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Toimetuselt

~1 'l esti avalikkuses õn juba mõnda aega 
rH sõna võetud kahel olulisel soospetsiifi- 
A Kiisel teemal. Laia poleemika osaliseks sai 

algselt ülimalt seksistlikuna esitatud emapalga 
idee, mis õnneks hiljem käidi välja vanema- 
palga nimetuse all, määratledes soosuhteid 
tunduvalt võrdsemalt. Samuti tekitas ulatus
liku diskussiooni võrdõiguslikkuse seaduse 
eelnõu. Nende teemade käsitlus õn olnud aga 
küllaltki ühekülgne. Mõlema teema puhul õn 
sooaspekt enamasti esile toodud vaid soorolli 
mõiste kaudu. Õn kritiseeritud stereotüüpseid 
soorolli ootusi ja sellega seoses õn arutletud 
natuke ühiskonna soolisustamise vahendajate 
~ perekonna, kooli ja meedia üle (iseäranis siis, 
kui eesti avalikkuses teadvustus kooliõpikute 
soolisustatus kui soostereotüüpide taasloomise 
viis). Seega eesti meedia õn eelistanud jääda val
davalt soosuhete käsitlemise pinnale ja kirjuta
da peamiselt kas sugude üksteisele lähendamise 
poolt või vastu. Nn. ühiskonna reformijad ja 
stereotüüpsete soorolliootuste kritiseerijad õn 
rõhutanud soolise võrdsustamise tähtsust, teise
le poole õn jäänud traditsiooniliste soorollimu- 
delite pooldajad. Esimesed õn siis pooldanud 
mentaliteeti ä la isad koju lastetuppa ja kööki, 
teisena nimetatud õn rõhutanud traditsioonili
se soolisustatud tööjaotuse olulisust nii avalikus 
kui isiklikus sfääris.

Tavaliselt ongi kogu diskussioon Eestis 
nende kahe leeri vastandlike soorolliarusaa- 
made väljajoonistamisega piirdunud. Kuid 
soouuringute valdkonnas õn meeste ja naiste 
palgaerinevused ja koduste tööde erinev maht 
vaid jäämäe veepealseks osaks. Sooarusaamad 
ja iseäranis soolised vastandused struktureeri- 
vad kogu ühiskonda ja kultuuri, mis tähendab 
sookäsituste jõudmist kõigisse meie väärtus- 
hoiakutesse ja normidesse. Seetõttu nimetame 
ühtesid töid “meeste” töödeks ja teisi “naiste” 
töödeks, seetõttu kuuluvad teatud teemad 
naistele ja teatud teemad meestele, teatud lii
gutused, käitumisstiilid ja suhtlusviisid õn nai
selikud, teised jälle mehelikud, teatud ruumid 
õn meeste ruumid ja teatud ruumid kuuluvad 
jällegi naistele jne. Isegi aeg õn soolisustatud. 
(Käesolevas Ariadne Lõnga numbris tegeleb aja 
soolisustatusega näiteks Malle Järve.) Pole vald
konda või teemat, mis ei kannaks endas varjatult 
või varjamatumalt soolisi konnotatsioone.

Selles mõttes õn oluline naistevastase vägi
valla ja prostitutsiooni temaatika jõudmine 
eesti avalikkuse huviorbiiti. Nende problee
mide üle diskuteerimine õn siiski aidanud 
Eestis vähendada sooproblemaatika ülimalt 
lihtsustatud mõistmist. Naistevastane vägivald 
sunnib paratamatult mõtlema, kuidas ja miks 
õn inimeste isiklik sfäär soolisustatud. Miks 
naisi stigmatiseeritakse, millised uskumused 
sellist märgistamist toetavad? Meeste ja naiste 
vaheliste suhetega tegelemise asemel nihkub 
rõhuasetus varjatud sooliste eelarvamuste 
analüüsile. Sama lugu õn kä prostitutsiooniga. 
Kui veel hiljuti arvas nii mõnigi Eesti avaliku 
elu tegelane, et just naisprostituut õn eelkõige 
see, kes oma kehamüügi loomulikustamise ja 
säilitamise nimel vaeva näeb, siis praegu õnneks 
hakkavad sellised seisukohad taanduma.

Selles, et eesti meediasse jõuab nii teemade 
kui kä käsitlusviiside poolest mitmekesisemat 
sooproblemaatikat ja avalikkuse huvi selle 
teema vastu üha kasvab, õn oma osa kindlasti 
kä eesti ühiskonnas valitseva ultraparempoolse



ideoloogia ammendumisel. Sotsiaaldemo
kraatidega koos saavad suurema sõnaõiguse 
ja kandepinna eesti feministid. Feminismi 
mõiste positiivset mainet kujundada, samuti 
ühiskonna soolist “läbikomponeeritust” esile 
tuua ongi püüdnud eesti feministe ja feminis
me tutvustav populariseeriv raamat Tilliga ja 
tillita. Retsepte eesti feministidelt (2003). Kuid 
see raamat ei lähe sootemaatika arutluses liiga 
sügavale, jäädes siiski rangelt oma žanri raami
desse. Seetõttu julgeb Ariadne Lõnga toimetus 
lugejatele, kelle feminismihuvi ei piirdu üksnes 
maitsmismeele rahuldamisega, soovitada hil
juti ilmunud esimest eestikeelset feministlikku 
mõttelugu sügavamalt esitavat ja analüüsivat 
teksti. Selleks õn Anu Koivuneni ja Marianne 
Liljeströmi poolt koostatud artiklikogumik 
Võtmesõnad. 10 sammu feministliku uurimiseni, 
mis ilmus esmakordselt 1996. aastal Soomes. 
Selles raamatus kirjutavad soome feministli
kud teadlased lahti 10 feministliku ideoloogia 
seisukohalt olulisimat võtmesõna. Täpsema 
ettekujutuse saamiseks sellest raamatust tasub 
lugeda käesolevas Ariadne Lõnga numbris selle 
raamatu kohta avaldatud retsensiooni. Lisaks 
neile kahele raamatule aitab eesti feministlikku 
diskursust laiendada ja mitmekesistada sellel 
sügisel Tallinna Pedagoogikaülikoolis esma
kordselt avatud soouuringute lisaeriala, mille 
õppejõududeks õn Ariadne Lõnga lugejatele 
juba tuttavad autorid.

Ariadne Lõnga neljandas numbris õn põhi
rõhk traditsiooniliselt eesti ühiskonna ja kul
tuuriga seotud problemaatika asetamisel femi
nistliku diskursuse voolusängi ning nagu ikka, 
õn lisatud olulisi tõlkeid feministlikelt teoreeti
kutelt. Käesolevas Ariadne Lõngas õn avaldatud 
kaks feministliku diskursuse arengu seisukohalt 
praegu juba kanooniliseks muutunud teksti: 
Julia Kristeva “Naiste aeg” koos selgitava järelsõ
naga Tiina Kirsilt ja Laura Mulvey feministlikku 
filmiteooriat rajada aidanud artikkel “Visuaalne 
nauding ja narratiivne kino”.

Eesti teadlaste artiklid hõlmavad väga erine
vaid uurimisvaldkondi sotsioloogiast filosoofia
ni. Kirjandusteadusega õn seotud kaks artiklit. 
Eve Annuk analüüsib oma artiklis “Naised ja 
kirjanduslugu: tuntud ja tundmatu Ilmi Kolla” 
nõukogudeaegset eesti kirjanduskaanonit ja 
naisautori kohta selles. Artikli autor kritiseerib 
Ilmi Kolla elu ja loomingu seniseid käsitlusi, 
asetades need arhiivimaterjalide valgusel uude 
tõlgendusraamistikku. Leena Kurvet-Käosaare 
artikkel “Salatud ja omakstunnistatud keha Vir
ginia Woolfi, Anais Nini ja Aino Kallase noor- 
põlvepäevikuis” õn mõtteliseks järjeks 2001. 
aasta Ariadne Lõngas ilmunud artiklile “Enese 
loomine kirjanikuna Aino Kallase ja Virginia 
Woolfi päevikuis” Käesolevas artiklis uurib 
Kurvet-Käosaar keha kui autobiograafilise 
identifikatsiooni aluse kohalolu ja puudumist, 
avalike ja privaatsete kehade suhet ja kehapolii- 
tika jälgi päevikutes.

Sotsioloog Katri Eespere läheneb artiklis 
“Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erine
vate vaatenurkade ristteel - tütarlaste ning arsti
de nägemused” söömishäiretele mitte kui psüü
hilisele häirele, vaid kui sotsiaalsele probleemile, 
uurides, kuidas konstrueeritakse söömishäirete 
põhjusi ning olemust. Malle Järve analüüsib 
artiklis “Ajakasutus läbi sooprisma Eestis ja 
Euroopas” Eestis töötavate meeste ja naiste 
ajakasutuse erisusi Euroopa võrdluskontekstis 
ja vaidlustab laialtlevinud müüdi, mille järgi 
meeste elu õn Eestis pingelisem kui naistel.

Tiina Raitviir seab artiklis “Naised firmajuh
tidena” endale eesmärgi selgitada, kui suur õn 
naiste osakaal 2002. a. avaldatud Äripäeva TOP- 
ides naistegevjuhtide ja -omanikena ning kuidas 
läheb naistegevjuhtidega firmadel võrreldes 
meestegevjuhtide firmadega majanduslikult.

Folkloriste esindab Andreas Kalkun väga 
põneva artikliga “Seto naisautobiograafide 
maailm”, milles ta analüüsib patrilokaalse 
perekonnakorra ning usuliste tõekspidamiste 
kajastusi 20. sajandi 20.-30. aastail kogutud 
seto naiste autobiograafilistes lauludes. Usun-



Toimetuselt

diuurija Tiina Vähi osutab artiklis “Kuidas 
naistest said nõiad õhtumaade mütoloogiates, 
demonoloogiates ja nõiaprotsessides?” mit
metele usundilis-mütoloogilistele taustadele ja 
filosoofilis-teoloogilistele käsitlustele, mis õn 
kujundanud õhtumaade mütoloogiates välja 
deemonliku naise stereotüübi, millest hiliskesk- 
aegsetes ja varauusaegsetes demonoloogilistes 
õpetustes ja nõiaprotsessides said naisnõiad. 
Artikkel jaotub temaatiliselt kaheks: sissejuha
tavaks ja teoreetiliseks esimeseks osaks, kus esi
tatakse näiteid õhtumaade dualistlikest mõtle- 
mistraditsioonidest, mütoloogiatest ja rahvaus
kumustes!, ning mahukamaks teiseks osaks, mis 
käsitleb naisnõia stereotüüpi demonoloogiates 
ja nõiaprotsessides. Käesoleva ajakirja numbris 
avaldame artikli sissejuhatava osa.

Filosoof Endla Lõhkivi kirjutab artiklis 
“Pluralism tunnetusteoorias: Helen E. Longino 
sotsiaalepistemoloogiline lahendus traditsioo
nilise ratsionalismi ja sotsioloogilise relativismi 
tülile” feministliku teadusfilosoofi Helen E. 
Longino poolt pakutud lahendusest pikaajali
sele vaidlusele teadmissotsioloogide ja teadus
filosoofide vahel.

Tõlkeprobleemide ja sooproblemaatikaga 
tegeleb kaks artiklit. Riitta-Ilona Märka uurib 
artiklis “Sooaspekt ja selle keeleline ülekanne: 
Emil Tõde Piiririik”, kas ja kuivõrd õn säilinud 
Emil Tõde originaaltekstis sisalduv sooline mit
metähenduslikkus selle raamatu tõlkes. Raili 
Põldsaar kritiseerib aga artiklis “Identiteedi 
keerdkäigud: Simone de Beauvoiri Teine sugu
pool eestikeelses tõlkes” Simone de Beauvoiri 
Teise sugupoole 1997. aastal ilmunud eestikeelset 
tõlget.

Kultuuriuurija Loone Ots näitab artiklis 
“Ajakirja Siluett kasvatuslikust rollist ilmumise 
esimesel viisaastakul (1958-1963)”, kuidas Silue
ti varase perioodi funktsioon tänu haritud ning 
asjalikule tegijaskonnale laienes pelgast uute 
moodide vahendajast ühiskonna kasvatajaks, 
läänemõjulise uue esteetika ning vahepeal põlu 
all olnud vana käitumismudeli vahendajaks.

Käesoleva numbri ilmumise eest oleme 
eelkõige tänu võlgu Avatud Eesti Fondile, Eesti 
Kultuurkapitalile, samuti Eesti Naisüliõpilaste 
Seltsi Toronto Koondisele ja Mare Taageperale. 
Samuti täname hea koostöö eest Eesti Nais- 
uurimus-ja Teabekeskust (ENUT), Tallinna 
Pedagoogikaülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi 
ja kõiki teisi, kes õn näinud vaeva uue Ariadne 
lõnga valmimise nimel. Suured tänud kä aja
kirja kolleegiumile, tõlkijatele, toimetajatele, 
retsenseerijatele, nõuandjatele.

Peatoimetaja 
Anne Lill

Tegevtoimetajad
Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus



Seto naisautobiograafide 
maailm
Andreas Kalkun

sajandi alguses õn seto naistelt 
üles kirjutatud hulgaliselt auto

biograafilisi improvisatsioone. 
Enamasti pole neid talletanud haritud folklo
ristid, vaid need õn kogutud setode endi poolt. 
Sellistes tekstides õn erakordselt keeruliselt 
põimunud fiktsioon ja reaalsus või siis tradit
siooniline ja selgelt individuaalne aines. Taoliste 
tekstide raskelt määratletavuse, aga kahtlemata 
kä nende loojate soo ja marginaalse päritolu 
tõttu õn need senini jäänud igasuguse uurijate 
poolse tähelepanuta.

Lähteallikad
Vaatlen artiklis 24 seto naise1 eluloolaulu. 

Tekstid pärinevad põhiosas Samuel Sommeri 
(S) rahvaluulekogust, 4 teksti õn Eiseni stipen

diaatide (E, StK) ning üks tekst ERA kogust. 
Eluloolaule ega nende osi pole enne minu 
käsitluste ilmumist publitseeritud2 ning neid 
säilitatakse Eesti Rahvaluule Arhiivis. Tekstid 
õn kogutud aastatel 1925-1935 nii Põhja- kui 
Lõuna-Setomaalt: Järvesuu, Luhamaa, Mere
mäe, Mäe, Satserinna ja Vilo valdadest. Tekste 
õn otsitud, kasutades selleks Eesti Rahvaluule 
Arhiivi laulude nimestikke (aga kä Paul Hagu 
koostatud Sommeri kogude elektroonilist 
registrit), kuid suur osa neist õn leitud juhus
likult - improvisatsioone, pühenduslaule, 
paabapraasnikulaule jms. lugedes. Kuna varem 
pole seto laulude käsitlustes kunagi räägitud 
elulooliste improvisatsioonide olemasolust, 
eeldades, et sellist “laulutüüpi” pole olemas3, 
siis ongi autobiograafilised tekstid rahvaluule
kogudest suhteliselt raskesti leitavad, nad õn 
improvisatsioonide amorfses ja “hämaras mää
ramatuses”.

Autobiograafilised tekstid erinevad suuresti 
mahult (pikim tekst 946-värsiline, lühimad 
paarikümne värsi pikkused), paljudel juhtudel 
eelneb eluloolaulule lühem või pikem üleskir
jutaja koostatud või lauliku dikteeritud proosa- 
biograafia. Mõnedelt autobiograafidelt õn üles 
kirjutatud rohkem kui üks elulooline improvi
satsioon (nt. Sondsu Annal, Jänessoo Nataljal, 
Kõivo Annal jt.).

Enamus vaadeldavatest naisautobiograa- 
fidest, kelle vanus või sünniaeg õn teada, õn 
keskealised naised. Kui üleskirjutajate kirjuta
tud numbreid uskuda, õn noorim autobiograaf 
18-aastane abielunaine Anna Kaljusaar ja vanim 
102-aastane lesk Jevdokia Kandle. Naiste hulgas 
õn nii abielunaisi, leski kui vanatüdrukuid, 
samamoodi õn esindatud kä erinevad sotsiaal
sed kihid - poepidaja tütrest kerjuseni. Laulude 
üleskirjutajateks õn enamasti kohalikku pärit
olu noored (Mihail Peramets, Ekaterina Põllula, 
Nikolai Oinas, Anna Tammeorg, Dimitri 
Karnask jt.) või õn tuvastatavad lausa lauliku
te lähisugulastena (Iwan ja Timmo Vabarna, 
Agrafina Jänessoo jt.). Elulooliste improvisat



sioonide suhteliselt rohke esinemine kohalike ja 
lähedaste üleskirjutajate materjali hulgas räägib 
ametlikust folkloristikast ja selle ideoloogiaist 
puutumatute kogujate naiivsusest või süütusest, 
mille tõttu õn kogutud kä “olematuid” žanre 
või kaheldava folkloorse väärtusega tekste, mis 
koolitatud rahvaluulekogujatel ehk talletamata 
oleksid jäänud. Samas vihjab see kä elulooliste 
laulude intiimsele ja mitteavalikule loomusele, 
mistõttu neid oligi võimalik esitada vaid suhte
liselt lähedastele inimestele.

Autobiograafilisi laule uurides olen teadli
kult keskendunud vaid eluloolistele tekstidele 
enestele ning neid ümbritsevatele para- ja meta
tekstidele, jättes uurimata, millisena kajastub 
konkreetsete autobiograafide elu kirikuraama- 
tuis või muulaadseis säilinud dokumentides.

Nähtamatud tekstid
Eesti folkloristika õn eelistanud kasutada 

regilaulu vahendina, mille kaudu jõuda teksti- 
eelsete hüpoteetiliste tekstide ja maailmadeni. 
Meile ajas justkui liiga lähedal seisva lauliku ja 
tema loodu uurimisest tähtsamaks õn peetud 
traditsioonilise poeetika analüüsi või müüdikat- 
kete otsimist (vt. nt. Arukask 2000, 57-59). 19. 
sajandi lõpu või 20. sajandi alguse laulikut käsit
letakse kui unustajat ja traditsiooni tuumast 
kaugenenut, kelle käes õn riknenud nii regilaulu 
algne tekst kui kä mõte. Sama ideoloogia tõttu 
°n kä improvisatsioonilised tekstid folkloristide 
poolt justkui stigmatiseeritud.4 Selliste tekstide 
ajaline lähedus uurijale ning liiga tugev seotus 
oma naisloojaga, aga kä piiripealsus klassika
lise folkloori mõiste jaoks, õn muutnud nad 
ebaprestiižseks uurimisaineks.

Püüan vabastada seto naiste loodud impro
visatsioonid sellisest negatiivsest märgistatusest 
ja käsitlen tekste sünkrooniliselt. Alavääristama
ta nende loojat pelgalt meenutajaks või ürgsest 
traditsioonist järgi jäänu mugandajaks, püüan 
näha tekste sellistena, nagu nad õn, täiuslike 
ja ainuvõimalikena nende loomishetkel. Minu

jaoks õn seto naiste poeetilised autobiograafiad 
suurepärased dokumendid argiajaloost, mis 
peegeldavad elu patrilokaalses perekonnas, aga 
kä nende loojatele omast esteetikat ja teksti- 
loomemeetodit. Õnneks pole lihtsate ja kirja
oskamatute talunaiste, kelle hääl sureb tavaliselt 
koos nende kehaga, poeetilised elulood kadu
nud, vaid õn rahvaluulekogumisaktsioonide 
tõttu kirja pandud ja arhiivikeldreis puutuma
tutena meieni jõudnud.

Siinkäsitletavad autobiograafilised tekstid 
õn enamasti ainus kirjalik jälg, mis 20. sajandi 
alguses elanud lihtsatest seto naistest õn järele 
jäänud. Me teame selle aja eesti linnainimestest 
ja nende argimaailmast päris palju, kuna neilt 
õn säilinud lugematuid päevikuid, kirju, raama
tuid ning muid dokumente. Aga kirjaoskama
tud seto naised õn surnud kä 20. sajandi alguses 
enamasti nii, et ainus kirjalik informatsioon 
nende isiku kohta õn sünnist, laulatusest ja 
surmast teavitavad sissekanded kirikuraamatus. 
Seto naistelt kogutud traditsiooniline folkloor, 
aga eriti improvisatsioonilised laulud, annavad 
võimaluse kuulda kä nende naiste häält ja heita 
pilk nende maailma.

Setode improvisatsioonilised laulud ning 
surnu- ja mõrsjaitkud olid tekstid, mille iseloom 
võimaldas või lausa nõudis ülimalt isikliku, 
oma emotsioonide ja kogemuste sõnastamist. 
Seto surnuitkud õn täis eluloolisi ekskursse ja 
meenutusi, mõrsjaitkudes õn traditsiooniliste 
vormelite ja motiivide kõrval kä väga konkreet
setele isikutele ja situatsioonidele viitavaid kir
jakohti. Improvisatsioonid ja pühenduslaulud 
aga reflekteerivad veelgi ilmsemalt ainukordset 
laulmishetke (või üleskirjutamissituatsiooni) 
ning lauliku suhtumisi ja meeleolusid.

Sugupoolega tekstid
Seto eluloolaulud, nagu kä enamik muud 

laululist folkloori, õn kogutud naistelt. Pole 
mingit põhjust pidada folkloorseid tekste 
sooliselt neutraalseiks ning aktsepteerida kaua



kehtinud folkloori dekontekstualiseerimist 
ja depolitiseerimist.5 20. sajandi alguse seto 
kultuur oli väga selgelt sugupoolitunud, naiste 
ja meeste bioloogiline sugu õn määranud ära 
nende sotsiaalse ja majandusliku positsiooni 
külas ja peres, nende võimalused eneseväljen
damiseks, neile antava kasvatuse ning neilt 
oodatavad käitumismallid. Kahtlemata pole kä 
rahvalauliku looming mingi “asi iseeneses”, vaid 
õn mõjutatud loojast, tema soost ja sotsiaalsest 
keskkonnast.

Suuline pärimus õn oma loomult sugupoo
litunud, “traditsioon” õn väga mitmekesine, see 
pole kaugeltki “kohaliku meelsuse” homogeen
ne illustratsioon, vaid õn väga tihedalt seotud 
esitajate sotsiaalse asendi, nende sugupoole, 
klassi jms-ga. Samuti õn selge, et suuline päri
mus ei peegelda lihtsalt varem eksisteerinud ja 
tardunud sotsiaalset reaalsust, vaid pigem loob 
või taasloob, toetab või õõnestab laulikute või 
jutustajate igapäevast maailma, selle sotsiaalseid 
praktikaid ja kultuurilisi vorme (vt. Raheja 
1997a, 6). Rahvalaulud peavad ühelt poolt ülal 
ja kindlustavad antud ühiskonnas kehtivaid 
soolisi stereotüüpe ning tõekspidamisi (repro
dutseerivad argiteadmisi sugudevahelisest rolli
jaotusest ning hierarhiast), kuid teisalt annavad 
nad traditsiooni tundjale teatud juhtudel 
võimaluse ja vabaduse väljendada oma rahul
olematust, ahastust, viha või resignatsiooni.

Samamoodi illusoorne ja lihtsustav õn kä 
ettekujutus ühtsest “naise häälest”, mis naiste 
loodud folklooritekstidest peaks vastu kajama. 
India naiste laule uurinud Gloria Goodwin 
Raheja peab ühtsest “naiste häälest” rääkimist 
küsitavaks kasti- ja klassierinevuste, aga kä 
konkreetsete naiste erineva perekondliku staa
tuse jmt. põhjuste tõttu (1997b, 174). Kuigi näi
teks antud juhul käsitletavad eluloolised tekstid 
pärinevad samast ajast ja väga sarnastes oludes 
(seto patrilokaalne küla, sarnane usundiline, 
majanduslik ja hariduslik taust) elavatelt nais
telt, õn selge, et emade ja tütarde, leskede, vana
tüdrukute ja abielunaiste “hääled”, mis kostavad

lauludest, õn erinevad ja mõnikord üksteisele 
vastandlikudki. Niisiis, “naise perspektiiv”, mis 
õn seto eluloolauludes, erineb küll kindlasti 
meeste omast, kuid pole oma mikrotasandil 
siiski unitaarne.

Lauldud või üleskirjutajale dikteeritud elu
looliste improvisatsioonide vormiks õn seto 
versioon Kalevala-mõõdulisest laulust. Kä 19. 
sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses, kui setodelt 
hakati rahvaluulet üles kirjutama, valdasid 
naised traditsioonilist lauluvormi nii hästi, 
et peale laulude meenutamise ja kordamise 
võisid nad vabalt toota uusi regilauluvormilisi 
tekste. Nii Samuel Sommeri seto vanavara
kogus (124 648-leheküljeline kogu aastaist 
1922-1936) olevad rohked improvisatsioonid, 
Miko Ode pikad laulud “Setokeste laulude” III 
köites kui Anne Vabarnalt kirja pandud tohutu 
hulk regilaule (umbes 150 000 värssi) viitavad 
regialaulu laulmise hõlpsusele ning selle vormi 
üldisele valdamisele.

Kä autobiograafilised improvisatsioonid 
manifesteerivad oma olemasoluga laulikute 
vabadust väljendada end regilaulu poolt paku
tavaid võimalusi kasutades. Kirjapanduna õn 
hetke-ajel loodud ja konkreetse auditooriumiga 
arvestav suuline tekst saanud improvisatsiooni 
nimetuse, ning sellisena õn tal potentsiaali kõne
tada lugejaid kä pärast oma esitushetke. Jäädvus- 
tatuna õn algselt voolav ja muutlik suuline pihti
mus saanud kirjaliku teksti omadused, see omab 
üht ja kindlat kuju ning õn jäik ja unitaarne.

Läbipaistev skriptor ja pihtiv 
naine
Pihtimine õn Foucault’ järgi (1998, 49) 

diskursiivne võimusuhteid paljastav rituaal, 
kus rääkiv subjekt õn kä lausungi subjektiks. 
Pihtida ei saa ilma reaalse või kujutletava teise 
osapooleta, teine osapool õn pihtimuse eeldu
seks, ta sunnib subjekti pihiks, annab pihtijale 
hinnangu ja mõistab kohut ta üle, karistab, 
annab armu, lohutab ja lepitab. Seto naiste



autobiograafiliste pihtimuste üleskirjutajaiks 
õn paljudel juhtudel olnud laulikuga samast 
soost lähisugulased (tütar, õde) või siis samas 
külas või vallas elavad kirjaoskuse omandanud 
noored. Kuna informant ja skriptor õn suh
teliselt lähedased üksteisele, mis õn muutnud 
kogumissituatsiooni sarnasemaks nende teks
tide loomulikule esitussituatsioonile, õn kä lau
likud justkui dialoogis skriptoritega. Tekstides 
õn rohkelt pöördumisi üleskirjutaja poole või 
mõtisklusi teksti edaspidise saatuse üle. Laulik 
usaldab üleskirjutajat, tema jaoks õn skriptor 
täpne reaalsuse jäädvustaja, ta õn kui läbipaistev 
klaas, mis ei muuda ega moonuta esitatud teksti. 
Kirjaoskamatu Kandle Jevdokia samastub kirju
tamise ja kirjutajaga, ning laulab sellest, kuidas 
ta nuttis oma autobiograafiat kirjutades.

Tiiässigi mu meelekese, 
helLä mino hingekese, 
kui ma iki kirjotõh, 
pilli silmapisarit.

S 82728/9 < Setomaa, Vilo v., Vilo k. < 
Koi o k. - Mihail Peramets < Jevdokia Kandle 
(Kõomägi), s. 1900 (1934)

(Kui sa teaksid mu meelekese, / hella mu 
hingekese, / kuidas ma nutsin kirjutades, / pii
lusin silmapisaraid.)

Foucault’ järgi õn pihtimise sund meisse 
nii sügavale sisse kasvatatud, et me ei taju, 
et see oleks põhjustatud meid piirava võimu 
poolt. Kä seto naiste jaoks õn olnud oma elust 
rääkiva teksti tootmine pigem teraapia (nagu 
selgub üleskirjutajate märkustest, õn naised 
eluloolisi improvisatsioone esitades sageli 
nutnud) või intiimne põlvkondade vaheline 
kogemuste vahetamine (tütardele ja poegadele 
pühendatud või esitatud elulood) kui sundus. 
20. sajandi alguse patrilokaalses seto külas, kus 
naisel polnud just palju alternatiivseid võima
lusi eneseväljenduseks, oli laulmine traditsiooni

poolt sätestatud ja aktsepteeritud sündmustel, 
kohtadel ja vormis väheseid võimalusi, kus 
naine võis avalikult (pulmad, matused) või 
vähemavalikult (kodused tööd, naiste peod) 
end väljendada, osaledes looja või esitajana 
laulmis- või itkemissituatsioonis.

Regilaul ja maailmapilt
Seto naiste eluloolised improvisatsioonid õn 

regilaulud, aga regilaululisus pole kindlasti vaid 
tähenduseta ja neutraalne, teksti sisulise poole
ga vähe seotud vormi küsimus. Kui seto naised 
loovad oma autobiograafilisi tekste, kasutades 
selleks traditsioonilist regilaulu vormi, siis 
tähendab see seda, et koos regilaulu poeetilise 
aparaadiga transporditakse uude teksti kä regi
laulule iseloomulikud alliteratiivsed sõnapaarid, 
vormelid, motiivid ning võibolla kä mõttemu- 
delid ja süžeekäigud. Kas tekst kirjutab end 
naiste kaudu?

Tõepoolest, kui eluloolauludes esineb tra
ditsiooniline motiiv “Puud pole ühepikkused”, 
võime näha, kuidas see improvisatsioonilisse 
teksti impordituna toob kaasa kä endas sisalduva 
ideoloogia. Antud motiiv - ärge põlake teineteist, 
hoolimata erinevustest - omab sama tähendust 
nii eluloolauludes kui mujal lüürikas. Kuid palju 
enam õn näiteid, kus autobiograafid võtavad tra
ditsioonilise vormeli või motiivi ja annavad neile 
väga intiimse ja individuaalse tähenduse.

Nagu võib eeldadagi, õn näiteks kosjamo- 
tiivid eluloolistes improvisatsioonides nii oma 
poeetika kui ideoloogia poolest traditsiooni 
järgivad. Vähem traditsiooniga seotud teemad, 
näiteks tulekahju-motiivid, aga näitavad regi- 
laulu-aparaadi paindlikkust ja laulikule paku
tavate võimaluste rohkust. Ebatraditsiooniline 
aines võib kohanduda väga mitmel moel tra
ditsiooni poolt pakutavaga. Neli autobiograafi 
räägivad neid tabanud tulekahjust: Tuli yks tekk' 
surno kur'a, / pallav palio pahandust, ütlevad 
esmalt neist kolm. Kuid põlemise või ligunemi
se edaspidises kirjelduses kasutavad naised väga



erinevaid motiive. Sondsu Anna laenab motiivi 
kodu kadunud, järv jäänud lüroeepilisest laulust 
“Leemeleht”; Soepoja Maar'a kirjeldab oma 
loomade tulle jäämist “Kulla põlemisest” päri
nevate värssidega ning Tammelehe Uljana ja 
Perametsa Anna kasutavad kumbki erinevaid 
motiive karjase- ja vaeslapselauludest (vihm üle 
vaeslapsest, linik ligunenud, kuusk koduks). Tule- 
kahju-motiivide erinev teostus õn kui poeetilist 
süsteemi tundva lauliku vabaduse ja vormist 
sõltumatuse manifestatsioon.

Kuid samamoodi, nagu teksti vorm võib 
mõjutada teksti sisu, õn kä enamus seto naiste 
autobiograafiate ideoloogilistest ja struktuurilis
test iseärasustest tingitud nende autorite sotsiaal
sest keskkonnast ja neile määratud rollidest.

Naise rollid
Naiste elu õn 20. sajandi alguses jäigalt struk- 

tureerinud traditsiooniline seto külas kehtiv pere- 
konnasüsteem ja selle poolt naisele antud rollid 
(tüdruk, mõrsja, noorik, ema; aga kä kardetavad 
lese, hoora ja vanatüdruku staatused) ning see 
peegeldub kä vaadeldavates autobiograafilistes 
improvisatsioonides. Samamoodi peegelduvad 
eluloolistes improvisatsioonides kä autobiograafi- 
de hinnangud oma elule ja ühiskonna poolt mää
ratud rollidele. Niisiis õn sarnasused seto naiste 
poeetilistes autobiograafiates determineeritud 
ühelt poolt sama poeetilise süsteemi kasutamise, 
kuid teisalt kä sarnase sotsiaalse keskkonna poolt. 
Autobiograafide positsioon peres ja külas, nende 
valikud ja võimalused õn olnud sarnaselt piiratud 
ja ettemääratud. Kõigi abiellunud naiste elu õn 
seotud küllaltki sarnaste sündmuste ja emotsioo
nidega ning sarnased õn kä hinnangud, mis teatud 
eluaetapile või naise staatusele tekstides antakse. 
Õn üsna ootuspärane, et iga autobiograaf, kes õn 
abiellunud, võrdleb oma tekstis elu enne ja pärast 
abiellumist, kasutades selleks traditsioonilisi naise 
ja neiu elu vastandavaid motiive, või iga lesk võrd
leb oma staatust ning hierarhilist positsiooni enne 
ja pärast mehe surma.

Seto naiste autobiograafilises tekstikorpuses 
õn siiski küllaltki erineva saatusega naisi (lesed, 
vanatüdrukud, abielunaised, mitu korda abi
ellunud naised jne.), nii et isegi need paarküm
mend suhteliselt juhuslikult valitud vaadeldavat 
teksti annavad huvitava läbilõike 20. sajandi 
alguse seto naiste maailmast.

Seto külades õn kä 20. sajandi alguses valitse
nud patrilokaalne perekonnakord, süsteem, mille 
olemust ja mõjusid kinnitavad kä eluloolised imp
rovisatsioonid. Patrilokaalse korra järgi peavad 
tütred lahkuma abielludes oma sünnikodust ja 
minema uude suurperre. Selline lahkumine õn 
olnud seto naiste jaoks traumaatiline kogemus ja 
initsieerivas pulmarituaaliski õn sel puhul mani
festeeritud sümboolset neiu surma ja nooriku 
sündi. Naised laulavad eluloolauludes oma pinge
listest suhetest uue hõimu naisliikmetega, aga kä 
suurpere sisestest võimupingetest jms.

Elulugudes kirjeldatakse sageli rõõmu, mida 
naised õn tundnud, kui nad abielunaistena õn 
saanud külastada oma lapsepõlvekodu.6 Suur 
osa Kõolehe Pelagei ja Jänessoo Natalja eluloo- 
laulust sisaldabki “kost'mah käümisega” seotud 
teemasid. Setode komme, kus külapühade või 
kirmaskite ajaks kutsuti külla mehele läinud 
tütreid ja õdesid (vt. kä Tampere 1960, 203), 
andis uude hõimu läinud noorikutele või
maluse minna ajutiselt tagasi oma perekonna 
juurde. Kõolehe Pelagei igatseb oma eluloo- 
laulus maarjapäeva, et saaks minna oma leseks 
jäänud ema vaatama, Jänessoo Natalja aga teeb 
oma autobiograafias etteheiteid vennale, kes 
vanemate surma järel ei kutsu teda lihavõtete 
ajal enam kodu kosfma.7 KosTmise teema 
tähtsus seto naiste eluloolauludes näib vihjavat 
kä kosimisele kui elulooliste tekstide ühele tõe
näolisele esitussituatsioonile. Paabapraasnikule 
sarnane kitsa ringi pidu ning erinevate naiste- 
põlvkondade kokkusaamine andis hea võima
luse nii nostaligiliste lapsepõlvemälestuste kui 
olmeitkulaadsete tekstide esitamiseks. Nooriku 
seos oma lapsepõlvekoduga õn katkenud täiesti 
alles siis, kui teda ei kutsuta enam kost'ma.



Ar'a kui kuuli mul esekene, 
mulda viidi maamakõnõ, 
jää-s mul kulda kostipaika, 
häirmäst hällüpaika.
Hot' ommõ kotoh mul uma veli, 
kallis ommõ imekana.
Õka tä inäp kodo kutsu-i, 
õgal aol arva-ie.
Jätt tä uma unõssihe, 
imekana kaotsihe, 
oo, no mino velekeist, 
kallist imekanakõist!
Setä tiiä-s mu hellä hingekene, 
myista-s mu mar'a meelekene, 
kui yks tulõ no tuu tünn, 
astus tuu aokõnõ, 
kui yks liigus lihavõõdõq, 
munaaigu moro pääle, 
minno no kostuma kutsuta-ie, 
armas kost'ma arvata-ie.

S 110298/9 < Setomaa, Vilo v., Mäe k. < 
Agrafina Jänessoo - Natalja Jänessoo (1935)

(Ära kui suri mu isakene, / mulda viidi 
mammakene, /ei jäänud mul kullast külastus- 
paika, / õielist kiigupaika. / Kuigi õn mul kodus 
oma vend, / kallis õn ema kanakene, /ega ta 
enam kodu ei kutsu, / igal ajal heaks ei arva, 
! jätab ta oma unustusse, / ema kana kaotsi. / 
Oo, minu venda, / kallist ema kanakest! / Seda 
ei teadnud mu hell hingekene, / ei mõistnud 
mu marja meelekene, / kui tuleb too tund, / 
astub too ajakene, / kui liigub lihavõte, / muna- 
aeg muru peale, / [et] mind ei kutsuta külla, / 
armast külaliseks ei arvata.)

Eluloolaulude lauljad kordavad oma teksti
des traditsioonilisi kaebusi liiga noorelt mehele 
panemise pärast. Samamoodi kurdavad nais- 
autobiograafid, et vanemad ei lasknud neil 
õiget kosilast oodata või valisid neile tulevase 
mehe ise. Naiste eluloolaulude eelnimetatud 
motiivides peegeldub seto perede hirm selle

ees, et nende tütar võiks jääda liiga kauaks sün- 
nikoju ning temast võiks saada vanatüdruk. 
Patrilokaalse suurperesüsteemi jaoks õn olnud 
tütar, kes ei saa mehele ja jääb isakoju, kasutu 
ja perekonda nõrgestav. Kui abielunaisi hakati 
peale abiellumist kutsuma nende mehe nime 
järgi, siis vanatüdrukuid hüüti kogu elu nende 
isa või isatalu järgi, märkimaks nende kuulu
vust.8 Suurpere patriarhi surres või vahetudes 
halvenes tüüpiliselt abiellumata ja perekonnast 
sõltuva naise staatus järsult. Näiteks pimeda 
vanatüdruku Lepiku Irina autobiograafia algu
ses kirjutab rahvaluulekoguja tema tüüpilisest 
vanatüdruku elust. Pimedast Irinast õn peale 
tema isa surma saanud oma venna maa peal 
elav kerjus, kes elatab end arstimise ja näpu
tööga.

“Rahvalaulik Irina Lepistik õn sündinud 
... (Ristitud Salesjas) a. Vilo külas Vilo vallas 
Prooska tütrena. Isa oli tal tegelik põllumees. 
Irina Lepistik ei ole mitte abielus ja sellepärast 
ei ole tal lapsi kä mitte. Laulud õn ta iseenesest 
omandanud, ei ole kuskiltki neid õppinud. 
Praegu elab kä tema eelnimetatud külas ja 
vallas poole venna maa pääl. Tal enesel ei ole 
maad sugugi, ainult maja ruum õn. Ja see 
maja kä õn nii väikene, et vaevalt saab sees 
olla. Ta õn justkui mõni talumehe saunakene 
ja muid hooneid kä ei ole olemaski. Lauliku 
ema õn kä tubli laulumees ja sõsar, kes praegu 
kä tema juures elab, õn kä laulik. Praegu elatab 
laulik end kerjamisest ja teeb kä igasugust pee
nikest näputööd (pimedast pääst, sest laulikul 
õn silmanägu ära rikutud), nagu ketrab, sukka 
kujub j.n.e, aga kõike teeb ta nii puhtalt ja 
selgelt välja, et ükski, olgu kas tal või kui hää 
silmanägemine, siiski paremini ei saa. Ja ta 
oskab pääle selle kä veel nagu: nikastamist, kui 
keegi õn ennast ära tõstnud j.n.e ära arstida. 
Aga põllutööd ta teha ei saa.”

S 2365/6 Setomaa, Vilo v., Raatsova k. - Jaan 
Orusaar (1927)



Vanatüdruku põlatud ja kardetava staatuse
ga õn sarnane kä lastetu lese saatus. Mehe ja poja 
matnud Evdokia Palokene peab suures hädas 
minema tagasi oma lapsepõlvekoju, venna perre 
ülalpeetavaks. Põlgusväärne ja perehierarhias 
madal lese-staatus paneb Evdokia laulma oma 
suitsiidiutoopia.

Naas'ekõist, mar'akõist, 
imälast, helläkeist, 
tuulõ jäi ma taiva nõalõ, 
ilma ilosa alalõ.
Velekest mu noorõkõist, 
imelast, helläkest!
Kaldu sinnäq kaema, 
tuuhu kodo kullõma, 
ma jäi yks tuulõ tougõldaq, 
vihmapisarilõ pillõldaq.
Ar'q kuts' tä umma kodo, 
pett' umma perrehe.
Selle lätsi ma kodo elämä, 
vele majja manitsama.
Sis jäi ma väega vaeses, 
jäi kalmu kah'õlises.
Mia tetäq, kohe minnäq, 
kohe minnäq, midä tetäq.
Lätsi ma mere veere pääle, 
lätsi oja otsa pääle.
Meelekene oli' merde minnäq, 
süämekene, süwä vette.

