vahel. 

Italo Svevo looming on silmapaistev näide traditsioo-
nist, mis põhineb omaenese tegevuse teadvustamisel 
ning uurib representatsiooni ja elu vahel haigutavat 
kuristikku. Hetkest, mil mõtlemine on hakanud tootma 
“hinge roostet”, nagu kõlab Svevo ühe essee pealkiri, ei 
ole enam tagasiteed õnneliku ja täisväärtusliku elu 
juurde. Giuseppe Antonio Camerino põhiseisukohti 
kokku võttes võiksime jõuda järeldusele, et tegu on 
väljapaistva käsitlusega, mille põhjal kindlaks teha Italo 
Svevo romaanidele, novellidele ja näidenditele aluseks 
olnud ideelist tausta. Kuid just seesama järeldus näitab, 
et ideedel, eriti suurtel, tervet ajajärku mõjutavatel 
ideedel, puudub kodumaa ning et neid ei saa omistada 
mingile teatud kontinendi osale. Näilisuse ja tegelik-
kuse vahel haigutava sügava lõhe teadvustamise filo-
soofilise kirjelduse leiame küll Arthur Schopenhaueri 
loomingus, kuid tema mõju Svevo loomingule ei anna 
veel alust öelda, et igas Schopenhaueri filosoofiast 
mõjutatud autoris tuleks näha Mitteleuropa kirjanikku. 
Võimalike kandidaatide ring osutuks lihtsalt liiga laiaks.  
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Camerino uurimustes on problemaatiline juba esi-
mene eeldus, mille järgi muutused juudiperekondades 
on iseenesest kuidagi omapärased. On tõsi, et Kafka ja 
Svevo sulest pärinevad võib-olla suurimad põlvkondade 
konflikti analüüsivad tekstid, ent perekonnaelu ja koda-
nliku perekonna kui institutsiooni ümberkujunemine 
XX sajandi alguses ei piirdunud kaugeltki juudi kogu-
konnaga. Kuidas muidu oleks Kafkal ja Svevol jätkuvalt 
nii palju lugejaid? Märkimisväärselt nõrgemgi on aga 
Camerino keskne argument, mille järgi Svevo Mitteleu-
ropa poeetikat ilmneb mõistetes, mis piirnevad surma, 
võimetuse, vanaduse või haiguse temaatikaga. Argu-
mendid, millega Camerino püüab piiritleda Kesk-Eu-
roopa vaimset ulatust, varisevad kokku omaenese ras-
kuse all. Kritiseerides püüet määratleda Kesk-Euroopat 
filosoofilise sisu, mõtteviisi ja mentaliteedi eripärade 
kaudu, tahame ühtlasi osutada mis tahes seda laadi 
ürituse teostamatusele.  

Italo Svevo tundlik närv tajus selgesti kodulinna 
kodanliku ühiskonna pingeid ning argielu igas aspektis 
ilmnenud hõõrumisi Austria krooni valduste, juudi 
traditsiooni ja kasvava Itaalia mõju vahel; ta sai omal 
nahal tunda, kui raske on saavutada mitte päris oma 
kultuuri tunnustust. Ent teiselt poolt ilmutas ta täie-
likku ükskõiksust ühe tolle piirkonna konflikti – itaal-
laste ja sloveenide erimeelsuste – suhtes. Kui Svevo 
romaanide tegelased puutuvad kokku kohaliku maa-
eluga, talupoegade ja käsitöölistega, ei näe nad neis 
enamat kui slaavi hõimu. Mingil juhul ei olda valmis 
tunnistama, et keel, mida kuuldakse kõnelevat külades, 
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võiks kanda ka mingisugust identiteeti. Nagu märgib 
sloveeni keelde tõlgitud Svevo teise teose saatesõnas 
Alenka Koron, on teatud määral loomulik, et Svevo teo-
seid ei võetud Sloveenias vastu just vaimustusega: Italo 
Svevo teoste vähene kõlapind publiku hulgas – kui 
mõned erandid kõrvale jätta – viib järeldusele, et slo-
veenid ei õppinud autorit tundma mitte ainult suure 
hilinemisega, vaid et nad ei näidanud tema suhtes üles 
vähimatki vaimustust. Põhjuseks võib olla tõsiasi, et ka 
Svevo ei väljendanud sloveenide vastu vähimatki huvi, 
ei pööranud neile kunagi erilist tähelepanu ega püüd-
nud neid Trieste rahvaste konglomeraadist kuidagi eris-
tada, ometi triestelasena nendega ühes ja samas linnas 
elades.58  

Svevo näide on vaid järjekordne tõestus selle kohta, 
et Kesk-Euroopa ei olnud homogeenne liit isegi siis, kui 
suur osa piirkonnast oli liidetud dünastilise võimu alla. 
Jätkuvalt sobib kõige paremini Vlado Gotovaci kirjel-
dus, ka selleks, et mõista Svevo vaatepunkti, tarvitse-
mata valjuhäälselt õigust taga ajada59 “Õnneliku ja 
õnnetu maailm ei ole üks ja seesama,” kirjutab Gotovac 
ning see ongi ainuvõimalik Austria-Ungari tõeluse 
kirjeldus. Igal maailmal on oma suund, on asjad, mis 
tähendavad “jah” ning teised, mis tähendavad “ei”, on 

                                                                  
58  A. Koron, Italo Svevo in obrobje (Italo Svevo ja piirid), teo-
ses: I. Svevo, Kratko sentimentalno potovanje, Ljubljana: Mla-
dinska knjiga, 1988. 
59  V. Gotovac, Vidljiva i nevidljiva Srednnja Evropa (Nähtav 
ja nähtamatu Kesk-Euroopa). – Republika, Zagreb, 11-12 
(1988). 
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asjad, mis selle maailma jaoks eksisteerivad ja teised, 
mida ei ole olemas. Väite, et koos olemine ei tähenda 
tingimata üks ja seesama olemist ning et kõige tähtsam 
on austada erinevate vaatepunktide võimalikkust, leia-
me teisegi kultuuride paljususe poolest emblemaatilise, 
otse teispool kujutletavat ida-lääne telge asuva linna 
kirjelduses. Czesław Miłosz kirjeldab oma sünnilinna, 
Teise maailmasõja eelset Vilniust, öeldes: “Meie linna 
kaht kogukonda, juute ja katoliiklasi, ei ühendanud 
ükski sild. Nad elasid küll ühes ja samas paigas, kuid 
nagu kahel erineval planeedil.”60 

Endastmõistetavalt ei jää Claudio Magrise uurimu-
sest muljet, et impeeriumi sees võiks eksisteerida terve 
hulk erinevaid kultuuriplaneete. Ekslikku pilti vaimsest 
ühtsusest ei loo siiski ainult mitte-saksakeelsete teks-
tide täielik kõrvalejätmine. Püüdes koguda materjali 
kõige kohta, mis impeeriumi kaugeimateski nurkades 
on saksa keeles kirjutatud, võtab Magris vaatluse alla ka 
üsna teisejärgulised autorid, kuid see ei muuda tema 
uurimust veel ammendavaks. Me ei tohiks unustada, et 
Magris otsib Habsburgide müüdi peegeldusi kirjandus-
teostes, ta ei kirjuta austria kirjanduse üldist ajalugu.  

Loomulikult mahub tema uurimusse ka impeeriumi-
aegse Praha saksakeelne kirjandus. Magris kommen-
teerib pikalt Franz Werfeli teoseid, ent jätab täielikult 
puutumata Kafka loomingu. Kafka tuleb vaid põgusalt 
vaatluse alla kui lootuse kaotanud inimestest kõnele-
vate romaanide autor. Just Kafka lõi aga kirjandusliku 

                                                                  
60  C. Miłosz, Otra Europa, Barcelona: Tusquets, 1981. 
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maailma, mida tuleb impeeriumiaegsest austria kirjan-
dusest kõneldes kindlasti arvesse võtta. Piisab ainuüksi 
Kafka loomingust, et lammutada kaardimajake, mis on 
üles ehitatud Claudio Magrise valitud ja uuritud teostes 
esineva Austria representatsiooni põhjal.  

Magrise eesmärgiks oli uurida, kuidas minevik muu-
tus tasapisi kujutletavaks peegliks, milles Austria identi-
teet võis end näha rahulolus iseendaga. Seetõttu näib 
vägagi mõistlik võtta vaatluse alla vaid need kirjandus-
teosed, mis osalevad identiteedi loomise protsessis, 
jättes kõrvale kõik muud. Ainus tõeline küsitavus tema 
meetodi juures on liigne kalduvus üldistustele ning 
üksikutes teostes avastatud tegelikkuse representat-
siooni mudeli laiendamine kõigele keisririigis kirju-
tatule. Õigupoolest ei nõua kirjandusliku kontrapunkti 
kohta sobiva näite leidmine erilist pingutust, samuti 
pole raske tõestada, kuidas valitseva ideoloogia müüti 
üha kahtluse alla seati. Kuid mõne Magrise poolt unus-
tatud Kakaania näojoone kõrval tuleks lähemalt uurida 
ka neid jooni, mis Magris tõepoolest maalis; et näha, 
kuidas mõnikord jäi tema kriitiline analüüs poolel teel 
pidama, küündimata kõigi võimalike järeldusteni.  

Magris ei unusta oma raamatus keisririigi idapool-
sete piirialade kirjanikke, kes elavad hajutatuna koha-
liku rahva hulgas ning kujutavad endast pisikeste saksa-
keelsete saarekeste nähtavat osa. Mitmetest erinevus-
test hoolimata mahuvad sealsete autorite teosed Mag-
rise arvates ühise nimetaja alla:  
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Aastatel 1860–1900 õitses igas Kronlandis oma 
kohalik talupoeglik rahvakirjandus. Tiroolist Ba-
natini, Kärntenist Horvaatiani lisab piktoreskne 
jutustus rikkalikule kirjanduskaardile varjundi-
küllust, mis rõhutab iga kõnealuse piirkonna eri-
pära.61 

 
Joonealuses kommentaaris nimetatud autoritest peab 
Magris iseäranis meeldejäävateks Friedrich von Gagerni 
(1882–1947) jutte. Tolle austria maa-aadli esindaja, 
praeguse Sloveenia ja Horvaatia piiril asuva Mokrice 
lossihärra teoste põhjal on lihtne ümber lükata väidet 
nagu oleks tegu pelgalt idüllilise talupojakirjandusega ja 
tõestada, et Magris ei viinud oma Habsburgide-müüdi 
paljastamisplaani lõpule, jättes selle poliitilise funkt-
siooni täielikult tähelepanuta.  

Müüdi ülesandeks on jätta mulje justkui oleks või-
malik kõike seda, mis osutub uurimise jaoks liiga 
ulatuslikuks, selle näilisest keerukusest ja ähmastusest 
hoolimata sünteesida ning koherentsesse diskursusesse 
kokku võtta. Sel viisil luuakse niisugune maailmapilt- 
või käsitus, mis on siduv terve ühiskonna jaoks ning 
mis omandab iga inimese teadvuses tõe atribuudid. 
Tänapäeva kirjanduses on taoline seotus kollektiivse 
teadvusega haruldane: haruharva tuleb ette olukordi, 
kus anonüümselt käiakse välja mingit teatud maailma 
representatsioon, püüdes muuta kõik, mis paistab indi-
                                                                  
61  C. Magris, El mito habsbúrgico en la literatura austriaca mo-
derna, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
1998. 
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viduaalse või juhuslikuna, impersonaalseteks ja igaves-
teks nähtusteks. Ometi toob Magris meie ette mõned 
nimed, kelle puhul kirjanduslik representatsioon lähe-
neb müüdile või koguni muutubki müüdiks, mille ain-
saks eesmärgiks on säilitada asjade senine seis, hoida 
jõudude vahekord, ülemate ja alluvate suhe, muutu-
matuna.  

Provintsielu maalilised kirjeldused sisaldavad suurel 
määral müüti, mille taotluseks on muutuda siduvaks 
maailmakuvandiks, ning väljendavad erakordselt taba-
valt, et Magrise põhieeldus ongi õige: Habsburgide 
müüt püüab edendada fortwurstelni taktikat, näidata, et 
ühiskonnastruktuure tuleb igavesti muutumatutena 
säilitada. Ent kahjuks näeb Magris Gagerni jahimehe-
romaanides vaid kohaliku kirjanduse mälestusväärseid 
näiteid ega omista ühiskonna puutumatuna hoidmise 
soovile vähimatki poliitilist tähtsust.  

Friedrich von Gagern kirjutas valdava osa oma teos-
test pärast perioodi, mida Magris määratleb ruraalse 
kirjanduse õitseajana keisririigis, tema raamatud jäävad 
kahe maailmasõja vahelisse aega ning ulatuvad sageli 
Austria-Ungari radadelt sootuks kaugemale, kirjeldades 
näiteks Aafrika eksootilisi paiku või Ameerika Metsiku 
Lääne vallutust. Gagerni huvitavaimate teoste hulgast 
leiame jahijuttude seeria. Tema loomingust nähtub, 
kuidas ühiskonnakihtide ümberkujunemine viis aadel-
konna põliste funktsioonide kadumiseni. Muutused 
kujutavad endast peamiselt majanduslikke ümber-
korraldusi, kuid nende tagajärgede pehmendamiseks ei 
pea Gagern vajalikuks muutusi sotsiaalses klassis, kuhu 



123 

ta ise kuulub, pigem vastupidi. Slaavi maailmast manab 
Mokrice lossihärra veel XX sajandi keskpaigas esile her-
derliku pildi kui lihtsuse ja lapseliku süütuse kehas-
tusest. Pärast 1918. aastat ei ole slaavi rahvad enam 
impeeriumi alamad ning ka kohalikul skaalal kaotab 
aadelkond oma ühiskondliku positsiooni; enda erista-
mist lihtrahvast ei saa enam rajada ainuüksi rangele 
klassihierarhiale. Just tol ajal omandabki vahettege-
mine varasemast teravama ilme ning hakkab põhinema 
rassierinevusel. Slaavlaste ja sakslaste vaheline erine-
vus muutub antropoloogilist laadi erinevuseks ning 
aadelkonnast saab lihtsale ja allaheitlikule slaavi talu-
pojale hädavajalik kaitsja ja juht. Friedrich von Gagerni 
isiksuse areng kulgeb sama rada Austria aadelkonnaga 
pärast selle maailma kokkuvarisemist. Maailm on kao-
tanud igavesena tundunud struktuuri, mistõttu tee-
tähist ei otsitud mitte tulevikust, vaid minevikust. 
Monarhia hääbumise trauma ei tulenenud ainuüksi 
ühiskondliku staatuse ning seda võimaldava majandus-
liku baasi kaotusest, vaid ilma jäädi ka sotsiaalse enese-
teostamise ruumist. Seetõttu esitataksegi idüllilist, 
kohalikest värvidest tulvil maailma kui asjade loomu-
likku seisu ning agraarühiskonnast saab paradiisi võrd-
kuju. See aga tähendab, et kostumbristliku kirjanduse 
pastoraal-vaikelu ei ole mingi piirkonna tõetruu peegel-
dus, vaid teatud poliitilistel kaalutlustel moondatud pilt.  

“Habsburgide müüt kaasaegses austria kirjanduses” 
on teatud puudujääkidest hoolimata väärtuslik Kesk-
Euroopa mõistet puudutav ja kõigele lisaks laiale luge-
jaskonnale kättesaadav dokument. Siiski oleks äärmi-
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selt ekslik hinnata Claudio Magrise mõõtu kirjandus-
loolase tööd üheainsa raamatu põhjal, mis pealegi on 
kirjutatud loometee alguses. Magrise hilisemad teosed, 
eriti “Clarisse sõrmus” (1984) näitavad selgesti, kuidas 
aastate jooksul tema arusaam Austria monarhia-aegse 
kultuuri pärandist muutus. Kui kuuekümnendate 
alguse raamatus uuris Magris pärimuse müütilist poolt, 
ei jäänud ta ometi selle teema juurde pidama ega rahul-
dunud väärtusliku uurimusega Austria identiteedi 
kinnistamise protsessis osalenud teostest. Hiljem uurib 
Magris Austria kirjandusliku ja filosoofilise pärimuse 
teistki tähendust, mis vastandub täielikult esimeses raa-
matus kirjeldatud reaalsuse probleemivabale represen-
tatsioonile. Kõige enam õhkub autoripoolset kiindu-
must kahtlemata Robert Musilile pühendatud peatükist. 
Just Musil lõi oma tegelased otsekui Austria pärimuse 
kõige emblemaatilisemate tegelaste koopiatena, olles 
neid samas moonutanud ja laostanud, just tema võib 
meile avada ukse ühe teise, endiselt aktuaalse teema 
juurde, küsimuse juurde, missugune on Austria-Ungari 
impeeriumilt päritud kultuuripagasi väärtus. Too eilne 
maailm ei väljenda täna, XXI sajandi hakul enam 
sugugi idüllilist pilti igaveseks möödunud aegadest. 
Kunagise impeeriumi kultuuripärimus on tänaseni elu-
jõuline seetõttu, et Kakaania lõi oma peatse lagunemise 
eelõhtul omaenese filosoofia, mille sihiks oli tema alus-
talasid, traditsiooni ja müüti murendada ähvardanud 
maailmale vastu astuda. Kakaania, igaveseks kadunud 
endisaegne impeerium suri luigelaulu saatel, mis aitab 
meil edasi elada. Ainus kaasaegse Euroopa rüpes lagu-
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nenud impeerium on kahtlemata ajaloo õppetunniks. 
Ning sel õppetunnil on kahekordne tähendus. Ta kõne-
leb meile monoloogilisel traditsioonil põhineva kokku-
kuuluvuse puudulikkusest ning samas näitab meile 
vastasseisust lähtuva mõtte jõudu.  

“Omadusteta mees koosneb meheta omadustest,” 
ütleb Musil, selgitades ühtlasi oma tähtsaima romaani 
pealkirjavaliku tagamõtet. Kommentaar sobib kirjel-
dama ka ajajärku, milles austria kirjanik elas. XX sajan-
di esimeste kümnendite Austria kultuurielu iseloomus-
tavad ebapuhtad vormid, erinevad ning ka vastu-
olulised, külg-külje kõrval või õigemini palimpsestina 
üksteise peal paiknevad esteetilised liikumised ja stiilid. 
Pole mõtetki püüda otsida mingeid omadusi, mis ise-
enesest võiksid väljendada tolle ajajärgu identiteeti. See 
on omadusteta ajajärk. Ajajärk, mis koosneb vaid sellis-
test omadustest, millest ei piisa tema ilme määratle-
miseks. Need on iseseisvad omadused. Omadusi tulvil 
maailm, kust puudub aga inimene, maailm täis koge-
musi, ilma et leiduks kedagi, kes neid kogeda võiks. 
Antropotsentrim saab läbi ning “mina”-kindlus variseb 
kokku.  

Monarhia viimastel aastatel eepiline, enesega rahul-
duv maailm, millest väljaspool ei eksisteeri midagi ega 
vajata midagi, kaob. Kaob kindlustunne, mida pakkus 
muutumatu, otsekui välismõjude eest kaitsvasse seebi-
mulli suletud sotsiaalne keskkond. Musil kirjutab, et 
Kakaania oli esimene riik, mille jumal jättis ilma kre-
diidist, tootmiskrediidist, usust, mis on vajalik, et usku-
da olemasolevasse elukorraldusse ning veendumusest, 



126 

et olemasoleva maailmakorra säilitamise nimel tehtud 
jõupingutused on õigustatud just seetõttu, et need tule-
vad sellesama krediidi, credo, arvelt. Nii nagu investo-
ritest ilma jäänud firma, variseb kokku ka riik, kuhu 
pole jäänud enam kedagi, kes tema vastupidavusse 
usuks. Musili kaasaegsete kirjanike ja filosoofide lehe-
külgedelt selgub, et läheneva lõpu eelaimus ei ole su-
gugi ainsaks lummusest vabanemise põhjuseks. XX 
sajandi esimestel kümnenditel kulmineeruvad mitmed 
protsessid, mis toovad kaasa püsikindlate süsteemide 
lagunemise. Euroopa tsivilisatsiooni teadvuses sünnib 
eimillegi mõiste, teadmine, et elu kätkeb endas määra-
tut tühikut, mida ei saa millegagi korvata. Ning see mal 
de siècle ei ole üksnes vana Austria iseärasus.  

