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karl ast rumor. lääs–ida–lääs.
Maailma lõpus ii. eesti mõttelugu
81. koostaja hando runnel. tartu:
ilmamaa, 2008. 383 lk.

„Eesti mõtteloo” peatoimetajal Hando
Runnelil on põnevaid mõtteid. Karl Ast
Rumorist olen alati rohkem teada taht-
nud, kui tean, aga mõte see mees mõt-
teloo sarja autorite hulka võtta tundus
esimesel pilgul ikkagi ootamatu. Kül-
lap tuli kahtlemine ka sellest, et seda
eelmise sajandi tippintellektuaali ja
-kirjanikku liiga vähe tuntakse. Glo-
baalne biograafia, selgema keskenduse-
ta jäänud tegevus ja looming.

Mitteilukirjandusliku Karl Ast
Rumori mittetundmise asjaolud on ise-
enesest piisavalt objektiivsed: pika aja
jooksul sündinud rohke publitsistlik
looming ajakirjanduses hajali, autor
pikka aega keelatud tegijate nimekirjas.
Nüüd räägivad raamatud ise (esialgu
kolmest kaks) sõnakalt nii autori kui ka
väljaandja eest.

Karl Ast Rumori äraolek algas aastal
1933 ning oli pikki aastaid vabatahtlik,
meelsusest ja poliitilisest protestist tin-
gitud. Eestist lahkumise asjaolud on
analüüsivalt kõneks triloogia esimest
raamatut lõpetavas tagasivaates „De-
mokraatliku Eesti loojakul”, mis oleks
sobinud ka käesoleva raamatu alustu-
seks. „Lääs–Ida–Lääs” laseb meil jälgi-
da, missuguseid ühiskondlikke ja vaim-
seid ülesandeid vabatahtlik maapagula-
ne aastatel 1933–1940 endale võttis,
mida ta tollases rahvusvahelises poliiti-
kailmas oluliseks pidas, mida asjadest

mõtles, kuidas aru sai. Saatesõnas
ütleb koostaja, et raamat esitab „mõist-
liku valiku autori ajaleheartikleist ja
erakirjadest, et valgustada tänasele
lugejale maailma, milles elati aastatel
1933–1940” (lk 7). Peale paari erandi
(Looming, Varamu) on „Lääs–Ida–
Lääs” kokku pandud päevalehes Uus
Eesti ilmunud kirjutistest. 

Vabatahtlikule Eestist äraolekule,
mille ajakirjanduslikke tulemusi käes-
olev raamat tutvustab, järgnes Teisest
maailmasõjast alanud sunnitud maa-
pagu, mis jäi eluaegseks. Omamoodi
tulevikuvaate leiab Ast Rumori kirjast
Tuglasele (11. VI 1940), millega raamat
lõpeb. Ast Rumor ei kahelnud tookord,
et – nagu ta kirjas ütleb – tuleb „hirmus
sõda”, milles vana maailm endisel kujul
püsima ei jää: „Lääne kultuur puru-
neb” (lk 374). 

Ast Rumori lugeja teab, et tema
puhul ei välista kaine analüüs rääkimist
kogetud elamustest. Kolme aheldatud
vangi nägemine Palestiinasse saabumi-
sel vallandab mälestused 1905. aastast
Eestis: „Läbi tundnud ja üle elanud kõik
selle, ei saa ma ka siin jääda tuimaks,
osavõtmatuks pealtvaatajaks. Mul hak-
kab lõpmata hale meel nii araablastest
kui ka juutidest” (lk 206–207).

Tuglasele kirjutades jõuab Ast
Rumor eesseisva traagilise aja läbiela-
miseni ning seda ehtrumorlikul viisil:
„Inimene ei saa mõtelda ainult mõistu-
sega. Ta mõtleb kogu oma olemusega:
instinktidega, tundmustega, harjumus-
tega, kogemustega, maitsega ja ala-
teadvusega. Meie juures – vähemalt
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minu juures – on kogu see suur komp-
leks takerdunud täielikult möödunud
sajandi ja käesoleva sajandi algusaasta-
te tõekspidamistesse ning ideoloogiasse.
Ma ei mahu ühiskonda, kus puudub isi-
kuvabadus.” Isiklikule tulevikule
mõteldes oli küpsenud kindel otsus
Euroopast lahkuda, sai Tuglas teada
(lk 374–375). 