S 73722/3 > Setomaa, Panklavitsa v. / Vilo 
v., Vilo k. > M. Peramets - Evdokia Palokene (s. 
18.02.1886) (1934)

(Naisekest, marjakest, / ema last hellakest, 
/ tuule jäin ma taeva najale, / ilma ilusa alla. / 
Vennakest, mu noorekest, / ema last, hellakest! / 
Kaldusin sinna vaatama, / sinna kodu kuulama, 
/ ma jäin tuule tõugata, / vihmapisarate pilluta
da. / Ära kutsus ta omasse koju, / pettis omasse 
peresse. / Sellepärast läksin ma koju elama, / 
venna majja manitsema. / Siis jäin ma väga vae
seks, / jäin kalmu kahjuliseks. / Mida teha, kuhu

minna, / kuhu minna, mida teha? / Läksin mere 
ääre peale, / läksin oja otsa peale. / Meeles oli 
merre minna, / südames, sügavasse vette.)

Vanatüdrukuks jäämisest lauldes kasuta
takse riknemise või põlemise metafoore (vt. 
järgmine näide). 20. sajandi alguse seto küla 
jaoks oli naise hiline abiellumine või vallaliseks 
jäämine justkui vastuhakk kehtivale perekonna- 
süsteemile, mis tõi kaasa marginaalse ühiskond
liku positsiooni ja automaatse neidudele või 
abielunaistele määratud hüvededest ilmajäämi
se. Vanatüdrukuks jäänud Lepistiku Irina laulab 
oma eluloolises improvisatsioonis häbiväärsest 
patsiga suremisest ja vanikuga vananemisest9 
ja teeb kibedat nalja õlekubust, kellega ta õn 
abielus.

Anna yks ma teno Jumalalõ, 
kats' teno kallilõ.
Ülä sai yks ilma ihkamaldaq, 
kaza ilma kaemaldaq.
Mytli yks ma kossaga kooltaq, 
vanigõga vanast minnäq.
Au ülti yks mul ahju palavat, 
leemi ahju liikvat.
Au asto yks aigu pite, 
leemi liija hilläkeiste.
Olõkuu yks ma hõlma võtta, 
napukuu naritsahe, 
napukubu yks om mino naan'e, 
olõkubu yks mu umanõ.

S 2379 > Setomaa, Vilo k., Vilo v. > Jaan 
Orusaar - Irina Lepistik (1927)

(Annan tänu Jumalale, / kaks tänu kallile. / 
Mehe sain ilma ihkamata, / kaasa ilma vaata
mata. / Mõtlesin ma patsiga surra, / vanikuga 
vanaks minna. / Au öeldi mul ahju põlevat, / 
väärtus ahju liikuvat. / Au astus aegamisi, / väär
tus liiga vaikselt. / Olen ma kubu hõlma võtta, / 
rukiõlgedest kubu naerda, / rukiõlgedest kubu 
õn mu naine, / õlekubu mu omane.)



Naiste elu õn kulgenud ühest initsiatsiooni- 
riitusest teise ja see õn olnud vanemate, mehe 
või külakogukonna kontrollida ja arvustada. 
Samamoodi õn olnud naise keha, aga kä tema 
paljunemisvõime või viljakus kontrollitud ja 
reeglitega sätestatud. Naise riietumist, soen
guid ning käitumist pole määranud mitte tema 
suva, vaid tema staatus külas ja perekonnas. 
Fertiilsesse ikka jõudmine, pulmad, sünnitami
ne ning fertiilse ea lõpp õn vältimatult kajastu
nud nii naise hierarhilises positsioonis peres kui 
välistes markerites (ehete kandmine või neist 
loobumine, juuste palmitsemine ja pea katmi
ne). Orvuks jäänud Rendla Tat'ot kasvatavad 
vennad ja küla muretsevad, et Tat'ost võib saada 
hoor või vanatüdruk, külakogukonnale kuuluv 
hüve võib rikneda.

Elli-ks velju veerella, 
kodopoigõ ma kottalla.
Tuud yks mullo veleq ütliq, 
kodopojaq kuulutõliq:
“Kolka kõigildõ kynõlas, 
veeri veerät viitä värki.”
Kolka ütel kodo jäävätä, 
valda kä ütel vanas minevätä.
Oo-ks kolga ta kurja rahvast, 
veere rahvast vihasata.
Kolka-ks minno laisast ütel, 
marja ütel maatavast, 
olõ-s õigõ kui tuu ülti, 
kyrrah rahva muuq kynõgiq.
Olõ-õs laisast ma harinuq, 
olõ-s opnuq unitsõsta.

ERA II 173,489/90 (2) < Seto, Vilo v. Mitk- 
Sagorje k. - Anna Tammeorg < Tat'o Rendla 
(9.-12.11.1937)

(Elasin ma vendade ääres, / kodupoiste ma 
kohal. / Seda mulle vennad ütlesid, / kodupojad 
kuulutasid: / “Kolgas igat moodi räägib, / äär 
veeretab viit moodi.” / Kolgas ütles koju jäävat, 
/ vald kä ütles vanaks minevat. / Oo kolka kurja

rahvast, / ääre rahvast vihast. / Kolgas mind lai
saks ütles, / marja ütles magatatavaks, / polnud 
õige kuidas öeldi, / korras [polnud] muu rahva 
kõne. / Polnud laisaks ma harjunud, / polnud 
õpinud uniseks.)

Eluloolauludes õn väga olulisel kohal abi
ellumisega seotud teemad.10 Näiteks suur osa 
Säpinä Niida autobiograafilisest narratiivist 
kirjeldab tema pulmadega seotud rituaale. Kuid 
pulmade tähenduslikkusega õn võrreldavad kä 
muud initsiatsiooniriitused. Uskumus ülimalt 
tähenduslikust piiri ületamisest või initsiatsioo- 
niriituste õnnestumise saatuslikust tähtsusest 
peegeldub seto naiste autobiograafiates mujalgi 
kui pulmakirjeldustes. Näiteks süüdistavad 
naised fatalistlikult oma saatuses mingit halba 
ennet oma sündimise või ristimistalituse juures. 
Põwati Avdotja teab, et ta ristivanemad jätsid 
ristimistseremoonial usutunnistuse lugemata, 
põhjustades sellega tema elu ebaõnnestumised. 
Palokese Evdokia süüdistab oma vendi ja vane
maid, kes pole teda lapsena uputanud, kuigi tal 
õn kaelal või laubal halvaendeline sünnimärk.

Oh yks miq umma imäkest, 
kattõ kallist vanõmbat.
Kui ma olli väigokõnõ, 
sinisiibo linnukõnõ, 
olõs mu veleq ar'q vette viinüq 
ja kaivu kandnuq!
Ohu- löüse -tähe otsa päält, 
kalTotähe kaala päält.
Olõs yks minno merde viinüq 
ja ojja heitnüq.

S 73720 > Setomaa, Pankjavitsa v. / Vilo v., 
Vilo k. > M. Peramets - Evdokia Palokene (s. 
18.02.1886) (1934)

(Oh meie oma emakest, / kahte kallist vane
mat. / Kui ma olin väikene, / siniste tiibadega 
linnukene, / oleks mu vennad ära vette viinud 
/ ja kaevu kandnud! / Ohu- leidsin -tähe lauba



pealt, / kahjutähe kaela pealt. / Oleks mind 
merre viinud / ja ojja heitnud.)

Seto naiste eluloolaulud peegeldavad süs
teemi, mille organisatsiooniline struktuur ja 
avalik identiteet olid seotud ainult meestega. 
Naised õn sõltunud oma abikaasade ja poega
de heast tahtest; mehe või poja puudumine õn 
muutnud naise alaväärseks ja ebatäiuslikuks. 
Isegi hingemaa omamine oli seotud ainult 
meessooga, naine õn olnud omand, st. õn 
loomulik, et ta pole saanud midagi omada ega 
pärandada.

In’nevanast ku okl tüt’rit vai mitu tük’kü, ku 
esä kuuli, ku poiga olõ-õs, võt’t külä maa arq, 
minke imä tüüridega kohe taht. Ma ol’li kuwõ 
aastaganõ, ku mul esä kuuli. Ut’s lat’s ma jäigi 
esäl. Kat’s aastakka el’li mul imä ilma meheldäq. 
EPligi mi imäga katõkese. Syss võt’t imä tõõsõ 
mehe, syss võftki külä, — imä võt’t nigu talvõl 
tõõsõ mehe, a keväjä võt’t külä arki maa.

ERA II 286, 52/5 (49) < Setu, Vastseliina v., 
Hinsa k. — E. Kirss > Taarka Pino s. 1871 Hinsa 
külas. (1940)

(Vanasti, kui oli tütreid või mitu tükki, kui 
isa suri, kui poega ei olnud, võttis küla maa ära, 
mingu ema tütardega kuhu tahab. Ma olin kuue 
aastane, kui mu isa suri. Üks laps ma jäingi isal. 
Kaks aastat elas mul ema ilma meheta. Elasi
megi me emaga kahekesi. Siis võttis ema teise 
mehe, siis võttiski küla, - ema võttis talvel teise 
mehe, aga kevadel võttis küla maa äragi.)

Eluloolised improvisatsioonid ja kä muud 
traditsiooni poolt ette määratud laulmisvõimalu- 
sed õn andnud naistele võimaluse end siiski väl
jendada. Autobiograafilised tekstid õn suuremas 
osas lihtsate naiste lihtsad jutustused nende iga
päevasest elust, vaid aeg-ajalt lahvatavad tekstide 
neutraalsest ja tasasest hämarusest utoopilised 
unelmad või avameelsed pihtimused.

Kodustatud kõrgreligioon

Seto naiste eluloolised improvisatsioonid õn 
poeetiliselt kodeeritud dokumendid patrilokaalses 
perekonnas elavate naiste igapäevasest elust, 
nende hirmudest, igatsustest ja usust. Eluloo
laulud annavad intiimset infot nende loojate ja 
neid ümbritseva maailma kohta, peegeldavad 
naisautobiograafide positsiooni perehierarhias, 
aga kä näiteks nende arusaamu maailmaasjadest 
ja religioonist. Eluloolised improvisatsioonid 
sisaldavad paljude traditsiooniliste motiivide 
ja teemade kõrval kä täiesti individuaalseid 
arendusi ning lubavad heita pilgu näiteks nende 
loojate spirituaalsesse maailma, nii nagu see õn 
representeeritud tekstides. Tekstidest nähtub, kui 
vahetult ja lihtsalt seto naised suhtlevad Jeesuse, 
Maria või pühakutega ja kuidas Maria või Jeesuse 
sekkumine keelaja või nõuandjana autobiograafi 
igapäevasesse ellu õn täiesti tavaline.

Seto naised pöörduvad oma eluloolauludes 
Jeesuse (Essu), Neitsi Maria (Maar'a) ja püha 
Nikolause (Mikul) poole. Laura Starki andmeil 
õn kä ortodokssete karjalaste tekstides just 
nemad populaarseimad kristlikud persoonid 
(2002, 50). Kui Migulat mainitakse suhteliselt 
harva seoses abieluennete jmt., siis Jeesuse ja 
Maria nimi esineb naiste autobiograafilistes 
tekstides üsna sageli. Enamasti õn need retoo
rilised hüüatused - tänu ja abipalved, mis pal
judes elulugudes lausa refräänidena korduvad. 
Sondsu Anna tänab sarnaste vormelitega nii 
oma õnnestunud teise abielu, poja sõjast naas
mise kui oma tervise ja pika ea eest.

S'oost teno Jumalalõ, 
au maalõ Maarijalõ.
Looja om loonuq tervüst,
Essu ikä kir'otanuq, 
käü-i ohkih õlil, 
pääd põttõh pähütsih.

E, Stk 32,39/41 (23) < Seto Toomasmäe k. - E. 
Remmel < Anna Peetri t. Sonts, s. 1870 (1926)



(Selle eest tänu Jumalale, / au maha Mariale. 
/ Looja õn loonud tervist, / Jeesus iga õn kirjuta
nud, / ei käi ohkides õlg [madratsil], / [ei pane] 
pead põdedes peatsisse.)

Ülä yks elli umah küläh, 
kasve kasvo vanijal, 
kuulõ-s yks kuu kurja synna, 
aastaka halva jutto.
Teno või yks ma anda jumalalõ, 
au maalõ Marijalõ

S 8687 < Seto, Mäe v., Mikidämäe k. - Ir'o 
Sonts < Anna Sonts (1929)

(Abikaasa elas omas külas, / kasvas [minu] 
kasvataja õues. / Ei kuulnud [talt] kuu jooksul 
kurja sõna, / aasta jooksul halba juttu. / Tänu 
võin anda Jumalale, / au maha Mariale.)

Anni yks mi teno jumalalõ, 
au maalõ Marijalõ.
Ar' yks kulLa kodo tull', 
tulli yks kodo mi toest, 
asto kodo mi abist.

S 8693 < Seto, Mäe v., Mikidämäe k. - Ir'o 
Sonts < Anna Sonts (1929)

(Andsime me tänu Jumalale, / au maha 
Mariale. / Ära kullake koju tuli, / tuli koju meile 
toeks, / astus kodu meile abiks.)

Samalaadsed eri naiste tekstides kordu
vad refräänid õn aga kä naiste resigneerunud 
nendingud, et Jeesus ja Maria õn maailma 
loonud just sellisena, nagu see õn. Sellised võt
mefraasid või refräänid tulevad tekstist esile 
koi formaalsed markerid, mis aktsenteerivad 
nii narratiivi sisu kui vormi struktuuri." S 'oo 
om yks mül luudu Jumalast, / maalõ tulnuq 
Marijast, laulab Vabarna Anne leplikult, kui 
isa paneb ta mehele. Sama värsipaar õn kä 
Sondsu Anna enesetapuunelmate järel -

S 'oo om yks Looja nii loonuq, / Klaar'a maalõ 
kir'otanuq; Anna lepib sel viisil Jeesust ja 
Mariat mainides kehtiva ilmakorraga ja kinni
tab oma mässulise utoopia vähest seost naise 
reaalse eluga. Kuid Jeesus võib autobiograafi- 
listes narratiivides kä otseselt sekkuda auto- 
biograafi tegevusse, keelates teda või astudes 
temaga vestlusse.

Seto naiste eluloolistes improvisatsioonides 
nähtub rahvapärasele kristlusele omane (Stark 
1996, 152) lokaliseeritud ning familiaarne või 
vähese aukartusega suhe jumalusse ja püha- 
kuisse. Rahvausundi Jumal ja pühakud õn 
inimestele lähemal, nad õn seotud konkreetsete 
kirikute või loodusobjektidega (Ristija Johan
nes õn istunud pärimusteadete järgi Miikse jaa- 
nikivil; Jeesus kirjutab Kandle Jevdokiale kirja) 
ja meenutavad oma käitumiselt rohkem tavalisi 
inimesi kui kanoonilises kristlikus tõlgenduses. 
Kui Rendla Tat'o kirjeldab autobiograafias oma 
tarkust ja leplikku loomust, võrdleb ta end jul
gelt püha Migulaga.

limma näksi ello elämähe, 
kuupäivi kasumahe, 
anna teno Jumalalõ, 
katsi teno kallilõ.
Minol olli jal'q meeli tarka, 
olli meeli mul myistõlikku.
Olli meeli kui tuu Mikul, 
pääkolu kui kunigas.
Või ma-ks Jumalat tehnädä, 
või ma-ks Marijat manida.

ERA II 173,489/90 (2) < Seto, Vilo v. Mitk- 
Sagorje k. - Anna Tammeorg < Tat'o Rendla 
(9.-12.11.1937)

(Oma hakkasin elu elama, / kuupäevi kasva
ma, / annan tänu Jumalale, / kaks tänu kallile. / 
Mul oli meel tark, / oli meel mul mõistlik. / Oli 
meel kui see Nikolaus, / peakolu nagu kuningas. 
/ Võin ma Jumalat tänada, / võin ma Mariat 
mainida.)



See, mis kõrgreligioonis õn unitaarne ja 
üldine, õn kristluse rahvapärastes tõlgendustes 
sageli fragmentaarne ja lokaalne. Setode jaoks 
õn olnud näiteks erinevad Neitsi Maria ikoo
nid personifitseeritud ja mitte sugugi ühele 
ainsale Jumalasünnitajale viitavad. Näiteks oli 
tava seoses Petseri-Pihkva ristikäiguga rääkida 
sellest, et Petseri Piihä-Maar'a viiakse oma 
tütre juurde (st. üks Maria ikoon viiakse teise 
Maria ikooni juurde), Vanaks Pühäks-Maadaks 
nimetati Petseri Jumalaema uinumise ikooni ja 
temale omistati kä ikooniga seotud imed. Per
sonifitseeritud ikoonid olid erineva väärtusega; 
mõned pühamad kui teised, mõni nii väärtuse
tu, et selle võis purustada (Hagu 1999,88), mõni 
aga lihtsalt ilusam või uuem kui teine. Näiteks 
mõrsja poolt uude perre kingitud ikoon struk- 
tureerib ümber pere ikooninurga: Värskibäq 
jumalaq panti iks nägüsäppä paika, et nuuq 
ol’liq ilosambaq. Vanõmba panti tagapoolõ.12 
Niisiis õn ikoonid ja neil kujutatud pühakud 
seto naiste jaoks väga inimlikud, nende ilu ja 
muud omadused ei pruugi radikaalselt erineda 
maisetest. Keskmaa Matdoona kiidab julgelt 
autobiograafias oma nooruse ilu Petseri kloostri 
ikoonidest kaunimaks.

Oh yks minno, näiokõst, 
minno, melimadakõst.
Kui ma yks piire Petserehe, 
kui lasi laado pääle, 
säänes olõ-s yks pilti Petsereh, 
säänest maali mastyrah.

S 104988 (18) < Petserimaa, Vilo v., Truba k. 
- Paul Külaniit < Matr'oona Keskmaa (1935)

vastuvõtmist või kardetavaid toiminguid käivad 
naised kirikus või paluvad kodus. Kandle Jev- 
dokia, kes peab abiellumiseks hankima tõendi 
oma vanuse kohta, käib julgustuseks kirikus, 
sest kardab papi juurde minekut. Seto naised 
õn olnud sügavalt usklikud, kuid õn püüdnud 
vältida või lausa kartnud kirikuametnikke ning 
institutsionaalsete kirikuseadustega seotud 
bürokraatiat. Laura Stark õn esitanud oma 
artiklis “The Folk Interpretation of Orthodox 
Religion in Karelia from an Anthropological 
Perspective” üheksa ametlikku ja rahvalik
ku kristlust eristavat joont, mis kehtivad nii 
ortodoksses Karjalas kui katoliiklikus Lõuna- 
Euroopas. Üheksandana nimetatud erisus 
puudutab just rahvapärast kriitilist suhtumist 
kiriku juhtidesse ja ametnikesse; see õn kriitika, 
mis õn suunatud kiriku sotsiaalse, poliitilise ja 
majandusliku mõjujõu vastu, kuid pole siiski 
mitte mingil juhul religiooni enda kriitika. 
(1996,154,155)

Näio iki Irboskani, 
pardsi papi manoq minneh. 
Inne lää-s pardsi papi majja, 
keerä-s manoq kidotajalõ, 
inne keere kedkohe, 
veere kerigu veerele.
Sääl hääd Jumalat pallõlda, 
haari Marijat manida.
Läbi iku Jeesut paLssi, 
meelimari Migulat.

S 82563 < Setomaa, Vilo v., Vilo k. < 
Koko k. - Mihail Peramets < Jevdokia Kandle 
(Kõomägi), s. 1900 (1934)

(Oh mind, neiukest, / mind, meelepärast 
marjakest. / Kui ma rühkisin Petserisse, / kui 
läksin laadale, / sellist polnud pilti Petseris, / 
sellist maali kloostris.)

Samamoodi õn naised kodustanud sakraal
sed kohad ja toimingud. Enne tähtsate otsuste

(Neiu, nutsin Irboskani, /part, papi juurde 
minnes. / Enne ei läinud part papi majja, / 
ei keeranud kirjutaja juurde, / enne keerasin 
kirikusse, / veeresin kiriku juurde. / Seal võtsin 
Jumalat paluda, / võtsin Mariat mainida. / 
Läbi nutu Jeesust palusin, / meelepärane mari, 
Nikolaust.)



Setode tõlgendus ortodoksiast õn 
sisaldanud mitmeid naisi alavääristavaid, 
seksistlikke või ahistavaid uskumusi, näiteks 
keeld kuupuhastuse ajal kirikusse minna või 
kä lihtsalt jumalat paluda või uskumus naise 
roojasusest (millest vabastab preestri õnnis
tus) peale sünnitust jmt.13. Ometi pole nende 
jaoks sakraalsed paigad (kirik, ts'asson, 
klooster) kardetavad ega võõrad, pigem õn 
igasugune lähedus nendele paikadele eelista
tud ja igatsetud. Naisautobiograafid tahavad 
minna mehele kirikukülla või kiitlevad, et 
nad kuulevad oma kodus kirikukelli ja papi 
palvusi.

Näioq tahtsõ yks miq suurdõ küllä, 
ausahe alõvahe.
Selle tahtsõ yks miq suurdõ küllä, 
ausahe alõvahe.
Sääl om yks kerik kes’t küllä, 
allõv om yks aida all.
Saat yks käwü ker'kohe,
Saat yks Jumalat pallõlda, 
myistat Marijat manida.

S 2376/7 > Setomaa, Vilo v., Vilo k. > Jaan 
Orusaar - Irina Lepistik (1927)

(Neiud tahtsime me suurde külla, / ausasse 
alevisse. / Sellepärast tahtsime suurde külla, / 
ausasse alevisse. / Seal õn kirik keset küla, / alev 
°n aida lähedal. / Saad käia kirikusse, / saad 
Jumalat paluda, / oskad Mariat mainida.)

Tekstides õn siiski kä märke, et 20. sajand 
°ma üldise ilmalikustumisega õn mõjunud kä 
ortodokssete seto naiste usuelule. Elulugude 
kõrval, kus õn rohkelt viiteid kirikukalendrile, 
Pappidele ja usupraktikatele, õn kä tekste, mis 
°n esitatud Suure Paastu ajal. Naised väljenda
vad sellisel puhul küll kahtlust oma teguviisi 
õigsuse üle, kuid pole ometi uudses situatsioo
nis, kus laulmise eest makstakse, omi tekste 
aitamata jätnud.

Kuulkõq, Tarto targaq, 
kuulkõq, korgõq koolipoisiq, 
meil om pikk paast, 
vanna aigu arvatas.
Säädüs olõ-s laulu lauldaq, 
laulu lauldaq, illo iskiq.
Meil pidi paastu pitäq 
ja vanna aigu arvada.
Oo, ma vaenõ haigõ naan'e, 
ineminõ essünginõ, 
selle saa-s paasto pitäq, 
vanna aigu arvada.
Kostki saa-s kopkakõisi, 
saa-s sata margakõist, 
mingaq tullaq tohterilõ, 
mingaq veerdäq veerselillõ.

S 82728/9 < Setomaa, Vilo v., Vilo k. < 
Koko k. - Mihail Peramets < Jevdokia Kandle 
(Kõomägi), s. 1900 (1934)

(Kuulge, Tartu targad, / kuulge, kõrged 
koolipoisid, / meil õn pikk paast, / vana aega 
arvestatakse. / Luba polnud laulu laulda, / laulu 
laulda, ilu korrutada. / Meil pidi paastu pidama 
/ ja vana aega arvestama. / Oo, ma vaene haige 
naine, / inimene eksinud, / sellepärast ei saanud 
paastu pidada, / vana aega arvestada. / Kuskilt 
ei saanud kopikakesi, / ei saanud sadat marga- 
kest, / millega tulla tohtrile, / millega veereda 
velskrile.)

Kandle Jevdokia laulab oma autobiograafia 
paastu ajal, teab, et see õn usu seisukohast väär 
ja ebaõige tegu, kuid laulab siiski, lootes üleskir
jutajalt saada raha, millega minna arsti juurde. 
Vabandused ja kahtlused, mis Jevdokia tekstis 
seoses paastuaja kommete rikkumisega esine
vad, vihjavad rasketele eetilistele ja moraalse
tele valikutele, mida laulik õn pidanud uudses 
rahvaluulekogumise situatsioonis tegema. See, 
et ortodoksne naine õn katkestanud paastu, 
näitab, kui radikaalselt isegi samast keskkonnast 
pärinev rahvaluulekoguja mõjutab laulikut



tema valikutes. Illusioon teksti üleskirjutaja 
läbipaistvusest, objektiivsusest ja passiivsusest 
õn etnograafiateaduses ammugi purustatud 
(Clifford 1986, 2) Folkloorse teksti esitamine 
õn igal juhul dialoogiline protsess, kus osalevad 
nii laulik kui jäädvustaja.

Niisiis, nagu näha, võivad mitmesugus
tel põhjustel kõrvale jäetud marginaalsed ja 
stigmatiseeritud tekstid olla uurija jaoks kõne
kad. Seto naiste elulood ei suuda palju pakkuda 
uurijale, kes järelejätmatult otsib naiste lauldud 
regialulutekstide tagant müüdi-fragmente või 
peegeldusi ürgsest meeste loodud eepikast. 
Ometigi õn sellised tekstid väga väärtuslikud 
uurija jaoks, kes soovib midagi teada saada 
nende looja ja tema kaasaja kohta. Seto naiste 
eluloolauludest võib kuulda vaikima sunnitud 
naiste häält ning näha, kuidas naised peegel
davad oma elatud elu, millesse ja kuidas nad 
usuvad ning milline oli neid ümbritsev sotsiaal
ne keskkond. Arhiivikeldreis hoitud improvi- 
satsiooniliste tekstide lähilugemisel võib saada 
väga selge ja intiimse pildi seto naisautobio- 
graafide kadunud maailmast.

Märkused

1 Natalie Aasa (63 a.), Natalja Jänessoo (?), Anna Kal
jusaar (s. 1916), Jevdokia Kandle (s. 1833), Jevdokia 
Kandle-Kõomägi (s. 1900), Matr’ona Keskmaa (s. 
1889), Aksenja Kirvõs (?), Anastasia Kuuste (47 a.), 
Anne Kõiv (40 a.), Pelagei Kõoleht (?), Maria Kütte (?), 
Irina Lepistik (?), Ksenia Linna (46 a.), Stepanida Lund 
(71 a.), Matrena Mällik (48 a.), Jevdokia Palokene (s. 
1886), Darka Papitalo (58 a.), Anna Peramets (s. 1885), 
Avdotja Põvvat (?),Tat’o Rendla (?), Anastasia Sangaste 
(38 a.), Maara Soepoig (58 a.), Anna Sonts (s. 1870), 
Anne Vabarna (s. 1877).

2 Olen samu tekste analüüsinud ja osi neist näiteteksti- 
dena avaldanud kä oma varasemates seto naiste elu- 
loolaule käsitlevates artiklites (Kalkun 2002,2003).

3 Eesti folkloristikas kasutatava tütibi-mõiste juured 
õn 19. sajandist pärit võrdlev-ajaloolises ideoloogias, 
mille järgi õn igal kaasajal talletatud rahvaluuletekstil 
olemas mingi ürgne algkuju. Õn selge, et n-ö. impro

visatsioonilised tekstid, eriti rõhutatult teksti ja autori 
seost manifesteerivad autobiograafilised laulud, ei 
mahutu sellesse ahtasse süsteemi ning õn oma selge 
päevakajalisuse tõttu klassikalise folkloori marginaalsel 
äärealal.

4 Sarnane lüüriliste ja improvisatsiooniliste laulude 
eiramise tendents näib olevat valitsenud mujalgi, kus 
võrdlev-ajalooline Soome koolkond õn olnud folklo
ristikas ajaloolistel või ideoloogilistel põhjustel pikka 
aega mõjukas. Senni Timose järgi õn näiteks enamik 
Põhja-Karjalast kogutud lüürilisi laule talletatud kui 
kõrvalprodukt, mis õn saadud palju väärtuslikumaks 
peetud žanride, nagu eepiliste laulude ja loitsude, 
kogumise kõrvalt (1998,232).

5 Loomulikult ei saa muuta naiste loodud tekste sooliselt 
neutraalseks kä naiste peaaegu universaalne, küsimus
teta leppimine nende alavääristamisega (Ortner 1996, 
30) ega kä seto naiste näiline resigneerunud rahulolu 
kehtiva korraga.

6 Samalaadsed emotsioonid ja suhted õn valitsenud kä 
muudes kultuurides, kus kehtib sarnane patrilokaalne 
perekonnasüsteem. Gloria Goodwin Raheja kirjutab 
näiteks Põhja-India Pahansu ja Hathchoya naiste lau
ludest, kus kurdetakse selle üle, et naisest saab peale 
abiellumist sünnihõimu jaoks “teine” või “võõras”. 
Naised väljendavad lauludes sageli kurvastust selle üle, 
et vennad, kes õn “sündinud samast emast”, võiksid nad 
unustada. Samuti tunnevad naised hirmu, et pärast 
venna abiellumist võtab minia nende endise positsiooni 
isakodus ning pere ei suhtle oma tütardega enam ja 
unustab nad isegi külla kutsuda (1997b, 182,188).

1 Jänessoo Natalja õn pärit Vilo valla Mäe külast, mille 
praasnik oli Egiptuse Vaga Maria mälestuspäeval, mis 
langes sageli Suurde Paastu, ning seetõttu pühitseti 
seda alles ülestõusmispühade ajal; seepärast ootabki ta, 
et teda kutsutaks kost’ma lihavõtete ajal.

Q
Setodele pandi perekonnanimed alles 1921. aastal.

9 Seto neiud kandsid enne abiellumist pikka palmikut, 
pulmades ja kirmaskitel pandi pähe neiu-seisusele 
viitav vanik. Abielunaine pidi katma oma juukseid 
päävüüga seotud linikuga.

10 Naised näivad olevat tajunud oma positsiooni ja olu
korda pärast uues peres lapse saamist stabiilsemana 
või vähemalt vähem kõneväärsena kui pulmi või noo- 
rikuelu, igatahes räägitakse autobiograafilistes lauludes 
sellest eluperioodist üsna sporaadiliselt seoses mõnede 
dramaatiliste sündmustega nagu tulekahju, laste surm, 
mehe või poja nekrutiks võtmine, tütre meheleminek 
vms. (vt. Kalkun 2002,51 jj.). Suhetest miniaga autorile 
teadaolevates eluloolaulude variantides ei räägita.



20. sajandi alguses sündinud prantsuse töölis- 
naiste proosaelulugusid uurinud Marie-Francoise 
Chanfrault-Duchet nimetab refräänideks korduvaid 
võtmefraase tekstides. Selliste refräänide ülesanne õn 
defineerida mina ning tema sotsiaalse ümbruse suh
teid. Võtmefraasid väljendavad niisiis mina ja ühiskon
na vahel olevaid harmoonilisi, neutraalseid, ebaselgeid, 
konfliktseid või muulaadseid suhteid. (1991,79)

12 ERA II 286, 87/90 (71) < Seto Mokra k. - E. Kirss 
< Nati Morel s. 1853 Põrste külas Vastseliina vallas, 
mehele läinud Mokra külla.

Muidugi pole sellised naisi alavääristavad uskumu
sed midagi vaid setodele või nendele iseloomulikule 
ortodoksia-tõlgendusele omast. Nii Ida kui Lääne 
katoliikliku kiriku ametlikki doktriin pole kaugeltki 
võrdõiguslik ega vaba naisevaenulikkusest. Kõige 
suuremad tabud õn seotud just naise kehaga, selle 
funktsioneerimisega ja naise seksuaalsusega. Menst
ruatsiooni, sünnituse ja naise roojasusega seotud 
uskumuste üldkehtimist seto naisautobiograafide 
tekstide loomise ajal kinnitavad kä samal ajal kogutud 
uskumusteated:

Ku umaq kõrraq ommaq mann sis kumardada-i 
lumalalõ jalga, mindä-i ker’kohe ja mälehtätä- 
i vanõbidõ hinge, tuu om suur patt, sis olõ-i 
inemine puhas.

S 107614/5 (3) Seto Vilo v. Lõtino k. < A. Oinas 
Tammeorg < Ode Hunt (veebruar 1935)

(Kui oma korrad õn juures, siis ei kummardata Jumalale 
maani, ei minda kirikusse ja ei mälestata vanemate 
hingi, see õn suur patt, [sest] siis pole inimene puhas.)

Naistõrahva asi om nii, et miq või-ei minnäq, 
ku roojanõ olt. Innevanast mindä-äs sannagiq, 
et sann om nisama ku ker’k, et sann om meil 
ihopuhastus, ker’k hingepuhastus. /—/ õga 
nimäq kä pühäste külge es putuda ku sääne kõrd 
ol’l. Kündlegi las’k tõõsõl pandaq, and raha.

ERA II 286, 95/106 (77) < Setu Mokra k. - E. Kirss 
< Nati Morel snd. 1853 Põrste külas Vastseliina 
vallas, mehele läinud Mokra külla.

(Naisterahvaste asi õn nii, et me ei või minna, kui 
roojane oled. Vanasti ei mindud saunagi, et saun õn 
samamoodi kui kirik, et saun õn meil ihupuhastus, 
kirik hingepuhastus. /—/ Ega nad ikoonide külge kä ei 
puutunud kui selline aeg oli. Küünlagi lasi teisel panna, 
andis raha.)

Pääle latsõ maata-s naas’ega inne, ku kjauti ar’q 
kuwõl nädalil, kjauti ker’koh ja papp pidi

moFtva. Naane kumard kolq vuuri jalga, papp 
võtt’ latsõ üskä, and’ latsõlõ pühäsega suud ja 
hindäle kä ristiga ja evangeliumiga.

S 107615/6 (6) Seto Vilo v. Lõtino k. < A. Oinas 
Tammeorg < Ode Hunt (veebruar 1935)

(Pärast lapse sünnitamist ei magatud naisega enne, kui 
käidi kuuel nädalal, käidi kirikus ja papp pidas palvu
se. Naine kummardas kolm korda maani, papp võttis 
lapse sülle, andis lapsele ikooniga suud ja endale kä 
risti ja evangeeliumiga.)
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Ajakasutus läbi soo
prisma Eestis ja 
Euroopas *
Malle Järve

A jabilanss kujutab endast väärtuslikku 
ajaloolist dokumentatsiooni inimeste 

-A X. argielu korralduse kohta. See õn otse
kui sotsiaalne mikroskoop, mis võimaldab heita 
Pilku nendele igapäevaelu tahkudele, mis muul 
viisil pole jälgitavad, lükates muuhulgas ümber 
mitmeid laialtlevinud arvamusi selle kohta, 
kuidas meie argielu õn struktureeritud (Robin- 
son, Godbey 1999,5).

Ajakasutuse struktuur ja selle jaotus rahva
rühmades õn ühtlasi oluliseks elukvaliteedi ja 
ühiskonna heaolu indikaatoriks, seda eriti läbi 
vaba aja olemasolu, mis võimaldab indiviidi 
laiendatud taastootmist. Samas see, kuidas meie 
ajaressursid sooliselt jaotuvad ning millised õn 
põhiliste inimtegevuste ajalised proportsioonid 
naiste ja meeste elus, peegeldab otseselt soolise 
võrdõiguslikkuse seisundit ühiskonnas, osuta
des naise ja mehe staatusele, võimupositsioonile 
ja domineerivale soorollimudelile.

Artikli eesmärgiks õn selgitada Eesti töö
tavate naiste ja meeste ajakasutuse erinevusi 
ja analüüsida seda Euroopa võrdluskontekstis.

Artikkel õn valminud ETF grandiprojekti nr. 4971 ja 

Sotsiaalministeeriumi uuringuprojekti nr. 202 toetusel

Esmakordselt Eestis võimaldab seda teha Eesti 
Statistikaameti Ajakasutuse uuring 1999-2000, 
mille tulemusi kasutan empiirilise materjalina. 
See viidi läbi harmoniseeritud metoodika alusel 
rahvusvahelise uurimisprojekti (European Time 
Use Survey) raames. Samalaadsed uuringud 
korraldati aastail 1998-2001 ühtekokku 13 
Euroopa riigis.

Kasutatud metoodika ja 
andmestik
Eesti ajakasutusuuring hõlmas üle 6 tuhan

de 10-aastast ja vanemat leibkonna liiget üle 
Eesti ning selles kasutati kolme andmekogu- 
mise instrumenti: päevikuurimust, isiku- ja 
leibkonnaküsitlust (metoodikast põhjalikumalt 
Kask, Kukk, Uudelt 2001). Käesolevas artiklis 
kasutatakse päevikmeetodil kogutud ajabüdžeti 
ja leibkonnaküsitluse andmeid, mis puuduta
vad üksnes üle 14-aastasi töötavaid inimesi (N 
2784). Päevikuuring hõlmas kogu nädalarütmi 
ja kõiki kuid aastas, elimineerimaks ajakasutuse 
sesoonseid mõjusid. Iga uuritav leibkonna liige 
pidi täitma ajakasutuspäeviku ühel nädalapäe
val ja ühel nädalavahetuse päeval. Põhitegevu
sed märgiti päevikutesse 10-minutiliste inter
vallidega ja kodeeriti hiljem 3-kohalise koodiga 
(vt. lähemalt ibid., 29-32).

Ajakasutuse põhistruktuur koosneb antud 
käsitluses 6 põhiosast ehk tegevuste klassist: 1) 
isiklik tegevus (uni, söömine jms.); 2) tasuline 
töö; 3) õppimine; 4) majapidamine ja perekond 
(kodused tööd); 5) vabatahtlik töö; 6) vaba aeg. 
Kõik klassid sisaldavad kä liikumisele kulunud 
aega (tööle tuleku, sealt mineku aega jne.).1

Alljärgnevalt pööran peatähelepanu aja- 
bilansi kolmele tähtsamale osale, milleks õn 
tasuline töö, tasuta töö kodumajapidamises 
ja vaba aeg, kus seniste nii meil kui mujal 
tehtud uuringute valguses valitseb ühtlasi kõige 
suurem sooline ebavõrdsus (vt. Gershuny 2000; 
Niemi 1995; Niemi, Pääkkönen 2001; Eglite, 
Zarina 1999; Kask 1997; Järve 2000).



1. Töötavate naiste ja meeste 
argirutiin Eestis

Kuidas liigendub meie kesk
mine päev?

Kõigepealt sellest, milline näeb välja n.-ö. 
keskmise töötava2 naise ja mehe päevaportree 
(tabel 1). Selge see, et selline keskmine päev 
iseloomustab paremini neid ajakasutuse 
klasse, mis õn suhteliselt konstantsed ning 
varieeruvad vähe nädalapäeva ja erinevate 
elanikkonnarühmade lõikes. Öeldu puudutab 
eelkõige isiklikku tegevust ehk füsioloogiliste 
vajaduste rahuldamist (unele, söömisele, isik

likule hügieenile jms. kuluvat aega). Samas 
näiteks tasulisele tööle, õppimisele ja kodu
majapidamisele minev aeg, samuti vaba aeg 
teiseneb mõlemas soorühmas oluliselt, sõltu
valt nädalarütmist, vanusest, perekondlikust 
seisundist jms. Siin õn meil tegemist suhteli
selt elastsete ajakulutustega.

Isiklik tegevus hõlmab suurima segmendi 
ööpäevasest ajabüdžetist võrdselt nii naistel kui 
meestel. Kä õppimise ja vabatahtliku töö osas 
(millest lõviosa katab abi teisele leibkonnale) 
pole soolised vahed kuigi märkimisväärsed. 
Seevastu tasulise töö, koduste tasuta tööde ja 
vaba aja osas erinevad naiste näitajad silmator
kavalt meeste omadest. Tasulise töö osakaal õn 
meestel tunduvalt, ligi tunni võrra suurem kui

TABEL 1. Töötavate meeste ja naiste ajakasutuse põhistruktuur põhitegevusena keskmiselt 
päevas (tundides, minutites ja %-s)

Põhitegevus Mehed Naised Vahe

Aeg % Aeg % ± h:m

Aeg kokku 24:00 100,0 24:00 100,0 —

1. Isiklik tegevus 10:33 44,0 10:29 43,7 -0:04

2. Tasuline töö 5:38 23,5 4:48 20,0 -0:50

3. Õppimine 0:04 0,3 0:06 0,4 +0:02

4. Kodused tööd 2:37 10,9 4:21 18,1 + 1:44

5. Vabatahtlik töö 0:19 1,3 0:15 1,0 -0:04

6. Vaba aeg 4:47 19,9 4:00 16,7 -0:47

Piiritlemata
ajakasutus

0:02 ... 0:01 ... ...

Allikas: Ajakasutuse uuring 1999-2000. ESA, 15-a.ja vanem töötav elanikkond



naistel ning teisalt õn neil kä samavõrra enam 
vaba aega. Samal ajal töötavad naised kulutavad 
taas keskmiselt ligi kahe tunni võrra rohkem 
aega kodutöödele. Samad ajakasutuse soolised 
põhierisused ilmnevad teisteski riikides, näiteks 
Lätis ja Soomes (Eglite, Zarina 1999; Niemi, 
Pääkkönen 2001).

Peamine argielu sooline ebavõrdsus seis
nebki töötavate naiste tunduvalt suuremas 
tasustamata tööde mahus ja sellest omakorda 
tulenevas napimas vaba aja varus - st. ajares- 
sursis, mida nad saaksid pühendada puhkusele,

meelelahutusele, harrastustele ja enesetäienda
misele. Samad seaduspärasused ilmnevad kä 
tööga mittehõivatute - töötute, pensionäride jt. 
mitteaktiivsete seas, ning seda seal veelgi ereda
mal kujul. Siinjuures õn eriti oluline rõhutada, 
et see ebavõrdsus saadab naisi läbi kogu elukaa
re - noorukieast vanuripõlveni (Järve 2003).

Edasi peatun lähemalt töötavate naiste 
ja meeste ajabilansi elastsematel põhiosadel, 
avades nende sisu ning võttes arvesse kä näda- 
larütmi ja erinevaid sotsiaaldemograafilisi 
tunnuseid.