XX sajand algab Euroopas kui kobrutav vedelik, 
mille keerisesse on haaratud kõik eluvaldkonnad. Kind-
lustunde kadumine loob aga karjuva vajaduse leida taas 
põhjus, mille nimel elada, vastus kõigele toimuvale. 
Leida tuleb midagi, mis asendaks religioosset usku, 
valge habemega ainuvalitsejat, midagi, mis seletaks 
piiritut maailma ning asendaks lõplikku tõde, mida ei 
ole kuidagi võimalik leida. Üha kasvab soov osaleda 
mingis ettevõtmises, millel oleks mõte, õigustus ja usal-
dusväärsus. Sünnib kaks suurt eesmärki: sotsiaalrahvus-
lus ja bolševism. Sõjamarsirütmid ja lipud täidavad 
tühiku, mis oli avanenud koos elu mõtte suure küsi-
musega. Kirkad ja ainuõiged loosungid juhatavad sisse 
õudseima ajajärgu, 1914. ja 1945. aasta vahele jääva 
perioodi, mida väldivad kõik nostalgilised Kesk-Euroopa 
käsitused. 
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VÕIMUIKOON 
 
Natsi-Saksamaa oli ajaloo valus kogemus ning mälestus 
sellest püsib hiljem punaseks värvunud maailma pal-
jude elanike jaoks siiamaani elavana. Kui kommunist-
liku ideoloogia pealetung pärast Teist maailmasõda 
seab paika Kesk-Euroopa läänepiirid, siis Hitleri unis-
tuste impeerium kujundab selle piirkonna idapiirid XX 
sajandil. Adolf Hitleri unistuseks oli ellu viia saksa 
rahva mõjupiiride laiendamise plaan. Ning kuna see 
unistus näib olevat saatuslikult seotud Kesk-Euroopa 
mõistega, on arusaadav, miks veel tänapäevalgi ümbrit-
sevad terminit rohked kahtlused.  

Alustagem siinse peatüki juhtmõtte lahtikerimist 
järeldusest, milleni jõudis oma teadustegevuse Ida-
Euroopa tegelikkuse uurimisele pühendanud briti aja-
loolane Hugh Seton-Watson.62 Samavõrd silmapaistva 
ajaloolase R.W. Seton-Watsoni poeg juhatas Londoni 
ülikooli slaavi ja Ida-Euroopa uuringute instituuti. Kui 
ta 1983. aastal õpetajaametist loobus, korraldas ülikool 
selleks puhuks rahvusvahelise Kesk-Euroopa teemalise 
sümpoosioni. Tagantjärele jõudis Seton-Watson järel-
dusele, et slaavlaste mõiste on kaotanud praktiliselt 
                                                                  
62 D. Deletant, H. Hanak, Historians as Nation-Builders. Cent-
ral and South-East Europe, London: Macmillan Press, 1988. 
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igasuguse tähenduse. On olemas küll slaavi keeled ja 
slaavi filoloogia, kuid sellega asi piirdubki. Ajaloos on 
olnud perioode, kus slaavi rahvaste poliitilisse solidaar-
susesse uskujate hääled kõlasid vägagi jõulistelt, kuid 
needki liikumised jäid vaid sõnadeks, suutmata mõju-
tada riiklikul tasandil tehtavaid otsuseid. Slaavi soli-
daarsus on elutu keha ning slaavi kultuuri pole mitte 
kunagi mingilgi viisil eksisteerinud. Sest piirkonna igal 
rahval, slaavikeelsel või mitte, on omaenese kultuur, 
Euroopa kultuuri teisend.  

Miks me peaksime suhtuma kriitiliselt slaavlaste 
vaheliste sügavate sidemete ideesse, kui meie ees-
märgiks on määratleda mõningaid Saksa hegemoonia 
põhijooni Kesk-Euroopas? Miks on nii oluline professor 
Seton-Watsoni tähelepanek, et tänapäeval ei ole või-
malik leida ainsatki argumenti, mis lubaksid vaadelda 
Elba ja Volga, Läänemere ja Aadria mere vahele jäävaid 
rahvaid ühtse massina? Kesk-Euroopa kontseptsioonil, 
millega siinkohal tegeleme, on mõndagi ühist saksa 
väljendiga Drang nach Osten, tung itta, ning see pole 
muud kui imperialistlik idee, mis põhineb, nagu kõik 
muudki teostatud või unistusteks jäänud vallutused, 
eeldusel, et kõrgemale korrale allutatuid saab identifit-
seerida vaid mõne üksiku põhiomaduse kaudu. Vallu-
taja mõtlemine ei näe võimalust joonistada välja indi-
viduaalseid eripärasid, ei inimeste ega sotsiaalsete 
gruppide puhul.  

Danilo Kiš kirjutas oma Kesk-Euroopale pühendatud 
essees, et Austria-Ungari impeeriumis, riigis, “mis ei 
olnud rajatud ühelegi selgele ideele, sai antisemitismist 
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tõenäoliselt ainus tolles ideede tühikus süttinud idee 
(Broch) ning selle loojaks oli kahepäise impeeriumi 
anonüümne riigiaparaat.”63 Ses valguses ei ole kuigi 
raske ette kujutada seda, kuidas sakslased ja austerlased 
kasutasid juutide teistsugususe stereotüüpi omaenese 
identiteedi ja paremuse kinnitamiseks, ning kuidas see 
üha enam kinnisideele lähenev mõttesuund viis lõpuks 
välja ühe kõige kahetsusväärsema õnnetuseni, mida 
Euroopa ajalugu mäletab. Juutide hävitamine Teise 
maailmasõja ajal tõestab, kuivõrd ohtlik on mingi 
rühma eristamisel põhinev diskursus, kui rühm on eel-
nevalt tasapisi ilma jäetud kõikidest isikupärastest joon-
test. 

Hugh Seton-Wason leiab, et slaavlased on rahvaste 
rühm, keda seovad küll keelte ühised juured, ent mis-
tahes muudel omadustel, mida võiks laiendada miljo-
nitele inimestele, kes kasutavad igapäevases suhtluses 
üht neist keeltest, puudub igasugune põhjendus. Sää-
rane arvamus mõjub rahustavalt, eriti kui arvestame, 
millise seisukohani jõudis prantsuse ajaloolane Jacques 
Le Rider oma Kesk-Euroopa teemalises raamatus. Ni-
melt leiab ta, et ühena esimestest peegeldab sakslaste 
itta-tungimise soovi Gustav Freytagi romaan “Võlad ja 
varad” (Soll und Haben, 1855) ning kinnitab: “Saksamaa 
ülesanne on Euroopa kesk- ja ida-alade rahustamine ja 
koloniseerimine”. Niisugune veendumus tugineb anti-
slavismile, mis avaldub Freytagi romaanis peaaegu nii-
sama mürgiselt kui antisemitismgi. Tundub, et Anton 

                                                                  
63 D. Kiš, Homo poeticus, Paris: Fayard, 1993. 
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Wohlfart näeb Poolat omamoodi metsiku idana, mis 
kubiseb punanahkadest, kes on iga hetk valmis sõja-
kirvest välja kaevama ning postitõldu ründama. Soll und 
Habenis kohtame rohkesti kaalukaid sõnu Poola majan-
duse, slaavi rassi ning sakslaste kultuuritoojate mis-
siooni kohta Poolas.64 

Gustav Freytag püüdis oma slaavivastaseid eelarva-
musi ka õigustada. Küsimus ei olevat Poznańi liitmises 
Saksa impeeriumiga, vaid Poola vallutamises ja koloni-
seerimises tingituna sakslaste üleolekust slaavlaste 
suhtes. Mõiste Bildung omandab Freytagi kujunemis-
romaanis, Bildungsromanis, hoopis teise tähenduse kui 
“Wilhelm Meisteri õpiaastates”. Saksa päritolu koda-
nikel on niisugune haridus, mida tuleks levitada teisele 
poole Oder-Neisse liini jäävatele aladelegi. Romaani 
peategelase Antoni arvates aitavad Saksa kultuuri 
hüved edendada jätkuvat progressi, ruttamata kulgevat 
evolutsiooni, mis sulgeb tee Poolat aeg-ajalt räsivatele 
mõttetutele revolutsioonidele. See on üks esimesi 
kirjanduslikke viiteid parajat mõõtu, aurea mediocritast 
kehastava tegelase kultusele.  

Mõõdukus ei ole mitte ainult poliitiline, vaid ka mo-
raalne väärtus. Kodanlikku moraali nähaksegi mis tahes 
äärmuslikust tegevusest hoidumisena. Aristoteles ja 
Lessing on kaks filosoofi ja dramaturgi, keda Freytag 
tõlgendab eesmärgiga oma teooriatele tugev aluspõhi 
leida ning romaan “Võlad ja varad” on struktureeritud 
tema enda teoses “Draamatehnika” (1857) paika pandud 
                                                                  
64 J. Le Rider, Mitteleuropa (1996), Barcelona: Idea Books, 
2000. 
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dramaatilise ülesehituse reeglitest rangelt kinni pida-
des. Vormilise ülesehituse kõrval tuleks mainida ka 
saksa kirjanduse tulevikku puudutavat juhist, mille 
järgi oli romaani kohuseks näidata Saksa rahvast tege-
vuses, kus tema võimed kõige paremini esile tulevad – 
tööl. Niisiis väljendab Freytagi romaan sellist maailma-
kuvandit, kus Saksa kodanlus end pärast 1848. aasta 
revolutsiooni meelsasti peegeldumas nägi. See on 
kolmeosaline maailm, kus sotsiaalsete klasside vahe-
lised piirid on selgelt markeeritud. Kõigepealt aadel, 
klass, mille abil Otto von Bismarck soovis ühendada 
Saksamaa ning võtta vastu võimsa ja ühtse riigi kons-
titutsiooni, kus muutused pidid lähtuma ülalt. Uues, 
18. jaanuaril 1871. aastal välja kuulutatud keisririigis, 
Teises Reichis, on võim aadlikest, kõrgematest sõja-
väelastest ja kohalikest valitsejatest koosneva sotsiaalse 
kihi käes. Kuid tõeliselt selge ja ühemõtteline lõhe eral-
dab kodanlust madalamast klassist, ainult käsitööle 
pühendunud töölisklassist. Tollane Saksa kodanlus 
määratleb end kahe olulise tunnusjoone – vara ja hari-
duse omamise – kaudu. Freytagi romaanis kehastab 
kaupmees Anton Wohlfart esimest, professor Felix Wes-
ner teist väärtust. Materiaalsed rikkused ja vaimu hari-
tus lubavad tõmmata selge piiri Saksa kodanluse ja 
kahe tõeliselt põlastusväärse inimkategooria vahele, 
keda kehastavad Ülem-Sileesias Breslau ümbruses ela-
nud liigkasuvõtjast juut ja õel poolakas.  

Romaani tegelaskujude skemaatilisus peegeldab suu-
re osa tolleaegse kodanluse ühiskonnanägemuse ske-
maatilisust. Ometi ei olnud kõik säärase kirjandusliku 
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reaalsusekäsitlusega nõus. Veel samal perioodil kui 
Gustav Freytagi kummardati tõelise rahvusiidolina, väl-
jendas Theodor Fontane oma ärritust ühemõõtmeliste, 
lamedate, ilma igasuguse taustata kirjandustegelaste 
loomise suhtes. Seetõttu ei tea Theodor Fontane teoste 
tegelased ega Wilhelm Raabe hilisemate romaanide 
kangelased – kui mainida vaid kaht tolle aja silmapaist-
vamat romaanikirjanikku – midagi Freytagi tegelasi val-
davast sisemisest rahust.  

“Pole tähtis, mis sorti äritehing mind siia tõi, mind 
üksinda, nüüd olen siin vallutajate ridades, kes vaba-
tahtliku töö ja kogu inimkonna kultuuri nimel haarasid 
nõrgemalt tõult võimuohjad sel maal enda kätte. Meie 
ja slaavlased, see on iidne vastasseis. Ning uhkusega 
tunneme, et meie poolel on haridus, töötahe, usaldus-
väärsus,” lausub parun Fink, üks Freytagi romaani 
peategelasi. Kuid missioonil, mille Freytag oma ro-
maanis saksa rahvale reserveerib, on eestkõnelejaid ka 
poliitikateoorias. Tolliliidu (Zollverein) innukas pooldaja 
Friedrich List (1789–1846) töötas esimesena välja Saksa-
maa majandus- ja koloniaalekspansiooni poliitika, mille 
tuumaks olid sidemed Taani ja Hollandiga ning mille ta 
käis välja raamatus “Rahvuslik poliitökonoomia süs-
teem” (Das nationale System der politischen Ökonomie, 
1841). Esmast mõjupiirkonda tuli laiendada ida-alade 
majandusliku koloniseerimise kaudu: Sloveenia, 
Tšehhi, Poznańi ja Galiitsia piirkond koos Bukoviinaga 
lisati kaardile esimeses järgus, et hiljem saada oma 
kontrolli alla ka kaugemad alad, kus Saksa mõju ei 
olnud veel piisavalt tugev. Püha Istváni krooni kõik 
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valdused, mille hulka nimetatud kontseptisooni järgi 
kuulusid ka Slovakkia, Horvaatia ja Serbia, pidi esialgu 
jääma Ungari territooriumiks. Need esimesed sammud 
pidid tagama piisavalt ulatusliku ala, mida edaspidi 
laiendada ida poole, Poola sisemaale, Ukraina ja 
Doonau piirkonnast Balkani poolsaare suunas. Tollest-
samast perioodist kohtame ka Austria-Ungari monarhia 
mõjualade laiendamise ideed, kuid mõningate varjun-
ditega. XIX sajandi keskpaiku tegutsenud Austria välis-
minister Karl Ludwig Bruckil olid sarnased eesmärgid, 
ent puudutades vaid Doonau ümbruse alasid, jäid need 
territooriumi ulatuse poolest märksa tagasihoidliku-
maks. 

“Doonau juhib tulevikus meie ajalookäiku,” lausus 
Bruck 1853. aastal suursaadikuna Istambulis. Niisiis esi-
nesid pärast 1848. aasta revolutsiooni Kesk-Euroopas 
kõrvuti kaks kontseptsiooni, mis nägid piirkonna tule-
vikku Saksa mõju järk-järgulise kasvamises. Nii auster-
laste Doonau äärse Euroopa kui ka sakslaste idapool-
setele aladele laienemise idee olid kantud antisemitis-
mist, antislavismist ning tendentsist ülistada messia-
nistlikku ülesannet, mille saksa rahvas oma kultuuri 
kaudu ellu pidi viima.  

Terminina hakkas Kesk-Euroopa juurduma alates XX 
sajandi keskpaigast ja vähehaaval. Vaadakem üht näi-
det. 1897. aastal kirjeldas professor Franz Heiderich 
raamatus “Euroopa geograafia” (Landerkunde von Eu-
ropa) Saksa impeeriumi, Hollandit, Taanit ja Austria-
Ungari monarhiat, kasutamata kordagi väljendit Kesk-
Euroopa. Ent teose 1926. aastal ilmunud viiendas trükis 
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sama autor mitte ainult ei kasuta Kesk-Euroopa mõis-
tet, vaid koguni defineerib seda kui füüsilises, etno-
graafilises ja kultuurilises mõttes spetsiifilist ruumi, 
mille iseloomu määrab ära tema üleminekuala ja 
vahendaja positsioon. Veelgi huvitavamad on Heide-
richi pakutud Kesk-Euroopa piirid: idapiiri tähistab 
joon, mis ühendab Musta mere äärset Odessat Lääne-
mere rannikuga Kaliningradist/Königsbergist põhja 
pool, läänes on tähiseks keelepiir, millest põhjapoole 
jääb taani keel, lõunapoole prantsuse keel, kusjuures 
Holland arvatakse Kesk-Euroopasse. Lõunapiir kulgeb 
Aadria mereni ning jookseb üle Balkani poolsaare 
Musta mereni. Piirkonna teiseks oluliseks iseloomujoo-
neks on etniline killustatus, mistõttu see ei sobi Heide-
richi arvates püsivate rahvusriikide tekkeks.  

Kokkuvõttes võiksime öelda, et kolmekümnendate 
Mitteleuropa tähistab ala, mille piiridesse jäävad kõik 
Saksa kohalolekuga territooriumid. Deutscher Volksbode-
nisse kuulub Saksamaa kõrval ka Elsass, suurem osa 
Šveitsist, Lõuna-Tirool, Austria, Sudeedid Böömimaal, 
Sileesia, kolooniad Poola koridoris ning kõik Doonau 
piirkonna Saksa demograafilised saarekesed, mis ula-
tusid Rumeenia ja Lõuna-Ukrainani. Tolle ulatusliku 
territooriumiga, mida nähakse sakslaste eluruumina, st. 
ruumina, mis killustatusest hoolimata kuulub esmajoo-
nes Saksa rahvale, tuleb liita veel Saksa kultuuri mõju 
alla jäävad piirkonnad, mida nimetati deutscher Kultur-
boden: kogu Sloveenia, Böömimaa ja Määrimaa, Poznani 
vojevoodkond, Läti ja Eesti, ning ka need alad, mis kuu-
lusid üle saja aasta Austria juhtimise alla: Dalmaatsia, 
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Istria poolsaar ning teised praeguse Horvaatia alad, 
Ungari ja Galiitsia. Kesk-Euroopa kultuurilist olemuse 
määrab ära Saksa kultuur, sellal kui slaavi rahvalikud 
elemendid lisavad sinna originaalsust, mis avaldub 
põhiliselt siiski majanduslikus mahajäämuses. (P. Vo-
dopivec, Srednja Evropa, Mladinska knjiga, Ljubljana: 
1991). 

Kõik nimetatud kontseptsioonid eelnevad natsionaal-
sotsialismi perioodile. XX sajandi esimestel kümnen-
ditel võime märgata Kesk-Euroopa mõiste muutumist 
üha päevakohasemaks raamatute pealkirjades. Spet-
siaalselt Kesk-Euroopale pühendatud raamatute seast 
tuleks mainida Friedrich Naumanni 1915. aastal ilmu-
nud teost “Kesk-Euroopa” (Mitteleuropa). Naumann legi-
timeerib Otto von Bismarcki juhtimisel lõpule viidud 
Saksa Reichi taasasutamist, ning Preisimaa kuninga Wil-
helm I kuulutamist Saksa keisriks 1871. aastal, tutvus-
tades uut riiklikku moodustist Saksa Püha Rooma 
keisririigi järglasena. Nii tuletab Naumann tolles Esi-
mese maailmasõja paiku kirjutatud raamatus meelde 
aegu, mil kõikide tänapäeva Saksa impeeriumi valduste 
ja Austria-Ungari monarhia alade rüütlid tõttasid koos 
Friedrich Barbarossaga Püha Hauda vabastama. Kesk-
ajal moodustasid sakslased Euroopa keskmes oma-
näolise kogukonna ja kultuuri. Maailmasõja puhkedes 
hakkas tolle ammuse impeeriumi seeme mulla all ida-
nema, et pärast pikka und taassündida.65 Naumanni 
ideed saavutasid märkimisväärse kõlapinna, veenmata 
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samas mitte kedagi. Pan-germaani liikumise poolehoid-
jate seisukohalt olid need liiga tagasihoidlikud; seevastu 
monarhia teiste rahvaste jaoks, kes tunnetasid üha 
selgemalt oma rahvuslikku identiteeti, pidid ettepane-
kud tugevdada Saksamaa ja Austria kontrollitavaid 
ülerahvuselisi struktuure olema lihtsalt vastuvõeta-
matud. Niisiis näib Jacques Le Rideri lõppjäreldus 
üsnagi paikapidavana: oma laialdasest levikust ja mit-
mete poliitikute heakskiidust hoolimata ei avaldanud 
raamat “Kesk-Euroopa” lõppkokkuvõttes sündmuste 
käigule vähimatki mõju.  

XX sajandi esimestele kümnenditele tagasi vaadates 
võime öelda, et kõik publikatsioonid, kus kohtame vii-
teid Kesk-Euroopa terminile, toetasid tol hetkel kahe 
Kesk-Euroopa suurvõimu – Saksamaa ja Austria-Ungari 
monarhia – ühendamise programmi, mille tulemusena 
pidi sündima püsiv majanduslik üksus, tugev aluspõhi, 
mis aitaks sakslastel muutuda nii Euroopa kui maailma 
tasandil üheks mõjukamaks jõuks. Selle programmi 
järgi on põhieesmärgiks Kesk-Euroopa, mis võimaldaks 
sakslastel end maailmas maksma panna.  