Seda Ast Rumor kohe ka tegi. Pärast
pikemat peatumist Brasiilias möödus
viimane elukümnend New Yorgis. Kirja-
nikul valmisid kaks tõhusat mälestuste-
raamatut ja osa kolmandastki. Jätkas
ka poliitiline publitsist, kelle kirjutisi
loeme loodetavasti triloogia lõpuraama-
tust. Mõtteloolise Ast Rumori karakteri
püsivusest, nagu me seda triloogia
kahes esimeses raamatus tundma õppi-
nud oleme, võiks aimu anda katke
ühest 1968. aasta veebruaris kirjutatud
kirjast. Mälestuste kirjutamine oli
takerdunud ja memuarist püüdis Valev
Uibopuule seletada, mispärast:

„Mu huvi kuulub kogu maailmale,
mitte ühele rahvale või rahvusele. Meie
sajand on sõdade, vägivalla ja rahva-
ning rahvusmõrvade sajand. Tahaksin
tegev olla, karjuda ja protestida. Aga
kelle vastu sa protestid, kui sul kuulda-
vat häält pole! Maailm on paranoikute
käes. Nad on mõtetelt sundideede van-
gid, tegelikult – robotid. Tahan elada
selleks, et näha, kuhu suunavad para-
noikud maailma” (kiri 28. II 1968).

Ast Rumori kirjades, kuipalju neid
lugenud olen, on ta inimesena hästi näh-
taval. Seesama juures- ja nähtaval-olek
rikastab oluliselt ka triloogia teise raa-
matu rännu- ja poliitilist publitsistikat.

Kui „Lääs–Ida–Lääs” huvitab ja eel-
mine Ast Rumori raamat „Maailma
lõpus” lugemata on, tuleks nimelt triloo-
gia esimesest raamatust pihta hakata.
Triloogia lähtekohaks ja aineks on ini-
mese elu ja elulugu. „Maailma lõpus”
saatetekstis ütleb Hando Runnel, et
kolmeköiteliseks kujunev sari on sisult
„autori reisikirjeldus läbi omaenese elu,

mis pole kaugeltki ainult omaenese
oma, ja läbi selle imeliku, korrastama-
ta, ja raskesti korrastatava maailma,
kus tuli elades viibida” („Maailma
lõpus”, lk 10).

Missugune oli Ast Rumori vahekord
maailmaga? Tekib kiusatus ütelda, et
juba eelmise sajandi esimesel poolel,
kui ta Aafrikas, Euroopas ja Aasias
rännates meie jaoks selle raamatu kir-
jutas, oli ta maailma nägemises ja
mõistmises oma ajast ees. Pilt, mis
teda huvitas, mida ta nägi ja vahendas,
oli rõhutatult rahvusvaheline, pikema-
ajalisi arenguid kompav, globaalsust
aimav. Ast Rumor võis olla ja oli sisse-
elav ja süvenev vaatleja („Islami nai-
ne”, etüüdid tπehhidest rahvusena, pil-
did jaapani kultuurist). Ei saa lihtsalt
üle lugeda sellest, kuidas ta vene klas-
sikalise kirjanduse toel on iseloomusta-
nud tπehhi rahvuskarakterit: „Ta on
slaavlane Turgenevi ja Tπehhovi, ent
mitte Dostojevski ja isegi mitte Tolstoi
vaimus” (lk 121). 

Kaasahaarav on aktuaalsete poliiti-
liste arengute jälgimine ja nendega
kaasamõtlemine. Järelduste põhjenda-
mine oli enesestmõistetav ning konk-
reetset ainet selleks jätkus. Olgu näi-
teks, kuidas 1936. aastal Saksamaal
nähtu lubas rääkida suure sõja võima-
likkusest: „Aga fakt on, et saksa rahvas
ei mõtle enam, ei taha mõtelda: ta piir-
dub käsutäitmisega. Teda võib viia
kõikjale, maa- ja meresõtta, tulle ja tin-
na” (lk 76). Rohkeid märke totalitaar-
sest mõtteviisist leiab Ast Rumor aasta
hiljem ka Itaaliast (lk 161).