TABEL 2. Töötavate keskmine tasulise töö aeg päevas, selle koostis ja osalejate % soo ja nädalapaeva järgi

Keskmine Esmaspäevast
reedeni

Laup äev Pühapäev

tundi:
min.

osale
jate
%

tundi:
min.

osale
jate
%

tundi:
min.

osale
jate
%

Tasuline töö kc>kku

Mehed 5:38 8:17 86,5 3:03 37,8 2:51 35,2

Naised 4:48 7:16 82,3 2:41 36,8 1:51 29,0

Sh. põhitöö

Mehed 4:54 7:13 84,4 2:39 34,3 2:28 32,7

Naised 4:09 6:19 81,5 2:18 33,8 1:39 26,3

Lisatöö

Mehed 0:06 0:06 2,5 0:07 2,9 0:07 2,6

Naised 0:06 0:07 3,3 0:06 2,7 0:04 1,3

Liikumine (to öle minek, Seiilt tulek)*

Mehed 0:32 0:48 80,0 0:17 30,9 0:14 26,7

Naised 0:28 0:44 78,6 0:14 29,1 0:10 20,4

* Ülejäänud osa tööajast katavad lõunapausid, tööandjaga seotud jms. tegevus 
Allikas: Ajakasutuse uuring 1999-2000, ESA, 15-a. ja vanem töötav elanikkond



Tasuline töö

Tasuline töö - üks tähtsamaid tööinimese 
argielu elemente - hõlmab hõivatud meestel 
ligi neljandiku ja naistel viiendiku keskmisest 
ööpäevast. Mõistagi varieerub see suuresti sõl
tuvalt nädalapäevast: argipäevadel, mil enamik 
inimesi töötab, õn tööaeg pikem (tabel 2). Kuid 
paljud inimesed töötavad kä libiseva graafiku 
alusel või muul režiimil, tehes palgatööd kä 
laupäeval/pühapäeval ja puhates hoopis argi
päeval. Kui aga võtta arvesse ainult neid hõi
vatud mehi ja naisi, kes küsitlusnädalal üldse 
töötasid (59-61%), siis kulutasid nad tööle 
keskmiselt päevas vastavalt 8,9 ja 7,9 tundi, argi
päeviti veelgi rohkem.

Hõivatud naiste keskmine tööpäev õn 
meeste omast ligikaudu tunni võrra lühem 
sõltumata töötajate elukohast, vanusest, hari
dustasemest, leibkonna tüübist ja ametialast (vt. 
Järve 2003, 52-66). Nii õn see kä enamikes teis
tes riikides, näiteks naabrite soomlaste ja lätlaste 
juures (Niemi, Pääkkönen 2001, 62-64; Eglite, 
Zarina 1999). Vastav soolõhe tööga hõivatute 
keskmises tööajas õn näiteks Soomes suurem
gi kui meil, mis omakorda johtub meie naiste 
mõnevõrra suuremast ja meeste väiksemast 
tasulise töö koormusest, võrreldes põhjanaab
ritega.

Töötavate naiste tasulise töö aeg jääb alla 
meeste omale eeskätt tänu nende väiksemale 
töökoormusele põhitöökohal. Majanduse 
ümberstruktureerimine ja töökohtade vähe
nemine Eestis siirdeaja alguses tõi tööhõives 
osalemise määra languse kõrval kaasa veel ühe 
nähtuse - rohkem hõivatuid läks üle osalise töö
ajaga tööle. Tendents õn omasem naistele, kes 
Eesti tööjõu-uuringute andmetel moodustasid 
1990-ndate lõpul - 2000-ndate algul ligikaudu 
kaks kolmandikku kõigist osaajaga töötajatest. 
Samas kinnitavad tööjõu-uuringud, et hõiva
tud meeste töönädal õn naiste omast pikem 
kä täisajatöö puhul. Seega siis soolõhe tasulise 
töö kestuses tuleneb sellest, et mehed töötavad

enam täisajaga ning teevad sealjuures kä naistest 
pikemaid tööpäevi (Tööjõud 2002).

Osade naiste jaoks õn osaajatöö paratama
tus, sest täiskoormusega tööd pole suudetud 
leida, teistele aga sageli lastekasvatamisega 
seotud (sund)valik. Tööjõuuuringute andmeil 
moodustasid näiteks aastal 2002 omapoolsed 
põhjused (oma soov, perekondlikud põhjused, 
õpingud) naistel ligikaudu poole (52%), mees
tel - kolmandiku kõigist osaajatöö põhjustest. 
Ülejäänud tegid seda kas tööandja survel või 
seetõttu, et ei leidnud täisajaga tööd.

Üleminekuga turumajandusele õn soolised 
erinevused tööturul teravnenud ning naiste 
väljavaated seal meestega võrdselt läbi lüüa 
muutunud komplitseeritumaks (vt. Vöörmann 
1999; Hansson 2001). Põhjusi õn mitmeid, kuid 
üheks oluliseks argumendiks, mis uurijate arva
tes Eesti ja teiste siirdemaade naiste positsioone 
muutunud tööturukonkurentsis nõrgendab, 
õn traditsiooniliste rollihoiakute ulatuslik 
levik - seda nii meeste kui naiste seas. Laialt õn 
levinud arvamus, et naiste jaoks õn esmatähtis 
perekond ning nad ei soovigi suurt tasulise töö 
koormust/vastutust, mis ei luba neil piisavalt 
perele pühenduda (Lippe, Fodor 1998, viidatud 
Hansson 2001 järgi).

Tegelikult õn enamike Eesti naiste soov 
töötada sama suur kui meestel ning suur osa 
neist peab tööd ja pereelu endiselt ühteviisi 
tähtsaks (Hansson 2001), rääkimata majan
duslikust paratamatusest, mis ei lubanud ei 
nõukogudeajal ega luba kä nüüd enamikel 
peredel toime tulla ühe leivateenija palgaga. Ent 
naiste valikuvõimalused - eriti alaealiste lastega 
peredes - õn siin tunduvalt piiratumad ja enam 
allutatud rolliootuste survele. Seetõttu õn kä 
naiste valikud töökoormuse osas sageli pelgalt 
sundvalikud. Küsitlusuuring “Eesti 98” näitas, 
et kujuteldavas situatsioonis, kus majanduslik 
olukord võimaldanuks töölkäimise lõpetada, 
soovis 18-35-aastastest naistest (st. vanuses, mil 
kõige sagedamini ollakse seotud väikeste laste 
kasvatamisega) vaid 16% päriselt koju jääda,



TABEL 3. Meeste ja naiste koduste tööde ja vaba aja nädalarütm ning keskmine aeg päevas töötava 
elanikkonna erinevates rühmades (tundi, minutit)

Kodused tööd Vaba aeg

Mehed Naised Vahe Mehed Naised Vahe

Esmaspäevast reedeni 1:55 3:37 + 1:42 3:33 3:06 -0:27

Laupäev 3:27 5:01 + 1:34 5:59 4:51 -1:08

Pühapäev 3:07 5:05 + 1:58 6:01 5:06 -0:55

Koik nädalapäevad kokku 2:37 4:21 +1:44 4:47 4:00 -0:47

Vanus:

15-24 1:36 2:49 + 1:13 5:38 4:37 -1:01

25-44 2:37 4:30 + 1:53 4:37 3:53 -0:44

45-64 2:59 4:36 + 1:37 4:35 3:59 -0:36

65+ 2:41 4:30 + 1:49 5:19 4:25 -0:54

Leibkonna tüüp:

Üksik 2:13 3:12 +0:59 4:53 4:53 0:00

Lasteta paar 2:46 4:20 + 1:34 4:50 4:02 -0:48

Kokku alaealiste laste 
vanemad

2:45 4:43 + 1:58 4:34 3:42 -0:52

sh. kuni 6-a. lastega paar* 2:59 5:21 +2:22 4:32 3:11 -1:21

sh.7-17-a.lastega paar 2:33 4:40 +2:07 4:40 3:42 -0:58

sh. kuni 17-a. lastega 
üksikvanem**

4:16 4:11

Muu leibkonna tüüp*** 2:10 4:06 +1:56 5:08 4:18 -0:50

Elukoht:

Küla, maa-asula 2:46 4:40 + 1:54 4:40 3:55 -0:45

Kuni 50 tuh. elanikuga linn 2:44 4:23 + 1:39 4:43 3:57 -0:46

51-150 tuh. elanikuga linn 
(Tartu, Narva)

2:33 4:11 + 1:38 4:44 3:59 -0:45

Tallinn 2:24 4:09 + 1:45 4:54 4:07 -0:47



Haridustase:

Alla keskhariduse (l.tase) 2:27 4:24 + 1:57 4:58 3:56 -1:02

Keskharidus (2.tase) 2:36 4:18 + 1:42 4:42 3:57 -0:45

Kõrgharidus (3.tase) 2:46 4:22 + 1:36 4:50 4:13 -0:37

4 Lastega peredes määrati peretüüp noorima lapse vanuse järgi 
**Üksikisade vähesuse tõttu valimis (n 13) pole nende andmed usaldusväärsed 
***Elab koos täiskasvanud laste, teiste sugulastega
Allikas: Ajakasutuse uuring 1999-2000. ESA, 15-a.ja vanem töötav elanikkond

59% aga oleks töölkäimist jätkanud, ent teeks 
seda meelsamini osalise tööajaga. Mis aga eriti 
üllatav, meeste seas oli potentsiaalseid kojujää- 
jaid isegi mõnevõrra rohkem (ibid., 44).

Tasuta töö kodumajapidamises
Eelöeldu saab veelgi mõistetavamaks, kui 

võtta arvesse, et töötavad naised pühendavad 
kodutöödele (sh. lastekasvatamisele) keskmiselt 
üle 4 tunni päevas, mis ületab vastava meeste 
näitaja 1,7 tunni võrra. Nädala peale kokku teeb 
see ligi 12 tunni jagu rohkem tasuta tööd võrrel
des meestega! Kodutööde nädalarütm varieerub 
suuresti: kõige enam tehakse neid nädalalõpu- 
päevadel, mil neile kulutatav aeg ületab töö
tavatel naistel 5, meestel 3 tunni piiri. Ühtlasi 
näeme, et sooline ebavõrdsus kodutööde osas 
ei leevendu kä n.-ö. hingamispäeval, vaid vastu
pidi - koguni tipneb pühapäeval (!), mil naised 
kulutavad neile juba 2 tunni võrra rohkem aega 
kui mehed (tabel 3).

Antud soolõhe kodutööde osas avaldub 
eranditult kõigis hõivatute rühmades. Sealjuu
res jaotuvad kodused tööd kõige ebavõrdsemalt 
seal, kus meeste abi selles kõige enam vajatakse 
- peredes, kus kasvavad alaealised lapsed ning 
25-45 eluaasta vahel, mil lastekasvatamisega 
kattub enamasti kä keskmisest suurem kutsetöö 
koormus. Sama tunnistavad teistegi uuringute

tulemused (Hansson 2000). Nii näiteks pühen
davad koolieelikute emad majapidamisele ja 
perele üle 5 tunni päevas ehk 1,8 korda rohkem 
aega kui samavanuste laste isad.

Heites pilgu kodutööde sisule (joonis 1), 
pole raske märgata, et tavapärane jäik jaotus 
“naistetöödeks” ja “meestetöödeks” püsib Eestis 
endiselt vankumatuna. Naised teevad meestega 
võrreldes traditsiooniliselt rohkem just rutiin
seid, päevast-päeva korduvaid ja ajamahukaid 
kodutöid (toiduvalmistamine, sh. nõudepesu, 
koristamine, pesupesemine, triikimine jm. riiete 
korrashoid). Kä lastehoid ja nendega tegelemine 
(mängimine, ettelugemine, õppetöös aitamine) 
õn suures osas naiste valdkond. Kui riiete hool
damine ja valmistamine õn puhtakujuline nais- 
tetöö, milles mehed praktiliselt üldse ei osale, 
siis üksnes meeste kanda jäävad taas ehitus- ja 
remonditööd (sh. sõiduvahendite remont ja 
hooldus). Enam-vähem võrdselt mõlema sugu
poole vahel jaotuvad vaid sisseostude tegemine/ 
teenindusasutuste külastamine ning aiatöö ja 
lemmikloomadega tegelemine.

Tõsi, vähemalt rollihoiakute tasemel võib 
Eestis viimasel ajal täheldada teatud positiivset 
nihet. Küsitlusandmeil õn näiteks nii naiste kui 
meeste seas 1990-ndatel aastatel (1993-1998) 
märgatavalt kahanenud traditsioonilise/ 
konservatiivse rollijaotuse pooldajate osa, mille 
kohaselt kodutööde puhul peaksid naistele 
jääma “naistetööd” ja meestele “meestetööd”,



Söögitegemine

Majapidamise korrashoid

Riiete hooldamine ja valmistamine

Ostmine ja teenindus

Ehitus- ja remonditööd

Aiatöö, lemmikloomade eest hoolitsemine

Lastehoidmine ja nendega tegelemine

D naised I mehed

JOONIS 1. Erinevatele kodutöödele kuluv aeg töötavatel meestel ja naistel (keskmiselt, minu
tit /päevas)

Söögitegemine

Majapidamise korrashoid

Riiete hooldamine ja valmistamine

Ostmine ja teenindus

Ehitus- ja remonditööd 

Aiatöö, lemmikloomade eest hoolitsemine

Lastehoidmine ja nendega tegelemine

90 100

D naised I mehed

JOONIS 2. Erinevatele kodutöödele kuluv aeg töötavatel alaealiste laste vanematel (keskmiselt, 
niinutit/päevas)
Allikas: Ajakasutuse uuring 1999-2000. ESA, 15-a.ja vanem töötav elanikkond



ning kasvanud egalitaarsema ehk paindlikuma 
rollijaotuse toetajaskond - seda eriti nooremas 
põlvkonnas (Kelam 1999, 49-51). Samas pidas 
küsitluse “Eesti 98” peeglis endiselt pea iga 
neljas töötav mees vanamoelist rollijaotust nor
maalseks. Mis aga eriti hämmastav, seda pool
dasid keskmisest enam noored mehed vanuses 
18-24, olles selle näitaja poolest samal tasemel 
45-54-aastaste meestega. Sealjuures valitseb just 
töötajate noorimas põlvkonnas ühtlasi teravaim 
rolliootuste lahknevus sugupoolte vahel. Noor
test naistest pooldab vana rollijaotust vaid 7%, 
noortest meestest 29%. Tänased noored naised 
lepivad üha vähem oma emade ja vanaemade 
rollimudelitega (Hansson 2000). Samal ajal 
pole aga raske ette näha tulevasi perekonflikte, 
kui noored mehed jäävadki järgima oma isade 
ja vanaisade arusaamu.

Kuigi hoiakute tasemel õn jää hakanud tasa
pisi murenema, õn tegelik elu midagi muud 
- nagu paraku ajakasutusandmeil võime veen
duda. Ühtekokku katavad igapäevased maja
pidamistööd naistel keskmiselt 63% ja meestel 
vaid 33% kogu majapidamisele ja perele kulu
vast ööpäevasest ajast. Neist ajamahukaim õn 
söögitegemine, mis naistel moodustab tubli 
kolmandiku (35%) kodutööde ajast.

Sooline ebavõrdsus rutiinsete kodutööde 
koormuses ja eriti söögivalmistamisel suureneb 
järsult üleminekul perekondlikku eluetappi 
ning laste lisandumisel perekonda, saavutades 
oma tipptaseme kooliealiste lastega peredes. 
Kõrvutades üksielavaid ja abielus (vabaabielus) 
lasteta noorte meeste kodutööde harjumusi 
ilmneb, et koristamisele kulutavad viimased 
küll vallaspõlvega võrreldes mõnevõrra enam 
aega, kuid toidutegemine jäetakse juba kohe 
paarielu alguses kaasadele või siis naised võta
vad selle ise enda kanda.

Loogiline oleks oletada, et alaealiste lastega 
peredes, mil järsult koduste kohustuste hulk 
suureneb, panevad kä pereisad oma abistava õla 
alla. Tegelikult seda ei juhtu, töötavate meeste 
keskmisega võrreldes ei panusta nad märkimis

väärselt rohkem ühelegi kodutööle, välja arvatud 
lastega tegelemine, (võrdle jooniseid 1 ja 2). Kuju
nenud olukorra peapõhjuseks õn meil laialt juur
dunud rollimudel, mis peab naiste kodust tasuta 
töökoormust endastmõistetavaks ja loomuldasa 
naiserolli juurde kuuluvaks. Kvalitatiivsed soo- 
uuringud kinnitavad, et paljude meeste, kä noorte 
meeste arvates polegi lastekasvatamise ja majapi
damisega seotud töö justkui “päris” töö (Pajumets 
2001). Seetõttu jäetakse see rahuliku südamega 
naistele. Kä naised ise pole muidugi vastutusest 
priid. Küllalt sageli võime näha, kuidas mehed 
lihtsalt tõrjutakse eemale igapäevastest kõduma- 
japidamistöödest, kuna nii ollakse harjunud ning 
sedasi saab töö kä naiste arvates paremini ja kii
remini tehtud. Naised ise ajavad mehed piltlikult 
öeldes köögist välja. Õn sümptomaatiline, et nn. 
tugevam pool leiab rakendust rohkem väljaspool 
koduseinu - õues, aias, poes, asjaajamisel, teenin
duses, lemmikloomaga tegelemisel.

Naiste endi teatud “ohverdumisvalmidus” 
paistab silma kasvõi alaealiste lastega üksik
emade ja abielus/vabaabielus emade kodutööde 
koormuse võrdlemisel, mis viimastel õn märga
tavalt suurem (vt tabel 3). Ilmselt aitavad üksik
emasid rohkem kä nende lapsed, samal ajal kui 
paarielu elavad naised pingutavad lastele lisaks 
veel kä kaasade eest “hoolitseda”, püüdes meeste 
silmis olla topelttublid ja igati meelepärased.

Jah, meie naised tahavad olla kõiges täius
likud ning tunnevad oma suutlikkuse üle 
uhkustki. See avaldub ilmekalt kä alltsiteeritud 
noore naise kõnekatkendis, mis pärit Eesti Naise 
veergudelt (Ennok 2004, 29). Vastuseks saks
lanna Ute hämmeldusele ja murele, miks eesti 
naised ikkagi sedaviisi mitmel rindel rabavad, 
nõudmata meestelt kodutöödes abi, rõhutab 
eestlanna Katrin: “Võitlen alati parima nimel, ning 
seda absoluutselt kõiges. Üks põhjus, miks Eestis ei 
pea mehed nii palju tegema, ongi ehk see, et naised 
võtavad neilt lihtsalt töö ära. See õn meie viga. Aga 
ma teen ikkagi alati parema meelega kõik ise, sest 
siis saab see kindlasti ja hästi tehtud. Olgu need siis 
kodu- või tööasjad ...”



Noor naine õn uhke oma perfektsionismi ja 
sooritusvõime üle. Ja kuigi ta näeb traditsiooni
lisi rolliootusi kä kriitilise pilguga, orienteerub 
ta kõhklematult nende täitmisele - andmata 
endale aru, et hilisemas elus, kui energiat vähem, 
õn juba hilja kooselupartnerilt abi paluda.

Mitmed rahvusvahelised ajakasutuse päe
vikuuringud viitavad teatud soolisele konver- 
gentstrendile kodutöödele kulutatavas ajas. 
Selle kohaselt õn naised viimastel kümnendi
tel vähendanud ja mehed taas suurendanud 
rutiinsete kodutööde tegemist (Gershuny 2000; 
Robinson, Godbey 1999; Niemi, Pääkkönen

2001). Soomes näiteks õn perioodil 1987/1988 
- 1999/2000 mehed hakanud varasemast mõne
võrra enam süüa tegema ja koristama, naised aga 
õn vähendanud söögivalmistamisele ja nõude- 
pesule kulutatavat aega. Antud trendi seleta
takse ühelt poolt naiste tööhõive ja modernsete 
rollihoiakute kasvuga ühiskonnas, teisalt aga 
koduse majapidamistehnika laia levikuga, mis 
ootuspäraselt peaks soodustama meeste osalust 
majapidamistöödes.

Kä Eestis õn kodumasinate levik hoogsalt 
laienenud. Kuivõrd see õn mõjutanud kodutööde 
aega ja selle soolist eristumist pole kahjuks või-

15 a. ja vanem elanikkond 
Mehed 
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Töötavad 

Mehed 
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Töötavate leibkonna tüüp: üksik 
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JOONIS 3. Meeste ja naiste kogutöökoormus ja selle koostis erinevates elanikkonna rühmades, 
põhitegevusena keskmiselt päevas (tundi)
Allikas: Alakasutuse uuring 1999-2000. ESA, 15-a. ja vanem elanikkond



malik öelda, sest puudub varasem võrdlusalus 
ajabilansi näol. Elanikkonnaküsitluste andmed 
igatahes ei luba väita, et sooline ebavõrdsus selles 
vallas oleks kuigivõrd leevenenud. Samas lisavad 
optimismi uuringutulemused, mille kohaselt 
nooremate ja enam haritud paaride puhul 
jagatakse kä igapäevaseid kodutöid mõnevõrra 
võrdväärsemalt. Seega õn alust loota, et ajast ja 
arust jäik rollijaotus hakkab põlvkondade vahel
dudes tasapisi murenema.

Täna õn paraku tõsiasi see, et naised teevad 
Eestis ära lõviosa rutiinsetest majapidamistöö
dest ehk “naistetöödest” - 69% söögivalmista- 
misele, 63% majapidamise korrashoiule ja 93% 
riiete hooldamisele kulutatavast koguajast jääb 
nende kanda. Need õn ühtlasi kõige sagedase
mad, ajamahukamad ja enamasti kä oma üks
luisuses nüristavamad pere ja majapidamisega 
seotud toimetused. Seega soolise ebavõrdsuse 
leevendamise võti peitub just selliste kodutööde 
võrdsemas peresiseses jagamises.

Eeltoodu põhjal polegi imestada, et töö
tavate naiste kogutööaeg (tasulisel ja tasuta 
tööl) ületab meeste oma ligikaudu tunni võrra 
enamikes küsitletute rühmades. Suurim topelt
koormus lasub vaieldamatult tööga hõivatud 
alaealiste laste emadel, kus see läheneb 10 tunni
le päevas ning ületab isade kogutööpanuse 1,14 
tunni võrra (joonis 3).

Vaba aeg
Jääb üle peatuda ajal, mis jääb inimese käsu

tusse peale isiklikele vajadustele, tasulisele tööle, 
õppimisele, vabatahtlikule tööle ning kodustele 
toimetustele kuluva aja mahaarvamist. See õn 
aeg, mis õn (suhteliselt) vaba möödapääsma
tutest kohustustest ning mida saab kasutada 
oma äranägemise järgi - puhkuseks, meele
lahutuseks, suhtlemiseks ja enesearendamiseks 
ning milles nagu veetilgas peegeldub kä soolise 
ebavõrdsuse seisund.

Tänu suuremale kogutöökoormusele õn töö
tavate naiste vaba aja varu keskmiselt päevas ligi

kolmveerand tunni võrra väiksem kui meestel. 
Argipäeviti see vahe küll kahaneb, kuid nädala
lõppudel ulatub taas ligi tunnini. Nii nagu kogu 
täiskasvanud elanikkonnas, nii õn kä töötavatel 
naistel kogu elukaare jooksul vähem vaba aega 
kui meestel, ja seda enamikes töötavates rühma
des (tabel 3). Erandiks õn siin vaid üksikud las
teta naised-mehed. Mida kõrgem õn töötavate 
naiste haridustase, seda enam õn neil vaba aega 
- ning, mis eriti oluline - seda väiksemad õn 
soolõhed puhkeaja varudes.

Jälgides vaba aja kasutamist selgub, et see 
aeg kulub mõlemal sugupoolel ülekaalukalt 
telesaadete vaatamiseks. Televaatamise aeg 
hõlmab töötavatel meestel päevas keskmiselt 2,4 
ja naistel 1,9 tundi ehk ligikaudu poole vabast 
ajast. Mehed vaatavad telerit umbes poole tunni 
jagu rohkem enamikes töötajate rühmades. 
Siin peitub ühtlasi suurim soolõhe, sest muude 
vaba aja tegevuste osas õn erisused suhteliselt 
tagasihoidlikud ja jäävad enamasti kümne 
minuti piiresse päevas. Telerivaatamisele järg
nevad oma osatähtsuselt vaba aja struktuuris 
suhtlemine (sh. telefonivestlused) ja trükisõna 
lugemine, mis mõlemad katavad pisut üle poole 
tunni päevas nii meestel kui naistel. Need õn kä 
ainsad vaba aja tegevused, millele naised veidi 
enam pühenduvad.3 Mehed taas võtavad endale 
mõnevõrra rohkem aega nii sportimiseks kui 
mitmesugusteks muudeks harrastusteks, samuti 
passiivseks puhkuseks: niisama pikutamiseks, 
mõtisklemiseks jms. (Järve 2003).

Niisiis, kuigi töötavate meeste käsutuses õn 
keskeltläbi ligi kolmveerand tunni jagu päevas 
rohkem vaba aega kui naistel, kulub see lisares
surss neil peamiselt rohkemale televaatamisele. 
Ent sooline ebavõrdsus vaba aja vallas ei seisne 
üksnes naiste napimates vaba aja varudes ega 
kä selle erinevas kasutamises, vaid avaldub kä 
vaba aja veetmise kohtades ja puhkeaja valiku
võimalustes laiemalt. Eesti ajakasutusuuringu 
andmeil veedavad näiteks naised meestega 
võrreldes oluliselt vähem vaba aega väljaspool 
oma kodu/maakodu seinu. See puudutab nii



viibimist kellegi teise kodus kui väljasõite, 
reise, restorane, baare, kohvikuid ning muid 
avalikke paiku. Mitmed kvalitatiivsed uuringud 
õn ühtlasi näidanud, et soolised eelarvamused 
mõjutavad otseselt naiste koduvälist vaba aja 
kasutamist. Naistele pole avaliku ruumi “val
lutamine” sugugi sama endastmõistetav kui 
meestele, väidavad feministlikud vaba aja uuri
jad (Deem 1995).

Naised õn oma jõudeaja tegevusvalikutes 
üldse palju vähem vabad kui mehed. Nende 
valikud õn sageli n.-ö. jääkvalikud, mis allutatud 
teiste pereliikmete huvidele ja kultuuriliste rolli
ootuste survele (Deem 1995; Green, Hebron, 
Woodward 1995; Clarke, Critcher 1995). Eel
kõige oodatakse neilt teiste eest hoolitsemist, 
teistega arvestamist ja kogu koduse õhkkonna 
kujundamist. Enamasti õn ikka emad need, 
kelle poole lapsed omad muredega pöörduvad, 
kes vajadusel lohutavad, kiidavad ja sekkuvad. 
Kä naise puhkeaeg õn tihedalt seotud tema kui 
ema ja abikaasa rolliga, mistõttu hägustuvad 
piirid vabalt valitud tegevuse ja koduste kohus
tuste vahel. Seetõttu õn naiste vaba aeg ambiva- 
kntsem ja fragmenteeritum kui meestel. Nagu 
tabavalt märgivad briti vaba aja uurijad Clarke 
ja Critcher (1995,253), ei jää lapsed paraku hai
geks ega nõua tähelepanu ettenähtud ajal.

Pereema saab suhteliselt harva pikemalt 
millegi huvipakkuvaga tegeleda, ilma et tema 
tähelepanu alailma ei katkestataks, ilma et keegi 
midagi temalt ei ootaks. Siit tuleneb kä meie 
naiste suur vajadus “oma isikliku aja” järele 

aja järele, mida saaks veeta iseenda soovide 
kohaselt, arvestamata alailma teistega. Seda 
toonitavad nad meestest palju sagedamini, 
rääkides vaba aja tähendustest oma elus (Järve 
2000,25).

2. Ajakasutuse soolõhed 
Euroopa kontekstis
Euroopa võrdluspeegel aitab kahtlemata 

paremini hinnata argielu korralduse kodust

olukorda ja selle sooliste erisuste ulatust. Kas ja 
mille poolest meie meeste ja naiste ajakasutus 
erineb teistest Euroopa maadest? Ülevaate saa
miseks kõrvutan töötajate ajakasutust üheksas 
Euroopa riigis. Need õn peale Eesti Soome, 
Rootsi, Norra, Belgia, Prantsusmaa, Suurbri
tannia, Sloveenia ja Ungari. Toetun siinjuures 
Euroopa ajakasutuse uuringu raames neis 
maades sarnase metoodika alusel läbi viidud 
ajakasutusuuringute tulemustele ajavahemikust 
1998-2001. Võrdlusesse õn kaasatud vaid need 
maad, kus uuring hõlmas kogu aastat ning kus 
kasutati kahte ajakasutuse päevikut (argi- ja 
puhkepäeva kohta). Sekundaarseks andmealli
kaks õn Eurostati internetiväljaanne Time use at 
dijferent stages oflife. Results from 13 European 
Countries (2003).

Kasutatavad võrdlusandmed (tabel 4) eri
nevad Eesti osas mõnevõrra eeltoodutest. Pea
miseks põhjuseks õn rahvusvahelises võrdluses 
kasutatud mõnevõrra erinev tegevuste klassi
fikatsioon, mille järgi kõik liikumisega seotud 
ajakulutused õn viidud vastavate klasside alt 
välja omaette klassi.4

Peale Euroopa Liidu liikmelisuse eristuvad 
võrdlusmaad oma sotsiaalmajandusliku ja 
kultuurilise tausta poolest. Neil õn erinev aja
looline arengutee ja demokraatia traditsioon, 
majandusliku heaolu tase ja selle jaotumine 
ühiskonnas ning domineerivad väärtushinnan
gud. Selle põhjal võib nimetatud 9 maad jagada 
kolme gruppi. Esiteks Põhjamaade heaoluriigid 
- Norra, Rootsi ja Soome, mida iseloomustavad 
pikaajaline demokraatia, sotsiaalmajandusli
ku turvalisuse kõrge tase ja selle suhteliselt 
võrdväärne jaotus elanikkonnas. Kõik nad 
kuuluvad kõrge inimarengutasemega maade 
esimese viieteistkümne hulka (Eesti inimaren
gu aruanne 2003, 9-11, 53-55). Teise rühma 
moodustavad Belgia, Suurbritannia, Prantsus
maa, samuti kõrge inimarengu ja jõukusega 
riigid, kus aga tulujaotus õn Põhjamaadest 
tunduvalt ebaühtlasem. Kolmanda rühma 
moodustavad postsotsialistlikud siirderiigid



Eesti, Ungari ja Sloveenia, mis õn suhteliselt 
hiljuti taaspöördunud demokraatia ja turu
majanduse teele ning alles ületamas Euroopa 
Liidu läve, jäädes oma jõukuse tasemelt eelne
vatele selgelt alla.

Antud maadegrupid lahknevad kä oma 
iseloomulike väärtusmudelite poolest. Roland 
Ingleharti (1997) uuringute põhjal domi
neerivad Eestis ja Ungaris, nagu enamikes 
teisteski endistes sotsialismimaades, materia
listlikud elu püsiväärtused - kõva töö, aineline 
kindlustatus, võitlusvaim, vähene sallivus ja 
traditsioonilised soorollid. Sellesse väärtus- 
mudelisse kuuluvad kä naisi alahindavad ja 
väljasulgevad hoiakud, mis korreleeruvad 
ühtlasi vähese eluga rahuloluga (Taagepera 
2003,613-614). Põhjamaades taas domineeri
vad postmaterialistlikud eneseväljendusväär- 
tused - sõltumatus, valikuvabadus, sallivus, 
inimestevaheline solidaarsus, vaba aeg, sõbrad 
ja sooline võrdõiguslikkus. Rõhutagem, et sel
liste väärtuste leviku eeldusteks õn Ingleharti 
arvates pikaajaline majanduslik turvalisus ja 
demokraatia traditsioon. Põhjala riikide ja 
Suurbritannia ning teisalt Eesti vahel asuvad 
sellel väärtusteljestikul katoliikliku kultuuri
taustaga Lääne-Euroopa riigid nagu Belgia, 
Prantsusmaa, aga samuti Sloveenia.

Lähtudes eelnevast õn loogiline oletada, 
et maad, mida võrdleme, eristuvad kä oma 
ajakasutuse struktuuri ja selles avalduva soo
lise võrdsuse/ebavõrdsuse poolest. Võrdlev 
analüüs kinnitab ühelt poolt, et ajabilansi 
soolises jaotumuses õn üle Euroopa palju 
sarnast. Naised teevad näiteks kõikjal vähem 
tasulist ja rohkem tasuta kodutööd ning neil 
õn vähem vaba aega kui meestel. Ent teisalt 
nende soolõhede ulatus varieerub maiti üsna 
oluliselt (tabel 4).

Enamikes Euroopa maades pühenda
vad naised isiklike vajaduste rahuldamisele 
meestest mõnevõrra enam aega. Erandiks õn 
üksnes siirdemaad, kus see aeg õn mõlemal 
soorühmal praktiliselt võrdväärne. Tasulise

töö osas paistavad Euroopa võrdluspeeglis 
taas meie mehed silma kõige lühema tööajaga, 
mis jääb näiteks oluliselt alla soome meeste 
omale, rääkimata prantslastest, brittidest, 
sloveenidest ja ungarlastest, kes teevad kõige 
pikemaid tööpäevi. Samal ajal õn Eesti naiste 
keskmine tasulise töö koormus suurem kui 
Põhjamaades, Belgias ja Suurbritannias ning 
jääb maha üksnes Ungari, Sloveenia ja Prant
suse sookaaslaste tööpanusest.

Eesti meeste suhteliselt madal keskmine 
töökoormus võib tuleneda mitmetest erine
vustest tööturul, mida artikli maht paraku 
ei võimalda põhjalikumalt selgitada. Esiteks 
viitab see osaajaga töötavate eesti meeste 
suuremale osakaalule tööturul võrreldes teiste 
maade meestega, mis omakorda õn meil ena
masti tingitud raskustest täisajaga töökoha 
leidmisel. Teisalt oli aga kä meie meestest 
“töötegijate” osalusprotsent (kes uuringunä- 
dalal üldse töötasid) töötajaskonnas (61%) 
madalam kui mujal Euroopas, mis taas osutab 
otseselt sundpuhkustele, haigustele jms. ajuti
selt tööst eemalolemise põhjustele. Suhteliselt 
lühike tööpäev aitab muuhulgas seletada 
seda esmapilgul mõnevõrra üllatavat tõsiasja, 
et meie keskmine töötav mees saab endale 
lubada kauem magamist kui mehed enamikes 
teistes maades (Järve 2003).

Võrreldes omakorda meeste ja naiste 
tööaja vahesid erinevates maades, torkab silma 
selge veelahe n.-ö. vana ja uue Euroopa vahel. 
Eestis, Sloveenias ja Ungaris jaotub tasulise töö 
koormus mõlema sugupoole vahel tunduvalt 
võrdsemalt kui mujal. Füsioloogiliste vajaduste 
kõrval õn see kä ainus elusfäär, kus postsotsia
listlikud ühiskonnad saavad vana Euroopa ees 
kiidelda suurema soolise võrdsusega (tabel 5).

Kodutööde osas õn taas tegemist vastupidise 
tendentsiga - soolõhed kodutöödele kulutata
vas ajas õn siirdemaades tunduvalt reljeefsemad 
kui mujal Euroopas, eriti Põhjamaades. Maja
pidamisele ja perele pühendatud aeg varieerub 
maiti just naiste osas märgatavalt. Tasustamata



TABEL 4. Töötavate meeste ja naiste ajakasutus 9 Euroopa riigis 1998-2001, põhitegevusena 
keskmiselt päevas (tundi, minutit)

Põhitegevus Eesti Soome Rootsi Norra Belgia Prant
susmaa

Suurbri
tannia

Slovee
nia

Ungari

Isiklik tegevus, kokku M 10.34 10.07 10.00 9.34 10.35 11.21 10.06 10.06 10.38

N 10.29 10.24 10.28 9.59 10.53 11.35 10.31 10.02 10.38

Tasuline töö * M 4.55 5.24 5.09 5.02 5.00 5.42 5.38 5.28 5.19

N 4.09 4.07 3.55 3.39 3.52 4.30 3.57 4.35 4.39

Õppimine M 0.05 0.08 0.07 0.11 0.04 0.02 0.09 0.05 0.05

N 0.05 0.13 0.10 0.19 0.04 0.02 0.12 0.07 0.07

Kodused tööd M 2.16 1.59 2.22 2.12 2.15 1.53 1.53 2.12 2.09

N 4.01 3.21 3.32 3.19 3.46 3.40 3.27 4.10 3.53

Vabatahtlik töö M 0.15 0.11 0.11 0.09 0.09 0.12 0.06 0.10 0.09

N 0.10 0.11 0.10 0.07 0.06 0.09 0.10 0.04 0.06

Vaba aeg M 4.34 4.45 4.36 5.19 4.08 3.37 4.24 4.42 4.24

N 3.50 4.19 4.13 5.14 3.43 2.45 4.01 3.42 3.33

Liikumine M 1.16 1.17 1.32 1.24 1.43 1.10 1.36 1.18 1.09

N 1.11 1.16 1.28 1.17 1.32 1.05 1.33 1.14 1.02

Sh. tööle minek/tulek M 0.29 0.25 0.28 0.31 0.37 0.40 0.33 0.36

N 0.26 0.23 0.23 0.24 0.30 0.27 0.29 0.29

Piiritlemata M 0.05 0.10 0.05 0.08 0.03 0.07 0.02 0.00

N 0.05 0.09 0.05 0.06 0.04 0.08 0.02 0.00

I ootavate küsitletute a rv 2784 3055 4277 7750 5194 2627 5265
Päevikute arv 5556 5748 6081 4390 8554 10070 5254 20032

Valimi vanusepiir(id) 10 + 10 + 20-84 10-79 12-95 15 + 8 + 10 + 15-84

Uuringu läbiviimise aeg 1999-
2000

1999-
2000

2000-
2001

2000-
2001

1998-
2000

1998-
1999

2000-
2001

2000-
2001

1999-
2000

4 Sisaldab kä liikumist kui töö vahetut osa, mis seotud otseselt tööülesannete täitmisega 
(jalgsi, sõiduvahendiga)
Märk : tabelis tähendab, et andmed pole kättesaadavad 
Allikas: Time öse at Different Stages of Life. Eurostat, 2003



kodutöödele kulutavad kõige vähem aega 
naised Norras ja Soomes, kõige rohkem aga 
ootuspäraselt sookaaslased Sloveenias, Eestis 
ja Ungaris. Meeste puhul pole maadevahelised 
erisused tervikuna kuigi tähelepanuväärsed 
(tabel 4). Sooline ebavõrdsus tasustamata tööde 
vallas saavutab oma lae Sloveenias, järgnevad 
ligi samaväärse ebavõrdsuse tasemega Eesti, 
Ungari ja Prantsusmaa (tabel 5). Viimane 
torkab Euroopa kontekstis silma mitte niivõrd 
naiste suure kodutööde koormuse, kuivõrd just 
meeste äärmiselt vähese osaluse poolest selles, 
millest tulenebki suur soolõhe.

Samad maadevahelised erisused kanduvad 
üle vabasse aega. See jaotub sugupoolte vahel 
suhteliselt võrdväärselt jällegi Põhjalas ning 
Belgias ja Suurbritannias, kõige ebavõrdsemalt 
aga siirdemaades ja Prantsusmaal. Oma vaba 
aja varudelt õn kõige soodsamas olukorras 
norrakad.5 Eesti mehed ega kä mitte naised 
pole siin sugugi kõige halvemas seisundis. 
Tõsi, põhjanaabritest naistel õn vaba aega 
küll tunduvalt rohkem, ent veelgi napimalt õn

seda näiteks prantslannadel, ungarlannadel ja 
sloveenlannadel.

Mis puutub aga vaba aja kasutamise sisusse, 
siis eesti ja ungari mehed-naised paistavad teiste 
taustal iseäranis silma oma suhtelise passiivsuse 
ja kodukesksusega. Jõudeaeg kulub siin üle
kaalukalt televaatamisele. See hõlmab ligi poole 
mõlema soorühma vabast ajast Eestis ja enamgi 
veel Ungaris, samal ajal kui teistes riikides jääb see 
enamasti 30-45% piiresse. Kõige mõõdukamalt 
vaadatakse telerit Prantsusmaal, Rootsis ja Norras. 
Eestlased eristuvad koos soomlastega teistest kä 
muu meediatarbimusliku agaruse, sealhulgas 
trükisõna lugemise, poolest. Samal ajal pühenda
takse koduvälisele suhtlemisele ja meelelahutusele, 
samuti liikumisharrastustele ja muudele hobidele 
enamikes Euroopa riikides märgatavalt rohkem 
aega kui meil ja Ungaris. Aktiivsem jõudeaeg õn 
omane eriti skandinaavlastele, nii meestele kui 
naistele. Siirderiikidest paistab kä Sloveenia silma 
oma puhkeaja aktiivsema mustriga, sarnanedes 
selles osas pigem teiste Lääne-Euroopa riikidega 
kui Eesti ja Ungariga.

TABEL 5. Ajakasutuse soolised erinevused tööga hõivatute seas 9-s Euroopa riigis 1998-2001. 
Naiste ajakulutuste vahe võrreldes meestega, ± tundi, minutit keskmiselt päevas.

