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17. juunil 2008 kaitses Anneli Kõva-
mees Tallinna Ülikooli humanitaartea-
duste doktorinõukogu ees oma väitekir-
ja „Itaalia eesti reisikirjades: Karl Ris-
tikivi „Itaalia capriccio” ja Aimée
Beekmani „Plastmassist südamega

madonna””. Doktoritöö juhendajaks oli
dotsent Toomas Liiv. Anneli Kõvamehe
doktoritöö rajava võrdluse aluseks on
kahe eestikeelse reisikirja samaaegsus:
nii Ristikivi kui ka Beekmani Itaalia
reisid toimusid umbes samal ajavahe-
mikul (1950. aastate lõpp – 1960. aasta-
te al- gus). Imagoloogia kui metodoloo-
gilis-teoreetiline lähenemine võimaldab
süstemaatiliselt analüüsida oma ja võõ-
ra kuvandeid ning kultuuridevahelises
kommunikatsioonis toimivaid stereo-
tüüpe. Kahtlemata on Anneli Kõvamehe
doktoritöö üheks oluliseks panuseks
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imagoloogia kui analüütilise meetodi
proovilepanek eesti kultuuriruumis.
Doktoritöös väljendub ka detailne eesti-
keelse reisikirja žanrilugu ja põhjalik,
konkreetne ning täpne Itaalia kultuuri-
geograafia tundmine.

Imagoloogia kasutab analüütilise
tööriistana skeeme (assotsiatsioonide-
välju), millest tuleks välja lugeda
kuvandi (imago) ning stereotüübi seo-
seid. Ka Anneli Kõvamehe doktoritöös
on rohkesti imagoloogilisi skeeme, mis
omakorda tõstatavad küsimusi kuvan-
dite dünaamika kohta kultuuriprotses-
sis. Imagoloogilisi skeeme oskuslikult
rakendades on võimalik avada nii sünk-
roonilisi kui diakroonilisi tekstitõlgen-
damisvõimalusi. 

Doktoritöö kaitsmisel oli üheks ela-
vamaks diskussiooniteemaks kahe
samakeelse ning sama reisisihiga, kuid
väga erineva poliitilise korra ajal kirju-
tatud reisikirja võrreldavus. Kui Karl
Ristikivi kirjanduslikes teostes esineb
Itaalia-temaatikat ja õhustikku rikkali-
kult, siis Aimée Beekmani loomingus
on seda märksa vähem. Tegelikult piir-
dubki A. Beekmani Itaalia-temaatika
reisikirjaga „Plastmassist südamega
madonna”. Imagoloogia kui meetod
oma põhjalikkusega ning keskendatu-
sega kuvandite repertuaaridele tasa-
kaalustab osaliselt seda esmapilgulist
teoste ebapariteetsust. Kommunikatiiv-
sete situatsioonide erinevustel on aga
teoste võrdlemisel olulisem osakaal.
Vaadeldavas ajavahemikus kuulusid
Nõukogude Eesti turistid „nomenkla-
tuuri”, ehk Jeep Leersseni mõttes eliiti.
Ka reisikirja kui kirjandusžanri piiridel
oli oma eripära, nii ametlike kirjandus-
institutsioonide poolt seatuna kui ka

tingituna lugeja huvidest. Et Ristikivi
reisikirja jõudmine Kodu-Eesti lugejani
oli ametlikult tõkestatud, siis Ristikivi
ja Beekmani Itaalia-reisikirjade kõr-
vuti lugemine ja võrdlus oli nende ilmu-
misajal praktiliselt ebareaalne ning
Eesti retseptsioonis olematu dimen-
sioon. Teatavasti ei võrreldud Beek-
mani ja Ristikivi Itaalia reisikirju ka
paguluse kirjandusruumis. Seetõttu
oleks imagoloogilise meetodi süstemaa-
tilise rakendamise kõrval olnud vaja ka
teisi žanri- ning kirjandusloolisi lähene-
misi. Mida lugeja reisikirjanduselt
ootas? Reisikirjanduse kui žanri kom-
munikatiivse situatsiooni mõistmiseks
oleks olnud vaja teisi näiteid Nõukogu-
de Eesti reisikirja retoorikast ning krii-
tilisest retseptsioonist.

Tuginedes oma doktoritööle kui ula-
tuslikult analüüsitud heuristilisele näi-
tele, on Anneli Kõvamehe edaspidistest
uurimustest oodata metakriitilist ref-
leksiooni imagoloogia kui meetodi
ümber ning selle võrdlemist semiooti-
kast pärinevate mudelite ja analüüside-
ga. Seda enam, et imagoloogia põhiteo-
reetikud pole neid sisulisi seoseid
semiootikaga dialoogiliselt arendanud.
Samuti oleks oluline suhestada ning
võrrelda imagoloogiat tänapäeva kir-
jandussotsioloogiaga: kultuurierinevu-
sed ning ettekujutused nendest võivad
kirjanduslikes tekstides tunduda leebe-
na, reisikirjades huvitava ja eksootilise
taga avanevad vaenud ja võimusuhted
jääda aga võõrale silmale tabamata.  
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