Kahe maailmasõja vahelisel perioodil muutusid 
Kesk-Euroopa käsitused märksa uljamaks. Alates nat-
side võidukäigust Saksamaal 1933. aastal tuli sakslaste 
Kesk-Euroopat puudutavatesse teesidesse üha enam 
selgust ja vägivalda. Tol perioodil paistis oma huvi poo-
lest Kesk-Euroopa termini vastu iseäranis silma saksa 
poliitik Heinrich von Srbik raamatutega “Saksa ühtsus” 
(Deutsche Einheit, 1935-42), “Austria Saksamaa ajaloos” 
(Österreich in der deutschen Geschichte, 1936) ning 1937. 
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aastal Kölnis peetud ettekandega “Kesk-Euroopa” 
(Mitteleuropa). Srbiki Kesk-Euroopa idee sulandub ühte 
saksa rahvusteadvuse kõige ehedama väljendusega ning 
sellel olid tõsised tagajärjed, mis viisid Kolmanda Reichi 
poliitilise ekspansiooni ajaloolisele tõlgendamisele ja 
väljatöötamisele, mis omakorda – nagu märgib Triestest 
pärit itaalia õpetlane Arduino Agnelli – viis soovimatute 
ideede sünnile: “Saksa rahvuse ja kultuuri ülekaalu 
Kesk-Euroopas võib küll kinnitada, kuid seda tõsiasja ei 
tohiks seepärast veel Austria-Saksa dualismi lahen-
damise instrumendiks muuta. Rääkimata olukorrast, 
kus see käib kaasas Srbiki teooriast tuttava Kesk-
Euroopa ideega, mis peidab endas poliitilist huvi: Aust-
ria Anschlußi Saksamaaga ning uut Suur-Saksamaa 
ekspansiooniprogrammi.66 Teine Trieste elanik Claudio 
Magris näeb aga Srbiki teooriaid teise pilguga: “Suur 
ajaloolane Heinrich von Srbik otsib Kakaania tasakaalus 
ja Mitteleuropa-missioonis tuleviku-Euroopa mudelit”67 
Oma esimeses raamatus Magris seda tähelepanekut 
üksikasjalikumalt lahti ei mõtesta, ent ometi laseb 
entusiastlik toon, mida ta Austria riigimudeli kirjelda-
misel kasutab, alatasa paista Habsburgide müüdi uurija 
vaimustust oma uurimisobjekti suhtes, mistõttu ka 
tema kriitiline pilk hägustub. Kuid mõned aastad hiljem 
ilmunud raamatus “Doonau” astub autor Agnelli kriiti-
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kaga Srbiki teooriate suhtes otsesesse sulesõtta, näi-
dates, et Srbik ei kõnelenud mitte Saksa üleolekust 
rassistlikele teooriate alusel, vaid üksnes kultuurilisest 
koloniseerimisest. Nii jääb Magrise Saksa imperialismi 
vastane positsioon endiselt äärmiselt uduseks.68 

Sloveenia ajaloolane Bogo Grafenhauer, kes on uuri-
nud Kesk-Euroopa mõiste kasutamist, jõuab ühe oma 
artikli lõpus järeldusele, mis ei tohiks meid sugugi 
üllatada: “Kesk-Euroopa on hiljutine termin, mis juur-
dus tihedas seoses selle ruumi arvukaima rahva poliiti-
liste ja majanduslike tendentsidega.”69 Grafenhauer 
rõhutab, et sloveenide jaoks võrdub säärane Saksa 
Kesk-Euroopa kontseptsioon rahvusliku detsimatsioo-
niga. Kesk-Euroopa käsitust, mis pidas üheks oma põhi-
eesmärgiks praeguse Sloveenia territooriumi alistamist, 
et tagada endale ainus võimalik pääs Vahemerele ning 
juurdepääs Aadria mere põhjaosa tähtsaimale sada-
male, Triestele, näeb Grafenhauer veel 1991. aastalgi 
ähvardusena. Selle ähvarduse põhjal seletab ajaloolane 
ka Austria-Ungari monarhia lagunemist, kõigi tema 
rahvaste üksmeelset otsust luua Saksa mõjuvälised ise-
seisvad riigid, ning loomulikult oli see ka põhjuseks, 
miks sloveenid otsustasid pärast Esimest maailmasõda 
Jugoslaavia kasuks. “Me kõik teame, kuidas nimetatud 
idee Teise maailmasõja kestel edasi arenes ning kuidas 
meie, sloveenid, olime Euroopa juutide kõrval kõige 

                                                                  
68  C. Magris, El Danubi (Doonau) (1986), Barcelona: Edicions 
de 1984, 2000. 
69  P. Vodopivec, Srednja Evropa, Ljubljana: Mladinska knjiga, 
1991. 
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otsesemas väljasuremisohus rahvas terves Euroopas. 
Kas võime öelda, et tänaseks on need ideed täielikult 
kadunud?”, küsib Grafenhauer. Omaenda rahvale suu-
natud küsimusest tuleb aga ilmsiks, kus peituvad veel 
tänagi Kesk-Euroopa mõiste suhtes valitseva põlguse 
sügavaimad põhjused. 

Kesk-Euroopa mõiste ei jäänud korralikult kinnistu-
mata mitte üksnes sellepärast, et piirkonna väikeriiki-
del ei õnnestunud saavutada soovitud rahvusvahelist 
tunnustust, vaid termin on poleemiline ka seetõttu, et 
selle kehtivust täiel määral tunnistades tuleks parata-
matult nõustuda ka tõsiasjaga, et Saksamaa ei ole enam 
hirmuäratav, et kõige viimasena pead tõstnud imperia-
listlik võim, mis meretaguste maade alistamise asemel 
tegi seda oma naaberaladega, on loobunud vallutusunis-
tustest. 

Ekspansionistlik poliitika, millest kõnelevad eelpool 
mainitud saksa teooriad XIX sajandi teisest poolest kuni 
Teise maailmasõjani, leidis parima õigustuse tõsiasjas, 
et terved regioonid jäid homogeense Saksamaa rahvus-
likest piiridest eemale ning leidus arvestatav hulk ger-
maani elanikkonnaga saarekesi, mida tuli hoida ema-
maa rüpes. Pärast tähtsamate impeeriumide kokku-
varisemist Esimeses maailmasõjas muutus 1919. ja 
1920. aasta rahvusvaheliste lepete alusel Kesk-Euroopa 
poliitiline kaart. Saksamaa, Austria ja Ungari jäid ilma 
arvukatest territooriumidest ning Saksa ja Ungari ela-
nike rühmad sattusid Esimese maailmasõja järel tekki-
nud riikide – näiteks Poola, Tšehhoslovakkia ja Leedu – 
piiridesse, või ka liitlaste st. võitjate poolel sõdinud 



140 

riikide, näiteks Rumeenia, piiridesse. Sakslaste vaba-
tahtlik ümberasumine algas kahekümnendatel aastatel 
ning arvatakse, et kokku ajendasid Kesk-Euroopa uutest 
sõjajärgsetest piiridest tingitud probleemid lääne poole 
rändama veidi enam kui poolt miljonit inimest. Nende 
küsimuste tähtsus on hästi teada. Alad, millest Saksa-
maa ja Austria kahe maailmasõja vahel ilma jäid, 
tingisid Weimari Vabariigi ja Austria poliitika samal 
perioodil. Peagi muutus territooriumide kaotus olu-
liseks natsionaalsotsialistliku propaganda vahendiks.  

Poolas nägi natslik arengukava ette kõikide poola-
kate väljaajamist Kolmanda Reichiga liidetud aladelt 
ning ühtlasi Poola juudikogukonna peaaegu täielikku 
hävitamist, mis tõstis ohvrite arvu ligi kolmele miljo-
nile. Poola ongi kõige kurbloolisemaks näiteks, mis 
aitab mõista natsliku ideoloogia-aparaadi propageeritud 
eluruumi idee tegelikku sisu. Ent 1939. aastal otsustas 
Stalin võtta kasutusele sama sunniviisiliselt kodumaalt 
väljasaatmise poliitika ning sedakorda olid ohvriteks 
Baltimaade, Ida-Poola ning ka Bessaraabia ja Bukoviina 
alade sakslased. Vahetult pärast Teise maailmasõja 
lõppu leidsid aset uued elanikkonna sunniviisilised 
ümberasumised. 1945. aasta 2. augusti Potsdami lepin-
gute tagajärjel tuli ligikaudu 12 300 000 inimesel Ode-
rist ja Neissest idapoole jäävatelt aladelt evakueeruda. 
Väljaaetute arv lisandub neile põgenikele, kes olid juba 
paar-kolm aastat varem Punaarmee lähenedes kodudest 
lahkunud. Jacques Le Rider, kes avaldas oma Kesk-
Euroopa problemaatikat käsitleva raamatu 1986. aastal, 
leiab, et too arvestatav hulk ida piirkondadest päri-
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nevaid põgenikke moodustas Teise maailmasõja järel 
survegrupi, mis mõjutas märkimisväärselt Saksa Föde-
ratiivse Vabariigi poliitikat. Samas möönab prantsuse 
ajaloolane, et kui keegi näeb Saksa ida-diasporaa mäles-
tuses ohtu tänapäeva Euroopa tulevikule, pole see 
muud kui lihtlabane spekulatsioon, millel ei saa olla 
mingit realistlikku alust. Ennustused, mis tuginevad 
sakslaste itta tungimise ohule, on Le Rideri arvates 
tühipaljad katsed ennustada tulevikku vanade mudelite 
järgi ega ole sugugi usaldusväärsed: “Pikaajaline aja-
looline järjepidevus kuulub lahutamatu osana meie 
Germaani-maailma representatsiooni juurde ning just 
see on traditsiooniliselt inspireerinud prantslaste tar-
beks loodud Saksamaa kirjeldusi.”70 

“Kõik läks hoopis teisiti”, leiab Hans Mayer Gustav 
Freytagi raamatu “Võlad ja varad” järelsõnas. “Kolo-
niaalsed loosungid pidid aitama vallutada tervet Poolat 
ning Ukraina nisuvarusid, ent toimus pööre. Poola filo-
loogid kasutavad praegugi Breslau ülikooli 17. sajandist 
pärit raamatukogu raamatute kullafondi, Wohlfartid ja 
Finkid on Oderi piirkonnast kadunud. Kes juhtub täna-
päeval lugema romaani Soll und haben puutub kokku 
niisuguse ajaloolise kogemusega, millega lugeja enam 
kuidagi kriitikata nõustuda ei saa.”71 Hans Mayeri 
hinnangul valmistas Freytagi romaan pinda poliitikale, 
mis lõpuks osutus hävingutoojaks. Tänapäeval on Frey-

                                                                  
70  J. Le Rider, Mitteleuropa (1996), Barcelona: Idea Books, 
2000. 
71  H. Mayer, Nachwort (Järelsõna) teoses G. Freytag, Soll 
und haben, München, 1977. 
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tagi romaan ajalooline dokument: Wrocławi raamatu-
kogu, mida omal ajal külastas saksa keelehuviline Gus-
tav Freytag, on nüüd peaasjalikult Poola elanike käsu-
tuses.  

Gustav Freytag on Poola, Ida-Preisimaa, Lääne-
Preisimaa, Poznani ja Sileesia sihipärast vallutamist 
kavandanud poliitika esindaja kirjanduses. Alates 1871. 
aastast hakkas Otto von Bismarck edendama ranget 
keelepoliitikat, mille tulemusena kehtestati koolides, 
avalikus asjaajamises ja kohtutes ametlikuks keeleks 
saksa keel. Peagi ei olnud poola keel enam koolides 
kohustuslik. Keelepoliitikaga kaasnes katoliku kiriku 
tegevust piirav usupoliitika, nii et Poola elanikud sattu-
sid kahekordse assimileeriva surve alla. Kuid Teise 
Reichi rakendatud meetmetest kõige drastilisemaks 
võib lugeda 1886. aastal vastu võetud koloniseerimise ja 
asustamise seadust, mis nägi ette riigi raha eest suur-
talude ostmist, et jagada maa saksa talupoegadele ning 
vältida sel kombel Poola kasvava elanikkonna mõju-
võimu. Kui jätta kõrvale läänepiiril Taani ning Elsassi ja 
Lotringiga aset leidnud konfliktid, kujunesid Poola alad 
ainsaks lahinguväljaks, kus võideldi Saksa poliitika ja 
kultuuri kehtestamise nimel.  

Austria-Ungari monarhia olukord oli sootuks teist-
sugune ning erakordselt keeruline. 1880. ja 1910. aasta 
vahelisel perioodil oli vaid 35 protsenti Tsisleitaania 
elanikkonnast Saksa päritolu. Sellele hulgale tuleb lisa-
da veel 10 protsenti sakslasi Transleitaanias, kus pro-
portsionaalselt kõige arvukam ungarlaste rahvusrühm 
küündis napilt 48 protsendini. Transleitaanias elasid 
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kõrvuti rumeenlased, slovakid, horvaadid, serblased ja 
ruteenid; Tsisleitaanias tšehhid, poolakad, ruteenid, 
sloveenlased ja itaallased. Juudi elanikkond statistikas 
ei kajastu, sest ametlikult tunnistati küll juudi usu, kuid 
mitte rahvuse olemasolu. Mõnes piirkonnas oli juutide 
arv tagasihoidlik, eriti Galiitsias, kus neid loendati 
poolakate või ruteenidena ning Bukoviinas, kus juudid 
läksid kirja sakslastena.  

Freytagi romaani abil juhatasin sisse Poola kultuuri-
lise koloniseerimise problemaatika, puudutades seega 
vaid üht saksa elanikkonnaga ida-aladest. Ehkki eel-
mises peatükis käsitlesin Habsburgide impeeriumit 
puudutavat probleemistikku, ei saa teemat ometi 
ammendatuks lugeda.  

Kõneldes Saksa Kesk-Euroopa käsitusest ja ida suu-
nalisest ekspansioonist, tuleb XIX sajandi lõpust Esi-
mese maailmasõja puhkemiseni ulatuval ajavahemikul 
arvesse võtta kaht teineteisest selgesti eristuvat mõju-
piirkonda. Esimene vastab Bismarcki eestkostealusele 
Teisele Reichile ning teine Habsburgide monarhiale. 
Kuid säärane saksakeelse maailma sisemine jaotus teki-
tab juba iseenesest küsimusi ning nõuab seetõttu pisut 
selgitamist. Austria ja Saksamaa eraldumise algpõhjust 
tuleks otsida ususõdade ajajärgust ning reformaatorite 
vastandumisest katoliku kiriku doktriinile.  

Reformatsiooni aegadest jäi Kesk-Euroopa näole üks 
seal enim näha soovitud jooni: tekkis protestantluse ja 
katoliku usu vastasseis. Sellal kui Euroopa suurima 
elanikkonnaga riigis saatis Reformatsiooni edu, mõisteti 
see Austrias ja muudes Kesk-Euroopa riikides hukka 
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ning seal jäi endiselt valitsema katoliku usk. Eesmärgi 
nimel ei öeldud ära ka jõu kasutamisest.  

Nagu näitas ülevaade mõningatest XIX sajandi tei-
sest poolest alates Saksa poliitilises mõtlemises levinud 
Kesk-Euroopa ideedest, käib tolle geograafilise termi-
niga kaasas selgesti väljenduv soov laiendada Saksa 
mõju üha enam ida suunas. Tõsi on ka see, et majan-
dusliku ja kultuurilise domineerimise ideed võib käsi-
tada Saksa valduste sõjalise laiendamise algena, mis 
lõppkokkuvõttes vallandas Teise maailmasõja. Ent 
õigem oleks kõnelda saksa rahva messianistliku Kesk-
Euroopa missiooni idee muundumisest sõjaliste vallu-
tuste elluviimiseks sobilikuks viljakaks pinnaseks. Nii-
siis võib rääkida kaudsest seosest Saksa Kesk-Euroopa 
idee ja natsi metsikuse vahel, kuid mingil juhul ei 
tohiks näha nende vahel otsest põhjuslikku seost ega 
vaadelda üht teise vältimatu tagajärjena.  

Bohumil Hrabal lõpetab oma tõenäoliselt tuntuima, 
Teisele maailmasõjale pühendatud romaani “Rangelt 
valvatud rongid” (1965) surematu fraasiga, millega 
pöördutakse Dresdeni pommitamise järel rongiga ro-
maani tegevuspaika, tillukesse tšehhi jaama jõudnud 
saksa sõdurite poole. “Te oleksite pidanud koju jääma, 
istmikku toolilt kergitamata”, sosistab minategelane, 
noor raudteetöölise õpipoiss Miloš Hrma saksa sõdurile, 
kelle ta mõni hetk tagasi on tapnud.72 “Kui oleksime 
kohtunud tsiviilis, oleksime tõenäoliselt hästi läbi 
saanud ja juttugi puhunud,” mõtiskleb Hrma võitlusest 
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62, 1996. 
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elu ja surma peale, millesse ta oli kistud ning mida 
Hrabali heasüdamlik tegelane tahtnuks iga hinna eest 
vältida. Kahe indiviidi vastasseisuks ei andnud põhjust 
ajalugu, saatuslik konflikt tekib kahe vastandliku sot-
siaalse grupi vahel. Kambavaim on põhjuseks, mis viib 
traagilistele kahevõitlustele, nagu seegi, millega lõpeb 
Hrabali romaan.  

Nägime, et peaaegu kõikides Kesk-Euroopa terminit 
käsitlevates uurimustes tsiteeritud Friedrich Naumanni 
raamat ei saavutanud säärast kõlapinda, nagu talle 
mõnikord omistatakse. Nii juhatasin sisse arutelu selle 
üle, millist mõjujõudu võib endas kätkeda ajaloouuri-
muse-laadses essees, filosoofilises raamatus või ka 
ilukirjanduslikuks tekstis välja käidud idee. Ning kõnel-
des Kesk-Euroopa ruumist XX sajandi jooksul, seab 
niisugune teemapüstitus meid ühe teravaima küsimuse 
ette, mida Euroopa inimene võib endale esitada. Kas 
natsi metsikusel olid omad eelkäijad kirjameeste, 
kunstnike ja mõtlejate seas või koguni teadlaste hulgas, 
kes lähtuvad dokumentidest ning kõnelevad üksnes 
tõestatavatest faktidest? 

Sellele küsimusele on võimatu anda lõplikku ja 
kõikehõlmavat vastust. Andestamatu oleks vabastada 
luuletajad kogu vastutusest ühiskonna ees ning jätta 
nad ilma arvestatavast mõjuvõimust masside käitumise 
üle. Teisalt aga ei suudaks poeedid (kirjanikud, filo-
soofid, muusikud, kunstnikud, ajaloolased, ajaloolased 
ning paljud teised) üksinda relvastada sõjaväge ega 
korraldada riiklikku repressiooniaparaati.  
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Selles mõttes võime tõesti teha üldise järelduse, 
mille siinkohal laenan kõige kiuste just kirjamehelt. 
Danilo Kiš, kelle juudist isa ei pöördunud Auschwitzist 
tagasi, kirjutas raamatu “Haud Boris Davidovičile” – 
kuid mitte natsismi meenutuseks, vaid selleks, et juh-
tida tähelepanu stalinistliku terrori ulatusele. Ning 
mitte ainult sellepärast; Kiš kirjutas raamatu otsekui 
soovist “nurjatuse universaalse ajaloo” tarvis tõendeid 
koguda. Seepärast arvas ta kommunistliku repressiooni 
ohvritest jutustavate lugude hulka ka ühe väga ammus-
test aegadest pärit ajaloolise tõendi. Teisisõnu lisas Kiš 
ilukirjanduslike juttude hulka autentse dokumendi, 
protokolli ülestunnistusest, mis anti Pamiersi piiskopi, 
tulevase paavsti Benedictus XII (1334–1342) juhitud 
inkvisitsioonikohtu istungil. Kirjanik muutis algupärast 
dokumenti vaid õige pisut, nii võib öelda, et ta lisas 
raamatusse terve protokolli. Üheks oluliseks erine-
vuseks Vatikani raamatukogus asuva algupärandiga on 
autori joonealune märge, mida maskeerib sulgudes olev 
kommentaar “tõlkija märkus”. 

Vähesed lugejad, kriitikud ja isegi toimetajad panid 
tähele kirjaniku riuklikult seatud lõksu, mille ees-
märgiks oli panna neid mõtlema originaalile ja koopiale 
kirjanduses. Siinkohal ei saa me küsimusel pikemalt 
peatuda, praegu huvitab meid vaid autori poolt raa-
matukogu sügavustest välja kaevatud eheda tunnistuse 
servale kirjutatud lühikese kommentaari sisu.  

Joonealune märkus, millega kirjanik kommenteerib 
Euroopa ajaloo üht süngeimat peatükki, tuletab meelde, 
et isegi inkvisitsioonikohtute toimimise kõrgajal oli 
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Pamiersi piiskopkonna juutidel õigus vabalt elada. Ühe 
dekreedi kohaselt oli kodanikel ja tsiviilvõimul keelatud 
kohelda juute liiga karmilt või julmalt. “Rasketel aega-
del,” kirjutab Danilo Kiš, “võivad isiklik suhtumine ja 
kodanikujulgus muuta saatust, mida argpüksid, usku-
des, et tegu on õnnetusega, ajalooliselt paika pandud 
sündmusega, peavad paratamatuks.”73 Raske on väljen-
dada selgemini ideed isiklikust kompromissist, mis on 
vajalik jõu kuritarvitamise ja pimeda viha ära hoid-
miseks! Veelgi raskema süüdistuse “südametunnistuse 
laiskusest” tingitud pimedusele leiame romaanist, mille 
avaldas 1967. aastal oma sünnilinnas Triestes üks 
surmalaagrites ellujäänu. Autobiograafilises raamatus 
“Nekropol” kirjeldab Boris Pahor, kuidas turimisgrupiga 
tehtud külaskäik Natzweiler-Struthofi manab jutustaja 
silme ette mälupildid tolles kõrgmäestiku vangilaagris 
viibitud ajast ning samuti teistest vangilaagritest – 
Dachaust, Harzungenist, Bergen-Belsenist ja Dorast –, 
kust ta pidi läbi käima. Samuti raudteekonvoi saatel toi-
munud ümberpaigutamistest. Harzungenis viibides 
jälgib ta oma ruumi aknast natsi sõduri tegutsemist, kes 
lõbustab end õues olevate inimeste pihta tulistamisega. 
Sõduri sõnad, millega ta väljendab valjuhäälselt rõõmu, 
kui on kellelegi pihta saanud, paljastavad Pahorile, kes 
on õppinud keeltel vahet tegema, et tulistaja on hor-
vaadi fašistliku liikumise liige. Sõja käigus kaotasid 
timukad oma “rassipuhtuse”: ühisest aaria rassist tähtsa-
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maks sai ühine mõtlemine. Muidugi on natsionaal-
sotsialism rahvusele tugineva mõtteviisi kõige äärmus-
likum vorm. Kuid samas on natsionaalsotsialism ka 
vahetult pärast Esimest maailmasõda Itaalias tekkinud 
ja Benito Mussolini juhtimisel edasi arenenud liiku-
mise, fašismi, kõige äärmuslikum vorm: ühe partei dik-
tatuur, ajakirjanduse tsensuur, sõjatribunalid poliitiliste 
kurjategijate tarvis, igasuguse opositsiooni vägivaldne 
mahasurumine, särav propagandistlik süsteem ja liidri 
isikukultus. Hitler ei olnud ainus, kes oma poliitiliseks 
tõusuks seda valemit kasutas. Mitmel pool Euroopa 
riikides juurdunud samalaadsed režiimid ja liikumised 
näitavad, et natsismi ei saa lahutada kahe maailmasõja 
vahel Euroopat lämmatanud poliitilisest kliimast.  