Põhitegevus Eesti Soome Rootsi Norra Belgia Prant
susmaa

Suur
bri

tannia

Slovee
nia

Ungari

Isiklik
tegevus -0.05 +0.17 +0.28 +0.25 +0.18 +0.14 +0.25 -0.04 0.00 _'
Tasuline
töö -0.46 -1.17 -1.14 -1.23 -1.08 -1.12 -1.41 -0.49 -o.«

Kodused
tööd +1.45 + 1.22 + 1.10 + 1.07 + 1.31 +1.47 + 1.34 +1.58 + 1.44 ___ 1
Vaba
aeg -0.44 -0.26 -0.23 -0.05 -0.25 -0.52 -0.23 -1.00 -0.51 ^

Allikas: Time Use at Different Stages of Life. Eurostat, 2003



Samal ajal õn soolised diferentsid vaba aja 
kasutamisel paljuski kõikjal kattuvad. Kõikides 
Euroopa maades pühendavad mehed naistest 
enam aega telerivaatamisele, spordile jt. hobi
dele ning puhkamisele. Naised taas saavad oma 
napimate vaba aja varude juures lubada endale 
vaid pisut rohkem suhtlemist, koduvälist kul
tuurilist meelelahutust ja lugemist - ent sedagi 
vaid põhjapoolsemates riikides (Järve 2003).

Jääb üle peatuda võrdlevalt naiste ja meeste 
kogutöö (tasulise ja tasuta töö) koormusel 
~ indikaatoril, mis vaba aja kõrval peegeldab 
kõige kokkuvõtlikumalt soolise võrdõiguslikku
se seisundit erinevates Euroopa maades. Nagu

jooniselt 4 näha, ületab enamikes võrdlusmaa- 
des naiste kogutööpanus meeste oma. Erandiks 
õn vaid Rootsi, Norra ja Suurbritannia. Naiste 
kogutöökoormus õn kõige suurem Sloveenias, 
Ungaris, Eestis ja Prantsusmaal. Meeste osas 
järjestuvad maad järgmiselt: suurim töökoor
mus õn meestel Sloveenias ja Prantsusmaal, 
järgnevad enam-vähem võrdväärse näitajaga 
Rootsi, Suurbritannia ja Ungari ning väikseima 
töökoormusega eristuvad mehed Eestis, Norras 
ja Belgias.

Sealjuures jaotub kogutöökoormus mõlema 
sugupoole vahel ootuspäraselt kõige võrdsemalt 
Põhjamaades, samuti Suurbritannias, kus vahed

ö naised B mehed

IOONIS 4. Kogutöö aeg töötavatel naistel ja meestel erinevates Euroopa riikides, keskmiselt päevas 
(tundides)
Allikas: Time Use at Different Stages of Life. Eurostat, 2003



meeste ja naiste keskmises päevases kogutööajas 
jäävad alla veerand tunni. Argielu korralduse 
poolest kõige ebavõrdsemas seisundis õn aga 
naised Sloveenias, Ungaris ja Eestis, kus nende 
töökoormus ületab ajaliselt pea tunni võrra, 
Sloveenias rohkemgi, vastassugupoole oma. 
Nende kahe maadegrupi vahele jäävad kogutöö 
soolise vahe tasemelt Prantsusmaa ja Belgia.

Seega siis ajakasutuse soolise ebavõrdsuse 
ulatuselt sarnaneb Eesti teiste postsotsialistlike 
riikidega, samuti pigem rohkem lõunapoolsete 
katoliikliku taustaga Belgia ja Prantsusmaaga 
kui Põhjala riikidega, kellega meid seob sarna
ne protestantlik kultuuritaust ning kellega me 
sageli kipume end samastama.

Järeldused
Sugu mõjutab oluliselt ajakasutuse struk

tuuri Eestis. Kuigi meeste tasulise töö ajaline 
koormus ületab reeglina naiste oma, õn naiste 
tasuta koduste tööde panus oluliselt suurem 
ja tulemusena kä vaba aja hulk väiksem kui 
meestel kogu elukaare jooksul. See ebavõrdsus 
ilmneb nii tööga hõivatute kui mittehõivatute 
argielus, nii linnas kui maal, saavutades oma 
lae töötavate alaealiste laste vanemate seas, 
kus emade kogutöökoormus ületab isade oma 
enam kui tunni võrra.

Käesolev ajakasutusuuring lükkab ümber 
meil laialtlevinud müüdi, et meeste elu õn 
pingelisem kui naistel. Töötavate eesti meeste 
üldine töökoormus jääb tunduvalt alla naiste 
omale ning seega õn nad kä oma argielu 
korraldamises märksa paremas olukorras kui 
töötavad naised. Eesti meestel õn kokkuvõttes 
naistest paremad võimalused lõõgastumiseks, 
harrastusteks ja eneseteostuseks.

See paistab eriti silma arenenud Euroopa 
maade, eeskätt Põhjamaade taustal. Ühtlasi 
leiab veelkord kinnitust, et sooliselt võrdväär- 
sem argielu korraldus seostub nii egalitaarsete 
rollihoiakute leviku kui kä laiemalt sotsiaalse 
turvalisuse ja demokraatia tasemega ühis

konnas. Neis maades, kus domineerivad post- 
materialistlikud väärtused, sealhulgas võrdne 
suhtumine naistesse ja meestesse ning inimes
tevaheline solidaarsus, kus valitseb pikaajaline 
majanduslik turvalisus ja selle ühtlasem jaotus, 
jaotub kä üldine töökoormus ning vaba aeg 
mõlema suurima tihiskonnarühma vahel tasa
semalt. Need õn eelkõige Skandinaavia hea
oluriigid, kus riiklikul tasandil õn soolise võrd
õiguslikkuse poliitikat juba pikalt edendatud ja 
kus see õn kä vilja kandnud..

Ajakasutus mitte üksnes ei reflekteeri soolisi 
jaotusi, vaid kä “loob” neid. Selle kaudu taas- 
toodetakse ühtlasi domineerivat rollimudelit 
ja meeste võimupositsiooni ühiskonnas. Kul
tuuriliselt kinnistunud rolliootused ja tavaaru
saamad määravad ära, mis kuulub meeste ja mis 
naiste maailma. Ajakasutuse sooliste erisuste 
peamine põhjus peitubki traditsioonilises soo- 
rollimudelis, mis Eestis senini tugevalt juurdu
nud. See näeb mehele ette eelkõige leivateenija 
rolli, naisele aga hoolitsuse kodu ja pereliikmete 
eest. Taolist vananenud kirjutamata soolepingut 
ei vaidlusta täna veel eriti kumbki sugupool, kä 
eesti naised ise mitte - võttes nurisemata enda 
kanda enamiku tasustamata töödest ning ürita
des iga hinna eest olla ühtviisi “tublid” nii tööl 
kui kodus. Ja kuigi hoiakute tasemel õn mär
gata teatud positiivseid nihkeid paindlikuma 
rollimudeli suunas, õn tegelikus elus muutused 
visad tulema.

Argielu sooline ebavõrdsus ei seisne kaugelt
ki ainuüksi naiste tasuta kodutöö ajamahukuses 
ja napimates puhkeaja varudes. Uurimused kin
nitavad, et naised õn kä oma tegevusvalikutes 
palju vähem vabad kui mehed. Nende valikud 
õn sageli n.-ö. jääkvalikud, mis õn allutatud 
teiste pereliikmete huvidele ja ühiskonnas valit
sevate rolliootuste survele.

Loota, et koos majandusliku heaolu tõusu 
ja põlvkondade vaheldumisega muutuks vana 
jäik rollimudel iseenesest modernsemaks, oleks 
muidugi illusoorne - kui sellega ei kaasne naiste 
eneseteadvuse kasv ning soolise võrdõiguslik



kuse idee laiem teadvustamine, edendamine ja 
levik ühiskonnas. Seda nii avaliku arvamuse kui 
seadusandjate tasandil, nii kooli kodanikuõpe
tuses kui massimeedias.

Argielu soolise ebavõrdsuse murendamise 
ning töö ja pereelu parema ühitamise eelduseks 
Eestis õn eeskätt meeste senisest laialdasem osa
võtt lastekasvatamisest ja kodumajapidamisest, 
sealjuures eriti rutiinsetest kodutöödest. See 
aitaks naistel võita juurde vaba aega, meestele 
aga annaks enam võimalusi isaduse ja pereelu 
nautimiseks. Õn aeg lõpuks mõista, et sugu
poolte võrdväärsemast argielu korraldusest 
võidaksid mõlemad - nii naised kui mehed. 
Viimased kannatavad samavõrra vanade jäi
kade rolliootuste paine all. Tasulise töö pinge, 
kirjutamata nõue olla majanduslikult edukas 
ja pere peamine heaolu tagaja ning tunnete ja 
nõrkushetkede mitte väljanäitamine murrab 
mehi paremas elueas. Eesti meeste varajane 
suremus, alkoholismi, enesetappude kasv jms. 
riskitegurid osutavad traditsioonilise mehe- 
malli kriisile ühiskonnas.

Ent niikaua, kui Eesti ühiskonnas peetakse 
naiste topelttöökoormust endastmõistetavaks, 
pole kä eriti loota argielu soolise ebavõrdsuse 
tasandumist ega paremaid võimalusi mõlemale 
sugupoolele töö- ja pereelu ühitamiseks. Samas 
õn selge, et liikudes sooliselt tasakaalustatuma 
Eesti poole, mis lubaks täielikumalt rakendada 
nii naiste kui meeste potentsiaali, võidaks kogu 
ühiskond.

Märkused

1 Isiklik tegevus sisaldab peale uneaja ja einestamise kä 
isiklikku hügieeni puudutavaid tegevusi, riietumist, 
samuti arstirohtude ja ravivannide võtmist jm. koduse 
raviga seonduvat.

Tasulise töö alla kodeeriti lisaks palgatööle kä näiteks 
talutööd, kui nende peaeesmärgiks oli toodangust 
loodetav müügitulu, töötamine otsese tasuta pereette
võttes ja juhutööd, millest saadi tulu.

Õppimine hõlmas nii regulaarset akadeemilist õppe
tööd koolis/ülikoolis kui kä vaba aja õpinguid 
(kursusi, loenguid), samuti nendega seotud koduste 
ülesannete täitmist.

Majapidamisele ja perekonnale kuluv aeg sisaldab 
peale tavapäraste kodutööde kä rõivaste hooldust 
ja valmistamist, muid majapidamise korrashoiuga 
seotud toimetusi, ehitus-, remondi- ja hooldustöid 
(sh. sõiduvahendite hooldust), aiatöid ning kodu- ja 
lemmikloomade eest hoolitsemist (kui selle sihiks 
polnud toodangu müügist saadav tulu), samuti sis
seoste ja erinevate teenuste kasutamist (sh. arstil käi
mist), laste hoidmist, nendega tegelemist-mängimist 
ja täiskasvanud pereliikme hooldust.

Vabatahtlik töö hõlmab nii informaalset abi teisele leib
konnale (kodutöödes, asjaajamises jne.) kui kä tasuta 
ühiskondlikku tööd mitmesuguste organisatsioonide 
heaks ja nende kaudu.

2 Töötavateks loeti ILO definitsiooni järgi inimesed, 
kes uuringunädalal: (a) töötasid ja said selle eest tasu 
kas palgatöötaja, ettevõtja või vabakutselisena; (b) 
töötasid otsese tasuta pereettevõttes või oma talus; 
(c) ajutiselt ei töötanud (olid haiged, (sund)puhkusel, 
sünnitus/lapsehoolduspuhkusel).

3 Päevikmeetod sobib paremini mõõtma regulaarseid, 
sageli korduvaid tegevusi ning kajastab halvemini epi
soodilisi harrastusi. Küsitlusuurimuste andmeil siiski 
naised mitte üksnes ei loe raamatuid meestest enam, 
vaid õn kultuuritarbijatena tervikuna neist mitme
külgsemad, külastades märksa sagedamini kä näiteks 
teatrit, kunstinäitusi, kontserte, raamatukogu (Järve 
2000). Ent tänu antud tegevuste suhteliselt harvale 
sagedusele jäävad soolised vahed neile kulutatavas ajas 
väga väikseks.

1 Erandiks õn vaid liikumine kui tasulise töö vahetu 
osa. Tasulise töö alt õn kõrvaldatud kä lõunavaheajad 
ja kohvipausid, mis õn viidud isikliku tegevuse klassi. 
Erinevusi leidub kä võrdlusmaade valimite vanusepii
ride osas (vt. tabel 4). Samas ei sega need metodoloogi
lised lahknevused sugugi ajakasutuste sooliste erisuste 
maadevahelist kõrvutust.



3 Norra vaba aja näitajatesse tuleb suhtuda teatud 
reservatsiooniga, seda tänu teatud metodoloogilistele 
erinevustele tegevuste kodeerimisel. Nimelt liigitati 
koos teistega einestamine väljaspool kodu seal muude 
maadega võrreldes sagedamini suhtlemise klassi - st. 
vaba aja, mitte isikliku tegevuse alla.
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Söömishäirete olemus 
ja tekkepõhjused 
erinevate vaatenur
kade ristteel - tütar
laste ning arstide 
nägemused
Katri Eespere

öömishäirete temaatikat õn käesoleva 
ajani eesti kontekstis suhteliselt vähe käsit- 

V^Jletud, mistõttu puuduvad laiaulatuslikud 
uuringud söömishäirete levikust eesti tütarlaste 
(ja miks mitte kä poiste) hulgas. Käesolev artikkel 
õn lühike kokkuvõte minu bakalaureusetööst 
“Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erine
vate vaatenurkade ristteel - tütarlaste ning arstide 
nägemused”. Töö kirjutamise üheks ajendiks oli 
avada tee edasistele uuringutele, püüdes juhtida 
tähelepanu asjaolule, et kä eesti tütarlaste hulgas ei 
ole söömishäirete probleem olematu ning vajaks 
laiemat kõlapinda ühiskonna tasandil.

Antud töö eesmärgiks oli vaadelda söömishäi- 
reid mitte kui psüühilist häiret, vaid kui sotsiaalset 
probleemi, millel õn oma ühiskondlik kujune
mislugu. Otsustasin läheneda söömishäiretele 
tüdrukute ning arstide perspektiivist ning anda 
ülevaate, millisena nemad näevad ühiskondlike 
väärtuste, massimeedia, perekonna, tüdrukute 
jaoks oluliste isikute ning identiteedi rolli söömis- 
häire kujunemisel ja kestmisel.

Uurimuse teoreetiline 
raamistik
Uurimuse teoreetilises osas vaatlen eri

nevatele diskursustele iseloomulikke mõtte

mudeleid, mille raames söömishäirete olemust 
ja põhjusi õn seletatud. Diskursuse terminit 
kasutab Michel Foucault, kelle väitel diskur- 
sus ei ole ainult see, mida “saab millegi kohta 
öelda” (näiteks, mida saab söömishäirete kohta 
öelda), vaid kä teadmise ja võimu raamistik, 
mis võimaldab või takistab meil millestki rää
kimise. Diskursused ei ole ainult sõnad, vaid kä 
praktikad, ning diskursused määravad, mida 
mõistetakse teadmiste ja tõena (Foucault 1977, 
49). Näiteks asjaolu, et me räägime “söömishäi
retest” ja mitte näiteks “söömisprobleemidest”, 
vihjab diskursusele, mille raames antud temaa
tikat enamasti käsitletakse. Mõiste “häire” viitab 
otseselt psühhiaatrilisele diskursusele, mis 
defineerib söömishäireid psüühiliste kõrvale
kalletena (ehk siis häiretena) ning kohtleb neid 
kui haigust, mida peavad ravima arstid. Seevas
tu mõiste “probleem” viitab nähtuse sotsiaalsele 
päritolule ja kontekstile, mis avaldab olulist 
mõju nii probleemi kujunemisel, kestmisel kui 
kä lahenemisel.

Töösse valitud mudeleid sai viis ning nime
tasin nad järgnevalt: feministlik, perekondlik, 
haigus-, sotsiokultuuriline ja spirituaalne 
mudel. Tänapäeval kasutatakse kõige rohkem 
nelja esimest, spirituaalne mudel leidis laiemat 
kasutust pigem varasematel aegadel.

Tabel iseloomustab lühidalt erinevate 
mudelite põhiseisukohti söömishäirete põhjus
tega seoses.

Mõistagi ei hõlma eelpool nimetatud mude
lid kõiki lähenemisviise söömishäiretele. Oma 
bakalaureusetöösse valisin vaid need mudelid, 
mille puhul õn olemas seos sotsioloogilise pers
pektiiviga.

Uurimismeetodi ja valimi tut
vustus
Uurimismeetodi valik sõltub alati küsi

mustest, millele soovitakse uurimuse käigus 
vastused saada. Kuidas saab alguse söömishäire? 
Millisena näevad söömishäire olemust ning



MUDEL SÖÖMISHÄIRE PÕHJUSED

1. HAIGUSMUDEL Psüühiline eripära või soodumus; madal 
enesehinnang. Pärilike tegurite ja mõjutajate 
roll (Garrett 1998; Bromberg 1989; RHK-10 
1995)

2. SOTSIOKULTUURILINE MUDEL Kaasaegne läänelik iluideaal, mille levitamine 
toimub eelkõige massimeedia kaudu; saleda 
ja tüseda keha stereotüübid; edukusekultus ja 
saavutusimperatiiv (Brumberg 1989)

3. PEREKONDLIK MUDEL Autoritaarse perekonna kõrged nõudmi
sed, mille mittesaavutamine tekitab tüd
rukus stressi ning tingib vanemate meele
paha. Vähene autonoomsus perekonnas ei 
võimalda tüdrukul ise otsuseid vastu võtta 
ning sellest tulenevalt kujuneb söömishäi- 
rest “vabaduse saareke”, mida kontrollib 
ainult tema ise.
Toidu kasutamine emotsioonide väljen
damisel, millest tulenevalt õn söömisest/ 
söömatusest saanud manipuleerimise teh
nika (Brumberg 1989; Bruch 1969; Bruch 
1974; Palazzoli 1974)

4. FEMINISTLIK MUDEL Naise soorolli hägusus ja omavahel vastuolus 
olevad sotsiaalsed nõudmised; patriarhaalse 
ühiskonna sihipärane huvitatus naiste kesken
datusest kehale (MacSween 1993; Brown & 
Jasper 1993; Champion 8c Power 2000)

5. SPIRITUAALNE MUDEL Isiklik vaimne otsing või teekond (Garrett
1998; Bell 1985)

ekkepõhjusi haiged ning millise raviga tegelevad 
isjatundjad? Milline võiks olla sotsiaalse konteksti 
oli ja mõju söömishäire kujunemisel? Need õn 
cüsimused, millele minu meelest õn kõige ots- 
arbekam läheneda kvalitatiivsete meetodite abil. 
Cvalitatiivsete meetodite peamisteks uurimisinst- 
umentideks õn avatud või poolstruktureeritud 
ntervjuu, mitmesugused kirjalikud materjalid ja 
iokumendid ning osalusvaatluse erinevad liigid 
Bryman 1995,135-140).

Empiirilise materjali kogumiseks kasutasin 
põhiliselt kahte erinevat instrumenti: avatud 
intervjuud, mille viisin läbi nii silmast-silma kui 
kä elektronposti teel, ning kirjalike materjalide 
analüüsi. Sobiva instrumendi valik sõltus otse
selt uuritavast rühmast ning nende suhtumisest 
antud teemasse. Kuivõrd söömishäirete puhul 
oli kõigi respondentide jaoks tegemist äärmiselt 
delikaatse teemaga, oli sobiva meetodi leidmine 
komplitseeritud. Algselt planeeritud traditsioo-



niliste avatud intervjuude kasutamine muutus 
enamiku tüdrukute puhul võimatuks, kuna 
oma probleemi häbenedes ei soovinud nad 
minuga silmast silma kohtuda. Soovides siiski 
avatud intervjuud kasutada, tuli seda viia läbi 
viisil, mis oli vastanutele vastuvõetav. Sobivaks 
osutus lähenemisviis, kus intervjuu toimus 
elektronposti teel ning võimaldas tüdrukutel 
säilitada oma anonüümsuse.

Valim
Valim õn tinglikult jaotatud kaheks eri

nevaks respondentrühmaks - haigeteks ning 
arstideks. Intervjueerisin 21 tüdrukut vanuses 
13 kuni 25 aastat, kellel õn kas ametlikult või 
mitteametlikult diagnoositud söömishäireid. 
Ametliku diagnoosi all pean silmas juhtumeid, 
kus tüdruk õn pöördunud oma probleemiga 
arsti (enamasti psühholoogi ja/või psühhiaatri) 
poole, kes õn diagnoosinud tal söömishäire. 
Mitteametlikult diagnoosituiks nimetan aga 
tüdrukuid, kes arsti poole pöördunud ei ole, 
kuid õn ise täiesti veendunud, et neil õn söö
mishäire ning selle kinnitamiseks kirjeldasid 
mulle oma tegevust, mõtteid ning söömiskäi- 
tumist. Kuivõrd ametlik diagnoosimine toimub 
enamasti psühhiaatriahaiglates, ei eeldanud ma, 
et intervjueeritu peaks tingimata olema käinud 
arsti juures oma probleemile kinnitust saamas.

18 tüdrukuga toimus intervjuu elektron
posti teel ning kolme tütarlapsega viisin läbi tra
ditsioonilise avatud intervjuu. Kuna nii avatud 
kui kä elektronposti teel läbi viidud intervjuude 
puhul oli tegemist teemaintervjuudega, siis 
kujunes kä käsitletud valdkondade arv küllaltki 
suureks. Tähelepanu pöörasin nii perekonna- ja 
sõbrasuhetele kui kä söömishäirete temaatikale 
laiemalt. Minu huvi keskendus eelkõige sellele, 
kuidas tüdrukud ise näevad neid ümbritseva 
keskkonna mõjusid oma söömishäire kujune
misel ning millised faktorid nende arvates söö
mishäire kestmist toetavad. Lisaks soovisin teada 
saada, miks tüdrukud ei julge oma probleemist

kellelegi rääkida ja millist reaktsiooni nad oma 
probleemile prognoosivad. Muuhulgas soovisin 
teada, milliseks hindavad tüdrukud käesoleval 
hetkel söömishäiretest paranemise võimalusi 
Eestis ning kuidas nad suhtuvad ravisse.

Lisaks intervjuudele kasutasin empiirilise 
materjalina kä 18 tütarlapse kirjalikke kom
mentaare minu kirjutatud artiklile “Söömis- 
häired - tõsine probleem”, mis ilmus 2000. aasta 
talvel Delfi Naistelehes (Eespere 2000). Artikli 
tarbeks piiritlesin valimi 15-2 3-aastaste respon- 
dentidega ning teksti lihtsustamiseks liigitasin 
kõik vastajad ühisnimetaja “tüdrukud” alla. 
Kasutades otseseid tsitaate intervjuudest, olen 
kõigile tüdrukutele andnud kokkuleppelised 
nimed, mis anonüümsuse garanteerimiseks ei 
lange kokku nende tegelike nimedega.

Teise respondentrühma moodustasid arstid, 
kelle hulgas viisin läbi kolm avatud intervjuud. 
Neist üks toimus Tallinna Psühhiaatriahaiglas, 
teine Tartu Ülikooli Psühhiaatriakliinikus ning 
kolmas Eesti Sotsiaalministeeriumi rahvatervise 
osakonnas. Otsus kaasata valimisse erinevates 
Eesti meditsiiniasutustes töötavad arstid tulenes 
soovist saada arstidepoolset informatsiooni 
nii söömishäireid põdevate tüdrukute iseloo
muomaduste, perekondliku tausta ja haiguse 
võimalike põhjuste, ravivõimaluste ning -põhi
mõtete kohta kui kä üldisemat hinnangut söö
mishäirete leviku ulatuse kohta Eestis.

Analüüsimeetod
Empiirilise materjali analüüsimisel võtsin 

aluseks struktuuri, mille abil vaatlesin söömis
häire põhjuste konstrueerimist kolmel erineval 
tasandil: välimisel-, primaargrupi- ja sisemisel 
tasandil. Välimise tasandi moodustasid meedia, 
ühiskondlikud väärtused ja teadmiste puudu
mine, primaargrupi tasandil käsitlesin perekon
na ja tüdrukute jaoks oluliste isikute rolli ning 
sisemisel tasandil võtsin vaatluse alla tüdrukute 
identiteedi ja isiksusega seotud küsimused. Kol- 
metasandiline analüüs andis võimaluse detail



semalt läheneda söömishäirete tekkepõhjuste 
erinevatele tahkudele ning samas näidata kä 
nende omavahelist tihedat seotust.

Söömishäirete põhjuste 
konstrueerimine
Järgnevalt annan põgusa ülevaate tütarlaste 

ning arstide seisukohtadest, tuginedes kolmeta- 
sandilisele analüüsile. Pööran käesolevas artiklis 
tähelepanu eelkõige välimise ning sisemise 
tasandi mõjuteguritele, mis võiksid lugejale 
pakkuda uudsemat informatsiooni ning võib
olla kä tavapärasest pisut erinevat lähenemist. 
Seepärast jätan primaargrupi tasandi mõjutaja
te analüüsi seekord kõrvale.

1. Välimine tasand: ühiskondlikud väärtu
sed ja teadmiste puudumine

Saamaks ülevaadet ükskõik millise sotsiaal
se nähtuse põhjustest, tuleb tähelepanu pöörata 
tähendus(t)ele, mis sellele nähtusele õn ühis
konnas antud. Eelnev väide tähendab, et näiteks 
söömishäirete kasvavast levikust arusaamiseks 
nii naiste kui kä noorte tütarlaste hulgas ei tohi 
mööda vaadata sotsiaalsetest sõnumitest, mida 
dieedipidamine ja sale keha endas käesoleval 
ajal kannavad. Lääneriikides elavad naised õn 
sotsialiseeritud hindama oma välimust kõrge
malt kui saavutusi. Tüdrukud õpivad juba vara
ses eas, et nad ei tohi ega saa end hästi tunda 
enne, kui nad näevad välja teatud viisil. Ent see, 
mida nad iseendas hindavad, peegeldab samas 
ühiskonnas levinud väärtusi (Brown & Jasper 
1993, 67). Saledusideaali levikut Eestis tõestab 
ilmselt kä puberteediealiste neidude keskmise 
kehakaalu vähenemine. Kui näiteks 1985. aastal 
kaalus keskmine puberteediealine tütarlaps 64, 
4 kilogrammi, siis 1996. aastaks oli keskmine 
kehakaal langenud 59 kilogrammini (Järvelaid 
2001,63).

Saleda keha väärtuses edukuse väljendajana 
õn söömishäirega tüdrukud täiesti veendunud,

mistõttu nad leiavad, et kui nad ei ole enda 
arvates piisavalt läbilöögivõimelised, siis esime
seks hädavajalikuks sammuks olukorra “paran
damisel” õn vähendada kehakaalu.

Kristi (16): “Ma pingutan selle nimel kõvas
ti, et olla elus edukas. Kõigepealt oli mulle 
tähtsaim saada lahti kilodest - kasvõi tervise 
hinnaga.”

Sigrid (15): “Sale õn ilus, paks õn kole! Sale 
saavutab elus rohkem - tal õn parem töökoht ja 
rohkem elukaaslasi.”

Siiski ei saa sellest järeldada, justkui oleks 
sale keha ainuke tingimus, mis garanteerib edu. 
Kuid üheks põhiliseks eelduseks näib see tüd
rukute arvates küll olevat. Lisaks edukusele õn 
saleda kehaga tütarlaps üldjuhul kä enesekind
lam ning enda arvates vastassoole atraktiivsem.

Helina (17): “Peenike inimene õn ilus, tal 
veab rohkem nii elus kui armastuses, sest ta õn 
enesekindlam, kuna õn oma välimusega rahul.”

Tüdrukute seisukohtadest jääb mulje, just
kui oleks kusagil näiline turuplats, kus kaotatud 
kilode eest saab osta enesekindlust. Enese
kindlus või selle puudumine ongi siinkohal 
võtmesõnadeks, mis aitavad mõista tüdrukute 
käitumisviisi.

Reelika (18): “Vaata, mis väärtus ja tähendus 
õn saledal kehal - sellel õn ju kõik eelised! Kui 
sa oled kõhn, siis oled enesekindel ja teotahet 
täis.”

Söömishäirega tüdrukud näevad ainult ühte 
võimalust, kuidas oma enesetunnet parandada 
- selleks õn vaja range enesepiiramise või lausa 
piinamisega kaotada kilosid, mis nende seisu
kohast takistavad neil õnnelik ning rahulolev 
olemast. Ent ometi puudub sellisel lähenemisel 
positiivne lõpptulemus: kehakaal küll väheneb, 
ent enesehinnang ei parane sellest hoolimata. 
Ainus võimalus õn niisiis veel kaalust maha 
võtta. Tegemist õn ilmselgelt surnud ringiga, 
millest sageli ei osata enam ise välja tulla.

Maria (18): “Rahulolu ja õnnetunne kao
tatud kilodest õn üürike. Natukese aja pärast 
asendub see kinnisideega veel kaalust maha



võtta. Ükskõik, kui palju sa kä kaalu juba kaota
nud oled, mitte kunagi pole see piisav...”

Seega peegelduvad söömishäirega tüdruku 
käitumisviisis ühiskondlikud väärtused justkui 
kõverpeeglist - olles pilbaskõhn (mis tüdruku 
arvates pidi ju edukuse garanteerima), puudu
vad tal siiski enesekindlus ja elurõõm, mistõttu 
blokeerub võime olla edukas ja populaarne. 
Ning anorektiku luukerelaadne keha kannab 
endas hirmutavat sõnumit saledusideaali poole 
püüdlemise äärmuslike tagajärgede kohta.

1.1. Haigus kui nõrkuse märk

Ühiskonnas, mis hindab kõrgelt edukust, 
tähendavad terviseprobleemid või haigused 
nõrkust ning neisse suhtutakse kui mitte hal
vustavalt, siis vähemalt haletsustundega. Edukas 
inimene õn teadupärast tugev ega jää kunagi 
haigeks. Eelmainitud suhtumine tekitab tüd
rukus sisemise vastuolu - soovides olla tugev 
ja edukas, ei saa ta endale lubada oma nõrkuse 
- söömishäire - avalikustamist.

Marina (20): “Söömishäire õn häbiasi. See 
ei ole kindlasti mitte edukuse märk. Tüdrukuid 
halvustatakse, sellepärast ei julgegi keegi oma 
probleemist avalikult rääkida.”

Helina (17): “Mul õn õudselt häbi tegeli
kult. .. ei julgeks elu sees kellelegi seda tunnista
da, kes mu nägu teavad. Ma ei ütleks seda surres 
kä mitte!”

Tüdrukute arvates järgneks oma probleemi 
teatavakstegemisele koheselt karistus - häbi- 
märgistamine või halvustamine. Söömishäiret 
kaldutaks nende arvates mõistma normist kõr
valekaldena - deviantsusena - ning probleemi 
avastamine kutsuks esile negatiivse ühiskond
liku reaktsiooni. Siinkohal õn siiski tegemist 
vaid tüdrukute subjektiivsete arvamustega, 
kuna reaalseid tõendeid oodatava ühiskondliku 
reaktsiooni kohta neil tegelikult ei ole.

Liana (17): “Nendesse, kellel õn söömishäi
re, suhtutakse nagu mingitesse vaimuhaigetesse, 
kes õn endale mingi kinnisidee pähe võtnud...

noh, et enam korralikult ei söö ja tahavad hirm
sasti modellide moodi välja näha. Söömishäired 
õn siin Eestis täielik tabuteema - keegi ei julgeks 
avalikult tunnistada, et tal õn need. Suhtumine 
õn umbes selline, et sa oled mingi loll siis.”

Arstide sõnul õn tüdrukute hirm deviantseks 
sildistamise ees asjatu, väljendades pigem nende 
endi rigiidseid mõtteviise ja mitte ühiskondlik
ku suhtumist või potentsiaalset reaktsiooni.

Arst 1: “No see õn nende arvamus selline... 
see õn jälle üks irratsionaalne mõte. Tahetakse 
olla täiuslik ja kui seda ei suudeta, siis arvatakse, 
et ju siis õn mul midagi viga. Ja et kui see viga 
veel avalikuks tuleb, siis õn see väga häbiväärne 
asi. See õn niisugune mõttemaailm. Ja see õn 
nende endi arvamus.”

Tüdrukute ja arstide vastandlikud arvamu
sed töötavad paraku esimeste kahjuks, kuna 
täiuslikkusihaluse vangina tajub tüdruk söö
mishäiret kui kõige ehedamat tõestusmaterjali 
eelmainitud omaduse puudumise kohta, ning 
seda häbenedes ja varjata püüdes keeldub ta 
otsimast abi oma probleemi lahendamiseks.

Suhtumine, et söömishäire õn tõend inime
se nõrkusest ning mittetäiuslikkusest, õn ilmselt 
kä peamiseks põhjuseks, miks tüdrukute suhtu
mine ravile minekusse õn tõrjuv ja halvustav. 
Oma probleemiga arsti (enamasti psühhiaatri) 
juurde minek eeldab söömishäire avalikku tun
nistamist (mida tüdrukud eelistavad iga hinna 
eest vältida) ning lisaks suhtuvad nad suure 
eelarvamusega psühhiaatritesse ja psühhiaatria
haiglatesse.

Maria (18): “No kuidas ma lähen sealt hul
lumaja uksest sisse. Ma ei ole ju hull.”

Tüdrukud õn veendunud, et arsti juurde 
minek õn häbiväärne asi, mis viitab nõrkusele 
ning oskuse puudumisele ise oma probleemi
dega hakkama saada. Sellest tulenevalt pelgavad 
nad, et arstid suhtuvad neisse põlgusega ega saa 
neist aru. Arstide seisukohast õn ravile tulek aga 
pigem tugevuse näitaja, kuna probleemi tun
nistamine nii iseendale kui arstile õn esimeseks 
sammuks paranemise protsessis. Tüdrukute



hirmu ravile tulemisele järgneva halvustamise 
ees peavad arstid alusetuks.

Arst 2: “Süüdistamisega me siin ei tegele. 
Meie tegeleme nende tüdrukute aitamisega, et 
nad saaksid terveks.”

Küll aga nõustuvad arstid tüdrukutega 
osaliselt selles, et asutus, kus söömishäirete ravi 
enamasti toimub - psühhiaatriahaigla - tekitab 
potentsiaalsetes patsientides kõhedust ning eel
arvamusi. Ning lisaks kurdavad terapeudid väga 
suurt töökoormust, mis ei võimalda pühendada 
igale patsiendile nii palju aega ega energiat, kui 
oleks vajalik.

1.2. Teadmiste puudumine

Üheks oluliseks põhjuste grupiks, mis võib 
aidata ja tõenäoliselt aitabki kaasa söömis
häirete levikule noorte tüdrukute hulgas, tuleb 
nimetada adekvaatsete teadmiste puudumist 
nii oma keha kui kä dieedipidamise võimalike 
ohtude kohta.

Helina (17): “Alguses polnud mul aimugi, 
et minu käitumine võib muutuda haiglaslikuks. 
Ma arvasin, et see õn kõigest süütu paast. Kõik 
ju peavad dieeti. Kui sa ei pea, siis arvatakse, et 
sa oled veidi imelik.”

Meedias levitatud erinevate “dieediretsepti- 
dega” võrreldes õn saleduskuuride negatiivset 
poolt kirjeldav informatsioon olnud märksa 
tagasihoidlikum. Viimasel ajal võib küll tähel
dada olukorra mõningat paranemist.

Probleem kehakaalu langetamist puudutava 
informatsiooni juures ei seisne asjaolus, justkui 
oleks saleda keha soovimine ja omamine kahju
lik. Kindlasti mitte. Normaalkaalulise ja vormis 
keha tervislikkust kinnitavad nii meditsiinilised 
uuringud kui kä kõik arstid. Probleem seisneb 
selles, et dieedipidamise temaatika mõju alla 
ei lange ainult see sihtgrupp - täiskasvanud, 
väljakujunenud kehaga naised, kellele antud 
sõnumid õn suunatud, vaid sõnumite mõjule 
õn vastuvõtlikud kä noored tüdrukud.

Arst 1: “No kui vanalt võib hakata dieeti

pidama või kaalust maha võtma? Arvatakse, et 
naise keha kujuneb välja alles 20-ndates eluaas
tates - 22,23,24. See tähendab seda, et kui tüd
rukul pole haiglaslikku ülekaalu ja meditsiinilisi 
näidustusi, siis ta ei tohigi hakata varem mingit 
dieeti pidama! Aga reeglina need, kes hakkavad 
dieeti pidama, nad ei olegi ju ülekaalulised, ja 
pole kunagi olnud kä! Ja näiteks see, kui mõni 
õn murdeeas väheke priskem... see ei pruugi 
ju hiljem üldse püsima jääda... ta kasvab sellest 
välja. Sest naise keha ju alles otsib ennast ja saa
vutab küpsuse alles peale 20-ndat eluaastat.”

Sellist väikest hoiatavat lisamärkust ei sisal
da aga kaugeltki iga dieedipidamist propageeriv 
sõnum, kui üldse. Nii võibki juhtuda, et erineva
te salenemiskuuride kõige tulihingelisemateks 
pooldajateks saavad noored tüdrukud, kes oma 
väljakujunemata ja areneva kehaga mitte ainult 
ei pea, vaid lausa ei tohi dieeti pidada. Tulemus
rikas “dieet” (või pigem enesenäljutamine) 
tekitab tüdrukutes hasarti oma destruktiivset 
käitumist jätkata. Teadmatusest kehakaalu kao
tamise varjukülgede ning võimalike negatiivsete 
tagajärgede kohta tervislikule seisundile võivad 
tüdrukud tahtmatult kahjustada pöördumatult 
oma tervist. Arstide sõnul puutuvad nad päe- 
vast-päeva kokku tütarlastega, kelle teadmiste 
puudumine või absurdsus panevad neid häm
mastama.

Arst 1: “See õn täiesti müstiline, millised 
arusaamad meil siin tulevad... Täiesti absoluut
selt väärad arusaamad, kuidas toit kõik läheb, ja 
kuidas organism õn must pidevalt, ja kuidas 
teda õn vaja puhastada, ja kuidas vere kaudu 
lähevad kõik mustused naha sisse jne. Imeasju 
kuuleb siin vahel! Millised ettekujutused õn! 
Kuidas energia järjest talletub ja.

Olgugi, et tüdrukul õn enamasti olemas 
põhjalik teadmistepagas toitude kalorsuse ja 
toitainete - eelkõige rasvasisalduse - kohta, 
puuduvad tal ometi tõesed arusaamad oma 
keha omaduste ja vajaduste kohta. Selle asemel 
õn tal hulganisti irratsionaalseid seisukohti, 
mille paikapidavuses ta ei kahtle.



Arstid mainivad siinkohal kooli ja õppe
programmide puudujääke, mis ei ole võimal
danud tüdrukutel saada hädavajalikku infot 
inimkehas toimuvatest protsessidest. Arstide 
arvates õpetatakse koolides palju teoreetilisi 
ning abstraktseid aineid, ent tähelepanu alt 
õn kõrvale jäänud valdkonnad, mis jagaksid 
oskusi iseendaga toimetulekuks ning iseenda 
mõistmiseks.

Arst 1: “Nad tulevad siia, nad õn täis maailma 
tarkusi: teavad keeli, teavad kõiki värke, õn reisi
nud. Ja siis, kui küsida, et kas sa tead, mis asi õn 
põhiainevahetus. Ei tea. Sest tema arvab, et kõik 
asjad, mis tema sisse sööb, tuleb kõik ainult talle 
paksusele juurde... Koolis peaks normaalset toi
tumist propageerima ja rääkima, et kuidas orga
nismis need asjad käivad... Aga mulle miskipärast 
tundub, et näiteks söömisrituaalidest rääkimist 
peetakse nagu liiga labaseks asjaks. Ja samamoodi 
ei peeta õige suhtumise arendamist iseendasse eriti 
oluliseks. Peaasi, et matemaatika oleks “viis”.

Tüdrukud väidavad, et alustasid nälgimist, 
lahtistite kasutamist ja/või oksendamist loo
tuses, et see õn efektiivne kehakaalu kaotamise 
meetod ning garanteerib neile oodatavad 
tulemused. Kui esialgu reageeribki keha eel
mainitud tegevustele kaalu vähendamisega, siis 
pikema aja vältel muutuvad tõhusana näivad 
meetodid kasututeks ning meeleheide ja lootu- 
setusetunne tüdrukutes paisub.

Mõistmaks tundeid ning mõtteid, mis söö- 
mishäirega tütarlast sellises olukorras valdavad, 
pöördun nüüd välimiselt tasandilt sisemisele, 
kus vaatlen peamiselt seda, kuidas söömishäi- 
rega tütarlaps näeb teda ümbritsevat maailma 
ning iseennast selles ja millist sümboolset rolli 
võib söömishäire tema jaoks täita.

2. Sisemine tasand: identiteet ja psüühika, 
söömishäire “funktsioonid” ja arengufaasid

Identiteedi kujunemine õn dünaamiline 
protsess, mis toimub küll kogu elu jooksul, ent 
sotsiaalpsühholoog Erik H. Eriksoni sõnul tuleb

kõige olulisemaks etapiks pidada puberteedi- 
iga. Just sellel ajal peab laps endas ühendama 
lapsepõlves kujunenud arusaama iseendast uute 
sotsiaalsete nõudmiste ja ootustega. Identiteedi 
kujunemise protsessis õn aga indiviid äärmiselt 
tundlik segadust tekitavatele muutustele sot
siaalsetes reeglites või kultuurilistes ootustes 
(Erikson 1968,64).

Antud uurimuse puhul võiks näiteks tuua 
muutused soorolli osas, kus ühest küljest 
nõutakse tüdrukult traditsioonilisele naiserol
lile omast kuulekust, ilusat välimust ning teiste 
nõudmistele vastamist, ja teisest küljest ooda
takse iseseisvat otsustusvõimet ning edukust, 
mida õn harjumuspäraselt peetud mehelikeks 
omadusteks. Seega õn sotsiaalsed väärtused 
- sõltumatus, saavutustele orienteeritus ja oma
vaheline võistlemine - teravas vastuolus tradit
sioonilise naiserolliga. Tüdruk tajub sotsiaalset 
survet aga mõlemalt poolt ning sotsiaalsete 
ootuste vastandlikkusest tulenevalt ei kujune tal 
välja selget ja ühemõttelist arusaama iseendast 
ning oma rollist ühiskonnas. See, miks selgu
se puudumine identiteedi suhtes väljendub 
söömishäire kujul, võib tugineda asjaolule, et 
ebamäärasuse tundest tulenev frustratsioon 
suunatakse lihtsalt oma kehale, kuna tüdruk ei 
näe alternatiivseid võimalusi segase olukorra 
lahendamiseks.