Kas raamat annab põhjust ka kirja-
nik Ast Rumorit meelde tuletada?

Publitsistika ja ilukirjanduse piiri
haprusele on koostaja tähelepanu juhti-
nud, aga küllap paneb lugeja seda ka
niisama tähele. Elavate dialoogiliste
piltidena on lahendatud mitmed pea-
tükid reisikirjas „Muljeid Pekingi tee-
konnalt“ ja mitte üksnes seal. Loen
Doonau külluslikku pildistust („Buda-

381

RAAMATUID 5-09:Layout 1  04.05.09  14:55  Page 381



382

pestis ja Ungaris”) ja aiman, kui huvi-
tav just kirjanikul seda kirjutada oli. Ei
saa mitte märgata, et poliitikas huvitab
Ast Rumorit inimene, kes võib olla nii
poliitika subjekt kui ka objekt. Inimese
ja ühiskonna suhete silmaspidamine
viib mõtteloolise haardega üldistusteni:
„Chiang Kaisheki isiklikust saatusest
näeme, et ühiskonna arenemise loogika
on tuhat korda tugevam inimese mõis-
tusest ja inimese tahtest. Kavaldatagu
nii palju kui tahes, ajaloo arengut ei
kavalda keegi üle. Olukord ise dikteerib
ajaloolisele isikule ülesande ning tegut-
semise suuna. Inimene peab oma mis-
siooni täitma, ükskõik kas see talle
meeldib või mitte” (lk 283).

Kirjanik Rumori kummalisest tõrju-
tusest Ast Rumori teiste rollide kõrval
kirjutasin „Maailma lõpus” ilmumisel
(Keel ja Kirjandus 2007, nr 10). Riiva-
misi, aga üliintrigeerivalt tuleb see tee-
ma esile ka käesolevas raamatus, just
artikleid toetama valitud kirjade kaudu.
Kirjas oma esimesele naisele Almale,
mis kirjutatud kohe Eestist lahkumise
järel 1934. aasta algul Marrakechis, on
peateemaks kirja saaja väljavaated
Marokos arstina töötama hakata. Kas
olla üllatunud, et jutt ka kirjutaja enda
kavatsustele kaldub ja niiviisi kirjani-
kuni jõuab? Ast Rumor teatab, et tal on
„suur isu” äri teha ja et on usku selle

ettevõtmise edukusse: „Kui tõesti nii
läheks, nagu praeguste väljavaadete
põhjal oletada võib, siis võiks umbes
viie-kuue aastaga end kindlustada ja
hakata l õ p l i k u l t  a i n u l t  k i r j a -
n i k u k s (lk 26, minu sõrendus – Ü. T.).

Miks ammune soov lõplikult ainult
kirjanik olla tookord täide ei läinud, see
raamat ei ütle. Jäägu siis ka lahtiseks,
kas soov end a i n u l t  k i r j a n i k u n a
tunda ülepea kunagi täide läks. Oli nii-
sugune täideminek tema isikueelduste
puhul ülepea võimalik?

Soovi tõsiduses ei pea me ometi
kahtlema. Kirjanikuks olemine tuli
tulevikuvisioonides aina uuesti esile.
Otsus Euroopast lahkuda, millest ta
teatas 1940. aastal kirjas Tuglasele, oli
eespool juba jutuks. Teadet lahkumis-
otsusest täiendas kujutlus oma sõja-
järgsest tulevikust: „Ma ei taha enam ei
poliitikat ega võitlust. Tahaksin ainult
veel konserveeruda vanas maailmas.
Peaks mul pärast sõda korda minema
omandada kusagil üsna mahajäänud
kolkas tükike maad ühes jõesuudme
või järvega, siis laskuksin sinna nagu
elevant oma elementi, kasvataksin
banaane, püüaksin kalu ja kirjutaks
ning kirjutaks miskit säärast, mida
enam keegi ei vaja ega loe” (lk 375).
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