Käänulisel teel, mida mööda liigub Pahori mälu, 
pöördub ta ikka ja jälle tagasi oma sanitaritöö juurde. 
Mõnda aega oli Pahor töötanud koos prantsuse arsti 
André Ragot’ga, kes kohe pärast sõja lõppu avaldas 
raamatu pealkirjaga N. N., Nacht und Nebel, öö ja udu. 
Need kaks tähte maaliti punasega hollandi, norra, 
prantsuse ja belgia vangide seljale, ning tähendasid, et 
vang ei tohi mingil juhul laagrist väljuda, isegi sunni-
tööle, ning on määratud surema okastraadiga piiratud 
alas. Pahori raamatu kokkuvõte on pöördumine tolle 
prantsuse arsti ja tema raamatu poole, vastus tema pal-
vele mõista süüdi kogu saksa rahvas, mitte ainult need, 
kes aktiivselt hävitamises osalesid, vaid ka neile oma 
ideedega teed sillutanud mõtlejad. Pahor leiab, et kuigi 
mõnest Nietzsche lausest võib tõepoolest välja lugeda 
krematooriumide maailma alget, ei osanud filosoof, 
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kelle ideaaliks oli türanlik inimene, ette kujutada, milli-
seid inimesi sünnitab natsism: 

 
Kõige selle pärast, André, ei ole sul õigus, kui 
küsid sissejuhatuses lugejalt, kas poleks parem 
hävitada maa pealt tervet sugu, mis andis maa-
ilma Nietzsche, Hitleri, Himmleri ning miljonid 
nende ideede ja korralduste elluviijad. Sul ei ole 
õigus, kuna – ise seda adumata – võtad sa omaks 
kurjuse, millesse nemad olid nakatunud. Oma 
pühas vihas ei toimi sa enam kui arst. On tõsi, et 
kirurg eemaldab siirete ennetamiseks kogu mäda-
neva ihu ning püüab välja lõigata kogu haigusest 
haaratud koe. Ent kui tegu on inimühiskonnaga, 
peame võrdluste ja analoogiate kasutamisel olema 
ülimalt ettevaatlikud. Meil tuleb muuta kesk-
konda, mitte hävitada mõrtsukat, kes sai rikutud 
ümbritsevast atmosfäärist.”74 

 
XX sajandi alguse Austria-Ungari monarhia erineb 
Saksa võimust ning sel on idapoolsetele naaberaladele, 
millest me ei ole veel jõudnud rääkida, arvestatav 
mõju. Põhjas ulatus Austria mõju ajaloolise Galiitsia 
piirkonnani, mis ulatus tänapäeva Poola linna Krakówi 
ümbruse aladest teise olulise ülikoolilinna, tänapäeval 
Ukraina koosseisu kuuluva Lvivini ja lõppes Bukoviina 
ja Bessaraabiaga, kus asub samuti praeguse Ukraina 
ülikoolilinn, aastatel 1775–1918 k. und k. impeeriumile 
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ning kahe maailmasõja vahel Rumeeniale kuulunud 
Tšernivtsi. Poola maaomanikud, ruteeni talupojad, aust-
ria haldusaparaat, ida juudid – säärane on sotsiaalselt ja 
rahvuslikult kihistunud ühiskond, mida Joseph Roth on 
haaravalt kirjeldanud romaanis “Radetzky marss”. Ent 
sedavõrd selgesti väljendunud kihistumine ei olnud 
ainuomane sugugi ainult Austria kirdepoolsetele piiri-
aladele. Sügavate Saksa minevikumõjudega oluliste 
linnade hulka kuulub ka Praha, Böömimaa keskus, kus 
segunevad tšehhi ja saksa keel ning kus sarnaselt eel-
pool mainitud linnadega elas arvestatav juudikogukond. 
Piiratud sõnavaraga, murretest puutumata raamatu 
saksa keel, mida kõneles Praha vanalinnas, Altstadtis ja 
Josefstadtis umbes 40 000 inimest, ‘‘oli emakeeleks Kaf-
kale, kes elas ja töötas peaaegu kogu oma elu neis 
Praha südalinna kvartalites, ning kirjutas selles oma 
raamatud’’, meenutab Klaus Wagenbach, üks kõige 
põhjalikumalt Kafka-aegse Praha ajaloolisse tõelusse 
süüvinud teadlane.75 Selles mõttes on Kafka tähelepanu-
väärseimaks paradigmaks, mis aitab hinnata monarhia 
ida-aladel saksa keele kohaloleku mõistmisega kaas-
nevaid raskusi. Saksa keel oli seotud pigem ühiskond-
liku positsiooni kui etnilise päritoluga ning seda 
kasutati majandusliku- ja administratiivvõimu toimi-
misalal ning ka koolisüsteemis. Jättes kõrvale mõned 
üksikud saksa elanikkonnaga saarekesed maapiirkonda-
des – nähtus, millest peagi kõneleme – ning linnakes-
kused, kuhu olid koondunud võimuorganid, võttis 
                                                                  
75  K. Wagenbach, La Praga de Kafka (Kafka Praha), Barce-
lona: Península, 1998. 



151 

Austria-Ungari impeeriumi piires saksa keele kasu-
tusele veel üks silmapaistva kultuurilise tähtsusega 
ühiskondlik grupp – juudid.  

Gustav Janouchi Kafka-biograafiast leiame avalduse, 
kus Saksa kohalolekut idas näidatakse küljest, mida 
tasub kindlasti arvesse võtta: “Juutidel ja sakslastel on 
palju ühist. Nad on ettevõtlikud, võimekad, töökad ning 
kõigi teiste poolt sügavalt vihatud. Juudid ja sakslased 
on väljatõugatud.”76 Saksa-juudi kirjanike seisukoht 
vääriks põhjalikku uurimist, kuid nagu kurdab Marcel 
Reich-Ranicki raamatus “Rahuhäirijatest” (Über Ruhes-
törer, 1977), pole seda kunagi piisava täpsuse ja süga-
vusega tehtud. Kõnealuse kirjanduskriitiku juudi auto-
rite saksakeelse kirjanduse ülevaade avab tõepoolest 
mitmeid huvitavaid küsimusi, ent ometi ei piisa sellest, 
et mõista väljaspool saksakeelseid alasid, oma kahe-
kordset diasporaad elanud juutide erilist olukorda.  

Euroopa juudid olid esimesed, kes said tunda, mida 
tähendab mitte päriselt ühiskonda kuuluda, olla kodu-
maata, mida täielikult omaks pidada ning kes seda 
tunnet ka kajastasid. Kuid nende kogemus Austriast kui 
piiritust maailmast, mida Joseph Rothi “Kaputsiinide 
hauakamber” kirjeldab vana impeeriumi ajal vabalt 
ringi liikuda võinud kastanimüüja kujundi kaudu, on 
nüüdseks muutunud igapäevaseks maailmaks. Mured ja 
kahtlused olid varem küllap sügavamaltki seotud ühe-
ainsa rahvaga. Tänapäeva kohtame mis tahes usu-
tunnistuse või rahvusliku identiteediga maailmakoda-
                                                                  
76  G. Janouch, Gespräche mit Kafka (Kõnelused Kafkaga), 
Frankfurt: Fischer, 1961. 
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nikke. Igaveseks minevikku kadunud kodumaa kuulub 
lahutamatult paljude inimsaatuste juurde: “Trotta rää-
kis saksa keelt nagu välismaalane, nagu keegi, kes päri-
neb saksa keele kaugeimatelt piirialadelt, prantsuse 
keelt nagu prantslane, ent seda ei pidanud ta sugugi 
oluliseks, nagu ei olnud tema arvates märkimisväärne 
ka paari-kolme slaavi keele valdamine, mille puhul 
kuulaja võis aimata, et kõneleja oli mõnda aega eemal 
viibinud, ning ühel päeval ta ütles: olen jõudnud ära-
tundmisele, et ma ei kuulu mitte kuhugi ega tunne end 
millegi osana.”77 Nii kirjeldab kaasaegse maailma muun-
dumist austria kirjanik Ingeborg Bachmann.  

Paljude eelpool mainitud linnades ja piirkondades 
elanud kirjanike ja luuletajate juudi päritolu toob eriti 
jõuliselt esile Teisele maailmasõjale järgnenud õudse 
vaikuse. Czernowitzi linnas jäi monarhia ajal seal ela-
nud 60 000 juudist alles vaid 5000, kinnitab tolles kau-
ges paigas üles kasvanud poetess Rose Ausländeri78 
loomingulise ja eluloolise portree autor Jürgen Serke. 
Samast linnast on pärit ka sõjajärgse saksa luule üks 
suurimaid esindajaid Paul Celan. Kõik, mis on kirju-
tatud ja kirjutatakse tulevikus juudi elanikkonna ena-
muse kadumisest Saksamaa ja Austria-Ungari monarhia 
ida-aladelt, ei suuda iialgi väljendada kogu viha ja kur-
bust, mida kutsub esile too Euroopa ajaloo must järk.  
  

                                                                  
77  I. Bachmann, Simultan, München: DTV, 1976. 
78  R. Ausländer, Im Atemhaus wohnen, Frankfurt: Fischer, 
1985. 
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Minu esimesed mälestused on punasest läbi imbu-
nud. Tulen ühe tütarlapse käekõrval üle ukseläve, 
maapind minu ees on punane, vasakut kätt viib 
alla trepp, mis on samuti punane. Meie korrusel, 
otse ees avaneb uks, kust väljub mees, kes astub 
sõbralikult naeratades minu poole. Ta tuleb päris 
minu kõrvale, peatub ja ütleb: “Näita keelt”. Mina 
ajangi keele välja, tema pistab käe taskusse ja 
võtab välja noa, lööb selle lahti ning asetanud tera 
otse mu keele äärde, lausub: “Nüüd lõikame keele 
ära.” Mina ei söanda keelt suhu tõmmata, tema 
aga nihutab nuga üha lähemale, nii et see pea-
aegu mu keelt puudutab. Lõpuks võtab ta noa ära 
ja ütleb: “Täna veel mitte, homme.” 79 

 
Nii nagu poisikese Elias Canetti “päästetud keele” meta-
foor, on ka Kesk-Euroopa ajalugu muutlike keeleliste 
identiteetide kogum. Kohanemisvõime on see, mis 
lubab mis tahes noa ähvardusel kõneorgani puutumata 
hoida. Nimetatud teoses räägib Canetti oma eluloolis-
test kogemustest, mis on seotud ühe või teise keele 
kasutamisega. Kõigepealt Bulgaaria, mille keelest ei mä-
leta ta midagi, kuigi on seda lapsena soravalt rääkinud, 
seejärel pagulusperiood Inglismaal ning reis Viini. Seal, 
Esimese maailmasõja lävel, sai ta omal nahal tunda, 
kuivõrd võivad diskrimineerimine ja tõrjutus põhineda 
keele kasutamisel. Nemad vennaga ei osanud veel 
saksa keelt ning rääkisid tänaval mängides inglise 
                                                                  
79  E. Canetti, La llengua salvada (Päästetud keel), Barcelona: 
Proa, 1985. 
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keeles, vastasjõudude keeles. Äkki olid nad ümber 
piiratud inimestest, kel paistsid olevat kurjad kavat-
sused ning olukorrast päästis neid oma ema, kes oskas 
rääkida, mõistis saksa keelt ning keda võeti ka kuulda. 
See ongi kohanemisvõimel põhinev oskus ellu jääda. 

Saksa keel oli võimu keel, riigi juhtimise ja kooli-
süsteemi keel, sotsiaalse skaala kõrgemate kihtide suht-
lemise keel ning erinevate piirkondade vahelise info 
edastamise keel. Kesk-Euroopa põhines saksa keelel, 
ent see aluspõhi oli õige habras ning lõhenes kohe kui 
Kesk-Euroopa rahvaid ühendanud poliitiline ja haldus-
lik üksus Esimese maailmasõja järel kadus kaheks 
saksakeelseks riigiks. Kuid sündmusteks, mis joonis-
tasid lõplikult välja Kesk-Euroopa lingvistilise kaardi, ei 
olnud mitte ainult Versailles’ lepingu sõlmimine (1919), 
mille järgi Weimari vabariik pidi Poolale loovutama 
kõik poola elanikkonna enamusega alad, ega ka erine-
vate rahvusvaheliste lepingute alusel Esimese Austria 
vabariigi piiride paikapanemine 1919–1921. Juutide hä-
vitamine ja saksakeelse elanikkonna massiline välja-
rändamine Teise maailmasõja ajal ja ka hiljem kahan-
das tunduvalt saksa keele tähtsust Saksamaal ja naaber-
riikides.  

Mingil juhul ei saaks seda peatükki lõpetada pilku 
tänasesse päeva pööramata. Ilmselt pole ka tänapäeval 
kuhugi kadunud tunne, et Saksa imperialistlikud püüd-
lused on ehk mingis latentses staadiumis püsima jää-
nud, ometi ei leidu kuigi palju neid, kes söandaksid 
seda hirmu tunnistada. Enamus inimesi tunneb, et aja-
lugu on selle koha pealt uue lehekülje pööranud ja 



155 

nagu ikka on siingi kirjandusteostel oma sõna öelda. 
Bohumil Hrabal on äärmiselt otsekohene ega pehmen-
da vähimalgi määral tähendust, mida kannab endas 
kujund Joseph II ajal maha jäetud botaanikaaiast linna 
lähedal, “kus aeg jäi seisma”: 
 

Klooster ja botaanikaaed jäid tühjaks. Kõigepealt 
surid need taimed ja lilled, mis inimkäe abita 
hakkama ei saanud ning kasvama jäid vaid puh-
mad ja taimed, mis kohaneda suutsid. Alles on 
vaid üksikud taimed, ent kuna tuul on nende 
seemned üle piirdeaia kandud, võib praegu, see 
tähendab kakssada aastat pärast botaanikaaia 
sulgemist, kõikjal ümbruskonnas kohata haruldasi 
lilli ja põõsaid, keskkonna tingimustega koha-
nenud taimede järglasi. Maria Teresa valitsemise 
ajal elas meie regioonis palju saksa talupoegi, lei-
dus terveid saksa külasid, kuid pikapeale on saks-
lased end siin sedavõrd kindlalt sisse seadnud, et 
on – nagu botaanikaaia taimedki – maa ja keelega 
ühte sulanud, nii et meie piirkonnas pole saks-
lastest jälgegi, on vaid perekonnanimed, mille 
kandjad tunnevad end tšehhidena, kelle ema-
keeleks on tšehhi keel.80  

 
Hrabali positsioon on peaaegu võitlev, vastandudes 
silmnähtavalt valitud kujundi ilule, mille kaudu ta lähe-
neb üle Tšehhimaa pillutatud saksa külade proble-
                                                                  
80  B. Hrabal, La petita ciutat on es va aturar el temps (Väike 
linn, kus aeg jäi seisma), Barcelona: Destino, 1995. 
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maatikale ning formuleerib selle kohta oma arvamuse.81 
Raske oleks Hrabali lõppjäreldusega mitte nõustuda, 
kuid pärast kõiki küsimusi, mis käesolev peatükk tõsta-
tada soovis, pärast ajalooliste andmete ja ilukirjandus-
like kujundite kaudu selgituste otsimist peaks olema 
selge, et saksakeelse Kesk-Euroopa aed ei surnud välja 
samavõrd bukooliliselt nagu seda kirjeldab katkend 
Hrabali romaanist. Ent kui miski selle kauni kirjandus-
liku kujundi juures peaks tõele vastama, siis on see idee 
aja kulgemisest, katkematust ühiskonda haaravate 
muutuste voolust ning tarkus, mille järgi mis tahes 
mineviku hiilgeaegade nostalgia ei pane ajaloorattaid 
tagurpidi pöörlema.  

Tänapäeval hakkab Kesk-Euroopa taas muutuma 
neutraalseks mõisteks, mida ei seostata enam Saksa 
imperialistlike püüdlustega ega katsetega õigustada 
sakslaste kultuurilist, keelelist, poliitilist või majandus-
likku hegemooniat tolles ulatuslikus piirkonnas. Võib-
olla just sellepärast tulekski mõistet kasutada, et kinnis-
tada Kesk-Euroopale teine tähendus, mis arvestaks 
rohkem kontinendi keskosas elavate rahvaste rikastava 
mitmekesisusega. 
 

                                                                  
81  P. Yaeger, The Geography of Identity, The University of 
Michigan Press, 1996. 
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KUJUTLETUD GEOGRAAFIA 
 
Sõnad, mis keel meie käsutusse annab, tingivad suurel 
määral mõisted, mida me tegelikkuse mõistmiseks ja 
süstematiseerimiseks konstrueerime. Enne kui loeme 
Czesław Miłoszi elutarka loobumist väljendavat luule-
tust, mõelgem katsetele tungida tolle sõnade meele-
valdsuse taha: 
 

Nimetamine 
Ilu on suur, aga välja mõeldud: 
hiilgus on end sisse seadnud Emberiza citrinella 
nime sisse, 
mitte linnu, puu, kivi või pilve sisse.82  

 
Kes oleks inimene ilma keeleta, mis võimaldab tal asju 
nimetada, kuid millega ta ometi ei saa neile elu sisse 
puhuda? Romaani “Issa org” peategelase Tomaszi lapse-
põlve kõige rõõmurikkamad tunnid mööduvad loodus-
vaatleja kaustikusse sissekandeid tehes, märkides üles 
kõikide loomade nimed, kirjeldused ja pildid, keda ta 
XX sajandi alguse Leedu puutumatus looduses veedetud 
aastate jooksul kohtas. Luuletus, mille Miłosz kirjutab 
siis, kui romaanis kirjeldatud lapsepõlve avastusretke-
                                                                  
82  C. Miłosz, Piesek przydrožny, Kraków, 1997. 
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dest on möödas peaaegu kaheksateist aastat, viitab 
kahtlemata veel väga noore mehena tehtud avastusele, 
et elu ja sõna ei ole sugugi üks ning et loodus ei ole 
ainus, mis suudab endas ilu kanda, vaid et ka kaustik 
võib seda sisaldada, näiteks looma ilu seda tähistavas 
ladinakeelses nimetuses talletades. Loomulikult ei 
mõista igaüks, kes kuuleb seda kindlale liigile viitavat 
ladinakeelsete sõnade kombinatsiooni, taaselustada 
põhjamaa metsade lõhna, tuule ja vete kohinat. Ainult 
see, kes teab, et luuletaja kõneleb talvikesest ning kes 
oskab rääkida midagi linnu elust või on teda vaadelnud, 
teades, keda ta vaatleb, võib silme ette manada pelgast 
ladina keelsest kõlast midagi enamat. Näiteks Tomaszi 
vanaema kasutab kaustikut tasakaaluks voodi jala all, 
temale ei lähe lapselapse loodushuvi vähimatki korda.  

See episood välja mõeldud elust kuulutab lihtsat 
tõde, et sõnad pigem manavad silme ette, kui otseselt 
tähendavad, et me täidame sõnu omaenese kogemus-
tega ning et isegi kõige üldtuntumate asjade – puu, kivi, 
pilve – ilu on meie loodud, väljamõeldud. 

Põhjamaised metsad, sihvakad valgekoorelised ka-
sed, veest lirtsuv maapind, üle põlve ulatuvad nahk-
saapad, varahommikune jaht ning metsise kutsehüüd 
on tollesama kirjandustegelase teisegi kogemuse märk-
sõnadeks. “Issa orus” loeme, et Tomasz ei jälginud 
mitte ainult teda ümbritsevaid pisiasju, vaid nägi ka ise-
ennast kõrvalt neid jälgimas, mis tähendab, et ta vai-
mustus omaenese vaatleja rollist. Näiteks viisis, kuidas 
ta saagile lähenedes jalga kõverdas, väljendus oma-
enese osavuse äärmuslik teadvustamine.  
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Noore Tomaszi arvates peaksid täiskasvanud tunnis-
tama, et nende uudishimu selle vastu, mida võib tunda 
armastaja rollis, on mõnikord tähtsamgi kui armastuse 
objekt ise. Meeletus armastuses võivad liigutused ja 
sõnad muutuda pisut võltsiks, sest, soovides sarnaneda 
ideaalile, mille nad ise endale eeskujuks on seadnud, 
näitlevad inimesed iseendale.  