2.1. Piiritu rahulolematus

Söömishäirete tekke seisukohalt näib määrava 
tähtsusega olevat rahulolematus iseenda ja ümb
ritsevaga. Rahulolematust tekitab suurel määral 
tüdrukute soov olla täiuslik - nii iseenda, oma 
vanemate kui kä sõprade silmis. Tähelepanu
väärne õn aga asjaolu, et täiuslikkuse kriteeriumid 
defineerivad nad endi jaoks ise. Täiuslik peab 
nende arvates olema selleks, et pälvida armastust 
ja heakskiitu. Täiuslikkuseihalusest kujuneb oma
moodi kinnisidee, mida püütakse realiseerida oma 
keha muutmise läbi, kuna tüdrukud õn armastuse 
pälvimise vahendiks valinud oma keha.



Seega võib öelda, et rahulolematuses ei olegi 
tegelikult “süüdi” keha - see õn lihtsalt kõige “kät
tesaadavam” objekt, kuhu oma rahulolematus 
suunata ning pinged maandada. Tänapäeval õn 
keha kujunenud oluliseks vahendiks, mille kaudu 
väljendada oma emotsionaalseid soove ja vaja
dusi. Kaasaegne tarbimiskultuur näeb keha kui 
eksistentsi muudetavat vormi, mida saab vormida 
sõltuvalt soovidest ja vajadustest (Türner 1997,5). 
Keha (või üldse välimuse) muutmine toob kaasa 
muutused kä identiteedi osas. Sellest tulenevalt 
arvab tüdruk, et sisemist rahulolematust saab 
parandada oma keha muutmise (või “paranda
mise”) kaudu. Tüdrukud arvavad esialgu, et kui 
keha saab niisuguseks nagu vaja, lahenevad kä 
kõik muud probleemid.

Tanja (19): “Arvasin, et kui pean dieeti ja 
võtan maha, siis olen kõigega rahul. Kaotasingi 
kaalust 10 kilo ja olin uhke oma saavutuse üle. 
Miski oli ometi minu kontrolli all. Mida rohkem 
ma kilosid kaotasin, seda uhkem ma olin. Kuni 
selle ajani, kui hakkasin verd oksendama...”

Arstide sõnul ei ole tüdrukud lisaks oma 
kehale (mida nad näevad oma põhilise vaen
lasena ja õnnelik olemise takistusena) rahul 
kä muude asjadega. Suunates rahulolematuse 
kehale, jääb neil muude asjadega mitte rahul 
olemiseks lihtsalt vähem aega. Kaugele arene
nud söömishäire puhul võib tüdrukul kuluda 
oma haigusele 70-80% päevast - ta mõõdab ja 
kaalub ennast, vaatab oma kehavorme peeglist 
ja võrdleb neid näiteks moeajakirjades olevate 
modellidega, loeb kaloreid ja suutäisi ning 
mõtleb tarbitud toiduhulga peale. Sellele kõige
le kulub nii palju aega ja energiat, et tal muuks 
seda ei pruugi enam üldse jäädagi.

2.2. Kaks “mina”

Segadus identiteedi osas väljendub tüd
rukute puhul selles, et nad ei taju end ühtse 
tervikuna. Selle asemel tunnetavad nad, justkui 
oleks neil kaks “mina”, millest üks õn suunatud 
väljapoole ning teine sissepoole. Kui väljapoole

suunatud “mina” kannab endas sõnumit täiusli
ku kontrolli kohta (tüdruk suudab väliselt kont
rollida oma keha ning söömist), siis sissepoole 
suunatud “mina” väljendab kaost, mis tüdruku 
sisemuses tegelikult valitseb. Omavahel õn need 
kaks “mina” tugevas konfliktis, mis õn põhjusta
tud soovist vastata mõlemat tüüpi ootustele.

Helina (17): “Minus oleks nagu kaks täiesti 
erinevat inimest. Üks õn see, mida näevad teised
- õnnelik, edukas ja populaarne ja teine õn 
see õnnetu ja ummikusse aetud väike tüdruk, 
kes ma sisemiselt olen ...”

Tegemist õn väga tugeva ja tahtejõulise iseloo
muga tüdrukutega, mida ilmestab asjaolu, et nad 
suudavad üleinimliku jõuga piirata oma isu ning 
jätta endast “normaalse” ja “terve” mulje. Tüdru
kuid võiks nimetada suurepärasteks näitlejateks 
ning ümbritsevate inimeste “petjateks”. Seisundis, 
kus tüdruk tunneb enda sisemist puruksrebitust 
ning võib iga päev kaaluda enesetappu, suudab ta 
ometi jätta ümbritsevatele inimestele mulje, et ta 
õn õnnelik, rahulolev ning tasakaalukas indiviid. 
Eelmainitud teesklemisoskus tugineb tugevale 
enesekontrollile, mis antud juhul aitab kaasa 
haiguse säilimisele (ja kä süvenemisele). Lisaks 
nõuab kä igapäevane esilekutsutud oksendamine 
märkimisväärset tahtejõudu. Ometi näib kogu 
tahtejõud olevat suunatud n.-ö. valele eesmärgile
- antud juhul söömishäire säilitamisele. Tugev 
tahtejõud taastoodab haigust - olles pähe võtnud 
mingi mõtte, kujuneb tüdruku jaoks sellest kin
nisidee, mille poole püüdlemine võib toimuda 
kasvõi elu hinnaga. Eesmärk muutub kõige olu
lisemaks ning ta ei suuda sellest lahti öelda. Seega 
võiks öelda, et tüdrukute märkimisväärselt tugev 
tahtejõud muudab raskeks haigusest paranemise. 
Teisest küljest võib aga tüdruku võimetus söömis- 
häirest vabaneda viidata kaudselt funktsioonile, 
mida söömishäire tema jaoks omab.

2.3. Söömishäire “funktsioonid”

Minu üheks oletuseks oli, et söömishäire ei 
teki n.-ö. tühjale kohale, vaid tüdrukute poolt



välja toodud söömishäire erinevad põhjused 
viitavad mingisugusele (sümboolsele) funkt
sioonile või rollile, mida tüdrukud püüavad 
söömishäire kaudu (alateadlikult) täita.

Söömishäire funktsioonist kõneldes õn 
oluline märkida, et intervjueeritud tüdrukud 
jagunevad piltlikult kaheks grupiks, millest üks 
grupp pidas oletust söömishäire võimalike rol
lide kohta absurdseks, väites, et söömishäirel ei 
saagi mingit funktsiooni olla, kuna tegemist õn 
haigusega (enamasti oli tegemist neidudega, kes 
oma murega olid mingil ajahetkel arsti poole 
pöördunud). Seevastu teine grupp ei eitanud 
asjaolu, et söömishäire täidab nende jaoks 
mingit rolli, kuigi nad ei olnud sellele varem 
väga põhjalikult mõelnud.

Tüdrukute ja arstide seisukohtade põhjal 
võib söömishäire sümboolse rolli jagada piltli
kult kolmeks: stressi ja pingete petlik leevenda
mine, vältimine, tühjuse täitmine.

Järgnevalt peatun eelnevalt loetletud kolmel 
funktsioonil pisut pikemalt, püüdes lahti seleta
da, millisena tüdrukud ja arstid näevad söömis
häire funktsioone haige jaoks.

2.4. Stressi ja pingete leevendamine

Stressi ja pinget tekitavad olukorrad hõlma
vad endas paljuski kontrollitemaatikat. Keeru
listes situatsioonides tajub tüdruk oma abitust 
antud olukorda lahendada ning suunab sellest 
tuleneva stressi oma kehale.

Tanja (19): “Probleemidest lahtisaamise 
ainuke võimalus tundub olevat enda näljuta
mine. Umbes nii, et mida vähem õn mind, seda 
vähem õn kä probleeme.”

Sellist käitumisviisi võiks nimetada kä n.-ö. 
asendusrahulduseks - kui väliste probleemidega 
toimetulek näib keeruline või võimatu, püüab 
tüdruk probleemi “lahendada” oma kehal. Keha 
õn muutunud justkui ainsaks objektiks, mis 
allub tüdruku kontrollile ning mida ta tunneb 
end valitsevat. Tüdrukud õn täheldanud söö
mishäire tugevnemist perioodidel, kui näiteks

koolis õn väga kiire või kodus õn toimunud 
omavaheliste suhete halvenemine.

Helina (17): “Nii kui tekib mingi prob
leem, mis minu jaoks suur tundub, ning ma 
selle lahendamisega toime ei tule, nii muutub 
buliimia kohe hullemaks.”

Annika (21): “Kui elu õn stabiilne, siis 
muutub kä söömishäire väiksemaks või kaob 
mõneks ajaks. Aga kui elus tekib mõni tagasi
löök või probleem, hakkab kõik jälle otsast 
peale.”

Söömishäire aitab tüdrukutel mõneks ajaks 
kä lükata edasi mingeid tegevusi või ülesandeid, 
mida tüdruk teha ei taha ja mis temas stressi 
tekitavad. Nõnda näiteks võib tüdruk ebameel
diva telefonikõne edasilükkamiseks “hõivata” 
end söömise-oksendamise-võimlemisega.

2.5. Vältimine

Söömishäire võib aidata tüdrukul süm
boolselt põgeneda ebameeldivatest situatsioo
nidest, millega ta kokku puutuda ei tahaks. 
Lõputu söömine aitab unustada näiteks 
ebaõnnestumised koolis, pakkudes kiiret 
lohutust.

Kiti (17): “Kui ma koju tulen, olen tavaliselt 
nii väsinud ja masenduses, et ainuke asi, mis 
mind lohutab, õn söögi maitse tundmine.”

Toit sisendab tüdrukule turvatunnet, 
millest ta õn puudust tundnud. Toidu võime 
pakkuda lohutust ja turvalisust võib olla pärit 
kä lapsepõlvest, kui ema näiteks tavatses last 
toiduga lohutada.

Soovist reaalset elu ning sellega kaasne
vaid muresid vältida annab tunnistust kä ühe 
tüdruku väide, et süües tunneb ta end distant- 
seerituna siinsest maailmast. Suur taldrikutäis 
toitu tekitab teatava lühiajalise õnnejoovas
tuse, mis lõpeb siis, kui toit õn söödud ning 
asendub koheselt süütundega. Siiski pakub 
söömise hetk tüdrukule naudingut ning või
malust kasvõi lühikeseks viivuks vältida reaal
sete probleemidega kokkupuutumist.



FAAS KÄITUMINE SUHTUMINE IA 
MÕTTEVIIS

KONT
ROLL

1) Otsusta
mine

Tüdruk otsustab hakata dieeti 
pidama, milles ta ei adu ohtu.

“Ma pean lihtsalt dieeti.” Tajutav

2) Uhkus ja 
üleolek

Tüdruk õn kaotanud kaalu, mis 
annab talle juurde enesekindlust 
ja uhkust oma saavutuse üle. Ise
loomulik õn jõuline iseseisvuse 
tajumine.

“Võin saada nii peeni
keseks, kui vaid tahan. 
Kontrollin iseennast ja 
oma keha.”

Tajutav

3) Probleemi 
adumine

Võivad olla toimunud muutused 
tervislikus seisundis. Tüdruk 
tajub, et mitte tema ei kontrolli 
oma söömist, vaid söömishäire õn 
hakanud teda kontrollima.

“Ma ei suuda kontrollida 
ega lõpetada oma käitu
mist.”

Kaduv

4) Süütunded 
ja enesehalet
sus

Tüdruk tunneb häbi ja piinlikkust 
teiste ees oma söömiskäitumise 
pärast. Söömishäiret näeb endast 
väljaspool olevana, enesehaletsus- 
hood õn tavalised.

“Õudne, milliseks ma 
olen muutunud.”
“Mis ma halba olen 
teinud, et mul selline 
probleem peab olema?!”

Puudub

5) Põhjuste 
otsimine ja 
teiste süüdista
mine

Tüdruk püüab jõuda selgusele, 
millest tema söömishäire alguse 
sai. Söömishäiret tajub ikka 
endast väljaspool olevana, mistõt
tu süüdistab probleemi tekkimises 
teisi - sõpru, meediat, jne.

“Ei olegi võimalik nor
maalseks jääda, kui kõik 
ajakirjad õn täis mingeid 
kõhnumisretsepte.”
“Kui igaüks mõõdab 
halvustava pilguga su 
lisavoldikesi, siis see liht
salt sunnib midagi ette 
võtma.”

Puudub

6) Loobumine 
ja allaandmine

Tüdruk loobub põhjuste otsimi
sest ning lepib oma haigusega. 
Väljapääsu ta ei näe.

“Ma ei jaksa enam või
delda selle haigusega.”
“Ju ma peangi siis selline 
olema.”

Puudub

7) Põhjuste 
taasotsimine ja 
mõtestamine

Vastutuse küsimus muutub olu
liseks, kuna selles faasis toimub 
probleemi lõplik teadvustamine.

“Minu probleemis ei ole 
süüdi mitte keegi. Tege
mist õn pigem madalast 
enesehinnangust ja ene
sekindluse puudumisest 
tuleneva probleemiga, 
millest õn võimalik para
neda.”

Taastuv



8) Paranemine Tüdruk õn mõistnud oma prob- “Me ise loome endale Taastunud
leemi olemust ning õn vaimselt kõik probleemid.”
valmis paranema. “Õn absurdne taotleda
Paranemine ei toimu arsti juures, oma keha abil edukust ja
vaid tüdruku “peas”. tunnustust”.

“Olen väärtuslik just sel
lisena, nagu ma olen.”

2.6. Tühjuse täitmine

Susie Orbach väidab raamatus Hunger 
Strike: The Anorexics Struggle as a Metaphor 
for Om Äge, et söömishäire ühendab endas 
kahte protsessi: saleduse poole püüdlemist ning 
emotsionaalsete vajaduste eitamist (Orbach 
1986, 13-14). Paradoksaalsena näib asjaolu, et 
kuna enamik söömishäirega tütarlapsi ei ole 
kunagi ülekaalulised olnud, püüdlevad nad 
justkui eesmärgi poole, mis neil juba saavutatud 
õn. See aga tüdrukuid ei takista, kuna mõtte
viis “sale ei ole kunagi piisavalt sale” õn nende 
hulgas sügavalt juurdunud.

Kelli (16): “Ma pole kunagi paks olnudki. Ma 
ei teagi, miks ma tahan veel kõhnem olla.

Püüdlemine saleda ja veel saledama keha 
poole õn tegevus, millel lõppu ei näi olevat. 
Nõnda iseloomustavad tüdrukud oma keha 
muutmist ja “kujundamist” otsekui Tallinna 
linna, mis kunagi valmis ei saa. Pideval ja lõpu
tul “täiustamisprotsessil” õn tõenäoliselt kä oma 
põhjus. Keha kui omalaadse kunstiteose lõplik 
valmimine tekitaks olukorra, mida iseloomus
tab emotsionaalne tühjus ning “elueesmärgi” 
kadumine. Seepärast hoiavad tüdrukud kramp
likult kinni tegevusest (antud juhul söömishäi- 
rest), mis siiamaani õn täitnud emotsionaalse 
tühjuse täitja rolli ning võimaldanud neil reaal
sest elust mingil määral distantseeruda.

Söömishäire kui emotsionaalse tühjuse 
täitja rolli paikapidavust toetavad mitmete 
tüdrukute väited selle kohta, et kui nende elus 
toimunud muutused tekitasid piltlikult öeldes 
päevakavasse “tühja augu”, siis täitis söömishäi
re tekkinud tühimiku.

Annika (21): “Mul oli täiesti tühi tunne 
peale kallimaga lahkuminekut. See tegigi ruumi 
masendusele ja söömishoogudele.”

Oma keha külge kapseldumine õn tema 
jaoks toimetulekumehhanism, mis aitab lee
vendada tühjuse tundest tulenevat kurbust. 
Alternatiivseid toimetulekuviise ta ei näe ning 
võibolla ei ole neid talle kä õpetatud. See viitab 
ühest küljest kaasaegses lääne ühiskonnas levi
nud edukusekultusele - oluline õn olla väliselt 
edukas ning potentsiaalsed sisemised problee
mid peab suutma igaüks ise lahendada nii, et 
see teistele silma ei paista.

2.7. Söömishäire arengufaasid

Analüüsimaks muutusi tüdruku identitee
dis tema enda jaoks, kirjeldan erinevaid etappe 
söömishäire kujunemisel ja arengul, mis iseloo
mustavad tüdruku arvamuste ja mõttemaailma 
muutumist. Võib öelda, et söömishäire arengu
faasid annavad ülevaate sellest, kuidas tüdruk 
tajub iseennast ning maailma tema ümber.

Järgnevale joonisele olen koondanud erinevad 
seisundid, mille söömishäirega tüdruk läbib ning 
mis õn omavahel seotud. Söömishäire arengufaa
side omavaheline seotus ilmneb asjaolus, et ena
masti ei saa järgmisele astmele edasi minna ilma, 
et eelmine oleks läbitud. Tegemist õn söömishäire 
arenguprotsessi iseloomustava spiraaliga, mis 
annab ülevaate piltlikest arenguastmetest, mille 
tüdruk läbib. Esimeste faaside puhul võib tekkida 
küsimus, kas tegemist õn üldse söömishäirega või 
võiks antud etappidele omast käitumist nimeta
da lihtsalt “tavaliseks dieediks”. Siiski õn oluline



märkida, et kuivõrd söömishäire teke toimub 
sammhaaval, võib kahte esimest faasi nimetada 
kä söömishäire eelastmeteks, mis õn raskekujulise 
söömishäire tekke eelduseks.

Igas faasis muutub tüdruku suhtumine nii 
iseendasse, teistesse kui kä söömishäiresse.

Eelnevast arengufaaside tabelist võib näha, et 
oluline erinevus seisneb selles, kas tüdruk näeb 
söömishäiret endast väljaspool või seespool ole
vana. Sellega õn otseselt seotud vastutuse aspekt 
- kas tüdruk tunnetab vastutust oma käitumise 
ees või mitte. Vastutuse või selle puudumise 
problemaatikal peatun pikemalt hiljem.

Otsustamine
Otsus hakata dieeti pidama võib tule

neda nii subjektiivsest arvamusest oma üle
kaalulisuse kohta, oluliste teiste märkustest, 
mõnes ajakirjas ilmunud “uue imedieedi” 
kirjeldusest kui kä tühjusetundest, mida 
püütakse leevendada, hõivates end kehakaa
lu vähendamise temaatikaga. Otsustamise 
hetkel ei mõtle tüdruk sellele, et dieedipida- 
mine (juhul, kui seda meditsiinilises mõttes 
tarvis ei ole) võib olla tema organismile 
ohtlik ning potentsiaalselt areneda hiljem 
välja söömishäireks. Kõhnumise soovi taga
maade üle tüdruk ei juurdle, vaid põhjendab 
endale oma dieedipidamist väitega “ma olen 
liiga paks”. Kuigi dieedipidamise alustamise 
puhul ei saa veel rääkida söömishäirest, 
tuleb seda faasi siiski pidada söömishäire 
eelastmeks, mis loob eeldused tulevase söö
mishäire tekkeks.

Uhkus ja üleolek
Tulevase söömishäire arengu teist faasi 

võiks nimetada kä eufooriliseks etapiks, 
mil tüdruk tunnetab end kontrollivat kõike. 
Nälgimise tulemusel langenud kehakaal 
annab juurde enesekindlust ja süvendab 
veendumust oma tugevas tahtejõus. Tüdru
kud kirjeldavad värvikalt, kuidas nad elasid 
läbi mingisuguse hüperaktiivsusega täide

tud faasi, mil kõik õn tasakaalus ja hästi.
Vanessa (22): “Sa tunned end absoluut

selt fantastiliselt. Sihuke tunne õn, et sa ei 
tea, kuhu oma energia panna. Sa hüppaks 
ja jookseks ja teeks ei tea mida. Nii hea õn 
olla... nagu “pilves” oleks.”

Eelnev eufooriline meeleolu õn otseses 
seoses tarbitud toidu hulgaga. Mida vähem 
tüdruk sööb, seda paremini ta end tunneb. 
Ning kui ta üldse ei söö, siis seda enam 
näib temas olevat energiat ja jõudu tegut
semiseks. Põhjus, mis tekitab temas nii 
suurepärase meeleolu, peitub suutlikkuses 
toidule vastu panna. Kui ta suudab mitte 
süüa, tähendab see tema jaoks, et ta suudab 
end kontrollida. Sellest tulenevalt näib talle, 
et tal õn võim nii oma keha kui kä elu üle. 
Ning just õnnestunud kontroll õn see, mis 
tekitab ülevoolava heaolutunde.

Eufoorilist tunnet ja nälgimise jät
kamist toetavad kä teiste imetlevad 
kommentaarid stiilis “oh, ma tahaks kä 
niimoodi suuta”. Tüdrukud mainivad, et 
paljud õn imetlenud nende tugevat tahte
jõudu ning raudset kindlust vastu panna 
kõigile gastronoomilistele hõrgutistele.

Teist laadi kommentaaridele, mis vihja
vad tüdruku kaalukaotusele kui potentsiaal
sele ohumärgile, ei pööra tüdrukud eriti 
tähelepanu. Enamasti saadakse hoiatustest 
“sa oled liiga kõhnaks jäänud” hoopis jõudu 
juurde. Muret tundvate inimeste vihjed 
elimineeritakse (vähemalt iseenda jaoks) 
lausega: “See õn ju lihtsalt dieet!”

Mõistagi õn tüdruk kindel, et võib 
nälgimise või oksendamise lõpetada kohe, 
kui ta seda soovib. Sobiv ja õige aeg sellise 
käitumise lõpetamiseks õn aga siis, kui 
oma kehaga võib rahule jääda.

Probleemi adumine
Kui eelnevalt oli tüdruk veendunud, et 

ta kontrollib oma käitumist ning nälgimine 
tähendas pigem “lihtsalt dieeti”, siis kolman



das faasis hakkab tüdruk tajuma, kuidas ta ei 
suuda oma käitumist valitseda. Nälgimisest 
või toidu väljaoksendamisest õn saanud oma
moodi automaatselt toimiv käitumismuster, 
millest loobumine õn raskem, kui tüdruk 
oskas arvata. Oluline õn märkida, et selles 
faasis õn kontroll oma söömiskäitumise üle 
läinud tegelikult söömishäirele, mis piltlikult 
öeldes dikteerib tüdrukule, kuidas ta peab 
käituma. Kuna inimene ei suuda siiski lõpu
tult elada ilma toiduta, tekib kä tüdrukutel 
moment, mil nad ei suuda enam oma nälga 
valitseda ning peavad sööma. Just see hetk, 
mida võib nimetada keha normaalseks reakt
siooniks näljale, näib tüdruku jaoks suurima 
ebaõnnestumisena. Asjaolu, et ta ei suutnud 
oma näljale vastu panna, oleks justkui tõestus 
nõrgenenud tahtejõust.

Süütunded ja enesehaletsus
Süütundeid tunnevad tüdrukud kahel 

põhjusel: esiteks tunnevad nad söömise 
tõttu süüd, mida põhjustab paaniline hirm 
tarbitud kalorite potentsiaalse mõju pärast 
nende kehale. Teisest küljest tunnevad nad 
süüd oma söömishäire tõttu, mõeldes selle
le, mida ümbritsevad inimesed võiksid neist 
arvata, nähes neid toitu kugistamas, seejärel 
oksendamas ja/või lahtisteid tarbimas ning 
näiteks öötundidel võimlemas.

Enesehaletsus tekib enamasti siis, kui 
tüdruk adub, et ta ei suuda või ei oska oma 
käitumist lõpetada, isegi siis, kui tahaks. 
Enesehaletsemist söömishäire pärast õn 
nimetatud kä “printsessi sündroomiks”, mis 
väljendub selles, et tüdruk ei saa aru, miks 
just teda õn söömishäirega “karistatud” 
(Boskind-White&White 2001, 182-183). 
Enamasti leiab ta, et ta ei ole seda “ära teeni
nud” mis võimendab enesehaletsust veelgi.

Põhjuste otsimine ja teiste süüdistamine
Loogilise jätkuna kontrolli kadumise 

tunnetamisele oma söömiskäitumise üle

hakkab tüdruk otsima selle põhjusi. Käes
olevas etapis näeb ta söömishäiret iseendast 
väljaspool olevana, mistõttu põhjuste otsi
misel keskendub ta peamiselt meedia ning 
oluliste teiste mõjule. Söömishäire põhjusi 
näebki ta enamasti massimeedias levitatavates 
sõnumites saleda keha vajalikkuse kohta ning 
näiteks eakaaslaste kriitilistes märkustes tema 
keha kohta. Sellele, miks aga eelmainitud ins
titutsioonide sotsiaalne surve õn just temal (ja 
mitte kõigil teistel) söömishäire tekitanud, ei 
oska tüdruk seletust anda - enamasti ta käes
olevas etapis kä ei juurdle selle üle pikemalt.

Loobumine ja allaandmine
Mingil hetkel tekib tüdruku elus hetk, 

kui ta tunnetab, et ei oska ega jõua enam 
oma söömishäire vastu võidelda. Sellist 
momenti iseloomustab tunne, et kõik pin
gutused, mis õn tehtud sellisest söömiskäi- 
tumisest vabanemiseks, ei ole kandnud vilja. 
Tekib lootusetusetunne ning käegalöömise 
meeleolu.

Annika (21): “See õn sihuke üsna jube 
hetk. Sa tajud, et ei saagi sellest asjast lahti. 
Et see istub su kukil kuni elu lõpuni. Tege
likult tekib täielik ahastus. Ja teisest küljest 
hakkad mõtlema, et noh, ju ma siis peangi 
selline olema. Umbes, et mõnel inimesel 
pole jalga ja mõnel teisel pole kätt, ja minul 
õn söömishäire. Ja kui ennast võrrelda min
gite puuetega inimestega, siis tundub isegi, 
et noh, pole nagu hullu või nii...”

Tüdruk, kelle söömishäire õn kestnud 
mitu aastat (või halvemal juhul aastaid), 
lõpetab teatud faasis võitlemise oma prob
leemi vastu. Ta õn oma söömiskäitumisega 
harjunud ning kaldub mõtlema stiilis “iga 
asi õn millekski hea”. Ühest küljest näeb ta 
söömisprobleemi endiselt endast väljaspool 
olevana (“ju see peab siis nii olema”) ning 
teisest küljest õn söömishäire kujunenud 
tema identiteedi osaks.

Kiti (17): “Söömishäire õn nagu osa



minust, ma ei oskagi enam ilma selleta 
elada. Nii uskumatu kui see kä pole, olen ma 
temaga ära harjunud.

Põhjuste taasotsimine ja mõtestamine
Põhjuste taasotsimise faasis õn tüdruk 

jõudnud arusaamisele, et söömishäires ei 
ole mõtet otseselt süüdistada mitte kedagi. 
Olles jõudnud kaugemale etapist, kus ta võis 
pidada söömishäire põhiliseks tekitajaks 
näiteks kaasaegset iluideaali ja/või meediast 
tulenevaid sõnumeid, püüab ta sügavamalt 
analüüsida oma söömisprobleemi põhjusi. 
Põhjuste taasotsimise ja mõtestamise faasis 
mõtleb tüdruk rohkem kä sellele, millist 
rolli haigus tema jaoks täidab - mõtteviis, 
mille peale ta varem ei osanud tulla. Põhjus
te taasotsimise ning mõtestamise protsess 
õn oma olemuselt väga individuaalne, kuna 
igaüks näeb oma söömishäire tekke- ja kest
mise põhjusi erinevalt.

Paranemine
Paranemist võib pidada pigem õppimise 

ja muutumise protsessiks kui radikaalse 
psühhoteraapia tulemuseks. Kuna söömishäi
ret võib paljuski pidada õpitud käitumiseks 
(Boskind-White & White 2001, 3), sisaldab 
paranemise protsess eelnevalt õpitud käitu
misviisi “unustamist” (unlearning). Para
nemine eeldab tagasiminekut hetke, kus 
haigust veel ei olnud. Uute teadmiste ning 
teistsuguse lähenemisviisi omandamise 
tulemusena antakse samadele nähtustele 
uus tähendus.

Greis (23): “Keha ei ole see, millega 
kellegi heakskiitu saada. Mõistsin, et keha 
õn antud mulle hoopis teisel eesmärgil. Ja 
samal hetkel sain aru, kui naeruväärne õn 
oma keha kaudu edukust taotleda.”

Uue tähenduse saavad kä inimsuhted 
ning varem valesti tõlgendatud teiste ini
meste reaktsioonid (Garrett 1998, 73). Näi
teks saab paranemise faasis olev tüdruk aru,

et varem tõlgendas ta sageli oma madala 
enesehinnangu ning iseendas kahtlemise 
tõttu kõiki teistelt inimestelt tulevaid arva
musi või märkusi isiklike ning negatiivsete
na. Seega võib öelda, et üheks olulisemaks 
paranemise eeltingimuseks õn kahtlemata 
enesehinnangu tõstmine ning sellest tule
nev enesekindluse suurenemine, mis annab 
tüdrukule võimaluse näha maailma ilma 
madala enesehinnangu läätseta.

2.8. Vastutuse küsimus

Uurimuses osalenud tüdrukud jagunevad 
kaheks rühmaks: vastutuse võtjad ja vastutu
sest keeldujad. Esimene grupp - tüdrukud, kes 
võtavad vastutuse söömishäire eest iseendale 
- õn altid otsima oma probleemile sügavamaid 
põhjusi ning vaatama lääne kultuuriruumi 
kaasaegsest kehastandardist kaugemale.

Marina (20): “Söömishäire põhjused õn 
palju sügavamal, kui lihtsalt soov sale ja ilus 
olla.”

Eelnev väide vastab kahtlemata tõele, kuna 
pahatihti saab söömishäire tulemusel lisaks 
psüühikale kannatada kä välimus. Seega ei ole 
põhjendatud väide, et tüdrukud näljutavad või 
oksendavad eesmärgiga ilusamad olla.

Oluline õn märkida, et eelkõige õn tegemist 
tüdrukutega, kelle söömishäire õn kestnud 
pikemat aega ning kes õn pühendanud palju 
aega iseenda käitumisviisi analüüsimisele. Nad 
ei näe söömishäiret kui haigust, mille tekkimine 
ei olnud nende süü. Nad ei süüdista oma prob
leemis mitte kedagi, vaid õn püüdnud iseenda 
jaoks mõelda selgemaks probleemi võimalikke 
põhjuseid. Lisaks õn neil kindel veendumus ning 
soov söömishäirest paraneda. Sellist olukorda 
õn nimetatud kä söömishäirest paranemise 
esimeseks etapiks. Olulisteks kriteeriumideks 
siinkohal õn eelkõige iseendale tunnistamine, et 
kontroll oma (söömis)käitumise üle ei ole enam 
tüdruku käes, vaid võim õn läinud söömishäi- 
rele. Tähtsaks faktoriks õn kä teadlik ja kestev



soov antud probleem lahendada. Ehk teisisõnu 
- saada terveks, paraneda (Way 1993,83).

Tüdrukud, kes aga ei tunne vastutust oma 
söömishäire ees, ei suhestu söömishäirega ning 
omistavad põhjused endast väljapoole, nähes 
väliste tegurite suurt rolli söömishäire kujune
mises. Mõjutajateks peavad tüdrukud eelkõige 
meediat, kaasaegset iluideaali, enda jaoks olulisi 
inimesi jne. Antud gruppi kuuluvad tüdrukud 
näevad söömishäiret pigem kui karistust, mille 
põhjuseid nad ei tea. Vastutust mittevõtvad 
tüdrukud õn enamasti faasis, kus nad tunne
vad suurt enesehaletsust ning mõistmatust, 
miks neil selline probleem tekkis. Ajaliselt õn 
siia gruppi kuuluvate tüdrukute söömishäire 
kestnud vähem aega, mistõttu nad ei ole veel 
jõudnud edasi enesehaletsuse ning teiste süü
distamise staadiumist.

2.9. Aktiivsus versus passiivsus

Arengufaaside tabelist võis näha, et faase 
võib liigitada kä haige aktiivsuse või passiiv
suse alusel. Söömishäire esimesi faase (siis, kui 
häire ei ole veel tegelikult välja kujunenud) 
iseloomustab kõrge aktiivsuse tase. Selles etapis 
tunneb tüdruk, et (kujunev) söömishäire annab 
talle justkui energiat ning tegutsemistahet 
juurde, mida tekitab vähenenud kehakaalust 
tulenev eufooriline meeleolu.

Esialgsele aktiivsuse faasile järgneb peagi 
kohanemisperiood, mil söömishäire ei anna 
küll energiat juurde, kuid ei võta seda kä veel 
otseselt ära. Tüdruk õn söömishäirega harjunud 
ning võtab seda osana oma elust.

Söömishäire viimaseid faase iseloomustab 
passiivsus, mil tüdruk tunneb, et ta haigus 
röövib temalt kogu energia ning tegutsemistah- 
te. Passiivne faas õn omamoodi kriitiline etapp 
söömishäire arengus, kus tüdrukul tuleb teha 
otsus, kas ta otsib võimalusi haigusest parane
miseks või annab lõplikult alla.

Põhjuste taasotsimise ja mõtestamise faasis 
võib märgata aktiivsuse teatavat tõusu, kuna

tüdruk näeb potentsiaalset väljapääsu söömishäi
re labürindist. Paranemise protsessi iseloomustab 
aktiivsuse ja passiivsuse vaheldumine, mis õn 
tingitud sellest, kuivõrd edukalt paranemine 
toimub. Sageli tekib paranemise etapis, hoolima
ta terveks saamise soovist, tagasiminekuid, mis 
panevad tüdruku kahtlema oma võimes ja osku
ses söömishäirest paraneda. Siinkohal õn oluline 
jääda kindlaks otsusele paraneda ning ületada 
tagasilöökidest tulenevad raskused.

Söömishäire kujunemise, kestmise ning 
paranemise protsessi puhul õn raske rääkida 
kindlast määratletud ajalisest kestvusest, kuna 
mõne tüdruku jaoks võib kogu protsess kesta 
näiteks aasta, samas oli intervjueeritud tütar
laste hulgas neiu, kelle söömishäire õn kestnud 
ligi 10 aastat ning paranemisfaas ei ole veel 
lõppenud.

3. Diskussioon

Söömishäire tekke mõjutegurite puhul õn 
raske lahutada erinevatel tasanditel olevaid 
põhjusi üksteisest, kuna söömishäire tekkeks 
ning kestmiseks õn vajalik enamasti mitme 
tasandi põhjuste omavaheline koosmõju. Mas
simeedias propageeritav saledusideaal (mida 
sageli õn söömishäire peamiseks põhjuseks 
peetud) ning ühiskonna tasandil leviv eduku- 
sekultus mõjutavad tüdruku suhtumist oma 
kehasse negatiivselt juhul, kui see sõnum leiab 
toetust ning kinnistumist perekonna ja oluliste 
teiste tasandil. Siinkohal etendab aga olulist, kui 
mitte otsustavat rolli madal enesehinnang ning 
selge enesekontseptsiooni puudumine, mis teki
tavad tüdruku äärmiselt suure sõltuvuse teiste 
hinnangutest. Just oluliste teiste hinnangud õn 
need, millest tüdruk juhindub ning millele toe
tudes loob ta pildi iseendast.

Söömishäirega tütarlapsed näevad iseend ja 
oma keha justkui läbi moonutuste filtri, mis lii
gitab väliskeskkonnast saadava informatsiooni 
kahte kategooriasse: neutraalsena tajutav infor
matsioon (see tähendab teavet, mida tüdruk ei



taju enda suhtes ründavana ning mis ei muuda 
tema suhtumist oma kehasse ega mõjuta 
enesehinnangut ei positiivses ega negatiivses 
suunas) ja negatiivsena tajutav informatsioon 
(see tähendab teavet, mis võimendab tüdruku 
halvustavat suhtumist oma kehasse ning suu
rendab ebakindlust, süvendades veelgi ülikrii- 
tilisust keha suhtes).

Söömishäirega tütarlaps näeb maailma läbi 
madala enesehinnangu prisma, mis moonutab 
vastuvõetavat informatsiooni sõltuvalt tüdru
ku subjektiivsest arvamusest ning tajust. Sel 
viisil toetab söömishäire kestmist pigem madal 
enesehinnang ning ülitundlikkus väliste mõju
tajate suhtes, kui näiteks meediapoolne surve. 
Samuti soodustab söömishäirete kujunemist 
piisavate teadmiste puudumine inimkeha ning 
selle funktsioneerimise kohta, mis loob pinnase 
irratsionaalsete “teadmiste” võrsumiseks, mida 
käesolevas uurimuses rõhutasid kõik interv
jueeritud arstid.

Söömishäire arengufaaside käsitlus vaatles 
söömishäiret kui tervikut, millel õn algus- ning 
lõpp-punkt. Kahtlemata õn tegelikkuses nii sel
gepiirilisi vahesid erinevate etappide vahel teha 
üsna raske, kuna sageli toimub liikumine ühest 
etapist teise kahesuunaliselt - näiteks probleemi 
tunnistamisele võib järgneda taas probleemi 
eitamine, ning kä paranemise protsessis toimub 
mitmeid edasi-tagasi liikumisi.

Võimalikke lahendusi
Lõpetuseks pakuksin välja kaks praktilist 

võimalust, mille abil saaks söömishäiretega 
tütarlapsi aidata ning samas ennetada kä 
tulevaste haigusjuhtumite arvu. Nendeks õn 
söömishäirete ennetus- ja ravikeskuse loomine 
ning kooli terviseõpetuse programmide täius
tamine.

Kuna tüdrukute äärmiselt negatiivne suh
tumine söömishäirete ravivõimalustesse tekitab 
olukorra, kus ravile üldjuhul ei minda, aitab see 
omakorda kaasa söömishäire süvenemisele.

Tõenäoliselt oleks vajalik vähemalt Tallinnas 
luua söömishäirete ravi ja ennetamisega tegelev 
spetsiaalne keskus, mis paikneks psühhiaatria
haiglast väljaspool ning pakuks nii abi söömis
häiretesse haigestunud inimestele kui kä tege
leks söömishäirete ennetustööga.

Keskuse ülesandeks võiks olla avalikkuse 
teavitamine söömishäirete probleemist, mis 
ühest küljest vähendaks ühiskonna tasandil 
leiduvaid eelarvamusi söömishäirete olemuse 
ja põhjuste kohta ning teisest küljest kahan
daks söömishäirega tütarlaste häbitunnet ning 
arvamust, et nemad õn ainsad, kellel nii “tobe” 
probleem õn. Keskus võiks koostöös näiteks 
psühhiaatrite, nõustajate ning koolitajatega 
kujundada praktilise ning efektiivse söömishäi
rete ennetusprogrammi, mida saaks rakendada 
koolides. Ennetusprogramm peaks muuhulgas 
sisaldama nii informatsiooni stressiga toimetu
leku strateegiate kohta, kui kä õpetama noor
tele “tervet” ja sõbralikumat suhtumist oma 
kehasse. Kindlasti peaks ennetusprogramm 
pakkuma praktilisi nõuandeid edasiseks tegut
semiseks nendele noortele, kellel õn söömishäi
re juba kujunenud või kujunemas.

Tütarlaste teadmiste puudumist oma keha 
ja selle funktsioneerimise kohta saaks leeven
dada, kaasates näiteks terviseõpetuse program
midesse antud teemal rohkem informatsiooni. 
Ilmselt oleks tarvis suurendada teavet näiteks 
ainevahetust, optimaalset kehakaalu, dieedi- 
pidamise mõjusid ja tulemusi käsitlevates 
valdkondades. Lisaks peaks jagama kooliõpi
lastele rohkem informatsiooni toitumise kohta 
(milliseid aineid ja kui palju õn organismil vaja, 
milliseid toiduaineid eelistada, kuidas tervisli
kult toitu valmistada), praktilisi nõuandeid, 
kuidas end tervislikult toitudes vormis hoida 
(ennetamaks massilist dieedipidamist, millel 
positiivseid tulemusi tegelikult ei olegi). Väga 
oluliseks valdkonnaks, millele käesoleval ajal 
nii arstide kui kä tüdrukute sõnul koolis üldse 
tähelepanu ei pöörata, õn toimetulekumehha- 
nismide ja -strateegiate õpetamine, mis aitaksid



stressi ning pingetega toime tulla, ilma et pinge 
suunataks oma kehale.

Vajalik oleks (kesk)kooliõpilaste hulgas, 
lisaks suguhaiguste ja narkootikumide alase 
informatsiooni jagamisele, tegeleda kä söömis
häirete ennetustööga, õpetades rohkem nii ter
vislikku toitumist kui kä õiget suhtumist oma 
kehasse, ning püüdes muuta seda, et tüdrukud 
ei samastaks oma enesehinnangut ja -väärtust 
oma kehaga, vaid väärtustaksid enda (ja kä 
teiste) juures rohkem teisi külgi.

Siinkohal tuleks ilmselt pakkuda kä otsest 
informatsiooni söömishäirete kohta (mis need 
õn, millest võivad alguse saada, kust saada abi), 
mis suurendaks üldist teadlikkust antud prob
leemist. Mõistagi õn oluline põhjalikult läbi 
kaaluda, millisel moel ja millist informatsiooni 
kooliõpilastele söömishäirete kohta pakkuda, 
kuivõrd õn täheldatud, et liigne teadlikkus 
söömishäiretest (näiteks meetoditest, mida 
haiged kasutavad, et kehakaalu vähendada või 
kontrollida) võib selleni viia.