Tomaszi katse ideaalmaailma põgeneda kukub läbi. 
Jahimehe õpipoisina tuleks tal leppida rolliga, mis juba 
iidsetest aegadest on määratud kõikidele täisikka jõud-
nud meestele. Mehed, kirjutab Czesław Miłosz, on spet-
sialiseerunud näitlejarollile ning nende osaks on män-
gida, et nad on keegi, ja samal ajal tunda oma olemuse 
teise poolega, et nad seda ometi päriselt ei ole.  

Juba saksa romantikutele oli hästi teada, et lapse-
meelsuse paradiis, kus inimene võib käituda oma rollist 
endale aru andmata, on püüdmatu. Veelgi enam, kui 
inimesele antud roll on nii pisike, et seda võib kirjel-
dada lastelaulu viie sõnaga – väsinud, kurnatud, haige, 
raskesti haige ja surnud –, võib kergesti juhtuda, et 
mees või naine märkab ühel päeval äkki, et juba mõnda 
aega kõnnib ta õhus nagu multifilmi tegelane ning 
kukub lõpuks kuristikku. Kui inimene kaotab sotsiaalse 
käitumise mudeli, kui tal puudub roll, milles ta end 
meelsasti näeb, muutub elu ise talumatuks koormaks. 
Roosa panter ja hiireke Jerry püsivad õhus, kuni nad 
jooksevad ega märka, et maapind nende jalge alt on 
kadunud. Ent kukuvad niipea, kui olukorda endale 
teadvustavad. Kui see on juhtunud, toibuvad multifilmi 
tegelased peagi, inimesed mitte.  
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Peter Handke näitab oma tõlkimatu pealkirjaga ro-
maanis Wunschloses Unglück, kuidas sotsiaalse rolli 
puudumine võib saatuslikuks saada, nii nagu juhtus 
tema emaga. Püüdes välja selgitada ema enesetapule 
viinud asjaolusid, jõuab ta kõhedusttekitavale järel-
dusele, et ema roll oli ette määratud laulusõnadega, 
mida Kärnteni lapsed väiksena laulsid. Emal tuli astuda 
viis sammu, mis pidid ta väsimusest surmani juhtima, 
ja nii ka läks. Olles sündinud teisel pool Karavange, 
ühes kadumisele määratud kogukonnas, mida ise-
loomustasid jäigad sotsiaalsed suhted, ei olnud tal õieti 
muud võimalustki. Siin puudus nauding, millega noor 
Tomasz Surkont põhjamaises metsas metsise jälgi ajas.  

Niisiis ei tohiks me kergekäeliselt ära põlata inimese 
seda dimensiooni, mis on mõõdetav üksnes kujutletava 
ilu parameetritega. See peidab endas mõndagi, millel 
on väärtus vaid rangelt personaalses kontekstis, kuid 
mis puudutab ka inimese ühiskondlikku dimensiooni.  

Rahvuse suur väljamõeldud ilu võimaldab tõenäo-
liselt paika panna olustiku, mida indiviidid aktsepteeri-
vad ideaalse ühiskonna kujutluspildina, kujutletud 
kogukonnana. See olustik sarnaneb olemuselt noore 
poisi rõõmuga esimese metsisejahi eel. “Tahan olla täp-
selt see, kellena ma end ette kujutasin,” kõlab veel 
täielikult noorusliku fanatismi võimuses oleva teisme-
lise juhtlause. Tomaszile toob kauaoodatud päev unis-
tuste täitumise asemel kaasa hoopis tohutu pettumuse: 
esmakordselt kogeb ta sügavat häbi, tal ei õnnestu päl-
vida teiste jahimeeste heakskiitu, tema innukas õpiaeg 
saab järsult läbi.  
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Rahvus vajab samuti ideaalset mõõdet. Eelkäiv ja 
vabatahtlik usk kokkukuuluvuse võimalikkusesse on 
vältimatuks eeltingimuseks, et luua väga mitmesugu-
seid inimesi ühendava rühma sees niisugused sidemed, 
mis võimaldaksid rühmal hakata end rahvaks või 
rahvuseks pidama. Ent nagu on näidanud Miroslav 
Hrock Euroopa mitte-dominantsete etniliste rühmade 
delikaatsel näitel, ainult usust siin ei piisa. Rahvus on 
õigupoolest vägagi pragmaatiline mõiste, mis võib kuju-
neda kõiki ühiskonnakihte mobiliseerivaks jõuks, kuid 
mis vajab ka konkreetseid ja reaalseid kohustusi. Ühise 
projekti teostamiseks vajamineva krediidi kättevõit-
miseks isamaalistest lauludest, pühadest lippudest ja 
suuresõnalistest kõnedest üksi ei piisa. Kummalisel 
kombel on tolles ühisesse ettevõtmisse koondumiseks 
vajaliku kõigi asjaosaliste toetuse ja vabatahtliku legi-
tiimsuse nimel peetavas võitluses peaaegu ilmvõimatu 
teha vahet suurte ja väikeste, impeeriumide pärijate ja 
oma erinevusest teadlike alamate vahel, nende vahel, 
kel on ja kel ei ole õigus kuuluda ajalooliste rahvuste 
hulka. 

Igaüks peab oma ettevõtmiseks vajaliku toetuse leid-
mise nimel võitlema, et saavutada “tootmiskrediiti”, 
nagu ütleks Robert Musil. Protsessis, mille eesmärgiks 
on kätte võita legitiimsus igaühe elus ülimalt tähtsale 
projektile, on vähe abi, kui asju keeldutakse nägemast 
nii, nagu need on. Nii võib mõnede identiteetide hulgas 
kergesti leida teadlikke ja külmaverelisi desertööre. 
Ning mõnel säärasel identiteedil rajanevale ühisusele, 
nagu Austria-Ungari impeerium, Jugoslaavia või Nõu-
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kogude Liit, langes koguni osaks kurb saatus järsu lõpu 
näol, olgugi et nende käsutuses olid kõikmõeldavad 
vahendid, et veenda ideaalset ühiskonda omavat elanik-
konda selles, millega nad end identifitseerima pidid. 

Kuigi terminid on muutunud, pole kuhugi kadunud 
vaidlus ajalooliste rahvuste esindajate ja nende vahel, 
keda viimased peavad mitte-ajaloolisteks. Sellesse on 
segatud ka mõistmatus ajaloota rahvuste nõudmiste ja 
eesmärkide suhtes. Veel tänapäevalgi kohtame Euroopa 
ajaloo viimase aja nägemustes põlglikku suhtumist. Nii-
suguses ajalookonstruktsioonis on väikerahvaste aktiiv-
ne osalemine maailma arengus oluliselt piiratud, sest 
ligipääs globaalsele minevikunägemusele on avatud 
vaid tähtsamatele rahvastele. Misroslav Hroch on üks 
vähestest autoritest, kelle arvamus läheb lahku üldisest 
seisukohast, mille kohaselt on võimalik kirja panna sel 
määral universaalne või üle-euroopaline ajalugu, et 
rahvaste ajalugusid justkui ei tulekski arvesse võtta; 
samas jääb Hroch aga sügavalt kriitiliseks XIX sajandi 
rahvust-ülistava vaimu suhtes. Historiograafia, mida 
peeti rahvuse igale liikmele kohustuslikuks ning mis 
legitimeeris ühe identiteedi olemasolu teise vastu või 
selle arvelt, ei saa loomulikult olla enam ühegi rahvus-
liku ajaloo mudeliks. “Suudan selle saavutamiseks 
teistsugust suunda ette kujutada,” ütleb Hroch, ning 
meeldiv on tema järel korrata mõtet, et võimalik on 
Euroopa ajalugu, mis ei ole kirjutatud ainult võimu ja 
progressi ajaloona, vaid niisuguse ajaloona, mis suu-
daks analüüsida ka ebavõrdset arengut, uuenduste levi-
kut üle terve kontinendi. Selle suuna arendamise tingi-
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mused näivad aga Hrochile igal juhul ebasoodsatena: 
postmodernistliku relativismi õhkkond, mikrotõdede 
võidukäik selle varjus ning paikapandud ajaloo lõpu 
horisont, joon, millest ei pääse üle midagi partikulaar-
set või marginaalset, tõkestavad tee Hrochi välja paku-
tud historiograafia suuna edasiarendamisele. Esimeseks 
takistuseks Kesk-Euroopa piirkonna mõistmisel kogu 
selle keerukuses on suurte põlglik suhtumine, liiga 
avarate aukudega ajaloosõel. Loomulikult asetab ka 
Euroopa määratlemine meid antud probleemi ette, ent 
just Kesk-Euroopa oma hiiglasliku Saksamaa ja terve 
hulga pisikeste rahvastega paneb proovile meie suut-
likkuse kodukontinendi mosaiiki kunagi siiski mõista. 
Kas me oleme ühel päeval võimelised omaks võtma 
erinevatest vaatepunktidest nähtud mineviku? Kas me 
saame lahti hirmust eripärasuste ees? Võitlus ainsa ja 
ühtse ajalootõlgitsuse kehtestamispüüete ning jätkuvate 
ajalugu ümber vaatama ärgitavate üleskutsete vahel 
kordub kõigil tasanditel. Niimoodi võitlevad ajaloolased, 
kelle eesmärgiks on rahvusliku ajaloo väljatöötamine, 
ning õpetlased, kes näevad vaeva ühe rahva loodud 
kirjanduse või kunsti kanoniseerimise nimel. Sama 
lahing toimub ka siis, kui püütakse haarata tervet konti-
nenti, või tänapäeval juba ka kogu maailma. Kust päri-
neb too pidev ümbervaatamise vajadus? Raskesti piirit-
letava Kesk-Euroopa mõiste varal on hea näidata, kui-
das too pidev kemplemine hakkab pihta juba iga üksiku 
sõna sees.  
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Sõna sisu 
  
Võitlus, mida peetakse Kesk-Euroopa ainuõige definee-
rimise nimel laseb mõista, et tegu pole sugugi haiglas-
liku relativismiga, vaid et rivaalitsevate tõlgenduste ole-
masolu tunnistamine on ainus viis läheneda üldisemat 
laadi definitsioonile. Niisiis on iga Kesk-Euroopa defi-
nitsioon eraldivõetuna tõlgendus, millega tuleb arves-
tada. Nende tähendused ei tulene mitte sõnast, vaid 
sellest, mida see representeerib, välja joonistab ja asen-
dab. Ning selles, kuidas sõna, märk omandab tähen-
duse, mängib määravat rolli ühiskonnas antud ajahetkel 
valitsev seisukoht. 

Sõnad nagu “Kesk-Euroopa” väljendavad paljude 
tähenduste rivaliteeti, kusjuures tähendused võivad 
omavahel lihtsalt vastanduda või omandada koguni üks-
teisega lõikuvaid semantilisi dimensioone. Tähendused 
põimuvad ning vastanduvad omavahel, kuid tõsiasi, et 
need ei hakka kunagi täielikult kattuma, peegeldub 
veelgi ulatuslikumates sotsiaalsetes vastuoludes. Iga 
tähenduse taga on varjul püüe juurutada see ainsa või-
malikuna ning peatada katkematu semantiline vool. 
Säärane püüe on poliitiline akt. See väljendab alalist 
võimuiha, mille eesmärgiks on kindlustada tähistaja ja 
tähistatava, vormi ja sisu stabiilne sulam. Seda iha 
nimetame ideoloogiaks. Soovi kehtestada igale sõnale 
üksainus vähimagi lisavarjundita sisu tuleb aga vaadel-
da koos võimega selle saavutamise nimel piisavat sur-
vet avaldada. Üks asi on püüda anda sõnale ühene sisu, 
kuid teine asi on seda ka saavutada. Igal ideoloogilisel 
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märgil on Januse kombel kaks nägu. Iga tavakäibes olev 
sõna võib muutuda kultussõnaks, iga üldtuntud tõde 
hakkab kellegi teise jaoks kindlapeale kõlama suurima 
valena. Säärane märgis peituv sisemine dialoogilisus 
tuleb täiel määral nähtavale üksnes ühiskondlike krii-
side ja revolutsiooniliste muutuste aegu.  

Olles teadlikud keele sees pidevalt toimuvast lahin-
gust, mille eesmärgiks on kinnistada sõnadele enda 
maailmavaatega sobivad tähendused, peaksime eneselt 
küsima, kas on üldse võimalik meid ümbritsevaid näh-
tusi neutraalselt vaadelda ning keeleks muuta. Selleks, 
et mingit seisukohta hukka mõista või ideoloogiliseks, 
poliitiliselt mõjutatuks või kavatsuslikuks tembeldada, 
peaks meie käsutuses olema väljaspool igasugust ette-
määratust asuv pidepunkt, ning võimalus kasutada 
sõnu nende puhtas, rikkumatus ja esmases olekus. Kui-
das seda aga korraldada, kui keel sünnib suhtlemise 
käigus ning kui iga sõna kannab alguses peale nii meie 
antud väärtusi ja ideid, kui ka teiste poolt antuid, ilma 
et need tingimata omavahel kattuksid? 

Siiski on olemas niisugune asjade seis, kus sõnad 
muutuvad ühetähenduslikeks. Olukord, kus vastupidi-
selt kriisi- ja revolutsiooniaegadele sisevõitlus hääbub 
ning alles jääb vaid üksainus hääl, mis kuulutab tõde. 
1929. aastal Dostojevski romaane uurides avastas 
Mihhail Bahtin tema loomingus teadvuste paljususe, 
häälte mitmekesisuse, mis kõik pääsevad ühtviisi maks-
vusele ega lase end jutustaja võimukal kõiketeadja hää-
lel summutada. Loobuda eesmärgist välist tegelikkust 
võimalikult loomutruult reprodutseerida ning kesken-
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duda viisile, kuidas tegelikkus ilmub kirjandusliku tege-
laskuju teadvusse, oli kahtlemata üheks XX sajandi 
kirjanduse sügavaimaks muutuseks. Bahtin nimetas 
säärast kirjandusliku teksti struktureerimise viisi 
heteroglossiaks. Kuid siin käsiloleva arutluse seisu-
kohast ei ole kõige olulisem mitte kirjanikke realist-
likust romaanist loobuma ajendanud suunamuutuse 
avastamine, vaid risti vastupidine nähtus häälte säära-
sele mitmekesisusele, nagu võime seda kohata näiteks 
Fjodor Mihhailovitši romaanides. Nimelt nähtus, mida 
Bahtini tähistas terminiga “monologism”. See on dis-
kursuse olek, kus ideoloogiliste väärtuste kõik mat-
riitsid, kõik tähendustandvad toimingud, kõik loovad 
impulsid, millest tegelik elu koosneb, alluvad üheainsa 
teadvuse või perspektiivi hegemooniale. Säärane pers-
pektiiv eitab üksikindiviidi võimet omada autonoomset 
teadvust, ning selle edule aitas kaasa Euroopa ratsio-
nalismi ühtse ja ainsa mõistuse kultus ning valgustus-
ajast alates valitsenud mõttelaad. Äärmuslikumal juhul 
eitab monologism mistahes muu teadvuse olemasolu 
väljaspool tema enese oma ning keeldub tunnistamast, 
et ühelgi teisel vaatepunktil võiksid olla tema omaga 
võrdsed õigused ja kohustused.  

Inimestevaheline suhtlemissfäär on lahinguväljaks, 
kus kohtuvad ühelt poolt staatilised ja teiselt poolt 
liikumist, muutusi ja vaheldust soosivad jõud. See võit-
lus ongi uute tähenduse pideva juurdevoolu põhjuseks. 
Seevastu sotsiaalsed moodustised, mida iseloomustab 
monoloogina üles ehitatud lingvistiline süsteem, aita-
vad kaasa müüdi-lähedase teadvuse sünnile. See on 
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eepiline maailm, mis loob enese kuvandi eepilise kir-
janduse reeglite järgi: ühtne ja ainuke maailm, millest 
väljaspool ei eksisteeri midagi ja mis rahuldub ise-
endaga. Problemaatiline on ka Marxi ja Engelsi, pea-
miselt “Saksa ideoloogias” ja “Kapitali” fetišismi peatükis 
väljendatud seisukoht, mis mõistab ideoloogia hukka, 
kuna selle taga peituvatest teadvustatud ja teadvusta-
mata huvidest lähtuva tegelikkuse eksliku ja illusoorse 
representatsioonina kujutab see endast tunnetuse moo-
nutatud vormi. Kaks klassikut manitsevad meid valikut 
tegema: ühelt poolt on meie ees moonutatud tege-
likkuse representatsioon, mis on sama ohtlik kui relva-
vabrik, ja teiselt poolt mitte-ideoloogilise tunnetuse 
võimalus. Objektiivse nägemuse eksisteerimise võima-
lusega arvestavad a priori nii marksistid kui ka teadus.  

Pärast Teist maailmasõda toimus marksistlikus mõt-
lemises oluline muutus, mis avaldus peamiselt Lääne-
Euroopa mõtlejate hulgas ning mille käigus lahutati 
ideoloogia-teemaline debatt varasemast rangelt majan-
duspoliitilisest teemaderingist, laiendades seda ühtlasi 
kultuuri, esteetika ja keele küsimustele. Just see suund 
ärgitas tõsisemalt kahtlema, kas kindlat teadmist ning 
ühtset ja objektiivset tõde ongi üldse võimalik saavu-
tada. Ühiskonna ja kultuuri kriitilises teoorias jõutakse 
samale järeldusele, millele jõudsid juba mõne aasta-
kümne eest Mihhail Bahtin ja tema kaasmõtlejad, kui 
nad kõnelesid ohust, mida kätkeb endas eepilise maa-
ilma suunas arenev ühiskond, kus valitseb üksainus 
homogeenne diskursus ning kus kõigi teisitimõtlejate 
hääled summutatakse.  
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Ideoloogiat hakati nägema tõrjumatu ühiskondliku 
nähtusena, mis mängib subjektiivsuse ja teadvuse 
konstrueerimisel tähtsaimat rolli. Ning see roll kuulub 
talle põhjusel, et ideoloogial on keskne koht tähendust-
andvas protsessis, semioosis. Niisiis kujutab ideoloogia 
endast ühiskondlike suhete sümboolset mõõdet ning 
sisaldub seega mis tahes inimtegevuses. Enam ei mõis-
teta ideoloogiat pelga väärtuste ja uskumuste pealesuru-
misena, vaid sõnade tähenduse loomiseks kasutatavate 
vastuoluliste ja mitmekihiliste praktikate ja sümbolite 
kompleksina. Tegelikkust ei olegi võimalik reprodut-
seerida, loomata selle ümber ühtlasi ideoloogilist 
oreooli. Ideoloogia ei ole mask, mis varjab asjade tege-
likku seisu, vaid ideoloogiline moonutatus on asjade 
olemusse juba sisse kirjutatud. 

Oma kogemust me suudame korrastada üksnes ver-
baalse väljenduse abil, mistõttu isegi luust ja lihast 
mehed ja naised on paratamatult kontseptualiseeritud. 
Seetõttu pole mõtet uskuda, et sõnadel on loomupärane 
sisu ning arvestada tuleks, et sõna hetketähenduse üle 
võib otsustada vaid kõneleja isikut ja teda ümbritsevaid 
asjaolusid silmas pidades. 

Paul Ricoeur kõneles 1975. aastal Chicagos peetud 
loengutel vajadusest keelest distantseeruda ning võtta 
keeleliste ja ideoloogiliste otsustuste suhtes kriitilisem 
hoiak, et võiksime välja selgitada, mismoodi sõna 
tajutakse ja võetakse vastu mingis konkreetses kultuuri-
lises ja keelelises olukorras. See on ka ainsaks meeto-
diks, mis võimaldab vabaneda efektist, mille kutsub 
esile valitsev ideoloogia, kuulutades, et reaalsust saab 
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keelde üle kanda üheste märkide ja fikseeritud tähen-
duste kaudu. Sotsiaalne mälu on ühe rühma sümboolne 
projektsioon tema esmasele ja müütilisele minevikule. 
Just seetõttu on selgitavast kontekstist nii sageli saanud 
poliitilise võimu eesmärk. Poliitilisel võimul on vaja 
tihedat sidet retoorika kui veenmiskunstiga, sest sageli 
ei põhine see mitte ratsionaalsetel argumentidel, vaid 
sõnade võimel tundeid üles kütta.  

Võib öelda, et ideoloogia on ühe kreedo väljendus, 
mis on vajalik, et võiksime rääkida identiteedist. Ideo-
loogia nimetatud funktsiooni illustreerimiseks vaadel-
gem kõnekat tsitaati Robert Musili romaanist “Oma-
dusteta mees”:  
  

Kõigi suurte revolutsioonide vallandajast süga-
vamal asetsev põhjus ei peitu kuhjunud halbuses, 
vaid selle kokkukuuluvuse ärakulumises, mis on 
toetanud hingede kunstlikku rahulolu. Selle kohta 
võiks kasutada ühe kuulsa varaskolastiku sõnu, 
mis ladina keeles kõlavad “Credo, ut intelligam” 
(Usun selleks, et mõistaksin, lad. k.) ja veidi vaba-
malt on tõlgitavad tänapäeva eesti keelde umbes 
nii: issand, mu jumal, luba mu vaimule tootmis-
krediiti! Sest tõenäoliselt on iga inimkreedo 
üksnes krediidi kui sellise erijuhtum. Nii armas-
tuses kui äris, nii teaduses kui kaugushüppes 
tuleb enne uskuda, kui saab midagi võita või 
saavutada, ja kuidas ei peaks see kehtima elu 
kohta tervikuna?! Olgu tema kord nii põhjendatud 
kui tahes, tükike vabatahtlikust usust sellesse 
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korda on alati seal hulgas, jah, see tähistab nagu 
taime puhul seda kohta, kuhu on tärganud võrse, 
ja kui on ära pruugitud see usk, mille jaoks pole 
aruandlust ega rahalist katet, järgneb peagi 
kokkuvarisemine. Ajastud ja riigid ei varise teist-
moodi kokku kui äriühingud, kui neil krediit otsa 
saab.83  

 
Ideoloogia funktsiooniks on vastutada antud korda 
peegeldavale identifitseerimisprotsessile kaasaaitamise 
eest ning, täpselt nagu Musili kujutletava Kakaania 
puhul – esimese riigi puhul, mille jumal krediidist ilma 
jättis –, on ühiskonna kokkukuuluvuse saavutamiseks 
vaja veel midagi, midagi, mida ei ole võimalik mõistus-
päraselt seletada: vabatahtlikku usku sellessesamasse 
korda.  

Integratsiooni funktsiooni soovimatute tagajärgede 
vältimiseks tuleb ühiskonda kaasata vastutöötavaid 
jõude. See on utoopia funktsioon. Utoopia on ideoloogia 
negatiivsete tagajärgedega võitlemiseks sobivaim relv. 
Kuid tõsi on, et utoopia on puhtkirjanduslik žanr, mis 
väljendab omalaadset kahekordset nostalgiat, mis on 
ühtaegu suunatud mineviku kaotatud paradiisi ning 
tuleviku teostamatute unistuste poole. Nii võib utoopi-
line mõtlemine minna kergesti üle eskapismiks. Vajalik 
on pidev võnkumine fantaasia ja praktika vahel, põge-
nemise ja tagasipöördumise vahel, utoopia ja ideoloogia 
                                                                  
83  R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (Omadusteta 
mees), Hamburg: Rowohlt, 1978. Tsitaat Mati Sirkeli tõlkes, 
“Omadusteta mees”, Eesti Keele Sihtasutus, 2006. 
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vahel. Ideoloogia vastutab teatud võimu legitimeeri-
mise eest ning utoopia püüab pakkuda võimu teostami-
seks alternatiivset teed. Võnkumine kogukonda kuulu-
mise kogemuse ja võimaluse vahel sellest distantsee-
ruda kujutab endast reflektsiooni juurde viivat ust. 
Kuna me ei saa iialgi täielikult vältida kultuuri poolt 
paika pandud eeltingimusi, osutub mis tahes teadmine 
osaliseks ja katkendlikuks. Sotsiaalset tegelikkust, mis 
oleks prii igasugustest vahendajatest, ei ole olemas. 
Vaidlused selle üle, missugune elu tegelikult on või oli, 
kujutavad endast alati tõlgenduste konflikti. Utoopia 
ongi nimelt võimalus kujutleda midagi muud, fiktiivne 
võimalus, mille abil harjutada end mõtlema, et antud 
tõelus ei ole sugugi asjade enesestmõistetav seis ega 
ühegi alternatiivita paratamatu kord. Tänu keeles peitu-
vatele võimalustele luua ja taasluua muidki võimalikke 
maailmu, hakkame mõistma, et ka see tõelus, kus me 
praegu elame, loob ennast pideva muutumisprotsessi 
käigus ega ole sugugi püsikindel.  

See mõttekäik, mille Ricoeur võtab üle Karl Mann-
heimilt, mängib tähtsat osa Kesk-Euroopa termini juur-
dumise protsessis kaheksakümnendatel aastatel. Lühi-
kese perioodi jooksul, mis kestab kokku kümme aastat, 
hargneb Kesk-Euroopa teemal elav poleemika. Berliini 
müüri langemisele eelnenud aastate kestel sai Kesk-
Euroopast ühe utoopilise Euroopa nägemuse juhtmõte 
just Ricoeuri postuleeritud kehtivale korrale vastan-
dumise tähenduses. Tol ajal ringelnud esseede ja artik-
lite tõlgendamisel on ideoloogia ja utoopia vaheline side 
äärmiselt oluline. Oluline sellepärast, et nii väldime 
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ohtu otsustada tekstide üle neis välja käidud arengu-
plaanide teostatavuse ja teostamatuse seisukohast. Kõi-
gepealt peaksime tunnistama, et enamikul juhtudest 
vaatleme eelkõige hulka ettepanekuid, mis kombivad 
kujutletavuse ja võimalikkuse piire, eesmärgiga näidata 
tol ajal valitsenud korra mittevastavust asjade loomu-
likule seisule ning rõhutada, et ühel päeval võib see 
muutuda – asjaolu, mis ka tõepoolest aset leidis ja soo-
tuks varem, kui paljud uskuda söandasid. Tollel suurte 
muutuste kümnendil välja arenenud utoopilisel Kesk-
Euroopa nägemusel oli utoopiale iseloomulikult kaks 
külge: ühelt poolt püüdmatusse tulevikku suunatud pilk 
ja teiselt poolt püüd taaselustada mälestusi kuldsest 
minevikust, ajast, mis nüüd, distantsilt nähtuna, pais-
tabki unistuste täitumisena. Niisiis paikneb utoopia 
ideoloogiaga samal teljel, ning nende kahe sotsiaalse 
kujutluse vormi vahelisest sidemest tingituna peame 
ükskõik kumma hindamisel vaatlema paratamatult 
mõlemat korraga.  

Utoopia peamiseks omaduseks ei ole mitte selle 
täitumatus, vaid võime püsida valitseva korra suhtes 
opositsioonis. Kujutledes ühiskonda, mille kõikide 
liikmete vajadused oleksid piisaval määral rahuldatud, 
selguks peagi, et selle ideaalse maailma sünnihetkel ta 
ka sureks, sest ei jääks enam mingit distantsi, ei ühtegi 
ideaali ega projekti: niisuguses maailmas ei oleks kohta 
soovidele.  

Teame, et Archimedes ei leidnud endale väljaspool 
Maad tugipunkti, ta ei saanud asetuda positsioonile, mis 
lubanuks planeedi kurssi muuta, ent oskus seda hüpo-
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teetilist olukorda, teostamatut väljavaadet ette kuju-
tada, annab täna meie käsutusse mitmeid asju, mis töö-
tavad tänu Archimedese kangi seadusele: ehituskraa-
nad, mis tõstavad tonniseid raskusi ning paljud iga-
päevased esemed nagu kruvikeeraja, mis võimaldab 
meil vähimagi pingutuseta kinni keerata eri mõõtu 
kruvisid. Sotsiaalteaduste valdkonnas peaks kangi 
toetuspunktiks olema fantaasia ideaalsest kõnesituat-
sioonist, kus oleks võimalik takistamatult suhelda. 

Sotsiaalse tegelikkuse pidev võnkumine ideoloogilise 
ja utoopilise nägemuse vahel, mille tingib asjaolu, et 
ideaalne ühiskond pole muud kui siht, ideaal ning mitte 
saavutatav eesmärk, on ühtlasi olulisimaks mehhanis-
miks, mis aitab vastu seista veel ühele, minu arvates 
ohtlikule ja tänapäeval üldlevinud seisukohale. Nimelt 
arusaamale, et me elame postideoloogilises ühiskonnas, 
kus iga eelarvamus reaalsuse suhtes on paljastatav. Ole-
me jõudnud kõige keerukama probleemini. Nüüd pea-
me eneselt täie selgusega küsima, kuidas vältida 
enesestmõistetavana näivat järeldust, kuidas hoiduda 
defineerimast reaalsust loomuomase tähenduseta mär-
kide maailmana, mis lihtsalt viitavad teistele märkidele. 
Kuidas peaksime vältima halvavat jõudu, mis sunnib 
meid otsima õigustust künismile? 

Künism on äärmiselt halvustav sõna, kuid isegi nii-
sugusena võiks seda õigustada kui tänapäeva ühiskonna 
kirjeldajat. Küünik teab, et ideoloogilise maski ja sot-
siaalse tegelikkuse vahel laiub arvestatav tühik, kuid 
sellele vaatamata rõhub ta maski kasutamisele. 
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Meenutagem klassikalist marksistlikku valemit, mis 
defineerib ideoloogiat kui käitumist, kus inimesed 
tegutsevad teadmata, miks nad seda teevad. Postmoder-
nistlik ühiskond, mis teab juba Suurtest Narratiividest 
kõike, mis on kogenud totalitaarseid süsteeme ning 
need kaugele seljataha jätnud, ühiskond, mis on süüdis-
tanud kõiki sotsiaalteadusi inimese reaalsusekogemuse 
totaliseerimises ning nõudnud – eelkõige ajaloolt – 
mineviku narratiivi algosakesteks lahtiharutamist, on 
kogutud tarkusest hoolimata leiutanud ideoloogilise 
pimestamise valemi. Kaasaegne inimene teab väga 
hästi, mida ta teeb, kuid teeb seda kõigest hoolimata 
üha edasi. Ta küll teab, et globaliseerumisprotsessi suu-
nava ideoloogilise universalimi taga peituvad erahuvid, 
kuid sellest hoolimata ei keeldu maski kandmast. Teiste 
sõnadega üksnes iroonilise distantsi säilitamisest või 
totalitarismi üle naermisest ei piisa, sest künismil puu-
dub vastutöötav jõud, ta on ise mängus osaline.  

Slavoj Žižek, kes kirjutab ideoloogia mõistest alates 
kahekümnenda sajandi kaheksakümnendatest aasta-
test, kõneleb ideoloogia toimimise kriitilises analüüsis 
suhteliselt uuest, kuid üsna laialt levinud nähtusest: 
künismist. Žizeki jaoks väljendab künism pahupidi 
pööratud matemaatilist aksioomi, mis näitab meile, kui-
das kahekordne eitus muutub jaatuseks, domineeriva 
ideoloogia jaatuseks.  

Kaasaegsest kirjandusest võiksime leida rohkesti näi-
teid tolle positsiooni kohta, mis asetub partikulaarsetest 
nägemustest eemale ning toitub kriitikast ja analüüsi-
dest, mis tegelevad tõeluse nägemuste piiratusega, kuid 
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siinkohal pean möödapääsmatuks nimetada vähemalt 
üht nime, mis võimaldab käsitleda antud küsimust seo-
ses Kesk-Euroopa mõistega.  

Aasta pärast romaani “Kordumine” (1986) ilmumist 
pälvis Peter Handke rahvusvahelise Vilenica kirjandus-
auhinna, mille pidulik üleandmine toimus teist korda 
ühes Sloveenia Karsti piirkonna looduslikus koopas. 
Tolleks ajaks oli Kesk-Euroopa termin kujunenud 
selgelt poliitilise tähendusega loosungiks, kavaks, mis 
pidi viima põhimõtteliste muutusteni Euroopa poliiti-
lises kontseptsioonis. Nagu eelpool nägime, lausus 
Handke sel puhul oma igasugustest ideoloogiatest 
eemal asuvalt positsioonilt, et tema jaoks pole Kesk-
Euroopa muud, kui meteoroloogiline mõiste, piirkond, 
kus sajab palju vihma ja kus on harilikult vilets ilm.84 

1987. aastaks ja ilmselt juba palju varem, oli Handkel 
tegelikkuse suhtes välja kujunenud oma kindel, reakt-
siooniline seisukoht, mis ajendas teda tegema Jugo-
slaavia lagunemist puudutavaid kahetsusväärseid aval-
dusi, ning mis näitavad selgesti, et ehkki Handke 
teadis, kui palju täpselt mängus on, rõhutas ta kõigele 
vaatamata maskide kandmise ja teesklemise vajadust.85 
Et hoida “mitte-ajaloolised” rahvused, nagu sloveenid, 
maiad või juudid, keda Handke sageli oma teostes kasu-
tab, süüst puhtana, tuleks need rahvad igaveseks allu-
tada; nii ei muutu nad oma verest määrdunud kätega 

                                                                  
84  P. Handke, Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen, 
Frankfurt: Suhrkamp, 1990. 
85  S. Škrabec, Relleu càrstic. – Els Marges, 72, (2004, talv). 
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valitsejate sarnasteks, nagu näiteks sakslased, keda 
Handke nimetab “süüdlaste rahvuseks”:  
 

Meie rahvus on esimene pöördumatult degene-
reerunud rahvus ajaloos, esimene parandamatu 
rahvus, esimene, kes jääb igaveseks lunastuseta, 
esimene, kes ei saa kunagi tagasi pöörduda.86  

 
Ainult siis, kui nad ei sekku ajalukku ning eriti siis, kui 
nad ei organiseeri oma riiki, võivad rahvused säilitada 
oma algse süütuse. Handke jaoks on riik vägivalla ja jõu 
kuritarvitamise ülimaks väljenduseks. Mees, kes identi-
fitseerib end XX sajandil rahvuse nimel õudustäratavaid 
kuritegusid toime pannud, hiiglaslikku impeeriumi 
kavandanud rahvusega, otsustab, et Kolmanda Reichi 
tõttu tuleb eemale tõrjuda mis tahes nime all esile 
kerkivad rahvuslikud taotlused. Võideldes selle nimel, 
et juhtida meie tähelepanu iga riigi käsutuses olevale 
tohutule repressiivsele jõule, on tal suuresti õigus. Ent 
kui Handke mõnitab sloveene, öeldes, et oma riiki luua 
soovides peavad nad “välja mõtlema” keele, milles oma 
vägedele korraldusi jagada87, või märkides, et sellel rah-
val puudud rahvuslik teadvus, kuna erinevalt serb-
lastest või horvaatidest ei ole ta kunagi pidanud oma 
riiki sõjas kaitsma88, on tegu künismiaktiga, nagu seda 

                                                                  
86  P. Handke, Versuch über die Müdigkeit, Frankfurt: Suhr-
kamp, 1989. 
87  P. Handke, Die Wiederholung, Frankfurt: Suhrkamp, 1986. 
88  P. Handke, Die Lehre der Sainte-Victoire, Frankfurt: Suhr-
kamp, 1984. 
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kirjeldas Žižek. Jugoslaavia lagunemisprotsessi vallan-
dudes teadis Handke väga hästi sloveenide ajaloolise 
olukorra ebaõiglust, ent kinnitas ometi, et asjade seis 
peab igaveseks samaks jääma.  

Handke kriitiline hoiak oma rahvuse lähimineviku 
suhtes on kiiduväärt, ent kahjuks toetub tema maailma-
nägemus binaarsel opositsioonil, mis ei paku maailma 
paremaks muutmiseks mingisugust lahendust. On vaid 
valitsejad ja allasurutud, süüdlased ja ohvrid, ajaloo 
kirjutajad ja need, kes selle tulemusel kannatavad. 
Näib, et miski ei suuda seda mudelit muuta. Pole 
midagi imestada, et romaanis “Kordumine”, kirjandus-
likul matkal Sloveenia aladele, kirjeldab Peter Handke 
Sloveeniat kui muinasjutumaad ning nimetab seda 
“üheksandaks maaks”. Inimesed, kellega peategelase 
teed ristuvad, pole luust ja lihast inimesed, romaanis ei 
omistata neile ainsatki individuaalset joont.  

Vahetult enne Berliini müüri mõranemise algust 
kirjutatud romaani peategelane Filip Kobal söandas 
piiri ületada ning astus mäeahelikku läbivat tunnelit 
mööda, mis 1918. aastast eraldab kaht riiki, Austriat ja 
Jugoslaaviat, tundmatu maa poole. Ta proovis mõista 
olukorda, mis teda Alpide lõunapoolel ees ootab, ent 
pöördus tagasi koju, leidmata muud kui hoonete sein-
tele maalitud “pimedad aknad” ning “soojust kiirgavad 
varjud”, nagu Filip nimetab koos temaga öised bussis 
reisinute kontuure. Esimese metafooriga ei kirjelda 
Handke ainuüksi Kesk-Euroopale omast arhitektuurilist 
nähtust. Kontinendi keskosas kohtame sageli hooneid, 
millele on maalitud aknad. Nende ülesandeks on jätta 
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mulje avausest kohas, kus tegelikult on vaid kivisein. 
Kujundlikus keeles viitab see aga kahe kultuuri lepita-
matusele. Peategelane leiab vaid toekale müürile maali-
tud akna, mis näitab, et me vaatame teisi alati üksnes 
omaenese olemise, elamise ja mõtlemise mõõdupuu 
järgi. Teised tunduvad meile alati veidrate, kummaliste 
ja arusaamatutena... Kõneka kujundikeele abil annab 
Handke mõista, et tundmatu maailm on alati sile pind, 
mis tuleb meil täita pelga oletusega.  

Inimese soojust kiirgav vari ei saa paljastada ainsatki 
individuaalset omadust ning müürile maalitud akna-
raam ei luba heita ainsatki pilku hoone sisemusse.  

Siirus, millega Handke end mööndusteta paljastab 
ning oma tõelisi tundeid näitab, teeb temast erilise 
kunstniku. Tema tõde peitub isiklikus pihtimuses, ta ei 
taha end näidata paremana, kui tegelikult on, ta tunnis-
tab, et soovis tundma õppida Alpide-tagust kultuuri, 
külastas seda maad, tundis huvi keele ja kommete 
vastu ning kukkus läbi. See on ränk pihtimus, mida ei 
ole sugugi lihtne tunnistada. Postmodernismiajastu 
gurud, kes kuulutavad multikultuursust ning lubavad 
erinevate identiteetide vaheliste konfliktide lõppu, ei 
suudaks iial sedalaadi läbikukkumist tunnistada.  

Tõsi küll, Handke eskapism, mis otsib varjupaika 
väljamõeldud maades, nii ajas kui ruumis eemalasu-
vates paikades, ei toimi paraku päevapoliitikas. Vaate-
mängu, kus maailmanimega kirjanikust sai mängukann 
serbia poliitikute käes, oli kurb vaadata. Ent kui suu-
dame unustada ajalehtedes ilmunud avaldused ja muud 
poleemilised ülesastumised, intervjuud ja poliitiliselt 
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“seotud” raamatud, ning piirdume rangelt kirjandusliku 
ruumiga, peame tunnistama, et Peter Handke on dissi-
dent, just see, kes talle nii väga meeldiks olla. Tema 
intellektuaalne dissidentlus paljastab meie aja poliiti-
liselt korrektse mõtlemise. Ükskõik kui agaralt meid ka 
sallivuse vajalikkuses ei veendaks ega täidetaks täna-
vaid plakatitega, kus kõikidest rahvustest inimesed on 
valmis üksteisele kätt ulatama, püsivad kultuuridevahe-
line konflikt ja mõistmatus ometi. 

Sellest lähtudes tuleb mõista ka romaani “Kordu-
mine” pealkirja: tegu on psühholoogilise mehhanis-
miga, mis toimib Freudi määratletud reeglite järgi. Kui-
das me ka ei püüaks suruda alla oma tundeid, et vastata 
kehtestatud normidele, tulevad need üha tagasi. Hand-
ke puhul, kes kasvas üles Austria Kärntenis, kus pärast 
1945. aastat valitses assimileerimissurve, tuleb ikka ja 
jälle tagasi Sloveenia kultuuri vihkamise või vähemalt 
mittemõistmise tunne. Romaani viimases lauses nendib 
Filip Kobel, et naasis oma esivanemate maalt tühjade 
kätega, mis jäävadki igaveseks tühjaks.  

Kui palju võiks leiduda kõikjal Euroopas neid, keda 
on sunnitud omaenese juurtest lahti ütlema ning kes 
võiksid end samastada Handke romaani peategelasega? 
Kes teab, kuid kindlasti on neid ohtralt. Euroopas on 
liigagi palju inimesi, kel läheb Handke romaanide tege-
laste kombel meel härdaks, kui nad kuulevad püha-
päevast missat mõne riigi kõrvalises paigas keeles, 
mida nad enam ei mõista või mida saabki õppida vaid 
vanade sõnaraamatute abil, või ammustel aegadel kirja 
pandud värssidest. Ent kui seesama keel kipub avalikku 
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sfääri, et anda sõduritele rivistumiskäsk või et seletada 
etiketil lahti moosipurgi sisu, naerdakse selle üle või 
tõstetakse kisa. Handke kirjeldab teravalt ja julgelt 
“sallivuse” mõiste tegelikku sisu. Sallida võib vaid seda, 
mis ei häiri ega määri kehtivat korda.  