Loodan, et minu bakalaureusetöö ning 
käesolev artikkel õn aidanud astuda Eesti kon
tekstis väikese sammukese edasi söömishäirete 
kui sotsiaalse probleemi teadvustamisel. Soovin 
söömishäirete valdkonnaga tegeleda kä edaspi
di, püüdes omalt poolt aidata igati kaasa söö
mishäirete ravi- ja ennetuskeskuse loomisele, 
mis pakuks abi nii haigestunud tütarlastele kui 
kä takistaks informatsiooni- ja koolituskesku
sena uute haigestumisjuhtumite kasvu.
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Pluralism tunnetus
teoorias: Helen E. 
Longino sotsiaalepis- 
temoloogiline lahen
dus traditsioonilise 
ratsionalismi ja 
sotsioloogilise 
relativismi tülile
Endla Lõbkivi

Sissejuhatus: feminism ja sot
siaalne teadmiste teooria
Helen E. Longino õn oma varasemate tööde 

alusel feministliku teadusfilosoofia valdkon
nas väga tuntud ja hinnatud autor. Tema nn. 
kontekstilisest empirismist õn ses seoses eesti 
keeles kirjutanud Mirjam Hinrikus (Hinrikus 
2000). Longino õn samuti hinnatud peavoolu 
epistemoloogia ja teadusfilosoofia autorina, 
olles väheste seas, kelle käsitlus teadusliku tead
mise ja väärtuste seostest õn leidnud laialdast 
heakskiitu.'

Longino õn samas peavoolu mõtlejana 
erakordselt julge, tuues just peavoolu arute
ludesse feministliku vaatepunkti ja teadmiste 
sotsiaalse käsitluse, mida teadusfilosoofias ja 
epistemoloogias pikka aega õn tõrjutud. Käes
olevas artiklis käsitlen Longino suhteliselt hil
jutises raamatus The Fate of Knowledge (2002) 
esitatud katset lepitada nn. teadussõdasid, st. 
kauakestvat vaenu teadmissotsioloogide ja 
teadusfilosoofide vahel.

Teema õn oluline kä feministliku teaduse- 
mõistmise seisukohalt. Paljud feministlikud 
teadusfilosoofid peavad sotsiaalset teadmiste 
või tunnetuse käsitlust õigustatuks ning 
tegelevad tunnetuse ja selle ühiskondliku 
taustsüsteemi seoste uurimisega. Näiteks juba 
klassikaks peetavas raamatus Mõtisklusi soost 
ja teadusest tõdeb Evelyn Fox Keller, et tema 
feministliku teaduskäsituse aluseks õn teadus
liku teadmise sotsioloogias esitatud teaduse ja 
ühiskonna seoste mõistmine (Fox Keller 2001, 
16). Mõned feministliku epistemoloogia esin
dajad õn küll argumenteerinud sootuks teist
suguse teadmise ja tunnetuse käsitluse poolt. 
Lorraine Code näiteks kritiseerib traditsioo
nilist analüütilist epistemoloogiat hoopis 
seetõttu, et selles läheb kaduma subjektiivse 
kogemuse eripära ning seeläbi kä soo aspekt 
(vt. Code 2001, 165-181). Longino läheb 
teist teed. Tema jaoks õn tunnetuse mudeliks 
teaduslik tunnetus, milles õn normiks objek
tiivsus. Objektiivsuse tagab subjektiivsusest 
vabanemine vastastikuse kriitika kaudu, s.t. 
objektiivsus õn saavutatav intersubjektiivselt, 
sotsiaalselt. Kä soo aspekti tuleb teaduslikus 
tunnetuses Longino arvates käsitleda sotsiaal
ses võtmes.

Oma 1990. aasta raamatus Science as Social 
Knowledge esitab ta teooria selle kohta, kuidas 
teaduslikku teadmist ümbritseb ja mõjutab 
mitmekihiline väärtuste süsteem, milliseid 
väärtuste liike teaduslikus tegevuses ja selle 
ümber võib leida. Teooriat illustreerides 
käsitleb ta mitut tänapäeva teaduse juhtu



mit, mille puhul tuli selgelt välja, kuidas 
moondus teaduse sisu sotsiaalsete väärtuste 
mõjul ja seoses stereotüüpsete kujutlustega 
soorollidest. Kuid see ei tähenda Longino 
puhul, et ta näeks sotsiaalsetes asjaoludes ja 
ühiskondlikes väärtustes vaid teaduse dis- 
krediteerimist. Vastupidi, Longino kuulub 
nende sotsiaalepistemoloogide hulka, kes õn 
veendunud, et sotsiaalsetest väärtustest ei saa 
teaduses vabaneda, nende mõju sisule saab 
vähendada, kui nad nähtavaks teha.

Näiteks ühes 1996. a. artiklis (Longino 
1996) käsitleb ta võrdlevalt kognitiivsete 
väärtuste mõistmist traditsioonilises teadus
filosoofias ja feministlikus teadusfilosoofias. 
Traditsiooniliselt loetakse teaduslike teooriate 
väärtusteks täpsust, järjekindlust, lihtsust, 
laiaulatuslikkust ja viljakust. Feministlikus 
teadusfilosoofias peetakse täpsuse kõrval 
väärtusteks uudsust, ontoloogilist mitme
kesisust, interaktsiooni, inimeste vajaduste 
arvestamist ning võimu hajutamist. Esmapil
gul võib paista, nagu oleksid esimesed tõepoo
lest objektiivselt teadusele omased, teised aga 
feministlikke väärtusi kandvad kognitiivsed 
väärtused. Kuid Longino näitab, et kä tradit
sioonilised kognitiivsed väärtused esindavad 
teatud ideoloogiat, kä nende objektiivsus õn 
vastavus teatud kokkulepetele ühiskonnas.

Teadmissotsioloogia teadmiste käsitlus 
erineb mõnevõrra Longino omast. Eeskätt 
seetõttu, et Longino õn filosoofina siiski huvi
tatud teadmise või tunnetuse normatiivsest 
määratlemisest, tema ambitsioon õn sõnasta
da tingimused, millele teadmine või tunnetus 
peab vastama. Teadmissotsioloogia eri kool
konnad otsivad pigem seletusi konkreetsetele 
juhtumitele teadusajaloost või tänapäeva 
teadusest, neil puudub ettekirjutav hoiak. 
Kuid Longino jagab sotsioloogidega arusaa
ma ühiskondliku taustsüsteemi olulisusest 
teadusliku tunnetuse mõistmiseks. Seetõttu 
õn Longino hea vahekohtunik traditsioonilise 
ratsionalistliku teadusfilosoofia ja tänapäeva

teadmissotsioloogia teadussõjaks kasvanud 
vaidluses. Lisaks tüli põhjuste diagnoosimise 
ja lepitamise kavatsusele püüab ta lahendada 
klassikalisi epistemoloogia probleeme, arves
tades seejuures teadmise sotsiaalset loomust. 
Sel moel aitab ta kindlasti kaasa feministlike 
teooriate edenemisele laiemalt.

Kuidas Longino diagnoosib probleemi?

Longino arvates õn teadusfilosoofide ja 
teadmissotsioloogide pikaajaliste vaidluste 
peamiseks põhjuseks see, et teadmist või tun
netust kui sellist mõistetakse erinevalt ja see
tõttu räägitakse üksteisest mööda. Filosoofide 
teadmise-mõiste õn normatiivne - kui miski 
õn määratletud teadmisena, siis võib seda 
käsitleda kui teadmise näidist või eeskuju
- selline peabki teadmine olema. Filosoofide 
ülesanne õn anda täpne kirjeldus teadmise tar
vilikest ja piisavatest tingimustest, mida saak
sid silmas pidada mistahes teadmisvaldkonna 
esindajad. Sotsioloogide teadmise-mõiste 
seevastu õn empiiriline, kirjeldav, seotud 
konkreetsete uuritavate teadmise juhtumitega
- sotsioloogide arvates ei saa anda teadmise 
üldisi tunnuseid, vaid tuleb uurida teadmiste 
tekke põhjuslikke taustsüsteeme, tuleb tuua 
välja, millistel asjaoludel mingis kindlas kon
tekstis nii- või naasuguseid uskumusi teadmis
teks peetakse.

See erinevus iseenesest veel konflikti kaasa 
ei too, sest kui hoida filosoofide normatiivne 
teadmise mõiste lahus sotsioloogide kirjel
davast, siis probleemi ei ole. Probleem tekkis 
vaidluses teadusliku teadmise seletamise prio
riteedi üle. Filosoofid väidavad, et ennekõike 
tuleb anda ratsionaalne seletus ja kui sellest 
jääb midagi üle, mida ei õnnestu ratsionaalselt 
rekonstrueerida, siis õn sotsioloogide panus 
teretulnud. Sotsioloogid väidavad, et kogu 
teadmine (või tunnetusprotsess), mis nende 
käsituses võib olla nii ratsionaalne kui mitte- 
ratsionaalne, õn loomu poolest sotsiaalne ja



vajab seega sotsiaalset/sotsioloogilist seletust. 
Siit joonistubki välja konflikti tegelik põhjus 
- ratsionaalse vastandamine sotsiaalsele.2 
Selle põhjuse õn Longino üles leidnud ja 
tõdeb, et filosoofidel õn kalduvus teadus
likku teadmist n.-ö. üle ratsionaliseerida ja 
sotsioloogidel kalduvus seda üle sotsiologi- 
seerida. Lahendus võiks olla ratsionaalsuse ja 
teadmise/tunnetuse sotsiaalsena käsitamises. 
Mõte teadmise kui sellise sotsiaalsest loomu
sest ei ole filosoofidele tegelikult võõras. Nagu 
Longino osutab, võib juba J. S. Miili raamatu 
Vabadusest aluseks pidada ideed üksikindivii
di teadmiste ebatäielikkusest: inimesel tuleb 
arvestada kä teiste teadmistega. Seda täiendab 
C. S. Peirce’i seisukoht, et tõest saame rääkida 
kui paljude inimeste puudulike teadmiste 
summast, millega haakub K. Popperi idee 
objektiivsusest intersubjektiivsuse läbi, s.t. kui 
üks inimene võib eksida, siis kolleegide kriiti
ka seab tõe jalule.

Et oma diagnoosi teadussõdadele põhjen
dada, toob Longino näiteid nii “sotsiologisee- 
rijailt” kui “ratsionaliseerijailt” ning nende 
argumentidest.

Sotsiologiseerijate vaatekoht Longino järgi

Esimeseks näiteks õn Longino valinud nn. 
Edinburghi koolkonna ehk Tugeva programmi 
(Barry Barnes, David Bloor ja Steven Shapin) 
teadmissotsioloogia. Ta väidab, et tugeva prog
rammi seisukoha järgi õn teaduslikul teoorial 
tihedam seos teadlaste sotsiaalsete huvidega 
kui tegelikkuse alaga, mille kohta teooria 
käib. Sotsiaalsed huvid määravad teadmise 
sisu (Longino 2002, 11). Longino leiab, et 
samamoodi peavad laboriuuringute-sotsio- 
loogid nagu Knorr Cetina ja Latour sotsiaalset 
tegelikkust teadmiste konstrueerimisel esma
seks ja “loodust” või looduslikku tegelikkust 
vaid sekundaarseks. Longino arvates õn siin 
tegu liialdusega. Ühelt poolt, nagu Longino 
leiab, näitavad sotsioloogidest relativistide

juhtumiuuringud, et epistemoloogias ei 
kehti fundatsionalism. Kuid teisalt järeldavad 
sotsioloogid enamat. Nad järeldavad, et kui 
ei kehti fundatsionalism, siis selle alternatiiv 
saab olla ainult sotsioloogiline relativism. 
Longino arvates peaksid sotsiaalkonstrukti- 
vistid kõigepealt empiiriliselt tõestama, et kõik 
epistemoloogid õn fundatsionalistid ja alles 
seejärel saaksid nad lugeda põhjendatuks filo
soofilise epistemoloogia asendamise sotsiaalse 
seletusega. Tagamõte õn lihtne: leidub anti- 
fundatsionalistlikke epistemoloogia variante, 
järelikult sotsioloogiline seletus või sotsiologi- 
seerimine ei ole põhjendatud.

Ratsionaliseerijate vaatekoht Longino järgi

Alvin Goldman, kes esitab oma töid kui 
sotsiaalsesse epistemoloogiasse kuuluvaid ja 
keda peetakse eksternaalse epistemoloogia 
juhtfiguuriks3, peab teadmissotsioloogiat 
siiski üdini ekslikuks. Tema arvates teevad 
sotsioloogid teadusest poliitika, kui tegeli
kult (tema arvates) teadlased siiski tugine
vad parimale võimalikule tõendmaterjalile 
ja argumentidele. Ei ole vaja pikka selgitust 
mõistmaks, et vaatamata väidetavale sot
siaalse käsituse ambitsioonile õn siin tegu 
eheda teadmise “ratsionaliseerimisega”, 
ratsionaalse vastandamisega sotsiaalsele. 
Susan Haack väidab, et teadust ja teadmist 
saab sotsiaalsena käsitleda vaid väga mõõ
dukas tähenduses, nii mõõdukas, et see ei 
kummuta traditsioonilist epistemoloogiat. 
Ratsionaalse ja sotsiaalse vastanduse joo
nistab Haack, nagu Longino teda täpselt 
vahendab, ise selgelt välja, näidates, et teadmise 
mõiste epistemoloogias õn samane õigustatud 
uskumusega (warranted belief), s.t. korrali
kult tõendatud uskumusega, ning teadmise 
mõiste psühholoogias ja sotsioloogias õn 
samane tunnustatud, omaksvõetud usku
musega (accepted belief). Sotsioloogid ajavad 
need segamini ja räägivad seoses loodustea



dustega õigustuse asemel tunnustamisest ja 
omaksvõtmisest, väidab Haack.

Longino esitab lisaks veel ülevaate Philip 
Kitcheri põhjalikust argumendist teadmis- 
sotsioloogia vastu, milles, paraku, õn samuti 
eeldatud ratsionaalse ja sotsiaalse vastandamist 
ning kus argumenteeritakse selle poolt, et tea
duslik teadmine õn siiski ratsionaalne ja mitte 
sotsiaalne.

Longino lahendustee: 
sotsiaalne, pluralist
lik, kontekstualistlik 
epistemoloogia
Raamatu 4. peatükis täpsustab Longino 

oma diagnoosi teadussõdadele. See õn pea
tükk, milles Longino väga hästi põhjendab 
sotsiaalset teadmisteooriat. Ta leiab, et üks eksi
muste ja möödarääkimiste allikas õn teadmise 
mõiste alla mitme eri mõiste kokkuvõtmine. 
Me võime teadmisest rääkida kui teadmise 
saamise protseduurist või praktikast, kui men
taalse sisu/uskumuse omamisest ja kui sisust 
(knowledge-production, knowing and knowledge 
as content). Vastavalt võiksime välja joonistada 
eri vaatekohtade positsioonide kaardi (Longino 
2002,84):

Eksimuste põhiline allikas seisneb Longino 
järgi selles, et aetakse segamini näiteks protse
duur ja sisu. Näiteks Larry Laudani ja David 
Bloori 1981. aasta vaidluses räägib esimene 
teadmisest kui sisust ja teine kui protseduurist.

Longino arendab diagnoosi edasi, nentides, et 
igasuguste vastanduste aluseks õn tavaliselt terve 
binaarsuste kimp. Seega kä ratsionaalne versus 
sotsiaalne vastanduse puhul võime eeldada teisi 
vastandusi nagu: monism versus mitte-monism, 
individualism versus mitte-individualism ja relati
vism versus mitte-relativism. Need võib omakorda 
siduda teadmise eri aspektidega: individualismi ja 
selle vastandi võib siduda teadmise subjektiga, 
monismi ja selle vastandi metafüüsilise vaateko
haga teadmise sisu kohta ning relativismi ja selle 
vastandi episteemilise õigustusega. Seega, tõdeb 
Longino, eeldavad need teadmissotsioloogiat 
kritiseerivad teadussõdalased, et olles valinud ühe 
positsiooni (mitte-monismi näiteks), kaasnevad 
sellega automaatselt relativism ja mitte-indi
vidualism. Kui sotsioloogid rõhutavad mitte- 
individualismi, siis teadussõdalastest oponendid 
kritiseerivad neid pigem relativismi eest. Ometi 
õn võimalikud paljud erinevad kombinatsioonid. 
Longino ise peab mõistlikuks variandiks järgmist 
kombinatsiooni: mitte-individualism + mittemo- 
nism + mitte-relativism. Järgmisel leheküljel asuv 
skeem pärinebki Longinolt (2002,91).

Teadmise aspekt: Kirjeldav vaatekoht: Normatiivne vaatekoht:

Tunnetusprotsess (teadmine 
kui protseduur)

Protseduurid või praktikad, 
mis viivad mingi uskumuse 
tunnustamiseni kogukonna 
poolt.

Uskumuse omandamise prot
seduurid või praktikad, mis 
õigustavad uskumust.

Uskumuse omamine S usub, et p, nii et p õn tun
nustatud kogukonnas K ja S’i 
p aktsepteerimine õn tunnus
tatud samas kogukonnas.

S usub, et p, nii et p õn tõene 
ja S’i uskumine normatiivse 
tunnetusprotseduuri käsitlu
sega kooskõlas.

Sisu See, mida mingi kogukond K 
tunnustab või mis õn tunne- 
tusprotseduuri tulem K-s.

Tõdede alamhulk, mis õn 
teada (kas indiviidile või 
kogukonnale).



Dihhotomiseerijad Mitte-dihhotomiseerijad

“Ratsionaliseerijad” “Sotsiologiseerijad”

Individualism Mitte-individualism Mitte-individualism

Monism Mitte-monism Mitte-monism

Mitte-relativism Relativism Mitte-relativism

Mitte-individualismis eristab ta omakorda 
kolme võimalust: holistlikku, eliminativistlikku 
ja sotsiaalset. Esimese korral teab grupp vaid 
grupina midagi, teise puhul elimineeritakse 
subjekt üldse - mitte keegi ei tea, tulemused 
õn praktikast ja subjektidest eraldiseisvad, ning 
kolmanda sotsiaalse võimaluse puhul tuleb rää
kida indiviidide ja grupi kui kognitiivse agendi 
vastastikusest sõltuvusest, interaktsioonist.

Mitte-monismi 3 varianti õn vastavalt 
anti-realistlik, eliminativistlik ja realistlik 
metafüüsika.4 Realistliku metafüüsika kohaselt 
ei haara mitte ükski teooria ega mudel kogu 
tegelikkust selle mitmekesisuses, kuid head 
teooriad ja mudelid tabavad mingit olulist tege
likkuse aspekti või tahku. Nõnda õn mudelite 
ja teooriate paljusus mitte ainult võimalik, vaid 
kä hädavajalik, seetõttu võib realistlikku mitte- 
monismi nimetada pluralismiks.

Tuleb tähele panna, et relativismi küsimus 
ei ole Longinol ontoloogia, vaid epistemoloogia 
küsimus. Selles valdkonnas pooldab ta 
mitte-relativismi, millel õn jällegi võimalik 
eristada kolme tõlgendust: absolutistlikku, 
mille kohaselt põhjendus ei sõltu kontekstist, 
eliminativistlikku, mille järgi põhjendust ei ole 
(see õn kas võimatu5 või mittevajalik) ning kon- 
tekstilist tõlgendust. Kontekstiline tõlgendus 
tähendab, et põhjendus/õigustus pole ei mee
levaldne ega subjektiivne, vaid toimub vastava 
uurimiskonteksti reeglite ja protseduurinõuete 
kohaselt (Longino 2002,92).

Niisuguse arutluse tulemusel pakub 
Longino välja n.-ö. kolmanda tee, milles ta

ühendab nii mitte-individualismist ja mitte- 
monismist kui kä anti-relativismist ühe võima
luse - igas neist oli ju 3 erinevat võimalust - ja 
saab tulemusena interaktsioonilise, sotsiaalse, 
pluralistliku kontekstualismi. See õn sotsiaalne 
teadmiste teooria, normatiivne, mitte-relati- 
vistlik epistemoloogia, mille ta samas liigitab 
ise empiiriliseks epistemoloogiaks, kuna ei otsi 
ega anna sellele epistemoloogiana universaalset 
põhjendust.

Longino ise näeb ühe olulise erinevusena 
teadmissotsioloogia ja sotsiaalepistemoloogia 
vahel erinevust “sotsiaalse” mõiste kasutuses. 
Teadmissotsioloogide jaoks tähendab “sot
siaalne” tema arvates midagi ühist, jagatut või 
jagatavat, see võimaldab neil nõuda jagatud 
uskumuste sotsiaalset seletust grupihuvide 
kaudu. Feministlikes arutlustes õn samas 
tähenduses käibel idee ühisest või jagatud vaate
punktist. Longino ise mõistab “sotsiaalset” siiski 
teisiti - kui eripalgeliste indiviidide ühistegevuse 
aluseks olevat standardit, normi, millest inime
sed ühistegevuses lähtuvad. Longino rõhutab, 
et selles pole enam ilmselt kellelgi kahtlust, et 
teadmine õn kollektiivse tegevuse tulemus, osa 
uskumusi võetakse üle teistelt, usalduse alusel, ise 
tõendeid otsimata. Teaduses pole mõeldav igal 
üksikul uurijal kõiki aluseks olevaid uskumusi 
uuesti katseliselt tõendada, tuleb lähtuda teiste 
tulemustest. Kuid see ei tähenda, et uskumused 
võetakse omaks pimesi, kriitikata. Põhimõtteline 
kontrollivõimalus õn alati olemas. Igas teadusko- 
gukonnas õn oma põhjendusstandardid, millele 
tunnustatud uskumused vastavad.



Longino kõrval õn sotsiaalepistemoloo- 
gilise teadmisekäsituse pakkunud Miriam 
Solomon (2002), Joseph Rouse (1987) ja Steve 
Fuller (1988). Nende põhiliseks veaks peab 
Longino seda, et nad lähevad mööda dihho
toomiast ratsionaalne sotsiaalse vastu. Nad 
leiavad, igaüks omal kombel, et teadmissot- 
sioloogia arvessevõtmine rikastab filosoofiat. 
Longino seevastu peab puuduseks, et ei tegel
da nimetatud dihhotoomiaga, mis tegelikult 
annab sotsioloogia ja filosoofia vaidlusele 
ja osapoolte argumentidele struktuuri. Selle 
kõrvalejätmine viib nimetatud filosoofid 
koos teadmissotsioloogidega eemale tradit
sioonilise epistemoloogia probleemidest. 
Longino arvates õn see viga. Traditsioonilist 
epistemoloogiat pole vaja täielikult kõrvale 
heita. Kui ratsionaalse ja sotsiaalse vastandus 
n.-ö. lahti võtta, saab seeläbi näidata, et õn 
põhjust uurida traditsioonilise epistemoloogia 
küsimusi kä empiiriliselt, sotsioloogiliselt. 
Epistemoloogia muutub lokaalseks, uuritakse 
põhjenduse ja episteemilise omaksvõtmise 
kontekste, seda, kuidas toimib teadmise tege
like subjektide ühistegevus ja vastastikune 
mõju. Selleks teeb Longino eristuse üldise 
interpreteeriva epistemoloogia ja lokaalse 
normatiivse epistemoloogia vahel (Longino 
2002, 173). Esimene uurib teadmise, tõe, põh
jenduse jt. mõistete tähendusi, teine tegeleb 
normide andmisega mingile teadmiskogu- 
konnale. Viimasega kaasneb mitmeid raskusi, 
näiteks järgmine: kui objektiivse teadmise 
saamise normid õn kogukonna normid, siis 
õn nende olemasolu puhtempiirilise sedasta
mise küsimus, kui neil eeldatakse aga olevat 
üldisem kehtivus, siis kuidas õn lokaalne 
epistemoloogia normatiivne. Longino püüab 
sellest raskusest pääseda, väites, et norme 
tuleb käsitleda hüpoteetiliste imperatiividena: 
“kui soovite olla objektiivne, toimige viisil X” 
(Longino 2002, 173). Norme ei tule mõista 
mitte niivõrd suunistena kui alustena, millele 
rajada kriitika.

Võib küsida, miks rõhutab Longino 
kontekstualistlikus sotsiaalepistemoloogias plu
ralismi, kui viimane puudutab tegelikult meta
füüsikat, teadmise sisuna eeldatu olemas olemi
se küsimust. Tegu õn Longino epistemoloogiale 
väga tähtsa küsimusega. Nimelt õn monism või 
pluralism siin mitte lihtsalt metafüüsilise eelis
tuse küsimus, vaid uurimiseesmärgi funktsioon, 
seega epistemoloogia küsimus (Longino 2002, 
201). Longino leiab, et see õn tänapäeva teaduse 
iseärasus, et toimub järjest kitsamateks alldist
sipliinideks killustumine, milles igaüks loob 
uurimistegelikkuse kirjeldamiseks oma keele. 
See õigustab kä sotsiaalse konteksti uurimist, 
selle interaktsiooni institutsiooni uurimist, 
milles kujunevad teadusliku uurimise põhisei
sukohad (Longino 2002, 177). Seega pluralism 
õigustab kohalikku epistemoloogiat, mille 
ainsaks universaalseks normiks õn teadmiseks 
pürgivate uskumuste põhimõtteline kriitikale 
alluta tavus.

Ehkki Longino nõustub teadmissotsioloo
gidega selles, et teadmine õn sotsiaalne - tead
mist loovad praktikad õn kontekstilised, kellegi 
midagi teadmine annab inimesele teatava sot
siaalse staatuse ning teadmise sisu tegelikkusele 
vastavuse hindamine sõltub alati vaatepunktist 
- leiab ta, et sellest õn vähe, kui väita lihtsalt, 
et teadmine õn sotsiaalne. Sotsiaalsus õn tema 
arvates teadmise juures ressurss, nagu õn res
surss meie võime saada meelte abil tõendeid 
või rehkendusvõimet. Nagu kaks viimast, võib 
kä sotsiaalsus põhjustada vigu (liialdamine 
autoriteediga või selle järgimisega, kollektiiv
ne eelarvamuslikkus). Seetõttu näeb Longino 
sotsiaalepistemoloogia põhiülesandena vaja
dust leida ratsionaalsed mehhanismid, mis 
võimaldaksid vigu ära hoida või kõrvaldada. 
Kuna teadmine õn alati puudulik (osaline) ja 
provisoorne (vastav kitsalt määratletud stan- 
dardeile), selle sisukirjeldustes valitseb paljusus, 
siis õn tähtis tagada avatus kriitikale, standardite 
avalikustamine ning hoidumine autoriteedi- 
liialdustest.



Longino käsitluse puudusi

Ühelt poolt õn Longino katse lahendada tea- 
dussõdade vaidlust kiiduväärne, diagnoos täpne 
- tõepoolest õn “teadussõdalaste” vastastikuse krii
tika aluseks sageli ratsionaalse ja sotsiaalse välistav 
vastandamine. Sageli vaidlevad “teadussõdalased” 
karikatuuri või väljamõeldud oponendiga. Sellele 
juhib Longino õigesti tähelepanu. Õigustatud õn 
kä tema kriitika Kitcheri, Goldmani ja Haacki 
aadressil. Kuid problemaatiline õn Longino valik 
esitatavate ja kritiseeritavate teadussõdalaste osas. 
Miks valib Longino teadussõdalaste näideteks 
sotsiaalepistemoloogia ja need teadmissotsioloo- 
gia koolkonnad, kelle vaated pigem tema enda 
omadega kokku langevad? Pealegi ei ole Longino 
kriitika teadmissotsioloogia aadressil õiglane 
ning tema lahendus ise siiski mitte probleemitu. 
Longino jätab kriitika alt täiesti välja teadussõdade 
põhilised osalised, kes üldse eitavad sotsiaalset 
teadmise või tunnetuse käsitust. Tegelikult kriti
seerib ta ainult kõige lähemal olevaid positsioone, 
tema enda teooriaga sarnaseid.

Esmalt vigadest Longino kriitikas tead
missotsioloogia aadressil. Kui alustada n.-ö. 
realismi probleemist, teadmise sisu vastavusest 
tegelikkusele, siis teeb Longino vea, paigutades 
anti-realismi alla niihästi Bloori, Knorr Cetina, 
Latouri kui van Fraasseni vaated, nimetades neid 
ühise nimetajaga konstruktivistideks. Tugeva 
programmi sotsiaalkonstruktivistide puhul ei ole 
anti-realism siiski üheselt selge - pigem räägitakse 
ühest olemasolevast tegelikkusest ja selle erineva
test representatsioonidest eri kontekstides (Bloor 
1991, 1997; Barnes 1992, 1993; Bloor, Edge 2000). 
Van Fraassen õn teadlikult anti-realist. Paljudel 
teadmissotsioloogidel ei ole sellist taotlust ega ole 
tehtud kä n.-ö. anti-realistlikku eksitust.

Samuti pole Longino kriitika õige ses osas, 
mis puudutab tugeva programmi liigitamist 
“sotsiologiseerijate” hulka, kes ignoreerivad 
teadusliku teadmise tekkimise ja muutumise 
põhjustena kognitiivseid ja ratsionaalseid asja
olusid. Nii see kindlasti ei ole. Tugev programm

vastandub küll “ratsionaliseerijatele” ja kä 
Longino sotsiaalepistemoloogiale ja seda tänu 
teadmise põhjusliku seletuse ambitsioonile. 
Tugev programm ei kasuta seletuses tavapärast 
ratsionaalset rekonstruktsiooni, vaid püüab 
jõuda uskumuste omaksvõtu põhjusteni, olgu 
need sotsiaalse või ratsionaalse iseloomuga, 
enamasti küll oleks õige öelda, et sotsiaalses 
kontekstis kujunenud ratsionaalsete põhjusteni.

Seetõttu ei ole õigustatud kä kriitika, et 
tugev programm poleks tohtinud jätta kõrvale 
traditsioonilist epistemoloogiat, süüdistades 
seda fundatsionalismis, ise tõestamata, et kogu 
epistemoloogia õn fundatsionalistlik. Kas siin 
pole küsimus selles, kuhu tõmmata traditsioo
nilise epistemoloogia piir? Tugev programm kri
tiseerib ja vastandub nimelt fundatsionalismile 
ja individualismile filosoofias, mitte filosoofiale 
üldse. Tugev programm õn mitmel puhul rõhu
tanud, et tuginetakse hilise Wittgensteini ja T. 
S. Kuhni anti-fundatsionalistlikul filosoofial. 
Seega ei tähenda see loobumist teadmise kont
septuaalsest analüüsist, küll aga vastandumist 
n.-ö. traditsioonilisele ratsionalismile.

Tugev programm võiks kuuluda nende hulka, 
kes koos Longinoga jagavad ühist, n.-ö. kolmanda 
tee vaatekohta, sest mõlemad pooldavad teadmise 
sotsiaalset teooriat, ratsionaalse mõistmist sot
siaalsena ja sotsiaalse mõistmist ratsionaalsena, 
s.t. vaatekohta, mille kohaselt teadmine õn seotud 
sotsiaalse staatusega, põhjendamine õn sotsiaalne 
protseduur ja teadmise sisu kirjeldatav mitmel 
sotsiaalselt varieeruval moel ning, teiselt poolt, 
sotsiaalsete huvide ja eesmärkide realiseerimisel 
kaalutakse, millised tegevused õn õigustatud. Kuid 
erinevus tuleneb sellest, et Longino epistemoloogia 
ei piirdu seletusega, vaid õn normatiivne, ettekir- 
jutava iseloomuga.

Longino leiab, et epistemoloogia peab andma 
juhiseid, kuidas saada objektiivset teadmist. Kas 
see ei tee temast üht “ratsionaliseerijatest”? Mingis 
mõttes õn see kindlasti nõnda. Näiteks mõiste 
“sotsiaalne” kasutuse puhul interaktsiooni rõhu
tades võtab Longino selgelt sotsioloogidest erineva



seisukoha. See ilmneb eriti selgelt tema standardi- 
te-käsitluses. Kui sotsioloogid rõhutasid vaikimisi 
omaks võetud standardeid, mis sotsioloogil tuleb 
avastada, siis Longino leiab, et need õn avalikud ja 
võetakse omaks teadlikult. End mingi teadusliku 
teadmise kogukonnaga sidudes tuleb omaks võtta 
kä selle avalikud objektiivsuse standardid. Õieti, ta 
eeldab mingeid üldisi tingimusi, mis võimaldavad 
üldse ära tunda, et jutt õn teadmise normidest ja 
standarditest, ning leiab, et konkreetse kogukonna 
normid õn üldise epistemoloogia interpretatsioo
ni tulemus. Kahjuks jääb vastava osa põhjendus 
kasinaks. Ühelt poolt väidab Longino, et tema 
epistemoloogia õn lokaalne, ei pretendeeri univer
saalsele kehtivusele, õn empiiriline ja empiristlik 
(ei tegele a priori teadmisega ega subjektiivse, esi
mese isiku teadmisega), teisalt ilmneb, et selles eel
datakse siiski üldist epistemoloogiat. Üldiste tingi
muste kirjeldamisel piirdub Longino õigupoolest 
Popperi üldtuntud idee ümbersõnastamisega, 
nimelt pidas Popper oluliseks teaduslike teadmiste 
avatust kriitikale, kriitika võimalikkust.6 Kriitika 
olulisuse tõttu nimetab ta ise oma positsiooni krii
tiliseks kontekstualistlikuks empirismiks.

Üldise ja lokaalse epistemoloogia vahekorra 
küsimus vajaks siiski põhjalikumat käsitlust. 
Praegu võime vaid tõdeda, et ühelt poolt seisneb 
Longino sotsiaalepistemoloogia erinevus tead- 
missotsioloogiast normatiivsuses, teadmise üldis
te tingimuste tunnistamises, teisalt õn normatiiv- 
sus lokaalse iseloomuga: sotsioloogiliselt, empiiri
liselt tuleb selgitada standardite kehtivuse ulatus. 
Nii võiks olla võimalik lepitada epistemoloogiat 
sotsioloogiaga, kuid, nagu öeldud, vajaks see põh
jalikumaid autoripoolseid selgitusi. Mõned kriiti
kud leiavad, et lepitamine õn võimatu ainuüksi 
erinevuse tõttu “sotsiaalse” mõistes, mille alusel 
võib Longino epistemoloogia individualistliku 
ja mitte sotsiaalse alla liigitada (Kitcher 2002). 
Põhiline tundub olevat siiski vajadus lahendada 
lokaalse epistemoloogia probleem - näidata, et 
sellega kaasnev üldine epistemoloogia siiski ei 
tähenda tagasipöördumist traditsioonilise indi
vidualistliku epistemoloogia juurde.

Kokkuvõtteks

Longino 2002. aastal ilmunud raamat The 
Fate of Knowledge kujutab endast kompaktset 
ja sisukat edasiarendust 1990. aasta raamatule 
Science as Social Knowledge, milles autor arendas 
välja tänapäevase teooria teadmiste ja väärtuste 
seosest. Longino seadis eesmärgiks lahendada 
teadussõdade probleem, s.t. traditsioonilise 
teadmise käsitluse ja sotsiaalse teadmise teooria 
vastuolu. See õnnestub probleemi diagnoosi osas, 
kuid mis puudutab Longino kriitikat konkreetsete 
filosoofide ja sotsioloogide aadressil, siis pole ta 
valinud teadussõdalasi, vaid pigem kritiseerib teisi 
lepitajaid. Tema enda lahendusvariandis vajab aga 
edasiarendust kohaliku normatiivsuse käsitus, 
praegusel kujul jääb ebaselgeks kohaliku ja üldise 
epistemoloogia vahekord.

Nagu 1990. aasta raamatut, nii kä 2002. aasta 
oma peab Longino ise oluliseks eriti postkolonia
listliku ja feministliku teooria jaoks, samuti leiab 
ta, et sellest võib kasu olla vastamisel mitmesu
gustele küsimustele tänapäeva teaduse ja ühis
konna vaheliste seoste kohta. Teadmise saatus 
sõltub vastustest küsimustele, nagu näiteks järg
mine: missugused institutsionaalsed muudatused 
õn vältimatud teaduse usaldatavuse ja seega tema 
väärtuse säilitamiseks? Teadmise saatuse küsi
mustega Longino siiski ei tegele, ta näitab ainult 
kätte suuna, milleks võib tema tehnilist ja kohati 
liigagi tihedat teadmisekäsitlust kasutada.

Märkused
1 Longino kognitiivsete väärtuste käsitluse võib leida 

paljudest teadusfilosoofia antoloogiatest, kõrvuti sel
liste autoritega nagu Thomas S. Kühn ja Larry Laudan. 
Vt. nt. Martin Curd, J. A. Cover (eds.), 1998.

2 Selle kohta vt. nt. Lõhkivi 2002a või 2002b.
3 Vt. Goldman 1999. Goldmani eksternalism seisneb 

selles, et teadmise ühe tarviliku tingimuse, põhjendu
se, viib ta väljaspoole teadmise subjekti uskumuste ala, 
määratledes põhjenduse kui usaldatava meetodi abil 
põhjendamise. Usaldatavus (reliaablus) õn midagi, 
milles erinevad subjektid õn ühel nõul, seega paikneb



põhjendamine usaldatava meetodi abil subjektideva- 
helisel alal, väljaspool individuaalset subjekti.

4 See tähendab, et sellisel moel teadmise sisuna kujutatu, 
tegelikkuses olemasolevaks peetava struktuuri erine
vad positsioonid lahknevad selles, kas maailma saab 
kirjeldada ühel või mitmel viisil, kas see sõltub kir
jeldajast või mitte. Olgu öeldud, et Longino samastab 
anti-realismi sotsiaalkonstruktivismiga.

5 Vaatekoht, et põhjendus õn võimatu, õn Longino järgi 
empiirilises maailmas ekvivalentne relativismiga.

6 Tingimused, mida Longino peab teadmise puhul 
vältimatuks, õn järgmised: 1) kriitika võimalikkus; 
2) vajadus ja suutlikkus vastata kriitikale; 3) avalikud 
standardid, mis ise võivad kriitika objektiks saada; 
4) intellektuaalse autoriteedi mõõdukas kontroll 
(Longino 2002, 206). Nende valgusel hinnatakse 
lokaalses epistemoloogias, millistel asjaoludel mingid 
argumendid kehtivaks loetakse. Paraku ei selgu, miks 
just need tingimused ja millise kehtivusega nad õn.
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Identiteedi keerd
käigud: Simone de 
Beauvoiri Teine 
sugupool eestikeelses 
tõlkes
Raili Põldsaar

esti õn riik, kus pea kinnisideeks õn 
i"H saanud soov kiirete muutuste abil kätte 
-1võidelda koht arenenud lääneriikide 
seas. Nii olemegi tagasi vaatamata omaks 
võtnud uued väärtused, radikaalsed turu- 
majandusreformid ja tarbimiskultuuri. Siiski 
torkab silma, et Eesti õn laenatud mõjutuste 
puhul olnud rangelt valiv. Mõned jooned, mis 
°n andnud olulise panuse viimase neljakümne 
aasta läänelikku avalikku diskursusse, torkavad 
silma just oma puudumise tõttu, näiteks multi- 
kultuursuse või feminismi põhimõtted (Põld
saar 2000).

Hoolimata viimase kümnendi jõupingu
tustest (näiteks raamatu Tilliga või tillita ilmu
mine) õn laiemal avalikkusel feminismist siiski 
üsna moonutatud arusaam, mis piirdub suures 
osas massimeedia ja populaarkultuuri poolt 
toodetud grotesksete karikatuuridega. Õn olu
lisi ja laialdast kõlapinda leidnud katseid sellest 
teadmatusemüürist läbi murda, kasvõi Barbi 
Pilvre järjepidev tegevus ajakirjanduses (näiteid 
raamatus Pilvre 2002) või käesoleva akadeemi
lise soouurimusliku ajakirja olemasolu. Siiski 
õn veel väga vähe naisuurimust või feminismi 
puudutavat kirjandust, mida eestlane saaks oma 
emakeeles lugeda. Lisaks akadeemilistele artikli
tele, mis õn erinevatesse väljaannetesse laiali pil
lutatud, ja igapäevastele meedianupukestele, õn 
praeguseks meie raamaturiiulitel kolm iseseis
vat köidet: Simone de Beauvoiri Teine sugupool 
(tõlkinud Mare Mauer ja Anu Tõnnov, ilmus 
1997), valik feministlikku kunstiteooriat ja -krii
tikat pealkirja Pandora laegas all (tõlkinud Katrin 
Kivimaa, Reet Varblane, Selve Ringmaa, Riina 
Kaljusmaa ja Hanno Soans, ilmus 2000) ja Evelyn 
Fox Kelleri Mõtisklusi soost ja teadusest (tõlkinud 
Mirjam Hinrikus, ilmus 2001). Lisaks sellele 
veel 1997. aastal avaldatud valimik Virginia 
Woolfi esseid, mille hulka kuulub kä feminismi 
tähtteos Oma tuba (tõlkinud Malle Talvet), mis 
hiljem üllitati kä iseseisva teosena “Loomingu 
Raamatukogu” sarjas. Ainult kaks naisautorit 
õn pääsenud “Avatud Eesti Raamatu” lääne 
tippmõtlejate teoste tõlkesarja - Beauvoir ja 
hiljuti lisandunud Susan Sontag. Pilt õn sama 
hõre kä “Eesti mõtteloo” sarjas. Viimasel ajal 
õn veel ilmunud eesti esimese naisõiguslase Lilli 
Suburgi kogumik.