Hoopis isesugune on lugu teise austria kirjaniku loo-
minguga, kellega Handket on sageli kõrvutatud, alus-
tasid nad ju mõlemad oma kirjanikuteed enam-vähem 
ühel ajal, kritiseerisid oma kodumaad, ning leidsid 
rahvusvahelist kõlapinda. Loomulikult käib jutt Thomas 
Bernhardist. Tema näidend “Kangelaste väljak” (1988) 
oli poleemilise autori viimaseks provokatsiooniks aust-
ria kultuurile omase eneserahulolu vastu. Kolm kuud 
pärast esietendust Bernhard suri.  

Thomas Bernhard nimetas oma näidendi, mis pidi 
etenduma Austria Kolmanda Reichi poolt annekteeri-
mise viiekümnenda aastapäeva puhul, Viini väljaku 
Heldenplazi järgi, kus 1938. aasta 15. märtsil ootas 
enam kui 100 000 viinlast vaimustusega Hitleri saabu-
mist. Bernhard ehitas näidendi kahe pagulusse sunni-
tud juudist venna, Josef ja Robert Schusteri elusaatuse 
ümber, kel sõja lõppedes avanes võimalus koju tagasi 
pöörduda. Josefi kojupöördumine lõpeb viiskümmend 
aastat hiljem enesetapuga; tema vend Robert seevastu 
valib assimileerumise tee ning otsustab avalikkuse eest 
oma etnilist päritolu varjata.  

Austria avalikkuses lahvatas skandaal enne kui teos 
oli etendudagi jõudnud, ja kuigi arvestada tuleb ka asja-
olu, et küllap kuulus poleemika reklaamistrateegia 
juurde, osutub huvipuudus kriitika poolt, kes kohe esi-
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etenduse järel kiirustas teost tähtsusetuks tituleerima, 
just sellepärast iseäranis märkimisväärseks. Üks esi-
etenduse järgsetest seisukohavõttudest väärib aga oma-
ette tähelepanu: “Kui tekst seda selgesõnaliselt ei üt-
leks, ei oleks võimalik juute ära tunda.” Öeldu näitab, et 
hirmud, mida Bernhard oma näidendi kaudu väljendab, 
kehtivad ka laval kujutatud riigi tänase tegelikkuse 
kohta. Nimetatud väljaütlemine tõestab, et osa Austria 
avalikust arvamusest peab endiselt vajalikuks teha nii, 
et juudid oleksid äratuntavad ega tunnista Bernhardi 
lähenemist, kes loob meelega keerukad ja individuali-
seeritud tegelaskujud ning keeldub põlistamast sisimas 
alati ühesugust juudi stereotüüpi, eelarvamust, mille 
natsi ideoloogid kujuteldamatu äärmuseni viisid. Juba 
ainuüksi fašistide poolt kunstlikult Teiseks demoni-
seeritu teadlik taas kokkuliitmine väärib Bernhardi näi-
dendi puhul tähelepanu. 

Eriti märkimisväärne on Bernhardi oskus tuua välja 
diskrimineerimise ja sallimatuse probleemi tuum. Bern-
hard käsitleb üht identiteetidest, mis Austria nüüdis-
ajaloo jooksul on tähistanud Teist, valitsevale kultuurile 
vastanduvat jõudu ning sätib paika peegli, milles Aust-
ria ühiskond võiks end ära tunda. Eesmärgiga lahustada 
juudi topos tugevasti individualiseeritud teisenditeks, 
saavutab ta selle, et ühiskond oma eelarvamused kõva 
häälega välja ütleks.  

Bernhardi draama on lugu äraolekust. See jutustab 
Josef Schusteri eemalviibimisest. Juudist professor on 
äsja sooritanud enesetapu ning kuigi kõik temast räägi-
vad, ei ilmu ta kordagi lavale. Josefi äraolek sümboli-
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seerib tühja kohta, mille on jätnud tähtsa kultuuri-
pärandi kadumine, mida aga tänapäeva Austria ühtlus-
tatud kultuurimaastik tunnistada ei taha.  

Selle näite varal tahan toonitada, kui väärtuslikud on 
ilukirjanduslikes teostes peituvad kujundid, mis aitavad 
viimistleda ühisvaimu representatsiooni selle kohta, 
milline peaks välja nägema võõras – või koguni oma-
enese – riik, kultuur, linn. Selles mõttes lasub kirjanikel 
hiigelsuur vastutus, õieti on nende kätes terve sõjatöös-
tus, ometi kasutavad kirjanikud seda tegelikkuse “ülima 
väärtuse” loomise võimet haruharva hävituslikel ees-
märkidel, rakendades seda pigem ideoloogia selle poole 
tarbeks, mis on hädavajalik sotsiaalse ühtsuse loomi-
seks. Claudio Magrise analüüs, mis käsitleb austria 
kirjandust alates XIX sajandist, lubab meil veenduda, et 
just kirjandus kannab vastutust ühe tänapäevalgi elu-
jõulise müüdi loomise eest. Kirjandus oli see, mis pani 
paljud inimesed uskuma, et Kesk-Euroopa tähendab 
just nimelt seda ebamäärast vastuolulise ühtsuse 
tunnet, mis immitseb paljude Austria-Ungari monar-
hiast rääkivate austria kirjanike teostest ning mille näi-
teks sobib Joseph Rothi kastanimüüja, kes võis vabalt 
kaubitseda kõikjal impeeriumis, vajamata mingisugust 
passi või eriluba. 

Kesk-Euroopa ei ole müüt, ajale jalgu jäänud võimsa 
dünastia jälg; samuti puudub tarvidus seda müüdina 
konstrueerida. Mõttekas ei ole piirkonda ühtlustada ka 
talle teatud elustiili, olemis- ja toimimisviisi omistamise 
kaudu. Pole põhjust püüda iga hinna eest luua ühte ja 
ainsat kuvandit, mis paneks meid Kesk-Euroopat kuna-
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gise Austriaga samastama. Impeeriumi lagunemise ja 
püsimajäänud müütilise mälu eepiline kirjeldus ei ole 
mudel, mida definitsiooni otsides eeskujuks võtta. 
 

 
Füüsiline kohalolek 

 
Kesk-Euroopa on termin, mille juurde kuuluvad parata-
matult ka mõned antud geograafilises piirkonnas esi-
nevad nähtused. Kas neil ka mingi ühine nimetaja on, 
ei muuda õieti midagi: Ungari, Austria, Leedu või Hor-
vaatia kunst, kultuur, poliitika- ja igapäevaelu eksis-
teerivad, arenevad ja muutuvad ühtesoodu edasi. Suur 
valge laik, mida kohtame Lääne-Euroopas välja antud 
atlaste Kesk-Euroopa kultuurilisel kaardil, näitab vaid 
teadmatust, suutmata siiski olevat olematuks teha.  

Üks tõsieluline näide tänapäevast. Euromüntide 
Euroopat kujutaval joonisel paistavad Euroopa Liidu 
liikmesriigid otsekui meres hulpivat. Euroopa valuuta 
pabertähed on disainitud siiski leplikumas vaimus ning 
siin joonistatakse kontinendi maismaa osa välja pidev-
joonena. Tõesti rõõmustav areng. Ent kui palju on kõik-
jal Euroopa Liidus koolilapsi, kes on joonistanud nii-
suguse liidu kaardi, mille idapiiril paistab tühik, just 
nagu oleks veider maalihe terved alad alla neelanud. 
Czesław Miłosz kurtis Euroopa kirjanduskaardil Kesk-
Euroopa kohal laiuva valge laigu üle, öeldes et identifit-
seerimata alade suur ulatus Saksamaast idapool võib 
peagi tuua nende kohale kirje ubi leones. Sellel kujutel-
davate metselukate poolt asustatud alal võis näha üks-
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nes Prahat (mida mõnikord mainitakse seoses Kafkaga), 
Varssavit, Budapesti ja Belgradi. Ning veelgi kaugemal 
idas tähistatakse kaardil Moskva.  

Miłosz võrdles kultuuride tundmise lünka keskaeg-
setel geograafilistel kaartidel kujutatuga, kus ohtlike 
loomadega asustatud aladel seisis ainsa märkena “Ubi 
leones”. Tühikud, mida võime tänapäeval kohata nii 
mõnelgi Euroopa füüsilisel kaardil, on palju tõsisemad 
kui vanade maadeavastajate märgitud alad, kuhu ei 
juletud lõvidehirmus jalga tõsta. Nii on mõistetav, miks 
Danilo Kiš määratles Kesk-Euroopat soovina olla Eu-
roopas omaks võetud või et me ise suudaksime omaks 
võtta virtuaalse Euroopa, mis on alati jonnakalt keeldu-
nud oma keeli, kultuuri ja kirjandust tundma õppimast.  

Rangelt poliitilises tähenduses leiab Arduino Agnelli, 
et Mitteleuropa ideel on mõte ainult siis, kui see viitab 
rahvusluse printsiibile, kui seda aga ei arvestata, kui 
see vastandatakse imperialistlikest ja dünastilistest 
argumentidest lähtuvale universalismile, siis puudub 
ideel mõte. Filosoofilisemas plaanis tähendab see, et 
Kesk-Euroopa termini päritolu otsides tuleb nihutada, 
ühtseks tervikuks peetu osadeks lahutada, osutada piir-
konna heterogeensusele, ning leppida tõsiasjaga, et piir-
kond ei ole mõeldav üheainsa identiteedi alusel.  

Kesk-Euroopa on maa-ala, selle füüsilist kohalolekut 
ei saa eitada. Ta võib küll mõne muu mõiste sfääri 
haaratuna kaduda, kuid maa-alana, füüsilise kehana 
oleks ta selgi juhul olemas. Piirkond püsib sajandist 
sajandisse vääramatult omal kohal, laskmata end 
kõigutada nimemuutustel, mis kord muudavad teda 
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väiksemaks, kord suuremaks, kord kaotavad kogunisti 
maa pealt ära. Kesk-Euroopal on füüsiline keha ning 
seepärast saab igasugune termini ümber puhkenud 
vaidlus puudutada vaid sõna tähendust, selle kontsep-
tuaalset sisu. Kesk-Euroopa termin on vormi võtnud 
ajaloo haamrilöökide all, ilma siht- ja lähtepunktita. See 
on pind, kuhu raiutakse sisse mitte tema enese, vaid 
teiste narratiivides kajastuvad sündmused. Kesk-Eu-
roopa on niisiis pelk olustik, kuid tähtis olustik, mis 
võimaldab uurida piirkonna kultuuripagasit teiselt 
lähtekohalt. Kesk-Euroopa olustik lubab kirjeldada 
minevikku kahemõõtmeliselt: see näitab iga tema iden-
titeedi diakroonilisust ja teisalt sünkroonsust, mis aitab 
mõista erinevate kultuuride üheaegset kooseksisteeri-
mist. Oleks vist ülearune lisada, et nii paneme mõttes 
kokku virtuaalse representatsiooni, mida paberile joo-
nistada ei oleks niisama lihtne: sel moel omandab ula-
tusliku piirkonna ajalugu veel kolmandagi, sügavuse 
mõõtme ning ruudust saab kuup, piirkonna ajaloost 
geomeetriline keha. Borges aitab meid suuresti selle 
kontseptsiooni mentaalselt esitatavaks muutmisel. 
Tema kolmemõõtmeliselt – vertikaalselt ja horisontaal-
selt – laiuv maailm-raamatukogu, millel puudub üks ja 
ainus keskpunkt, on meie tänapäeva tihedalt ühte-
põimunud ja samas üheselt defineerimatu maailma 
kirjeldamiseks parim kontseptuaalne representatsioon, 
mida tean. Selles maailmas ei ole tuntu ja tundmatu 
piirid ette antud, vaid igaüks peab need ise avastama.  

Lehekülgede kaupa siit-sealt kogutud mõtteid, kõige 
erinevamate argumentide visa läbikammimine viivad 
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järelduseni, mis esmapilgul näib hävituslikuna: Kesk-
Euroopa ei lasegi end defineerida. Seda järeldust tuleks 
siiski täpsustada, nentides, et Kesk-Euroopa ei lase end 
defineerida tunnuste põhjal, mis oleksid piisavalt ainu-
laadsed ja eripärased, et eristada teda selgesti teistest 
terminitest, millega ta rinda peab pistma.  

Ikka ja jälle kordub siinses Kesk-Euroopa mõistet 
käsitlevas uurimuses hoiatus mitte lasta end ahvatleda 
lihtsustavatel määratlustel, mille tagajärjel ilmuks lõpp-
kokkuvõttes ajaloolise tegelikkuse stereotüüpne ku-
vand. Hirm stereotüüpide ees, kartus kõige selle ees, 
mida võib pidada tüüpiliseks, hirm fetišismi ees saab 
alguse samast, kust lähtub ka veendumus, et mõistet on 
võimalik defineerida ka siis, kui selle piirid sulanduvad 
ühte teise termini piiridega. Otsigem definitsiooni, mis 
ei põhine erinevuste artikulatsioonil. 

Püüdkem läheneda küsimusele teoreetiliselt Kafka 
novelli “Karistuskoloonias” kaudu. Kafka koloonia on 
parabool, mis näitab igasuguse võrdluse küsitavat loo-
must. Seda vaatamata tõsiasjale, et võrdlus on igas vald-
konnas teadmiste omandamise vajalik tööriist. Võiks 
koguni öelda, et võrdlemine on mõtlemisele niisama 
hästi kui sünonüümiks. Kõik tundmatu omandab meie 
jaoks tähenduse, kui kõrvutame seda millegi tuntuga. 
Esimesena hakkasid võrdlust süstemaatilise meto-
doloogiana rakendama mitmesugused looduteaduste 
harud, ent peagi laienes võrdlev uurimus puhtma-
teriaalsetelt teemadelt ka kultuurialadele. Siis aga taker-
dus võrdlev uurimus võrreldavate objektide ülesehituse 
keerukusse. Kultuuriuurimus püüdis järeldusteni jõuda 
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lihtsustatud viisil, kasutades lühendatud süllogismi 
loogikat, niisugust argumentatsiooni loogikat, kus üks 
eeldustest on üldine.  

Entimeemi loogika koosneb vaid kahest väitest, eel-
nevast sündmusest ja tagajärjest, välistab aga vahe-
etapi. Süsteemi efektiivsus tulenebki nimetatud süste-
maatilisest välistamisest. Entimeem on arutluskäik, 
millest võib saada efektiivne tööriist tegelikkuse moo-
nutamiseks. Võttes kahe otseselt mitteseotud teesi 
vahelist seost faktina, võib osav oraator asjade tegelikku 
seisu varjata, pakkudes ärajäetud eelduse asemele vaid 
vaikimisi eeldatu. Retoorikakunsti valdaja oskab seda 
teha nii, et publik ei märkagi, et otse tema silme all on 
üks argumendi osa ära jäetud. Tegu on sellise argu-
mendi osaga, mida ta ei osanud hinnata, kuna pidi seda 
võtma enesestmõistetavana.  

Kafka vastandab oma novellis isoleeritud koloonia 
maailma kauge metropoliga. Kahte binaarses oposit-
sioonis olevat tegelikkust, keskuse ja perifeeria vahelise 
konflikti topost ühendavaks õhukeseks ja hapraks side-
meks on avastusreisija, kes külastab saart ning on karis-
tuse kohaldamisega kaasnevate tavade tunnistajaks. 
Rändur ei kuulu ei metropoli ega ka koloonia maailma, 
ta on uurija, kes paistab tundvat paljusid ühiskondi 
ning näib suutvat erinevaid kultuure võrrelda. Reisija 
kehastab ratsionaalseid väärtusi, mis eeldavad objek-
tiivset, kõigist eelarvamustest vaba vaatlejat. Saarele 
saabunud uurijal on kaine pilk nagu igaühel, kes teab, 
et kõik kultuurid on oma konteksti piires ühtviisi kehti-
vad.  
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Reisija kohalolek ongi see, mis eristab Kafka novelli 
kaugete tundmatute kolooniate kombeid kirjeldavatest 
objektiivsetest ja teaduslikest uurimustest. Teaduslikud 
põhjendused ja objektiivsed kirjeldused jätavad vaatleja 
varju; Kafka seevastu eksponeerib tema kohalolekut 
sellisel viisil, et koloonias toimuv omandab tähenduse 
ainult seetõttu, et seda on näinud keegi, kes tollesse 
endasse sulgunud kogukonda ei kuulu. Tundmatute 
saarte uurija hõivab nähtamatu ruumi – mis jääb kes-
kuse ja perifeeria vahelise otsese vastanduse vahele. 
Novelli lõpus astub rändur taas laeva pardale. Piiritu 
ookean ja sõitev laev on talle kodumaaks, keskkonnaks, 
kus ta end koduselt tunneb. 

Kafka jutt paneb mõtlema, kuidas me hangime tead-
misi ja mismoodi süstematiseerime end ümbritsevat 
maailma. Kahekümnenda sajandi alguses hakkasid 
suured paradigmad kokku varisema ning asemele ei ole 
tulnud ühtegi uut mudelit, mis võimaldaks väärikat 
võrdlust. Pärast Versailles’ lepingut, mis pani paika Esi-
mese maailmasõja järgse Euroopa piirid, pole lakanud 
uute elementide juurdevool, mida kõiki tuleb arvesse 
võtta. Enne 1919. aastat kehtinud argumentatsioon, mis 
põhines keskuse ja perifeeria vahelisel suhtel, ei ole 
enam mõeldav. Suurte paradigmade väärtuse langemise 
teiseks vaatuseks oli Teine maailmasõda. Ning kolman-
daks vaatuseks 1989. aasta. Varjunditest tulvil kate-
gooriate suures segadikus ei ole traditsioonilist argu-
mentatsiooni juhtinud mõttetegevus, mis põhines sisse- 
ja väljaarvamisel, üksnes kahe valiku vahelisel either/ 
or –il, enam võimalik.  
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Antud problemaatikale lähenemiseks võiksime pöör-
duda mitmete mõtlejate ja koolkondade poole, ent üks 
lähenemistee abistab meid kindlasti, nimelt postkolo-
niaalseid ühiskondi puudutavad uurimused ja mõtisk-
lused. Kohe alguses tuleks selgeks rääkida üks võima-
likest vääritimõistmistest. Ainus, mis meile postkolo-
niaalsete ühiskondade uuringute juures huvi pakub, on 
viis, kuidas teoorial õnnestus näidata ja taga nõuda alles 
hiljuti monoliitsetena nähtud ühiskondade heterogeen-
sust. Teisisõnu peaksime Kesk-Euroopa mõistele lähe-
nedes teadma, et tänapäeval tunnistab isegi anglosaksi 
maailm poliitiliselt konsolideerunud ühiskonna identi-
teedi aluseks oleva struktuuri keerukust. Siiski ei tähen-
da see, nagu peaksime Kesk-Euroopast kui piirkonnast 
mõeldes lähtuma parameetritest, mis juhinduvad loo-
sungist, et tänapäeva ühiskonnad asuvad väljaspool 
koloniaalset diskursust, st. väljaspool päritolu ja algset 
subjektiivsust käsitlevaid narratiive, nagu ütleb Bhabha 
raamatu The Location of the Culture esimene lause.  

Koloniaalne diskursus kinnistab spetsiifilisel viisil 
kultuurilise, ajaloolise või rassilise erinevuse märgid 
ning seetõttu kaldub konstrueerima Teisest tõelisi 
stereotüüpe. Selleks tuleb kõigepealt maksma panna 
veendumus, et võimalikest ühiskonnas toimuvatest 
muutustest hoolimata korduvad ühed ja samad eri-
nevused kogu ajaloo vältel. Nii ei ole minevikukirjel-
dused või tulevikuennustused muud kui paljad ole-
tused. Ometi jätavad nad ühiskonnale mulje tõdedest, 
mis ei ole mitte üksnes võimalikud, vaid ka ette-ennus-
tatavad, nii et lõppkokkuvõttes ületavad ennustused 
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alati empiiriliselt tõestatavate faktide hulga. Parimaks 
näiteks on siinkohal XIX sajandil esile kerkinud mitte-
ajalooline polaarsus Ida ja Lääne vahel, kus viimane 
peegeldab imperialistlikke ideoloogiaid, mis arengu 
põhjal jagavad maailma nendeks, kes sinna kuuluvad ja 
kes ei.  

Selleks, et stereotüüp omandaks edukalt toimiva 
tähenduse, vajab ta pidevat ja korduvat teiste stereo-
tüüpide ahelat. Kultuuri mumifitseerimine viib indi-
viduaalse mõtlemise mumifitseerimiseni. Teistsugu-
sesse kultuuritraditsiooni kuulumine kinnistatakse näh-
tava fetiši abil, milleks on näiteks tume nahk, ning ühes 
sellega kaovad kõik antud rühmas üht indiviidi teistest 
eristavad omadused. Rühm sulgub, ta on valmis. Kolo-
niaalne diskursus põhineb tähistaja kinnistamisel, nii et 
seda ei saa enam vabastada, see ei saa enam vabalt 
ringelda väljaspool rassitüpoloogiat.  