Nagu eelnevast nähtub, õn Eestis enamas
ti ilukirjanduse kaudu tuntud Woolfi kõrval 
Beauvoir esimene ja pikka aega kä ainuke olu
line naismõtleja, kelle teos tahes-tahtmata jät
kuvalt mõjutab kohalikku feministlikku mõtet 
ja selle retseptsiooni. Tema õlule õn langenud 
raske ja tänamatu koorem esindada naismõtet



väga mehekeskses ühiskonnas, kus sõnal “femi
nism” õn jätkuvalt negatiivne varjund. Nii õn ja 
ei ole kä üllatav suhteline vaikus, millega see teos 
omal ajal vastu võeti - see küll leidis äramärki
mist ja retsenseerimist kultuuriajakirjanduses, 
kuid ei algatanud laialdasemat väitlust femi
nismi või naisküsimuse üle. Paistis, et tunduvalt 
rohkem elevust tekitas tagasivaade Beauvoiri ja 
Jean-Paul Sartre’i ühisele Eesti visiidile 1964. 
aastal (Tamm 1998). Ühelt poolt õn see ju mõis
tetav, sest eks olnud esimestel iseseisvusaastatel 
nõukogude võimu alt vabanemise eufoorias 
stigmatiseeritud kõik selle ühiskonnakorraldu
sega seonduv, seega kä võrdõiguslikkus. Siiski ei 
seleta see vaikimise jätkumist.

Avaliku arutelu puudumine võib ühelt poolt 
tõendada, et see, mille vastu Beauvoir sõna 
võttis, õn tänapäeva maailmas juba aegunud, 
kuna naiste olukord õn vahepeal drastiliselt 
muutunud. Seda meelt olid mitmed prant
suse feministid, näiteks Antoinette Fouque, 
kelle sõnul sai feminism alles pärast Beauvoiri 
surma lõpuks vabaks, et liikuda 21. sajandisse 
(tsiteeritud Spivak 1992, 58 järgi). Teisalt võiks 
väita, et ehk ei ole Beauvoiri ideed lihtsalt Eestile 
sobitatavad. Eestikeelse teksti lähem vaatlemine 
aga pani, paradoksaalselt, kergendatult ohkama 
ja tänama, et see tekst laiemat arutelu leidnud 
pole. Nimelt õn eestikeelsel Beauvoiril vähe 
ühist prantsuse originaaliga ning isegi palju 
kritiseeritud ingliskeelse tõlkega. Viimase tõlkija 
Howard Parshley oli zooloog, kellel puudus 
filosoofiaalane ettevalmistus ja poolehoid femi
nistlikele ideedele ning seega õn tema versioo
nis muudatusi, väljajätmisi ning moonutusi, 
eriti sotsialismi, feminismi ja eksistentsialismi 
küsimustes (Simons 1983, 559-564; Flotow 
1997). Feministlik tõlketeoreetik Sherry Simon 
õn öelnud: “nagu alasti naine ühe Teise sugu
poole paberköites väljaande kaanel jätab vale 
mulje teksti rõhuasetustest, moonutab selle 
klassikalise feministliku teose tõlge tõsiselt kä 
selle teaduslikku tausta” (Simon 1996, 91). 
Siiski õn see problemaatiline tekst, vaatamata

oma probleemidele, kujunenud ingliskeelses 
maailmas erakordselt mõjuvõimsaks, ehk isegi 
rohkem kui prantsusekeelne originaal (vt. näi
teks Fallaize 1998,9). Ühelt poolt nähakse selles 
tekstis feministlikku manifesti ja teiselt poolt 
eksistentsialistliku filosoofia ühte võtmeteksti 
(vt. näiteks Lundgren-Gothlin 1996 või Gatens 
1991,48-59).

Seega ei ole meie kodukootud Teise sugupoo
le saatus kahjuks mitte pretsedenditu. Paraku ei 
ole see aga piisav vabandus. Eestikeelne tõlge õn 
saanud räsida isegi veel rohkem kui ingliskeelne 
versioon ning lõpptulemuseks õn väärkoheldud 
ning eksitavalt esitatud Beauvoir, mis, tänu 
selle teose kesksele kohale naisuurimuses, võib 
negatiivselt mõjutada kogu feministliku mõtte 
retseptsiooni Eestis, kõigi sellest tulenevate 
negatiivsete tagajärgedega. Põhimõtteliselt õn 
igasugune tõlge ideoloogiline. Tõlketeoreetik 
Peter Fawcetti sõnul õn inimesed ja institut
sioonid läbi sajandite lähtunud tõlkides teatud 
kindlakskujunenud tõekspidamistest, mis 
teksti edasiandmist mõjutavad (Fawcett 1998, 
199, 107). Fawcett esitab rea küsimusi, millest 
viimane, “kuidas õn materjal tõlgitud (mis õn 
välja jäetud, lisatud, muudetud), et selle sõnu
mit kontrolli all hoida?”on eriti asjakohane kä 
antud kontekstis. Kui silmapaistvat feminist
likku teksti esitatakse vääralt, siis mõjutab see 
vastukajasid nii feminismile kui filosoofiale 
ning isegi naistele kui mõtlejatele. Käesolev 
kirjutis ei püüa tõendada mingi suurejoonelise 
vandenõu olemasolu, vaid arutleb väljajättude 
ning muudatuste taustal “ümberkirjutatud” 
Teise sugupoole saatuse üle eesti kultuuriruumis. 
Võrdluseks kasutatakse lisaks originaalile kä 
problemaatilist ingliskeelset tõlget, leidmaks 
ideoloogilisi erinevusi ning sarnasusi nende 
suhtumises algteksti. Eesmärgiks õn anda üle
vaade tekkinud erinevustest, mitte süüvida 
konkreetsete tekstinäidete analüüsi.

Esimene ja kõige märgatavam erinevus õn 
kahe tõlke pikkus - ingliskeelne hõlmab 767 
lehekülge, millele lisanduvad veel bibliograafia



ja nimeloend; eestikeelne tekst katab pelgalt 482 
lehekülge ning seda laiema reavahe ning suu
remate tähemärkide juures. Eestikeelne tekst 
mainib tõsiasja, et tegu õn lühendatud tekstiga, 
ainult väikeses kirjas tiitellehe pöördel, kus see ei 
pruugi kõigile lugejaile silma jäädagi. Veel enam 
häirib see, et raamatule pole lisatud tõlkija ja/ 
või toimetaja kommentaari tehtud tõlke- ja toi- 
metamisvalikute kohta. Väljajätmistele ja muu
datustele pole mingil moel viidatud kä tekstis 
eneses. Seda oleks saanud ju teha kerge vaevaga, 
lisades joonealuseid märkusi või näidates välja- 
jätted ära teksti enda sees kasvõi kolme punkti 
(...) kasutades. Siinkohal ei tahaks uskuda, et 
tegu õn teadliku sekkuva tõlkega, pigem kaht
lustaks hooletust, eriti kuna sama sarja teiste 
teoste puhul pole sarnane lohakus tavapärane.

Lähem vaatlus näitab kä, et välja pole jäetud 
mitte ainult terviklikke tekstiosi, vaid kärped 
õn toimunud suisa lõigu tasandil. Veelgi enam, 
sageli rikutakse lõigu piire, mitte ainult kär- 
betele järgnevate ebaühtluste silumiseks, vaid 
läbivalt kogu tekstis, kä juhtudel, kui lõikudes 
enestes muudatusi tehtud pole. Erinevaid 
lõike õn kokku liidetud, mis tähendab, et vägi- 
vallatsetud ei ole üksnes originaali kallal, vaid 
õn vähendatud kä teksti jälgitavust, eriti kui 
lugeja üritab võrrelda mitut väljaannet. Kuna 
puuduvad igasugused viited toimetamisele, siis 
jääb ettehoiatamata lugeja silmis süüdi mitte 
nähtamatu toimetaja, vaid autor ise.

Kuna lõikamine ja kleepimine õn nii sage, 
siis tekib kahtlus, et tegu võib olla tõlkega mitte 
prantsuse originaalist, nagu väidab tiitelleht, 
vaid mingis muus keeles avaldatud lühivarian- 
dist (sama arvamust õn avaldanud kä Marek 
Tamm, vt. 1997, 93). Kindlasti ei saa tegu olla 
ingliskeelse variandiga, sest nende kahe varian
di probleemkohad ei lange (õnneks?) kokku. 
Tamme arvates õn tõlkijad ja toimetajad näi
danud üles austuse puudumist nii autori kui 
kä lugeja suhtes. Enamgi veel, nad õn üritanud 
lugeja eest valida ja mõelda, sellega piirates 
nende interpretatsioonivabadust, välistades

juba ette teatud mõttesuunad ning rõhutades 
teisi. Vägivald autori ideede ja tema reputat
siooni kallal õn enam kui ilmne. Igal juhul õn 
eestikeelse teksti põhjal raske jälgida Toril Moi 
poolt sõnastatud “isiklikku genealoogiat”, mis 
näitab Beauvoiri kui (nais)intellektuaali aren
gut (Moi 1994).

Joon, mis torkab silma kogu teksti vältel, õn 
hoolimatu suhtumine viidetesse ning Beauvoiri 
allikmaterjali. Originaali viitematerjal õn eesti
keelses tõlkes surutud 4,5 leheküljele. Viited õn 
kustutatud üsna meelevaldselt ning taas puudu
vad igasugused kommentaarid. Raamat ilmus 
siiski filosoofiale pühendatud seerias, mille 
esmane sihtauditoorium ei koosne tõenäoliselt 
tüüpilistest massikultuuri tarbijatest, kes pelga 
viiteaparatuuri nägemise juures alla annaksid 
ja lugemisest loobuksid. Sellises kontekstis õn 
kummaline, et teadusteksti kohustuslik kom
ponent õn ohverdatud ilma suuremate süüme
piinadeta. Samas sarjas avaldatud Aristotelese 
ja Freudiga õn ümber käidud palju suurema 
respektiga - nende tekstid õn sama pikad kui 
Beauvoiri omagi, kuid nendele õn lisatud nii 
kommentaarid kui kä bibliograafia. Beauvoiri 
puhul õn lugejalt võetud võimalus pöörduda 
Beauvoiri inspireerinud allikate poole. Isegi kui 
need allikad õn aegunud või muul moel Eesti 
kontekstis vähetuntud, õn nad siiski asendama
tu element selleks, et lugeja näeks autori mõtte
lõnga ning eriti tema dialoogi kaasaegsete või 
möödaniku mõtlejatega. Üheks võimalikuks 
seletuseks oleks Beauvoiri määramine teise
järguliste mõtlejate ringi, kelle intellektuaalne 
omand ning teaduslik taustsüsteem ei vääri 
kaitset või austust.

Kärped õn eriti häirivad, kuna nad kustuta
vad süstemaatiliselt viited kogu teksti sees. Nii 
lähevad paljuski kaduma Beauvoiri diskussioo- 
nipartnerid - filosoofid nagu Merleau-Ponty, 
Levinas, Heidegger, isegi Sartre - ja muud toe
tusmaterjalid, näited erinevatest ajastutest, ant
ropoloogiast ja loodusteadustest. Seega õn või
matu jälgida seda, kuidas Beauvoir, ilma otseselt



Sartre’i seisukohti kritiseerimata, siiski arendab 
välja omaenda eksistentsialistliku fenomeno
loogia, toetudes Hegelile ja Marxile (lähemalt vt. 
Lundgren-Gothlin 1996). Kuna Sartre’ile ja kä 
teistele mõtlejatele viidatakse sageli neid otseselt 
nimetamata, õn tervikteksti olemasolu vajalik. 
Kä antropoloogiliste viidete väljajätmine õn 
kahetsusväärne, kuna just nendest koorub välja 
Beauvoir! arusaam bioloogiast, mida hilisem 
feministlik filosoofia õn laialdaselt kritiseeri
nud. Beauvoir lähtus androtsentriliste mõtlejate 
lähenemistest ja mehekeskse teaduse “faktidest”, 
mis kehtestavad mehe bioloogia normina 
ning naise oma “hälbena”. See seletab paljuski 
Beauvoiri problemaatilist lähenemist kehale 
ja bioloogiale. Kui aga pole näha kogu tema 
argumentatsiooni, ei kujune selget pilti sellest, 
milline õn nende seisukohtade sisemine loogika 
ja kuidas nad õn oma ajastus vältimatud.

Ainuke ratsionaalne ja heatahtlik seletus 
kärbetele oleks toimetajate või tõlkijate katse 
teha raamat loetavamaks. Resultaat õn aga 
kurb. Kas tahtlikult või tahtmatult õn tulemu
seks lahjendatud Beauvoir, “Beauvoir light” mis 
vähendab tema väidete veenvust ning kahjustab 
isegi Beauvoiri staatust akadeemilise mõtlejana. 
(See oli üks esimesi jooni, mis mind Beauvoiri 
eestikeelse tõlke lugemisel ärritas ning sundis 
kritiseerima tema hooletut argumentatsiooni, 
mida võib andestada esmakursuslase, kuid 
mitte filosoofiaklassiku puhul.) Mis veel hullem, 
väljajätmised ei tee teksti kergemini loetavaks 
- pigem vastupidi. Näidete, paralleelide ja vii
dete puudumine teeb väited raskesti jälgitavaks 
ning nii mõnigi lõik jääb hämaraks, kui mitte 
otse meelevaldseks.

Valimatu kärpimine ja toimetamine õn 
nähtavad läbi kogu teose. Mõned peatükid õn 
tervikuna välja jäetud. Järgnevalt püstitan paar 
hüpoteesi nende valikute kohta. Esimene osa, 
“Saatus”, sisaldab alapeatükke, mis käsitlevad 
bioloogiat ja ajaloolist materialismi (kuigi üsna 
moonutatud moel), kuid kust puudub psühho
analüütiline perspektiiv. Psühhoanalüüs ei ole

tõesti saavutanud Eestis sama keskset asendit, 
kui tal õn lääneriikides. Siiski tõstab freudistliku 
mõtte puudumine Beauvoiri välja oma ajastu ja 
kultuuri märgisüsteemist ning muudab tema 
intellektuaalset “sugupuud”. Veelgi seletamatum 
õn ajaloolise materialismi ja Engelsi saatus, kelle 
puhul ei saa kindlasti mitte rääkida tema vähe
sest tuntusest meie kultuuris, ükskõik milline kä 
oleks meie suhtumine tema maailmavaatesse. 
Kuigi Engelsi ideed õn Teise sugupoole esimeses 
pooles säilinud suhteliselt korralikult, esineb 
toimetamist kä siin ja edasistes teksti osades, kus 
sama mõttelõnga edasi arendatakse. Beauvoir ei 
võta marksismi üle kriitikavabalt, vaid kritisee
rib seda Hegelist ja eksistentsialismist lähtudes 
(.Le Deuxieme Sexe (edaspidi LDS) 1949, 103, 
The Second Sex (edaspidi SS) 1953,85). Kriitika
ta ei jää kä Nõukogude Liit ja sealne soopoliitika 
(LDS 103, SS 84). Algtekst ei anna seega kuidagi 
põhjust tsenseerida Beauvoiri kui naiivset ja 
ideaalidest pimestatud Lääne kommunisti - mis 
võiks olla heatahtlik hüpotees tõlkemuutuste 
kohta. Pigem pakub terviktekst põnevat võrd
lusmaterjali marksismi klassikutega ja uusi 
analüüsivõimalusi 1940. aastate Pariisi intel
lektuaalse kliima taustal (Lundgren-Gothlin 
1996, 116-123). Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
kärped lülitavad Beauvoiri välja 20. sajandi 
kahe mõjukaima intellektuaalse traditsiooni 
- psühhoanalüüsi ja marksismi - kontekstist 
või, halvemal juhul, jätavad mulje, et Beauvoir 
pole neid mõttesuundi lihtsalt haarata suutnud 
ja õn jäänud vaid üksikute primitiivsete ja sega
selt väljendatud mõttekatkete tasandile.

lorkab silma, et näiteks kä Beauvoiri arutelu 
bioloogia ja seksuaalsuse teemadel kaotab eesti
keelsena mõndagi oma vahedusest. Beauvoir 
eitab üksühese vastavuse olemasolu seksuaal
suse ja reproduktsiooni vahel, kuid eesti lugeja 
ei näe tema näiteid partenogeneesist või kasvõi 
interseksuaalsusest, mis muudavad diskussioo
ni rõhuasetusi. Selle asemel otsustab eestikeelne 
tekst kromosoomiliste erinevuste või aktiivse 
seemneraku ja passiivse munaraku temaatika



kasuks, mis näiliselt tõestavad naise vältimatut 
rolli individualiseerimata liigijätkajana. Kuigi 
Beauvoir tõesti peatub pikalt naise orjastami
sel oma liigile soojätkamiskohustuse kaudu, 
annab ta siiski naistele individuaalsuse ja rolli 
kä väljaspool paljunemist. Taaskord jäävad 
need lisanüansid eestikeelsest tekstist välja ning 
kõlama jääb selge eristus meeste ja naiste vahel 
ning naise allutamine tema bioloogilisele soole. 
Kuigi see materjal õn olemas kä Beauvoir! ori
ginaalteoses ja Beauvoir! selles võtmes tihti kä 
loetakse ja/või kritiseeritakse (näiteks Gatens 
1991, 52-56), võimaldab algtekst kä muid luge
misi ja pakub kesktee essentsialismi ja postmo
dernistliku lõhestunud subjekti vahele (Fallaize 
1998, 11). Tervikliku diskussiooni lõhkumine 
muudab eestikeelse teksti deterministlikumaks. 
See võib küll olla kooskõlas Eestis käibivate sei
sukohtadega, kuid ei vabanda teksti rõhuasetus
te muutmist ilma vastava märkuseta tekstis.

Teine peatükk, “Ajalugu”, jääb ilma kõi
gist alapealkirjadest ning saab nende asemele 
uued ja näiliselt juhuslikud tekstijaotused, mis 
kustutavad juudi, islami ja kreeka kogemuse 
ning liidavad rooma kultuuri keskajaga, kui 
tuua ainult mõned näited. Tervet peatükki ise
loomustab väga rutakas ülevaatlikkus, mille 
tulemusena lähevad kaotsi kõik need kuulsad 
naised, keda Beauvoir õn tekstis maininud, et 
nende ajaloolist panust väärtustada - see ongi 
üks kogu selle peatüki põhiideedest. Seega teeb 
eestikeelne tekst mõttetuks Beauvoir! kavatsuse 
rõhutada naiste rolli ajaloos. Eriti ähmaseks 
jääb pilt keskajast - kas tegu õn tahtliku katsega 
rõhutada selle ajajärgu “pimedust”? Huvitaval 
kombel õn siiski sisse jäänud misogüünilised 
kirikuisad Paulusest alates. Intrigeeriv õn kä 
see, et kaod õn kõige suuremad neis osades, 
kus käsitletakse lesknaisi või prostituute ehk siis 
naisi, kelle esmane definitsioon ei käi läbi mehe 
ning kes õn olnud läbi ajaloo raskesti lahterda- 
tavad ja/või kammitsetavad, ning kärped õn 
kõige väiksemad, kui jutuks õn abielu. Kas õn 
tegu katsega Beauvoir! kodustada ja vähendada

tema konflikti “traditsiooniliste” soorollidega 
ning vähendada tema vaadete võõristavust? Mis 
kä poleks nende valikute motiiviks, eestikeelne 
Beauvoir õn tõesti palju “kodusem” ja “kodu- 
kesksem” ning uitab palju harvemini avalikus 
sfääris kui originaal.

Kolmas peatükk “Müüdid” õn läbi teinud 
karmi saleduskuuri - ainus järelejäänud osa 
puudutab ideaale ja hirme. Lähtuvalt kogu ees
tinduse üldisest loomusest, õn kä see osa pelgalt 
kogum fragmentaarseid tsitaate ilma näidete või 
põhjalikuma diskussioonita. Isegi kui Beauvoir! 
antropoloogia õn tänapäeva lugeja jaoks vana
nenud ja/või ekslik, oleks neid vajakajäämisi 
olnud võimalik lahendada joonealuste märkus
tega ja kommentaaridega. Tervikuna õn kus
tutatud alapeatükid “Naisemüüt viiel autoril” 
ja, eriti kõnekalt, “Müüt ja reaalsus”. Kuigi toi
metajad võisid arvata, et pikad kirjanduslikud 
näited õn filosoofilises arutluses kohatud (kuigi 
nad seda ei ole), rikub see järjekordne auk 
Beauvoir! stiili ning kä tema argumentatsiooni 
terviklikkuse. Kuna ainult üks neist autoritest 
(Montherlant) õn Eestis vähetuntud (teised õn 
Lawrence, Claudel, Breton ja Stendhal), oleks 
nende kohalolu näidanud Beauvoir! interdist
siplinaarsust ning võimaldanud lugejal kasvõi 
kaudselt nautida tema väitlusstiili.

Mõistatuseks jääb, miks õn välja jäetud 
käsitlus müütidest muutuvas 20. sajandis. Siin 
kordab Beauvoir oma mõtet, et müüti peetakse 
absoluudiks, mille järgi kõik surelikud naised 
ennast kohandama peavad ning selgitab, kuidas 
müüdid peegeldavad meeste huvisid. Ta jõuab 
lõpuks järelduseni, et naiste väärtustamine 
inimolenditena, mitte muinasjututegelastena, 
ei tee mehi vaesemaks või viletsamaks, vaid 
hoopis rikastab neid, tagades palju suuremat 
rahuldust pakkuva ja võrdsema suhtlemise või
maluse. Beauvoir näeb 20. sajandis palju lootu
standvat, kuigi möönab autonoomse indiviidi ja 
naiselikkuse normide sobitamise raskusi. Sellegi 
diskussiooni areng õn eestikeelses raama



tus kaduma läinud ning taas jääb painama 
küsimus, kas toimetajad õn seda demüstifit- 
seeritud olukorda eestlasele vastuvõetamatuks 
pidanud või õn tegu pelga hooletusega. Kuigi 
loodetavasti õn tegu teise variandiga, harmon
eerub esimene paraku liigagi hästi Eesti avalikus 
diskursuses domineerivate väärtushinnangutega, 
mis taastoodavad patriarhaalsest ideoloogiast 
küllastunud naiselikkuse müüte.

Teise osa struktuur õn originaalile üsna 
lähedal, kuigi ei saa siingi mööda eksitavatest 
teisendustest. Teksti esmapilgul irratsionaalses 
kärpimises näib lähemal vaatlemisel siiski olevat 
oma loogika. Nii tutvustab eesti tõlge naise aren
gut lapsepõlvest seksuaalse “ärkamiseni”, kuid 
vaikib häbelikult lesbilisuse küsimuse koha pealt. 
Üheks võimalikuks seletuseks õn katse “kaitsta” 
Beauvoiri reputatsiooni praeguseni stigmatise- 
eritud seksuaalse sättumuse negatiivse kuvandi 
eest. Ehk avaldub siin kohmakas katse kustutada 
tihti esinev võrdusmärk feminismi ja lesbilis
use vahelt, kuigi üldise toimetuspraagi taustal 
tundub selline mõttekäik siiski ebatõenäoline.

“Kodustatud” Beauvoir ilmub jälle järgmises 
alapeatükis, mis kirjeldab naise rolle abielus, 
emaduses ja vanaduses, peegeldades naise ette
määratud elutsüklit koduses sfääris. Paljutähen
duslik õn tõik, et puuduvad osad, mis tegelevad 
ühiskondliku elu ja prostitutsiooniga ning, pisut 
hiljem, nartsissismi, armastuse ja müstitsismiga. 
Luuakse mulje, et naise kokkupuude seksuaal
suse ja naudinguga õn piiratud vaid abieluga ja 
tema tegevussfäär vaid pereringiga. Huvitaval 
kombel ilmusid esimesed tõlkekatkendid Teisest 
sugupoolest võrdlemisi kodu- ja perekeskses 
naisteajakirjas Eesti Naine aastal 1992, kõrvuti 
artikliga, mis õpetas naistele, mida peas kanda 
(Beauvoir 1992a, 1992b). Kindlasti ei pidanud 
see kübaraalune pea sisaldama feministlikke 
mõtteid.

Kuigi raamatu viimased osad käsitlevad 
naiste liikumist vabanemise ja iseseisvuse suunas, 
ei saa eesti lugeja neist Beauvoiri järeldustest osa. 
Pärast eelmiste osadega tehtud toimetustööd ei

tohiks see enam tulla üllatusena - kuna käesolev 
tõlge ei võimalda lugejal tutvuda Beauvoiri filo
soofilise arutlusega, siis ei ole vajalikuks peetud 
kä näidata meile autori enda kokkuvõtet oma 
tööst. Eesti Teine sugupool kutsub naiste vabas
tamisele ja toetab naiste ja meeste võrdsust, kuid 
ilma laiahaardelise toetusmaterjali ning lihvitud 
argumentideta jääb see viimane osa poliitiliseks 
pamfletiks, eriti kuna selle taga ei ole sama 
mahukat teaduslikku diskussiooni ja vaidlust, 
nagu originaalil. Liialdades võiks peaaegu öelda, 
et kui originaal kõlab akadeemiliselt, jääb tõlkest 
kostma vaid kile hüsteeriline hääl. Eestikeelne 
tõlge istutab lugeja mällu rahutukstegevaid 
mõtteid naise rollist ja saatusest, kuid ei veena 
lugejat selles, et naine võiks olla tõsine ning tõsi
seltvõetav intellektuaal - järeldus, mis õn seda 
ohtlikum, et peegeldab meedia poolt loodud 
kuvandit feministist kui vihasest ja irratsionaal
sest radikaalist. Simone de Beauvoir väärib pare
mat ning samuti eesti avalikkus.

Kõik tõlked peegeldavad oma aega ning nii 
võime tahtmise korral kä sellest tekstist leida 
1990. aastate lõpu neoliberalistliku ja patriarhaal
se Eesti väärtushinnangute jälgi. Eesti Beauvoir 
erineb tuntavalt oma prantsuskeelsest “emast” 
ja ingliskeelsest “kasuõest”. Kahjuks, arvestades 
meie lugejaskonna väiksust, õn äärmiselt ebatõe
näoline, et sellele feministlikule tähtteosele tekiks 
lähiajal uus eestikeelne variant. Lõppude lõpuks 
ootab juba 50 aastat revideerimist paljukritisee- 
ritud ingliskeelne variantki. Jääb ainult loota, et 
akadeemiline analüüs ja uute teoste pealetulek 
näitavad lugejale kätte käesoleva versiooni puu
dused ning annavad tekstile uue elu - kasvõi 
näitena tõlke ideoloogiast. Teisest sugupoolest 
ongi jäänud vaid pool - nimi, mitte sisu.

Kasutatud lühendid
LDS=Le Deuxieme Sexe 
SS=The Second Sex
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Naised ja kirjandus
lugu: tuntud ja 
tundmatu Ilmi Kolla
Eve Annuk

lmi Kolla (1933-1954) kui autor õn eesti 
1 kirjanduse kontekstis ühelt poolt tuntud, 

JL teisalt - paradoksaalselt - kä tundma
tu. Tänases eesti kirjandussituatsioonis õn 
ta suhteliselt kõrvalejäetud autor, kelle nime 
seostatakse mõne üksiku laiemalt tuntuks 
saanud luuletusega, nagu 1953. aastal kirjutatud 
“Nukrad hetked”. Kä eesti luule antoloogiates 
(Sõnarine 1995; Eesti luule..., 1967; Armastuse 
valgus, 2000; Sina ja mina...2001) õn ta loo
mingust esindatud eelkõige luuletused “Nukrad 
hetked” ja “Kevadunelm”, lisaks veel mõni. Väga 
noorelt - 21-aastaselt - surnud luuletajana ei 
jõudnud Ilmi Kolla oma eluajal avaldada ühtki 
luulekogu, alles pärast tema surma, 1957. aastal 
avaldas ta sõbranna Lehti Metsaalt õhukese 
vihiku Luuletused, kuhu ta kirjutas kä eessõna. 
Ent suur osa Ilmi Kolla luuletustest jäi laialipil
latuna ajakirjandusse ja käsikirja. Kä 1983. aastal 
Silvia Nagelmaa poolt koostatud ja järelsõnaga 
varustatud luulevalimik Minu kevad esindab 
vaid väikest osa Ilmi Kolla loomingust, kuigi õn 
tekstikriitilisem: avaldamiseks õn valitud Ilmi 
Kolla luuletuste autoriseeritud versioonid.

Lisaks kahele avaldatud luulekogule ja 
lühiülevaadetele eesti kirjanike biograafilistes 
leksikonides (Eesti kirjanduse... 1975; Eesti 
kirjarahva... 1995; Eesti kirjanike... 2000) õn 
Ilmi Kolla kohta kirjutanud põhjaliku käsitluse 
Helene Siimisker, kelle artikkel “Kõik jäi poo
leli” ilmus ajakirjas Looming 1966, nr. 7-8. Et 
aga Ilmi Kolla luulekogud ja Helene Siimiskeri 
ning Silvia Nagelmaa käsitlused õn ilmunud 
Nõukogude Eestis, kannavad nad paratama
tult oma aja märke. Nõukogude ajal ilmumist 
alustanud viieköitelise eesti kirjanduse ajaloo 
viiendas köites mainitakse Kollat vaid lühikeses, 
pooleteiseleheküljelises pealiskaudses ülevaates, 
mis tõenäoliselt toetub Siimiskeri Ilmi Kollat 
käsitlevale artiklile (Eesti kirjanduse ajalugu, V, 
2... 1991, 239-240). Pärast Eesti taasiseseisvu
mist ilmunud kirjandusajaloos (Eesti kirjandus
lugu, 2001) aga ei mainita enam isegi Ilmi Kolla 
nime. Ainsaks pikemaks käsitluseks Kollast taas
iseseisvunud Eestis õn Aarne Rubeni ajalehear
tikkel “Ingel ei ole naine - Ilmi Kolla juhtum” 
ajalehes KesKus (Ruben 2001), kus püütakse 
kõigutada Kolla-müüti ja suhestutakse kriitili
selt kirjandusloo poolt pakutud idealiseeritud 
käsitlusega Kollast luuletaja ja inimesena. Kuna 
tegemist õn siiski ajaleheartikliga, jääb käsitlus 
pinnapealseks ja ülelibisevaks, taotledes pigem 
hetkesensatsiooni kui seniste käsitluste kriitilist 
analüüsi.

Et Kolla loomingut pole käsitletud taasise
seisvunud Eesti kõige uuemas kirjandusloos, 
mille ideoloogiliseks keskmeks õn varasemate, 
nõukogudeaegsete autorite ja käsitluste ümber
hindamine, võib seda nüüdisperspektiivist 
vaadatuna mõista kui marginaalset: kirjan
duslugu peaks ju ideaaljuhul ajaperspektiivis 
esitama kõiki olulisi autoreid, kõrvale jättes 
vähem olulisi. Kirjandusajalood, mida võib 
mõista kui kaanoniloome keskseid tekste, ongi 
kaanoni kujundamise oluliseks kohaks. Kir
jandusajalugudes käsitletavate autorite valik 
viitab sellele, et neid peetakse kirjandusprotsessi 
seisukohalt keskset tähendust omavateks, samas



kui kirjandusajalugudest välja jäetud autoreid 
võib pidada marginaalseteks, tähelepanu mitte 
väärivateks. Selles mõttes kannavad kirjandus
ajalood ideoloogilist värvingut: vaevalt saab olla 
kirjanduslugu, kus oleks võrdselt üles loetletud 
kõik antud perioodi kuuluvad autorid, alati 
õn tehtud mingisugune valik, mis õn seotud 
konkreetse ajastu ja ühiskondliku situatsiooni 
väärtushinnangute ja tõekspidamistega.

See, et autori looming ta eluajal mingil 
põhjusel tervikuna trükki ei pääsenud ega 
saanud laiemalt tuntuks, pole iseenesest veel 
piisavaks kirjandusloost väljajätmise põhjuseks. 
Eesti kirjandusajaloost^ õn teada autoreid, 
kelle looming sai laiemalt tuntuks alles pärast 
autori surma, nagu Artur Alliksaar. Ilmi Kolla 
väljajätmise puhul võis üheks põhjuseks olla 
kä ta noorus: varase surma tõttu ei jõudnud ta 
looming välja kujuneda, jäädes kõigest “palju
tõotavaks alguseks”.

Probleemil õn tegelikult avaram tagapõhi, 
mis seostub kirjanduse väärtustamise protsessi
de ja selle institutsionaalsete eeldustega: kuidas 
luuakse “hea” kirjanduse käsitlust, kuidas ja mil
listest eeldustest lähtuvalt kujundatakse kirjan- 
duskaanonit ja selle üht väljendust, kirjandus
lugu, milline õn kirjandusinstitutsioonide roll 
selles protsessis? Millised õn need ideoloogilised 
ja varjatud eeldused, mille alusel kirjandust 
puudutavaid väärtusotsustusi tehakse? Lõpuks, 
kes otsustab kirjandusteoste väärtuse üle ja kelle 
otsustused õn määravad? Soolist aspekti arvesse 
võttes tuleks kä küsida, mis õn need põhjused, 
mis muudavad naisautorite loomingu vähem 
silmatorkavaks või vähem oluliseks? Miks seos
tuvad kirjanduse “suured” nimed pigem mees
autoritega? Kirjandusuurija Lea Rojola ongi 
leidnud, et kirjandusajalugudes käsitletakse 
eelistatult meesautorite loomingut, mida pee
takse kaanoni seisukohalt representatiivsemaks, 
Uaiste kirjutatud tekste ei ole sageli peetud 
Piisavalt “headeks”: “Naiskirjanike puudumist 
kirjandusajalugudest õn sageli põhjendatud 
ellega, et naised ei ole midagi tähelepanuväär

set kirjutanud. Esteetilised hinnangud õn kaua 
toetunud meeskirjanike tekstidele, nii et see, 
mida oleme õppinud või mida meid õn õpe
tatud heaks pidama, õn ära määratud mehelike 
hinnangute kaudu. Ei ole näiteks eriti hinnatud 
kirjutamine argielu nähtustest. Esteetilistes 
kriteeriumides õn olnud midagi sellist, mis õn 
välistanud naiskirjanikud.” (Rojola 1998,264)

Artiklis vaatlen Ilmi Kolla elu ja loomin
gu seniseid käsitlusi kriitiliselt, asetades need 
arhiivimaterjalide valgusel uude tõlgendus- 
raamistikku. Kolla kui naisautori koht kir
jandusajaloos õn heaks näiteks sellest, kuidas 
õn loodud eesti nõukogude (eelistan terminit 
“nõukogude”, viitamaks viimase poolsajandi 
eesti ühiskonnale; seda eelistust olen põhjenda
nud oma artiklis Annuk 2003b) kirjanduse kaa
nonit ning kuidas õn see sooliselt märgistatud. 
Varjatud (ideoloogilised) tegurid, mis seniseid 
käsitlusi õn suunanud, ilmnevad selgemini 
ajaliselt distantsilt vaadatuna. Millised olid siis 
need tegurid, kuivõrd teadvustatud ja kuivõrd 
vaikimisi “iseenesestmõistetavad”? Millised olid 
nõukoguliku avaliku diskursuse piirid ja kuidas 
sobitus naisautor sellesse?

Kolla käsitlus seostub kä autori loomingu 
ja elu vahekorra analüüsiga: kuivõrd peetakse 
autori elulugu ta loomingule tähenduslikuks 
ja millist elulookirjutust eelistatakse? Millised 
kohad autori eluloost jäetakse välja või vaikitak
se maha ja miks? Millist eesmärki teenib selline 
elulookirjutus? Kuidas õn see seotud ajastu dis
kursiivsete praktikatega? Minu lähtekohaks õn 
eeldus, et autori elulugu õn ta loomingu mõist
miseks oluline: see võib anda olulist lisateavet 
loomingu ja selle tagamaade mõistmiseks ning 
õigete rõhuasetuste paikapanemisteks.

Kuna täiskasvanulikum osa Ilmi Kolla elust 
möödus stalinismi ajastul, mõjutas see oluliselt 
nii ta elukäiku kui loominguvõimalusi. Kä 
Siimiskeri ja Nagelmaa käsitlused tema kohta 
õn kirja pandud nõukogude ajal ja tänasest 
perspektiivist vaadatuna sisaldavad ajastu 
märke. Võikski küsida, kuidas Kolla käsitlus õn



kohanenud vastavalt konkreetse ajastu kirjan
duslikele ja kirjandusteaduslikele arusaamade
le? Kuidas nõukogude aja ideoloogilised märgid 
peidavad end Kolla kohta kirjutatud tekstidesse, 
algul - 1950-tel - üsna varjamatul kujul, hiljem, 
Siimiskeri artiklis ja Nagelmaa järelsõnas kaud
semalt, vaatenurkade, käsitlusviisi, sõnavaliku 
kaudu?

Muidugi ei ole Ilmi Kolla ainus naisautor, 
kelle loomingule õn eesti kirjandusloos omis
tatud teenimatult vähest tähelepanu. Kolla 
kõrval võib mainida näiteks Reed Morni, kelle 
elu ja loomingut õn taasavastada ja -väärtus
tada püüdnud Rutt Hinrikus (Hinrikus 1998). 
Kui Reed Morni marginaalsusele aitas kaasa ta 
kaasaja kontekstis eraldiseisvana mõjunud loo
ming ning kä autori isiku tagasihoidlik loomus, 
siis Kolla puhul õn olulisteks teguriteks olnud 
samuti nii ta loomingu eripära, mis ei haaku
nud ajastu - stalinismi - nõuetega, kui kä ta 
varane surm 1954. aasta detsembris, mistõttu ta 
eluajal ei ilmunud ühtki luulekogu. Hilisemale, 
stalinismijärgsele ametlikule nõukogude kir- 
janduslookirjutusele oli Kolla problemaatiline 
autor: kuigi vastavalt stalinismiajastu ideoloo
gilistele ootustele oli Kollagi sunnitud raha
teenimiseks kirjutama luuletusi traktoristidest, 
kolhoosielust jm. nõukogude elu iseloomulikest 
tahkudest, jäi ta loomingu teine poolus isiklike 
ja intiimsemate teemade ning romantilise käsit
lusviisi tõttu nii kaasaja (stalinistlikus) konteks
tis kui hiljem eraldiseisvaks. Ja seda mitte ainult 
nõukogude ideoloogia seisukohast, mis eelistas 
üldist, kollektiivset isiklikule, privaatsele, vaid 
kä rahvuslikust vaatepunktist: kui oluline osa 
stalinismijärgsest eesti kirjandusest seostus 
rahvusliku identiteedi teemaga ja selle (varja
tud) rõhutamisega, siis Kolla looming õn sellest 
aspektist neutraalne. Ta luule seostub isikliku 
elu teemadega, isiklikult läbielatu ja kogetuga, 
olles suuresti autobiograafiline. Paljud ta aval
damata luuletused kujutavad ta intensiivset 
tundeelu ja inimsuhteid, ta lähedasi ja sõpru, ta 
kogemusi sanatooriumielust. Osalt kä ta luule

tuste tugeva autobiograafilise värvingu tõttu õn 
paljud ilmselt liiga isiklikuks peetud luuletused 
jäänudki käsikirja.

Kolla eluloo tuntud faktid 
ja nende alusel loodud 
narratiiv
Helene Siimiskeri artiklis (1966) loodud 

Ilmi Kolla eluloo käsitlus õn saanud hilisemate 
käsitluste aluseks. Sellele tuginevad nii kirjan- 
dusleksikonide lühitutvustused kui Nagelmaa 
järelsõna Kolla valikkogule Minu kevad. Kolla 
elulugu õn esitatud silutud narratiivina, peites 
vastuolusid ja küsitavusi. Kolla eluloo esimene 
lühivariant, eluloo põhifaktid, õn esitatud ta 
postuumselt ilmunud Luuletuste (1957) lõpus.

Ilmi Kolla sündis 4. juunil 1933 Pärnus. 
1944. aastal kolis perekond Surju, kus vane
mad hakkasid pidama talu ja kus Ilmi Kolla 
lõpetas seitsmeklassilise kooli. 1948. aastal 
astus Ilmi Kolla Pärnu 2. keskkooli, mis jäi 
pooleli tuberkuloosi haigestumise tõttu. Selle 
ravimiseks viibis Ilmi Kolla korduvalt Taage
pera sanatooriumis, kuid kooli ta haiguse 
tõttu ei lõpetanud. Et perekond oli Surjus, elas 
Kolla Pärnus iseseisvalt, kuigi tal polnud töö
kohta ja ta ei käinud kä koolis. Üürikorteris 
elades tuli tal iseseisvalt hakkama saada kä 
materiaalse kitsikusega, sest kodust ta erilist 
toetust ei saanud. Rahalisi probleeme lahen
das luuletuste avaldamine, mis saigi peami
seks sissetulekuallikaks. 1952. aasta kevadel ja 
suvel elas ja töötas Ilmi Kolla Tallinnas, sest tal 
õnnestus tööle saada Sädeme toimetusse kir
jandusliku kaastöölisena. Suve lõpul läks Kolla 
tagasi Surju, kuhu jäi pikemaks ajaks. 1953. 
aastal oli Ilmi Kolla lühikest aega müüjaõpila- 
ne Pärnu universaalkaupluses, kuid pidi sellest 
tööst tervise pärast loobuma: juba sama aasta 
lõpul oli ta jälle Taagepera sanatooriumis ja 
alates 1954. aasta suvest Tallinnas, algul Tatari 
tänava Tuberkuloosidispanseris, seejärel Kivi
mäe haiglas. Kolla suri 18. detsembril 1954



Kivimäe haiglas pärast rasket kopsuoperat- 
siooni.