Fetišismil põhinev sotsiaalse grupi tõrjumine eeldab 
niisuguse sümboolse korra ülesehitamist, kus välise, 
faktilise reaalsuse ja sisemise, subjektiivse kogemuse 
vaheline suhe moonutatakse või katkestatakse. “See on 
teater, mille lavale tuuakse teie tõde enne, kui te ise 
seda tundma olete õppinud,” ütleb ideoloogia põhi-
dimensiooni kohta Slavoj Žižek. Reflektsioon kulgeb 
suletud ringis, ainsana vastandatakse seda reaalsusest 
väljaspool asuvaga, lavaga, kus leiab aset muutumatu, 
alati ühtmoodi tegevus. Me küll teame, et münt on 
materiaalne objekt nagu kõik teisedki, kuid käitume just 
nagu oleks see tehtud mingist ainest, mille peale aja-
hammas ei hakka. Samasuguse sublimatsiooni-mehha-
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nismi abil, nagu ilmnes selles marksistlikust majandus-
poliitikast võetud klassikalises näites, võib fetišiks muu-
ta ka teatud sotsiaalsesse gruppi kuulumise. Nagu ütleb 
Žižek, teab igaüks, et juudid on isiksused, kuid ometi 
on olnud aegu, kus paljud juutidega kõrvuti elanud ja 
neid isiklikult tundnud hakkasid käituma, just nagu 
oleksid juudid tehtud mingist erilisest ainest – mis 
lubas öelda, et nad on kõik ühesugused, tõrjudes tagasi 
isegi igapäevased faktid, mis päevast-päeva tõestasid 
juutidevahelisi individuaalseid erinevusi. “Antisemiit 
on see, kes usub juudi olemasolusse,” ütleb Žišek teisal, 
meenutades, kuidas Freud reageeris fašismi tõusule. 
Freud kirjutas pika essee pealkirjaga “Mooses ja mono-
teism”, kus näitab, et Mooses oli tegelikult egiptlane. 
Loomulikult võib psühhoanalüütiku teesile ajalooliselt 
põhjendatumate argumentidega vastu vaielda, kuid olu-
line on mõista tema meetodi tagamõtet. Nimelt tahab 
Freud näidata, et juutidel puudub neile omistatav üht-
sus, ainulaadne päritolu, ning et “nende originaalsus on 
puhas käsitöö,” lammutades sel viisil antagonismi põhi-
aluse, millele tema rahva diskrimineerimine oli üles 
ehitatud. Ja pole midagi imestada, et just Freud oli see, 
kes teadis, kuidas juba eos diskrimineerimise prob-
leemile vastu astuda. 

Psühhoanalüüs, iseäranis selle suund, mis lähtub 
Jacques Lacani välja töötatud teooriatest, suudab selgi-
tada mõningaid diskrimineerivate sotsiaalsete käitu-
miste teket juhtivaid põhjusi. Kogukonda koos hoidvat 
elementi ei saa taandada pelgaks ühistel väärtusel põhi-
nevaks sümboolseks samastumiseks. Rahvuslik identi-
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teet püsib niisugusel seosel, mis Lacani terminoloogia 
järgi näeb rahvust kui Asja. See cosa nostra (meie asi) 
on ligipääsetav vaid meile ning seda ähvardavad pide-
valt Teised. Ning see ei lase end määratleda muul viisil 
kui tautoloogia kaudu. Asi on Asi, see, mis ta on ja 
mitte rida meie olemust iseloomustavaid omadusi. Ole-
must iseloomustavates faktides ja tavades on veel 
miski, mis tuleb nähtavale nende omaduste teostumise 
kaudu. Rahvuslik asi kestab ainult senikaua, kui kogu-
konna liikmed sellesse usuvad; see ongi sisuliselt usu 
tagajärg. Põhjuslik seos, nagu me seda harilikult mõis-
tame, on siinkohal pahupidi pööratud. Põhjus tuleneb 
tagajärgedest, mille ta on esile kutsunud. Teiste sõna-
dega, sotsiaalsete praktikate ja tavade teostamise kaudu 
materialiseerib rahvus pidevalt omamoodi rahuldust. 
Põhiline paradoks, mille säärane olukord esile kutsub, 
on Asja tajumine millenagi, millele teistel puudub ligi-
pääs, ent mida ometi ähvardab pidev röövimisoht. Sama 
paradoks iseloomustab Freudi järgi mehe kastratsiooni 
kogemust. See on midagi, mis tegelikult ei saa juhtuda, 
kuid juba paljas mõte selle võimalikkusest äratab õudu. 
Puudumine, tühjus, kastratsioon on põhjuslik asjaolu, 
sest rahuldus saab tekkida ainult ähvardava röövi olu-
korras, kus kõigepealt tekib röövimine. Žižeki arvates 
leiavad sloveenid endale ainuomase rahulduse pidevas, 
meeletus ja painajalikus tegutsemises. Kuid see rahul-
dus teostub vaid juhul, kui tajutakse ähvardavat ohtu. 
Nii esindavad sloveenide jaoks Teisi Lõuna-Jugoslaavia 
rahvad, keda kollektiivses kujutluses iseloomustatakse 
räpasuse, lohakuse ja laiskuse kaudu. Tõeline Teise-
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saladus pole muud kui see, mida võib väljendada oma-
kuvandi vastandina. Teise loomine on lummav prot-
sess, kuna avab meie enda kehas hiiglasliku lõhe, mis 
laseb meil tunda, et meie sees leidub meist endast 
suuremaid asju. Kahe kultuuri vastasseis, millest ühte 
iseloomustab dünaamilisus, kasvamine ja sügavus ning 
teist ilmestavad stereotüübid ja teistsugususe tähistajate 
juurutamine, kordub järjekindlalt tuhandetes muudeski 
antagonistlikes konstruktsioonides. Mida olulist pakub 
see teooria Kesk-Euroopa definitsioonile? 

Võime esile tuua mitmeid aspekte. Kõigepealt või-
malust kõnelda koloniaalse diskursuse olemasolust ka 
Kesk-Euroopas, olgugi et seda tuleks vaadelda teatud 
ettevaatuse ja nüanssidega. Kuid kindel on see, et vähe-
masti juudi ja slaavlase kategooriad vastavad juurdunud 
stereotüüpidele ning ajalooliselt oli nende eesmärgiks 
selles ruumis aidata ellu viia imperialistlikke taotlusi 
Teise olulise aspektina tuleks tõsiselt võtta hoiatust, et 
põhiomaduste juurutamisega tegelevad mehhanismid 
on alati kohal. Tegelikkus võib kiiresti muunduda pain-
dumatuks koeks, mis toimib kõikvõimalikke manipulat-
sioone võimaldava kilbina. Nagu märgib teravmeelselt 
Timothy Garton Ash, pole mingit põhjust üritada mää-
ratleda Kesk-Euroopat demokraatiale suunatud piir-
konnana ainult sellepärast, et ta jagab lääne kristlusest, 
renessansist, valgustusajast, Saksa või Austria-Ungari 
impeeriumist, barokk-arhitektuurist ja vahustatud pii-
maga kohvist koosnevat ühispärandit. Niisugune tegu-
viis pole mitte ainult mõttetu, vaid eraldivaadelduna 
võivad need omadused hakata kiiresti kuduma ideo-
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loogilist katteriiet, mis on valmistatud toimsest, sõlmi-
lisest siidist, sest kiudu ei ole sõlmedest vabanemiseks 
piisavalt kedratud.  

Point de capiton, sõlm tollel kortsulisel kangal on 
metafoor, millega Lacan tahtis näidata, kuidas töötab 
ideoloogiline varjamise mehhanism, millele omakorda 
toetuvad kõige tõsisemad eelarvamused. Sõlmed, mis 
tekivad korralikult lahtiharutamata kookonitest, anna-
vad meetrite kaupa tokerjat niiti, nähtamatuid argu-
mente, mida ei hakata kaalumagi. Kortsulisest siidist 
katteriie sobib aga suurepäraselt oma otstarbeks, ühe-
mõõtmeliseks voodikatteks, mille puhul keegi ei küsi, 
kas see varjab peale esmapilgul nähtavate ka muid 
niite. 

See on pikk samm edasi võrreldes esimeste maade-
avastajate kaartidega, kus terved piirkonnad olid jäetud 
ainsagi märketa. Valged laigud tuntud maailma kaardil, 
olgu need tähistatud märkusega ubi leones või mitte, 
annavad tunnistust tõsiasjast, et selleks, et tundma 
õppida, tuleb uurida, piirkonda siseneda, mõista. Kui 
see ei olnud aga võimalik, peeti paremaks oma suut-
matust tunnistada ning alad tühjaks jätta. Kuid ideo-
loogiline katteriie unustab säärase aususe, piisab 
mõnest üksikust rahvale, kultuurile või piirkonnale ole-
tatavasti loomuomasest joonest, et neist valmiks osava 
kangru käes lõim ja kude. Mõni süstiku piste ja katteriie 
ongi valmis käiku minema kui lõplik vastus, mis koon-
dab endasse kõik selle, mis oli tundmatu ning paljastab 
Teise saladuse. Stereotüüpide kinnistamise käigus sün-
nib jäik kangas, mida on kasutatud kõige raskemate 
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inimkonnale teada olevate diskrimineerimisjuhtumite 
tarbeks. 

Järelikult tuleb kaotada ka võimalus leppida stereo-
tüübil põhineva identiteedi olemasoluga. Kui soovime 
diskrimineerimist ennetada, siis ei piisa juba kehtivast 
stereotüübist loobumisest, vaid loobuda tuleb ka võima-
lusest kui niisugusest taandada mingi sotsiaalne grupp 
ideoloogilise katteriide dimensiooni. See ongi põhjus 
hoiduda ütlemast, mis on Kesk-Euroopale tüüpiline, 
põhjus loobuda tuginemast mõiste määratlemisel oma-
dustele, mis peaksid kirjeldama igaüht, kes sinna kuu-
luda tahavad. Kesk-Euroopa defineerimisel kultuuri-
lisest determinismist abiotsimine, piirkonna tüpoloogial 
põhinev määratlemine või tema iseärasuste loetelu ei 
annaks soovitud tulemust.  

Probleemistiku paremaks mõistmiseks pöördun taas 
Franz Kafka novelli “Karistuskoloonias” poole. Seekord 
loen seda kui lugu piinamasinast, mis kirjutab koman-
dandi korralduse otse kehale, nii et ainult piinatav keha 
võib lugeda pikkade kannatusetundide jooksul kirja 
pandud vaieldamatut ainuõiget tõde. Jutustuse kesk-
meks ei ole mitte vana komandant, uue komandandi 
käsku täitev ametnik ega ka reisija, kes tuleb kaugelt 
karistuse läbiviimise protseduure jälgima. Kõigi nime-
tatud tegelaste pöörase tegutsemise keskpunktiks on 
piinatud keha. Sõna otseses mõttes kohalolev keha, 
otsekui tõsine hoiatus, millega Kafka tahab näidata, et 
ükski seadus ega võim ei ole iialgi midagi abstraktset 
ning et võitlus domineerimise nimel tähendab parata-
matult ka omaenda tõe pealesurumist kellelegi, kel on 
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luust ja lihast keha, seda isegi sedavõrd äärmuslikult 
brutaalsel kombel nagu kujundlikult väljendab antud 
jutt.  

Novelli piinatud keha on aga metafoorne keha. 
Tahte puudumine, võimetus otsustada oma saatuse üle 
ja vältida karistust ei tohiks meid kohutada. Alusel 
lamav mees ei ole päris inimene, teadvusega indiviid, 
seega puudub tal ka võime kannatusele reageerida, 
vastu hakata. Piinatava mehe passiivsus on õudne ja 
ängistav. Ängistust ei põhjusta mitte ainult võimetus 
seaduse käest pääseda ega rihmad, millega keha on 
piina-alusele kinnitatud, vaid see, et too keha näib 
lõputult moonutatava objektina, palja, sisuta pinnana. 
Terve jutu vältel ei vallandu tolle märter-mehe tead-
vusest ainsatki mõtet ega tunnet, mitte midagi. On ta 
üldse inimene? Kas subjektiks on tõesti lõpmatuseni 
moonutatav amorfne mass, mil puudub sisu?  

Piinamasin kirjutab karistuse kehale spetsiaalse 
seadme abil, mida nimetatakse kirjutajaks, kuid suuri-
maid kannatusi põhjustab masina osa, mida Kafka 
nimetab die Eggeks, äkkeks. Teisisõnu on masina üheks 
osaks põllutööriist, seade, mis tasandab pärast kündi 
maa, äestab mulla, silub põllu, kaotades selle pinnalt 
kõik konarused. Kauges koloonias piinamasina ette sea-
tud keha võib kujundlikult väljendada sedasama merre-
eksinud nimetut maasiilu. Karistatav inimkeha võtab 
vastu tundmatule fiktiivsele kolooniale määratud karis-
tuse, ühe inimese saatus esindab paljude teiste saatust, 
asendab terve kogukonna saatust: kirjeldades üht keha, 
kirjeldatakse kogu maad. Passiivsus ei ole omane mitte 
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sisu kaotanud subjektile, vaid kogukonnale, mis pole 
võimeline iseennast teadvustama, mis ei suuda väljen-
dada oma tundeid, karjuda hirmust piinamise ees. Pal-
jud kogukonnas, suured ja väikesed võiksid end selles 
Kafka näites ära tunda, mitte ainult juudikogukond 
Tšehhis Praha südames, linnas, mis paikneb Austria-
Ungari krooni valdustes ja mille vältimatut lagunemist 
ei saa 1914. aastal – kui Kafka selle jutu kirjutab – enam 
kuidagi ära hoida.  

Siinkohal lõpebki uurimus, mille eesmärgiks oli vas-
tata küsimusele, kellele kuulusid Kesk-Euroopa mõiste 
tähendused XX sajandi jooksul. Erinevate kontseptsioo-
nide kaudu esitatud ülevaade ei viinud meid ometi 
regiooni piirjoonte ühemõttelise määratlemiseni. Nagu 
kokkuvõtte pealkiri selgesti ja vähimagi kõhkluseta ka 
märgib, on Kesk-Euroopa määratlemine säärase geo-
graafia küsimus, mida peame endale ette kujutama, 
teisisõnu, peame looma sellest endale vaimse represen-
tatsiooni. Tegu on samasuguse abstraktse mõtlemise 
võimega, mida me vajame siis, kui tahame ajalehte 
lugeda ning seostada eri aegadesse laiali pillutatud 
faktid, et luua mõnest konkreetsest riigist või inimesest 
omaenese ettekujutus. Sama vaimse kujutluspildi loo-
mise võimet kasutame ka romaani lugemisel või filmi 
sündmuste jälgimisel. On tegelasi, keda autor kunagi 
kokku ei vii, kuid lugeja või vaatajana suudame siiski 
ette kujutada, et nad kõnnivad mööda samu tänavaid 
ning liiguvad samas sotsiaalses keskkonnas, seda mit-
mete, mitte tingimata omavahel seotud tegelaste toime-
tuste põhjal. Kuivõrd tähtis on võime luua meid ümbrit-
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sevast maailmast vaimseid representatsioone on de-
monstreerinud näiteks Benedict Anderson oma rahvuse 
teemalises raamatus “Kujutletud kogukonnad”. Väga sa-
geli aetakse Andersoni panus inimese abstraktsele 
mõtlemisele toetuva dimensiooni mõistmisse segamini 
olematute faktide kirjeldusega. On neidki, kes usuvad, 
et mõttemaailm saab olla vaid fantaasiavili. Siit tule-
nevalt on ka Andersoni raamatu pealkirja sageli valesti 
tõlgitud ning kujutletud kogukondade asemel nähakse 
rahvusi, eriti neid, kel puudub oma riik, “väljamõeldud” 
kogukondadena.  

Me ei tohiks niisiis unustada, et geograafia on alati 
inimese peegelpilt, kus väljendub tema soov end ümb-
ritsevat süstematiseerida. Ükskõik kuidas me ka ei 
pingutaks, et õigustada Euroopa jaotamist piirkonda-
deks kaardi põhjal, kus paistavad vaid mäed ja jõed, ei 
saa me seda ometi teha, arvestamata antud piirkonnas 
elavaid inimesi, nende kombeid, tootmisviise, igapäeva-
elu, kultuurielu, poliitikat ja vaimuelu. Kujutletud 
geograafia asetab orograafilised ja hüdrograafilised kaar-
did tagaplaanile. Kujutletud geograafia võib muuta sõja-
strateegide vaatenurka ning näha jõgesid mitte piiri-
dena, vaid erinevate kogukondade vahelist suhtlemist 
soodustavate tuiksoontena. Suudab mõista, et ka kõiki-
del lainetava mere tagustel poolsaartel ja saartel on 
neid ajaloo jooksul mõjutanud naabrid. Üheks näiteks 
füüsilise geograafia puudulikkusest ajaloolist aspektide 
hindamisel on palju kordi mainitud Balkanimaad. Küsi-
mus ei puuduta mitte üksnes pikka füüsiliselt avatud 
maismaapiiri, mis jookseb Trieste lahest Musta mereni 



199 

ning millest tärganud vaidlusi ei suuda me lõpetada 
teisiti kui poliitiliste üksuste abil, olgugi et viimased on 
kõike muud kui stabiilsed. Diskussioone põhjustab ka 
kogu Dalmaatsia rannik, mida Aadria mere vastaskalda 
kultuur on ajaloo vältel pidevalt mõjutanud. Roomlaste, 
veneetslaste ja itaallaste laevad Dalmaatsia valgest ki-
vist raiutud linnades – seegi kuulub geograafia mõistes 
Balkanimaadesse. Ja eesmärgiks pole siin mitte ainult 
vaidlustada poolsaare tavapärast kuvandit; kultuuri ja 
ajaloo uuringute tarvis tuleks ümber mõelda nii poliiti-
lise kui ka füüsilise piiri mõiste. 

Ühiskond ei kujuta endast püsivat struktuuri, vaid 
konstellatsiooni, välja, kus põrkuvad vastandlikud jõud 
ja strateegiad. Säärane ühiskonnakontseptsioon ründab 
kõige otsesemalt subjekti kui kodanliku ühiskonna sta-
biilse olemi kategooriat ning võimaldab seda lammu-
tada. Me oleme kui sõlmed suhete võrgustikus, postu-
leerib uusim filosoofia. Ent teadmise süstematiseeri-
mise probleem ei lõpe arboristliku masinavärgi tühista-
misega, avatud süsteemide sisseseadmisega, tuhande 
platooga, liikuvate keskpunktidega raamatukogudega. 
Niisuguse lähenemise korral jääb lahenduseta küsimus, 
millele juhib võimsalt tähelepanu Kafka novelli ko-
loonia, nimelt füüsiline keha. Peame tunnistama keha 
mis tahes spekulatsioonidest sõltumatut kohalolekut. 
Subjekt ei ole pelk jõudude konstellatsioon, ajutine 
sõlm diskursuste ja tähenduseandmise protsesside lõpu-
tus voolus. Seda jaatades leiaksime end umbtänavalt, 
kuna ei suudaks sobivalt kontseptualiseerida subjekti 
vastupanuvõimet struktuuri neile mõjudele, mis on või-
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mu ja teadmise käsutuses. Inimtegur ei ole teda valitse-
vate võimusüsteemide poolt mehhaaniliselt paika pan-
dud, sest inimestel on seesmine võime oma tegevust 
kaalutletult suunata. Inimloomus ei ole olemuselt 
muutumatu või staatiline, vaid ajas muutlike omaduste, 
võimete ja jõudude kogum. Mitte ainult subjekt, vaid ka 
terve ühiskond suudab säilitada kõige raskematelgi 
aegadel tugipunkti, mis võimaldab täielikule alista-
misele vastu seista.  

Kuigi ajalool on vaid ajaline mõõde, ei ole see pelk 
abstraktsioon, vaid koosneb luust ja lihast inimestest. 
Niisamuti ei kirjuta Kafka novelli kirjutaja ja äke oma 
karistusi õhku, vaid kehale, küll inertsele ja orjastatud 
kehale, kuid siiski kehale, millega tuleb alati arvestada.  

Lahenduse küsimusele, kuidas ikkagi mõista Kesk-
Euroopa terminit, tõrjudes samas etteheiteid, mille järgi 
on tegu hiljutise ja väljamõeldud mõistega, mis peidab 
väärituid kavatsusi ning on aldis kõikvõimalikele mani-
pulatsioonidele, leiame pealkirjas “Kujutletud geograa-
fia”. Oksüümoroni eesmärgiks on lahjendada hävitavat 
jõudu, mida kätkeb endas mis tahes piirkonna välja-
mõelduks pidamine. Sõnale lisatud epiteet on vastuolus 
nimisõnaga, mille kohta ta käib. Kes sellest paradoksist 
võidab? Võidab kõikidest kahtlustest hoolimata Kesk-
Euroopa.  
 

Armastama tuleb õppida. – Nii on ka muusikaga: 
kõigepealt peab kõrv õppima eristama vormi ja viisi, 
selle justkui omaette eluna eraldama ja piiritlema; 
seejärel läheb vaja pingutust ja tahet, et seda vaata-
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mata võõrastusele taluda, kannatust selle välise kuju 
ja väljenduse suhtes ja avatud südant veidruse  
suhtes – ; ning lõpuks saabub hetk, kui me oleme 
temaga harjunud, ootame teda ning tunneme igat-
sust, kui teda pole… Armastama tuleb samuti õppi-
da.  

 
Friedrich Nietzsche 
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