Kujutlus Ilmi Kollast rõhutabki romanti
liselt traagilist elusaatust - varakult tuberku
loosi surnud andeka luuletaja katkenud elu- ja 
loominguteed. Helene Siimisker! Ilmi Kollat 
käsitleva artikli pealkirigi “Kõik jäi pooleli” 
viitab katkemise traagikale. Kolla saatuse 
traagilisusele osutab Siimisker oma artiklis 
korduvalt, raamistades sellega oma käsitlust: 
“traagiline saatus”, “rahutult dramaatiline 
saatusekroonika”, “traagiliselt lühike elutee” 
jt. õn väljendid, mille kaudu Kolla elukäiku 
iseloomustatakse (Siimisker 1966). Traagika 
peitus haiguses - tuberkuloosis -, mis oli sõja
järgsetel aastatel väga levinud ja millesse tollal 
sageli kä surdi. Ent traagika peitus kä ajastus: 
stalinismis ja konfliktituse ideoloogias, mis 
tollast avalikku diskursust valitses ja mille 
keskmeks oli tegelikkuse ilustamine, soovi
tava pakkumine reaalse pähe. Kirjandus pidi 
vastama lihtsustatud käsitlusele - tegelikkust 
tuli kujutada sotsialistliku realismi meetodiga, 
mis sisuliselt tähendas kirjandusliku loomingu 
otsest allutamist ideoloogilisele survele.

Varane surm õn võimaldanud kõrvutada 
Ilmi Kollat ühe teise, sama noorelt tuberkuloo
si surnud autoriga - Kristjan Jaak Petersoniga. 
Nii väidab Silvia Nagelmaa oma järelsõnas 
Kolla luulekogule Minu kevad: “Paranemiseks 
aga ei jätkunud jõudu ning teist korda eesti 
kirjanduse ajaloos katkes 21-aastaselt palju
tõotav algus.” (Nagelmaa 1983, 108). Paralleel 
Kristjan Jaak Petersoniga õn ahvatlev, sest 
suri ju temagi andeka ja paljutõotavana. Ent 
erinevalt Kristjan Jaak Petersonist, kes kirju
tas “selle maa keelest”, mis “võiks laulutuules 
üles tõusta” kirjutas Ilmi Kolla omaenda elu 
kogemustest, mis ei resoneerunud rahvuslikul 
Pinnal. Autobiograafilise ainese suurt osakaa
lu Kolla loomingus õn märganud nii Helene 
Siimisker kui Silvia Nagelmaa, selle tegelikust 
osakaalust saab kõige paremini aimu käsikirja 
jäänud luuletusi lugedes. Paljud luuletused õn

pühendatud sõbrannale, tuttavatele, lähedas
tele, armsamale, kä sanatooriumikaaslastele, 
nagu näiteks Kolla sanatooriumielu koge
mustele tuginev autobiograafiline luuletus 
“Romantikast” mille põhjal õn võimalik saada 
teatud ettekujutus sellest omalaadsest subkul- 
tuurist, mida sanatooriumielu toona kujutas 
ja millesse liigse sisseelamise eest oli Debora 
Vaarandi Ilmi Kollat sõbralikult hoiatanud (D. 
Vaarandi I. Kollale 25. 05. 1954. KM EKLA f 
220, m 4:14).

Kollast loodud narratiivi raamib käsitlus 
ta isiku ja luule erilisest “tütarlapselikust siiru
sest”, “loomulikkusest”: “Kolla luules puudub 
poos, ta õn kõiges loomulik.”(Nagelmaa 1983, 
108). “Tundesiirus”, “vahenditus”, “intiimsus”, 
“veenvus” õn sõnad, millega iseloomustab 
Kolla luulet kä Helene Siimisker. Lehti Met
saalt! saatesõnas Kolla Luuletustele (1957) 
rõhutatakse samuti Kolla luule “haruldast 
inimlikkust, avameelsust ja lihtsust” (Metsaalt 
1957, 3). Sellist ettekujutust Kollast toetavad 
kä ta postuumselt avaldatud luulekogudesse 
võetud tekstid: kõrvale õn jäetud luuletused, 
mis võiksid lisada teistsuguseid, küpsemaid, 
naiselikumaid varjundeid ta “tütarlapselikuks” 
peetud loomingusse. Ühelt poolt õn valiku 
tegijaid ilmselt piiranud soov esitada siiski 
kunstiliselt tasemelt paremaid tekste, mis õn 
ju kä mõistetav: esteetilised kriteeriumid õn 
selliste valikkogude puhul alati paratamatult 
esikohal. Siiski õn Kolla taolise noore ja välja
kujunemata luuletaja puhul õigustatud ava
rama valiku esitamine. Vajadusele täielikuma 
väljaande järele õn tähelepanu juhtinud kä 
Oskar Kruus oma arvustuses luulekogule Miim 
kevad (Kruus 1984). Kä Kolla esikluulekogu 
kohta ilmunud arvustused (Viiding 1958, 579; 
Tamm 1957, 1753-1756; Treier 1957) toovad 
Kolla luulest esile omadusi, nagu avameelsus ja 
siirus, ja õn oma üldtonaalsuselt selle eripära 
mõistvad ning soosivad, kuigi kohati heide
takse ette nõukogude elu kujutavate luuletuste 
puhul plakatlikkust ja pealiskaudsust.



Kaasaegsete arvustused

Kaasaegsed, Urni Kolla eluajal ilmunud 
arvustused ta ajakirjanduses ilmunud luule
tustele olid siiski kriitilisemad ja paratamatult 
ajastu ideoloogiast kantud: stalinismi tingimus
tes ei olnuks võimalik avaldada ajastu ideoloo
gilistele nõudmistele vastukäivaid seisukohti. 
Nii õn Debora Vaarandi tunnustanud Ilmi Kolla 
luuleannet, kuid samas heitnud talle ette enese 
kordamist, rutiini: oli selgesti tunda, et luu
letaja ei otsi, ei tungle uue poole, ei sea oma luu
letustele mingit suuremat eesmärki.” Puuduseks 
õn kä Kolla osavõtmatus “ühiskondlikust elust” 
ja “tööinimese rõõmudest”, mis õn tinginud 
Kolla luuletustes avalduva “kulisslikuse”, “lõhe 
isikliku ning ühiskondliku vahel” (Vaarandi 
1953).

Luule roll päevakajalises perioodikas oli 
suur, luule (laiemalt kirjandus üldse) oli täht
saks ideoloogiliseks vahendiks “nõukogulike 
väärtuste” propageerimisel. Ajalehed-ajakirjad 
avaldasid luuletusi meelsasti, kuid muidugi 
pidid need vastama teatud ideoloogilistele ette
kirjutustele nii temaatika kui vormi osas. Neid 
ettekirjutusi autoritele toovad esile toimetuste 
poolt Ilmi Kollale saadetud kirjad, kus antakse 
detailseid juhiseid luuletuste kirjutamiseks, 
näiteks soovitatakse kirjutada luuletus teemal 
“Stalin - laste sõber”, mis “peaks kajastama 
laste tundeid suure juhi ja õpetaja vastu, kes 
õn avanud meie noorsoole helge, õnneliku 
lapsepõlve ja kindla tuleviku.” (Pioneer 1. okt. 
1949 Ilmi Kollale. KM EKLA, f 220, m 5: 11). 
Luuletused pidid kajastama nõukogude elu eri 
tahke, tööd kolhoosis, tehastes, stalinliku plaani 
elluviimisel jmt. (vt. Annuk 2003a, 841-844) 
Stalinistlik ideoloogia ja isikukultus määrasid 
paljuski ilukirjanduse võimalused, nii et auto
rid, kes ei tahtnud ajastu nõuetega kaasa minna, 
olid sunnitud loobuma oma loomingu aval
damisest. Kä ajakirjanduses avaldatud kriitika 
lähtus oma hinnangutes samasugustelt ideo- 
loogilistelt positsioonidelt, nõudes autoritelt

nõukogulikku ellusuhtumist ja ideoloogiliselt 
sobivatel teemadel kirjutamist. Kriitika roll oli 
suunav ja kasvatuslik - kriitika pidi juhtima 
autorit “õigele teele” - , seetõttu avaldati aja
kirjanduses arvustusi mitte ainult juba ilmunud 
luulekogude kohta, vaid kä noorte autorite luu
letuste kohta.

Kõige karmim kriitka sai Kolla luuletustele 
osaks Vladimir Beekmani 1952. aastal ajalehes 
Noorte Hääl avaldatud artiklis “Lähemale elule”, 
kus analüüsitakse Kolla poolt ajalehtede-aja- 
kirjade toimetustele saadetud, kuid ilmumata 
jäänud luuletusi. Beekman käsitleb Kolla 
luuletusi näitena noorte autorite loomingus 
esinevatest puudustest ja heidab ette pealis
kaudsust, “sisemise veenvuse” ning “kirgliku 
parteilisuse” puudumist, ühiskonna tähtsatest 
probleemidest möödaminemist, pisiteemade 
domineerimist, tõelise nõukogude kangelase 
puudumist. Kolla luuletustes “õn väga palju 
päikeselisi nurmi ja aedu, lilli ja mingeid väga 
heldinud, väikesi inimesekesi. Tõelist meie päe
vade kangelast, suurte sihtide ja sügavate tunne
tega nõukogude inimest neis pole.” Põhiliseks 
puuduseks ongi Beekmani arvates “tegeliku 
elu puudulik tundmine” sest “Ilmi Kolla seisab 
eemal tegelikust elust, inimestest ja sündmus
test. Seepärast ei innusta meie tormaka, noore 
elu suured sündmused autorit vaimustatud, 
siiraste ja tuliste värsside loomisele.” Kriitikat 
pälvib kä luuletuste vormiline külg, eri teema
del kirjutatud luuletuste vormiline sarnasus, 
mis näitab, et sisu pole “tinginud vormi”, ning 
tarbetult ilustatud” keelekasutus. Kokkuvõtvalt 

leiab Beekman, et Kolla kui luuletaja areng õn 
seisma jäänud ja sellest ülesaamiseks õn vaja 
“loobuda pealtvaataja osast”, osaleda aktiivselt 
ühiskonnaelus, “tõsta oma ideoloogilist taset”, 
et “olla veendunud, kirglikult ideeline võitleja 
kogu maailma lootuse - kommunismi - eest.” 
(Beekman 1952)

Beekmani nõukogulikust retoorikast küllas
tatud, karm ja ebaõiglane kriitika õn Ilmi Kolla
le mõjunud rusuvalt. 1952. aasta märtsi alguse



kirjas sõbrannale Irene Jürnale õn Urni Kolla 
väljendanud muret oma kirjandusliku olukorra 
pärast: “Minu seisukord õn praegu kaunis nigel 
- ma mõtlen oma kirjanduslikku seisukohta. 
Kui ikka kaaluda, siis mitte parem Kersti Meri
laasi või mõne teise kunagise omast, kuigi ma 
seda oma teed veel pole saanud alatagi õieti. 
Ma ei saa sulle praegu palju rääkida, igal juhul 
minu “aktsiad” pole kuigi kõrged. Aga mulle õn 
antud siiski võimalus uuesti tõusta jalule. Kas 
ma suudan, kes teab. Sina jälgi - kui Sa kohtad 
nüüd veel kuskil uutes ajalehtedes-ajakirjades 
minu töökesi, siis tea, et olen siiski tõusnud.” 
(I. Kolla I. Jürnale, d-ta kiri. KM EKLA f 220, m 
11:5) Paralleel Kersti Merilaasiga viitab faktile, 
et Merilaas (ja mitmed teised kirjanikud, nagu 
Semper, Viiding, Sang, Alver, Raudsepp, Metsa
nurk) heideti 1950. aastal Kirjanike Liidust välja, 
süüdistatuna “kodanlikus natsionalismis” ning 
seejärel ei saanud ta oma loomingut kuni 1955. 
aastani avaldada. Samas õn Helene Siimisker 
oma artiklis sellest faktist ja selle tagamaadest 
üle libisenud. Siimiskeri tekstis leidub ainult 
üks ebamäärane ja eufemistlikult sõnastatud 
lause, milles viidatakse 1950-te aastate alguse 
ebasoodsatele oludele kirjanike jaoks: “Paljude 
I. Kolla eakaaslaste ja temast nooremate (aga 
kä vanemate) tulek luulesse oma kogudega 
seisis veel ees või oli nende areng tingimustest 
takistatud (K. Merilaas, A. Sang).” (Siimisker 
1966, 1121) Mida selle “tingimustest takistatud 
arengu” all mõelda, õn jäetud lugeja otsustada.

Tõenäoliselt ei söandanud Ilmi Kolla oma 
luuletusi Beekmani kriitika järel enam toime
tustele avaldamiseks pakkuda, sest avaldatud 
luuletuste bibliograafia põhjal otsustades 
(Osjamets 1983, 34-40) õn Kollalt 1952. aastal 
ilmunud ainult 10 luuletust, lisaks mõned 
laulutekstid. Beekmani kriitika õn mõjutanud 
Kolla suhtumist oma luulesse, sest samas Irene 
Jürnale saadetud kirjas, rääkides oma tuleviku
plaanidest, väidab Kolla: “...minu esimene siht 
õn siiski tõusta ja saada tõesti nõukogulikuks 
luuletajaks.” (I. Kolla I. Jürnale, d-ta kiri. KM

EKLA f 220, m 11:5) Kuivõrd tõsiselt see “nõu
kogulikuks luuletajaks” saamine mõeldud oli, 
võib ainult aimata, sest avaldamiseks (s.t. raha
teenimiseks) kirjutatud luuletuste kõrval kirju
tas Ilmi Kolla jätkuvalt kä nn. “sahtliluuletusi”, 
sisemisest vajadusest sündinud, iseendale mõel
dud luuletusi, mille “elukaugust” ja “tühisust” 
Beekman oli Kollale ette heitnud. Need isik
likele teemadele keskenduvad luuletused olid 
vastuolus stalinistliku ajastu kollektiivsust ja 
nõukogulikku ülesehitustööd rõhutava silma
kirjaliku ideoloogiaga ja sotsialistliku realismi 
esteetikaga ning loomulikult ei olnud neid või
malik avaldada: need ilmusid alles pärast Kolla 
surma. Et tegelikult oli just selline, isiklikust 
kogemusest inspireeritud laad Kollale omane, 
tähendas avaldamiseks mõeldud luuletuste kir
jutamine omamoodi eneseületamist. Samas oli 
honoraride kõrval muu sissetuleku puudumine 
otsustavaks teguriks avaldamiseks sobivate luu
letuste kirjutamiseks. Vahetegemine iseendale 
kirjutatud ja avaldamiseks mõeldud luuletuste 
vahel näitab, et Kolla valdas ajastu retoorikat, 
olles vägagi teadlik erinevatest diskursiivsetest 
piiridest.

Ilmi Kolla kirjavahetuste 
põhjal
Ilmi Kolla isiku ja eluloo käsitlemiseks 

õn kasutatud ta kirjavahetust jm. käsikirjalist 
materjali, mis õn olnud tegelikult kättesaa
dav juba ammu: kirjavahetustele toetuvad nii 
Siimiskeri artikkel kui Nagelmaa järelsõna. 
Samas õn silmatorkav see osaline arhiivima
terjalidest “möödalugemine” - tahtlik või taht
matu - , mis mõlemaid käsitlusi iseloomustab. 
Kuigi arhiiviallikaid saab sageli mitut moodi 
tõlgendada, eriti kui tegu õn sellise subjektiiv
se materjaliga, nagu kirjavahetused, õn neisse 
allikakriitiliselt suhtudes siiski võimalik saada 
teatud ettekujutust isikust, keda need materjalid 
puudutavad, ja ajastust, milles ta elas. Samas 
raamib arhiivimaterjalide kasutamist ja tõl



gendamist kä ajastu eripära: nõukogude ajal oli 
mitmeid kirjutatud ja kirjutamata reegleid, mis 
määrasid selliste materjalide kasutamise võima
likkuse, alates muidugi erifondide olemasolust, 
kuni (materjalide avaldamise puhul) tsensuu
riga arvestamiseni. Nõukogude aega puuduta
vates uurimustes ongi viidatud ühelt poolt nii 
arhiiviallikate ebapiisavusele ja lünklikkusele 
kui nendega manipuleerimisele, nende vali
kulisele esitamisele või tõlgendamisele. Lisaks 
otsesele tsensuurile ja allikatega manipuleerimi
sele pidid nõukogude ajal avalikkuses esitatavad 
tekstid (kä need, mis põhinesid arhiiviallikatel) 
arvestama kä nõukogude ühiskonda laiemalt 
iseloomustavate-määratletavate ideoloogiliste 
eeldustega, nagu näiteks avaliku ja isikliku sfääri 
vastandamine. Kõik, mis oli seotud isikliku 
eluga, oli avalikkuse eest suhteliselt varjatud. 
See ei puudutanud mitte ainult parteitegelaste 
ja riigijuhtide elu, vaid n-ö. eraelu diskursust 
üldse. Samuti oli tabuks erootika ja seksuaalsuse 
käsitlemine, eriti stalinismi ajal, mil seda avali
kus kirjasõnas praktiliselt ei eksisteerinud.

Ilmi Kolla käsikirjalistest materjalidest õn 
ülevaate andnud Vilve Osjamets oma diplo
mitöös Ilmi Kolla fond Kirjandusmuuseumis 
(1983). Kolla fond (KM EKLA f 220) sisaldab 
nii ta luuletuste käsikirju kui kirjavahetusi 
emaga, sugulastega, sõpradega ja ajalehtede-aja- 
kirjade toimetustega ajavahemikust 1941-1954, 
lisaks ema kirjavahetust Kolla haiglakaaslastega 
ja sugulastega kuni aastani 1960. Kõige ulatus
likum õn Ilmi Kolla kirjavahetus kodustega, 29 
kirja emale ja vennale aastatest 1951-1954 ning 
12 kirja kodustelt aastatest 1948-1954. Lähe
dases mahus õn kä Ilmi Kolla kirjavahetused 
sõbrataridega Lehti Metsaaltiga (1952-1954) ja 
Irene Jürnaga (1949-1952), lisaks õn lühemaid 
kirjavahetusi Debora Vaarandiga jt. Palju õn kä 
ühepoolseid kirjavahetusi, näiteks ajalehtede- 
ajakirjade toimetuste kirjad Kollale õn reeglina 
ühepoolsed, puuduvad Kolla vastused neile. 
Kirjad katavad erinevaid perioode Kolla elust, 
põhjalikumalt õn kajastatud sanatooriumis ja

haiglas oldud aega (eriti juuli 1954—dets. 1954), 
mis õn kä mõistetav: eemalolek lähedastest ja 
sõbrataridest, sanatooriumi jõudeelu ja kir- 
jutamisvajadus õn olnud kirjade kirjutamisel 
olulisteks teguriteks.

Kirjavahetuste põhjal õn Helene Siimisker ja 
Silvia Nagelmaa püüdnud taastada Kolla isiku
lugu: mida ta mõtles ja tundis, kuidas suhtus 
ümbritsevasse, millised olid ta suhted lähedaste 
ja sõpradega, milline ta oli inimesena. Kirja
vahetuste põhjal loodud pilt Kollast õn paraku 
ühekülgne: kirjadest õn esile toodud see poolus, 
mis toetab “siira tütarlapse” müüti, kõrvale õn 
jäetud aspektid, mis eelnevale vastu vaidlevad. 
Seega ei ole küsimus ainult Kolla elu faktide 
esitamise ja tõlgendamise viisis, vaid kä neile 
faktidele ja tõlgendustele üles ehitatud narratii- 
vis ja selle aluseks olevas ideoloogias. Samavõrra 
kui Kolla oli “impulsiivne ja siiras”, “püsimatu” 
ja “ebapraktiline” (Nagelmaa 1983, 103-104), 
oli ta kä noor naine, kes pidi väga varakult, 
juba alaealisena ennast ülal pidama hakkama ja 
kä peret toetama ning osutus nii mõnigi kord 
olude sunnil üsnagi praktiliseks igapäevastes 
asjades. Mitmetes kirjades emale õn detailseid 
juhiseid igapäevaelu korraldamiseks: kuidas 
korraldada toiduainete saatmist perele maale, 
milliseid riideid jm. isiklikke asju ta haiglas 
vajab jne. Kä pidas Kolla 1952. aasta juulist kuni 
1954. aasta juunini detailset ülevaadet oma luu
letuste eest makstavate honoraride kohta (kuhu 
ja millal saadetud, kas avaldatud või mitte, kui 
palju maksti honorari) (EKLA f 220, m 7:6; vt 
kä Annuk 2003,844-845).

Kolla kirjavahetusi tsiteerides õn hoolikalt 
välditud kõnekeelseid, tänavapoisilikult ulakaid 
ütlemisi, millega Kolla kirjeldab üht või teist 
tahku oma elus ja mis näitavad Kolla “tütar- 
lapselikku ja siirast” olemust märksa maisemas 
valguses. Mitte ainult keelekasutus, vaid kä need 
eluseigad ise, mida Kolla kirjeldab, õn osa Kolla 
nooruslikult tormakast elamis- ja suhtlemis
stiilist, mis samas ei välistanud ta “mina” teist, 
romantilisemat poolust.



Siimisker õn liigselt usaldanud Kolla kirju 
kodustele: nende tonaalsuse põhjal loob ta 
Kollast teatud tütariapseliku pildi, kõrvutama
ta seda näiteks Kolla kirjadega sõbrannale L. 
Metsaaltile, mis toovad esile teistsuguse ette
kujutuse Kollast. Kirjade kui žanri eripäraks 
ongi see, et erinevatele adressaatidele kirjutab 
autor erinevalt, kohandades sellele vastavalt 
oma arusaamu ja käsitlusi sündmustest (Steven 
Stowe, Making Sense of Letters and Diaries. 
http://historymatters.gmu.edu/mse/letters/ 
letters.pdf). Seetõttu avavad sama autori eri
nevatele adressaatidele saadetud kirjad kirju
tajast erinevaid tahke. Vanematele saadetud 
kirjades kujutab Kolla end kuuleka tütrena, kes 
muretseb perekonna heaolu ja majandusliku 
hakkamasaamise pärast, lubades raha saata ja 
koju tulles mitmesuguseid vajalikke asju tuua, 
mida maal saada polnud ja mille ostmiseks 
perel (emal) puudus raha. Näiteks 1952.aastal 
Tallinnas elades ja ajalehe Säde juures töötades 
kirjutab llmi Kolla: “Te kirjutage, mida näiteks 
Tallinnast vaja õn, ma siis jõudu mööda ostan ja 
kord toon ära. Võib olla õn isale midagi tarvis? 
Suhkrut ma toon. See õn täiesti vabal müügil.” 
(I. Kolla kodustele 21. apr. 1952. KM EKLA f 
220, m 1:1).

Need kirjad toovad esile kä Kolla prakti
lisemad, igapäevaelu korraldamisega seotud 
küljed: näiteks juhendab Kolla haiglast saadetud 
kirjades detailselt, milliseid isiklikke asju haig
lasse tuua või kuidas saada käsitööks vajalikku 
värvi villast lõnga. Samuti arutab ta detailselt, 
kuidas korraldada mitmesuguste asjade saat
mist perekonnale maale ning kuidas abistada 
perekonda rahaliselt, näiteks kavatseb ta saata 
perekonnale maale oma honorare. Sanatooriu
mist ja haiglast saadetud kirjades kirjutab Kolla 
üksikasjalikumalt kä oma haigusest ja ravist, 
mida talle määrati. Samas ei kajastu neis kirja
des ta unistused ja soovid ning vanemate eest 
varjatud privaatsem, isiklikum elupoolus. Kirju 
lugedes õn tunda, et Kolla soovib vanemate 
(ema) jaoks säilitada teatud ettekujutust endast

kui hoolivast ja korralikust tütrest, sest kuigi ta 
annab kodustele põhjaliku ülevaate muuhulgas 
kä oma sanatooriumielust, jätab ta selle “tormi
lisemad” aspektid kodustele saadetud kirjadest 
välja.

Sõbrannadele (Lehti Metsaalt, Irene Jürna) 
saadetud kirjades kujutab Kolla end teist
sugusest vaatenurgast: kirjutab igapäevaelu 
sündmuste kõrval rohkem oma mõtetest, unis
tustest, igatsustest ja inimsuhetest. Muuhulgas 
väljendab Kolla kä suhtumist vanematesse, mis 
õn mõnikord otsesõnu kriitiline ja kajastab eri 
põlvkondade vastuolu: “Ma kogu aeg vaidlen ja 
kaklen ema ja isaga. Jube naeruväärselt tühistest 
asjadest tõuseb pragin. Olen vist küll talumatu 
inimene. Tüli tuleb isegi siis, kui räägime koer
test või vihmasest ilmast. Ei oska mina teistega 
koos elada. Sinuga elaks küll, mõne teisega elaks 
kä, aga niisuguste inimestega, kes õn mulle jõle 
võõrad ja kes kõike halvustavad, mis ma teen... ” 
(I. Kolla L. Metsaaltile 25.10.1952. KM EKLA f 
220, m 1:4). Põllumajandusega tegelevatel vane
matel õn ilmselt olnud raske mõista kirjandus
like huvidega tütart ja ta rahutut elustiili ning 
kä Kolla ise õn tundnud vajadust teistsuguse 
mõistmise järele, kui seda võimaldas perekond.

Samuti õn sõbrannadele saadetud kirjade 
tonaalsus ning keelekasutus teistsugune kui 
kodustele saadetud kirjades, vabam, elavam ja 
kõnekeelsem. Mõnikord õn llmi Kolla lisanud 
neisse kirjadesse luulekatkeid või terveid luule
tusi kas siis oma hetkemeeleolu väljendamiseks 
või kä oma värske loomingu tutvustamiseks 
ning selle kohta arvamuse saamiseks, nagu 
luuletus “Üle lilla nõmme” (I. Kolla L. Metsa
altile 5. okt. 1952. KM EKLA f 220, m 1:4) või 
“Sügisene tervitus” (I. Kolla L. Metsaaltile 10. 
okt. 1954. KM EKLA f 220, m 1:4). Seevastu 
kodustele saadetud kirjades ei leidu luuletusi 
ega kä arutlusi loomingulistel teemadel, vaid 
need õn rõhutatult igapäevaelukesksed ja pisut 
pingutatultki reipas toonis.

Kuigi Kollat õn iseloomustatud kui rõhuta
tult apoliitilist (Ruben 2001), leidub ta kirjades



siiski viiteid ühiskondlikule situatsioonile. 
Tähelepanuväärsed õn 1951. aastal Kiviõlis 
loomingulises komandeeringus olles emale 
ja sõpradele saadetud kirjad, kus ta kirjeldab 
kohalikku elu ning eestlaste ja venelaste vahelisi 
rahvuslikke erinevusi kriitilises võtmes: “Juba 
rong oli täis igasugust “rämpsu”, nii et mul kohe 
tekkis kujutlus, kuivõrd lolli kohta ma sõidan. 
Joobnud läilasid ja naised olid räpakil ja sorakil. 
[—] Pori õn terves linnas põlvini. Võõraste
majas olen ühes toas kolme eidega: üks eestlane, 
kaks venelast. Toalettruume pole siin üldse, 
peseme koridoris, ja jäle peldik õn õuel kesk 
porijärvesid. Kuid tuba õn väga soe ja üldiselt 
hea. Rahvaarvult õn 85% venelased. Kõikjal 
tuleb rääkida venekeelt. Pursin ja saan hakkama 
kä. Söökla ja ühtlasi restoranihoone õn ilus ja 
kuninglik - isegi Pärnus pole sellist maja. Aga 
sisemus! Laualinad 3 kuud vist juba laual. Ette
kandjad räpased, toidud õudsed. Kuskil ei anta 
vist sellist solki. Lusikaid ja nuge ma uurin 
alati enne valge käes, kas nad pole pesemata. 
Aga siinne seltskond pole paremat saanud...” 
(I. Kolla kodustele 22. 11. 1951. KM EKLA f 
220, m 1:1.) Loominguline komandeering oli 
kirjanikele kohustuslikuks “nõukogude eluga” 
tutvumise vormiks: kirjanikud saadeti tootmis
ettevõtetesse või kolhoosidesse, et nad siis seal 
nähtust hiljem kirjutaksid.

Samalaadset Jõhvi olude kriitilist kirjeldust 
leidub kä Irene Jürnale saadetud kirjades, kust 
selgub muuhulgas, et Jõhvis olid Urni Kolla
ga samal ajal kä Hans Leberecht ja Manivald 
Kesamaa. Eelmise kirjaga samas tonaalsuses 
kirjeldab Erni Kolla Jõhvit kui vastumeelset ja 
trööstitut linna: “Vastik urgas õn see Jõhvi nagu 
kogu siinne ümbruski. Pori kõikjal põlvini. 
Söökla ühes linna ääres, saun teises. Hotellis 
pole mingeid toalettruume. Peseme koridoris 
ja klosett õn keset porist hoovi. Pimedas liikuda 
ei julge - kõik kohad õn joobnuid ja bandiite 
täis. [—] Kui oleks võimalik olnud, oleksin juba 
ammu jalga lasknud, kuid ei saa, ise tahtsin ju 
tulla ja varsti tuleb Kirj. Liitu esitada aruanded,

mis olen näinud, kus olnud.” (I. Kolla I. Jürnale 
23. 11.1951. KM EKLA f 220, m 11:5)

Need Jõhvist kodustele saadetud kirjad (I. 
Jürnale saadetud kirjadega Siimisker artikli 
kirjutamise ajal tuttav ei olnud, sest need anti 
Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi üle alles 1983. 
aastal) õn ilmselt olnud probleemsed Helene 
Siimisker! jaoks, kes püüab õigustada nende 
olemasolu ja anda neile positiivsemat tähen
dust. Oma artiklis tsiteerib ta neist kirjadest 
ainult neutraalsemaid lõike, kus Erni Kolla õn 
väljendanud oma koduigatsust ja arusaamist 
kaevurite raskest tööst. Siimisker väidab, et neist 
kirjadest ei saa välja lugeda “intelligentlikku 
põlgust tööinimeste vastu”, mööndes siiski 
sõjajärgse Jõhvi viletsaid materiaalseid olusid 
ja sõja jälgi inimeste psüühikas, ning rõhutab: 
“Ja ometi mõtleb noor luuletaja siin häid, sot
siaalseid, hoolitsevaid, ülesehitavaid mõtteid.” 
(Siimisker 1966, 1120). Kolla kirjades toodud 
kriitika oli muidugi otseses vastuolus nõukogu
de ametliku propagandaga rahvaste sõprusest, 
väljendades pigem tavainimeste seisukohti eest
laste ja venelaste kultuurierinevustest ning nõu
kogude rahvuspoliitikast. Stalinismi kontekstis, 
kus inimesi võidi represseerida pisimagi ette
vaatamatu väljaütlemise eest, oli see lausa ohtlik 
eneseväljendus. Avameelsus, millega Kolla 
oma Jõhvi muljeid kirjeldab, oli muidugi kä 
kuuekümnendate aastate kontekstis, Siimisker! 
artikli kirjutamise aegu, mõeldamatu: stalinis
mist oli siiski möödunud veel liiga vähe aega 
ja nõukogude ühiskonna ideoloogiline kontroll 
toimis näiteks tsensuuri ja kä enesetsensuuri 
kaudu üsnagi efektiivselt. Parimagi tahtmise 
juures olnuks Siimiskeril ilmselt võimatu oma 
artiklis neid Jõhvi kirjeldusi ausalt tsiteerida ja 
kommenteerida.

Kä Kolla kirjades sõbratarile L. Metsaaltile 
leidub üksikuid ühiskondlikke seisukohavõtte ja 
arvamusi, nagu väide: “Ameerika Häält kuulan 
vahest kä. Nalja teeb...” (I. Kolla L. Metsaaltile 
25.10.1952. KM EKLA f 220, m 1:4). Või viide 
Eestist ära minemise võimalusele: “Mulle üldse



meeldivad nüüd inglased ja ameeriklased. Kui 
oleks võimalik, laseks üle loigu jalga, (ära sa selle 
kirjaga kuhugi kõrgemale mine!) Tundub, et 
olen kogemata valesse ühiskonda sattunud. Kui 
sõda tuleks, läheksin üle...” (1. Kolla L. Metsaal- 
tile 25. okt. 1952. KM EKLA f 220, m 1:4) Selliste 
avameelsete väljenduste puhul tekib kä küsimus 
kirjade tsenseerimise või kirjavahetuste jälgimi
se võimalusest: kuivõrd oli Kolla sellest teadlik ja 
arvestas selle võimalusega ning kuivõrd levinud 
oli erakirjade jälgimine või tsenseerimine üldse? 
Kirjade kadumaminek võis olla märk tsensuuri 
tegutsemisest, samas, nagu näitavad Kolla säili
nud kirjad, ei olnud kirjavahetuste jälgimine ja 
tsenseerimine massiline ning kõikehõlmav.

Tsensuuriga seoses õn uurimustes kesken
dutud trükisõna käsitlemisele (Veskimägi 1996; 
Maimik 1996; Toomla 2003; Köst, Teder 2003) 
ja toodud esile, kuidas tsensuur toimis nii süs
teemi kui üksikinimeste tasandil. Kirjavahetuste 
tsenseerimise kohta ei ole uurimisandmeid, 
üksikuid viiteid kirjade kadumamineku kohta 
yõib leida tol ajal elanud inimeste mälestustes. 
Pekka Erelt väidab oma ajaleheartiklis, et kõigile 
°li teada, et KGB kontrollis poliitiliselt kahtlaste 
isikute kirjavahetust ja eestlaste kirjavahetust 
välismaaga, millest andis märku kirjade aegla
ne liikumine ja fakt, et kõik kirjad ei jõudnud 
pärale, samuti kä kirjade välimus, mis viitas 
nende avamisele - kirjade tagakülg oli mõni
kord kokku liimitud väga robustselt (Erelt 
2003). Kä K.-O. Veskimägi õn oma põhjalikus 
üurimuses tsensuurist Eesti NSV-s tõdenud, et 
kirjade tsenseerimise kohta tsensuuriorganite 
Poolt andmed puuduvad: tsensuur kirju ei 
lügenud, vaid seda tegi KGB, kuna kirjavahetuse 
lugemine nõuab hoopis keerukamat, indivi
duaalsel tasemel jälgimist, mis moodustab juba 
°sa luuretegevusest (Veskimägi 1996,57).

Tegelikkuse poliitika
Tegelikkuse poliitika murdis omakorda sisse 

kä Kolla ellu: 1952. aastal, kui Ilmi Kolla töötas

Tallinnas Sädeme toimetuses, oli ta lõpuks sun
nitud Tallinnast lahkuma muuhulgas kä eluko
ha ja sissekirjutuse puudumise tõttu, mis tol ajal 
oli tõsine rikkumine: “Lõpuks pidin ma vahele 
jääma (ma elasin kogu selle aja Tallinnas sissere- 
gistreerimata) ja nii ei jäänudki mul muud üle, 
kui sõita tagasi. Ma ei rääkinud tööl toimetaja- 
legi tõelist põhjust, vaid vabandasin end kehva 
tervisega ja lõpuks ta vabastaski mind.” (I. Kolla 
D. Vaarandile 29.-30.sept. 1952. KM EKLA f 
220, m 1:6)

Veel paar aastat hiljem, 1954. aasta kevadel 
seisab Kolla vastamisi ikka sama probleemiga: 
ta tahaks päriselt Tallinnasse elama asuda, “aga 
ei saa praegu sisse registreerida” ning pole kä 
korterit, kuna seda õn väga raske saada. (I. Kolla 
Amalie Kutsarile 18. mail 1954. KM EKLA f 220, 
m 1:3)

Nõukogudeaegne sissekirjutus, mis oli osa 
nõukogude passirežiimist, tähendas sisuliselt 
kohustuslikku elamisluba konkreetses kohas 
ja selle eesmärgiks oli kontrollida ning piirata 
inimeste liikumist. Teatud linnades oli sisse
kirjutuste arv piiratud ning maal, kolhoosides 
oli sissekirjutuse eesmärgiks töökäte olemas
olu kindlustamine, piirates inimeste liikumist 
mujale. Passi ja sissekirjutuse olemasolu oli kä 
töö saamise eelduseks: vastavalt ENSV Rahva
komissaride Nõukogu salastatud määrusele 
nr. 477 (31. maist 1945) ei olnud lubatud ilma 
passideta või ilma sissekirjutuseta inimesi tööle 
võtta (Eesti NSV seadusandlike aktide ... 1970, 
57-58). Passirežiimi rikkumise, näiteks sissekir
jutuse puudumise eest, olid ette nähtud karis
tused kuni kriminaalkaristuseni välja: passire
žiimi teistkordse rikkumise eest võidi karistada 
kriminaalkorras paranduslikest töödest kuni 
vabadusekaotuseni (Eesti NSV... 1952, 110). 
Oma olemuselt oli nõukogudeaegne sissekirju
tus seega vastuolus ühe riigi piires inimeste vaba 
liikumise ja vaba elukoha valiku põhimõtetega, 
mis õn üheks põhiliseks inimõiguseks nii Inim
õiguste Ülddeklaratsioonis kui Euroopa Inim
õiguste Konventsioonis.



Pärast Sädemest äratulekut tekkis Urni 
Kollal probleem kä komsomoli liikmemaksu 
mittetasumisega: ta ei olnud enam kusagil 
arvel, seetõttu tekkis liikmemaksuvõlg ning 
ajaleht Säde ja ajakiri Stalinlik Noorus otsustasid 
1953. aasta kevadel ta loomingut mitte avaldada 
enne komsomoli rajoonikomitee otsuse teada
saamist. Asja tõsidust näitab ÜLKNÜ Pärnu 
rajoonikomitee karm kiri Ilmi Kollale juunis 
1953, kus kohustati Ilmi Kollat “viivitamatult 
ilmuma” Pärnu rajoonikomiteesse “oma arvel- 
seismise küsimuse lahendamiseks” (KM EKLA, 
f 220, m 5:1). Komsomolist Ilmi Kollat siiski 
välja ei heidetud, võlg sai tasutud ja end arvele 
võetud, kuid luuletusi Ilmi Kolla enam saata ei 
julgenud: “Ma pole kindel, milline õn toimetus
te arvamine minu suhtes nüüd. Ma olen teinud 
omalt poolt küll kõik heaks - nii palju kui andis 
- kuid võibolla pole see siiski kõik. Ma ei usu 
enam ja ei julge. Sellest tuligi kõik see, et terve 
suve kirjutasin luuletusi nukrusest ja hingeva
lust nagu kirjutati 20-30 aastat tagasi.” (I. Kolla 
D. Vaarandile 24. sept. 1953. KM EKLA f 220, 
m 1:6) Debora Vaarandi töötas tollal Kirjanike 
Liidu luulekonsultandina, kelle roll oli algajate 
luuletajate loomingu analüüsimine ja neile loo
mingu suhtes nõu andmine. Ilmi Kolla oli Kir
janike Liidu Noorte Autorite Koondise Pärnu 
osakonna liikmeks vastu võetud juba 1950. 
aastal, nagu tõestab Kirjanike Liidu Noorte 
Autorite Koondise Juhatuse otsus 3. maist 1950 
(Tallinna Noorte Autorite Koondise arhiiv. KM 
EKLA, reg. 1965/58). Tutvus Debora Vaarandiga 
sai alguse 1952. aastal, mil ajakirja Looming toi
metus oli Vaarandilt palunud arvamust Kolla 
luuletuse “Üle lilla nõmme” kohta (Osjamets, 
1983, 27). Debora Vaarandist sai Ilmi Kolla 
ande toetaja ja loominguline nõuandja, kellele 
saadetud kirjades õn Kolla selgitanud nii oma 
elukäiku kui loomingulisi tagamaid.

Nii Beekmani kriitiline artikkel 1952. 
aasta algul kui komsomolimaksuga seotud 
probleemid 1953. aastal õn avaldanud mõju 
luuletuste trükkipääsemisele ja selle kaudu kä

Kolla materiaalsele olukorrale. Võrreldes 1951. 
aastaga ongi Kolla kahel järgmisel aastal avalda
nud poole võrra vähem luuletusi, kuigi säilinud 
käsikirjade (mis enamasti õn täpselt dateeritud) 
põhjal õn näha, et sel perioodil õn Kolla luule
tusi kirjutanud küllalt palju.

Üks oluline aspekt Ilmi Kolla elus õn pälvi
nud oodatust vähem tähelepanu: nimelt asjaolu, 
et Kollast sai juba alaealisena perekonna peami
ne rahateenija. Sellele viitavad küll nii Helene 
Siimisker kui Silvia Nagelmaa, ent sügavamates
se tagamaadesse tungimata. Siimisker väidab, et 
“luuletamine sai Ilmi Kollale üsna varsti mitte 
ainult eneseväljendamise, vaid kä ainukeseks 
äraelamise vahendiks, kuna põllupidamises 
küllaltki vilumata vanemate sissetulekud 
ning toetused õn üsna juhusliku iseloomuga.” 
(Siimisker 1966, 1118). Lehekülg hiljem viitab 
Siimisker küll korraks kolhoosides makstavatele 
“minimaalsetele normipäevatasudele” (1119), 
ent see jääb üldiseks, konkretiseerimata väiteks. 
Nagelmaa väidab: “Juba 1947. aastast peale olid 
hakanud ajalehtedes-ajakirjades ilmuma Ilmi 
Kolla luuletused ning temast sai peagi perekon
na peamine rahaga varustaja.” (Nagelmaa 1983, 
102.) Seda fakti esitatakse kui iseenesestmõis
tetavat ja loomulikku, ometi ei ole see ei ise
enesestmõistetav ega kä loomulik. Miks sai ala
ealisest tüdrukust perekonna peamine rahaga 
varustaja ja mida see tegelikult tähendas? Ilmi 
Kollal olid ju olemas ema ja isa ja kä talu Surjus. 
Loomulik õn hoopis, et alaealist noort peavad 
ülal ta vanemad. Et see oli pigem vastupidi, tule
neb ajastust - 1940.—1950-te vahetus — , mida 
ei saanud nõukogudeaegsetes käsitlustes kriiti
liselt kirjeldada-analüüsida. See oli kolhooside 
moodustamise aeg ja maal oli elu vilets, sest 
maareformiga ja maade natsionaliseerimisega 
olid suurtalud likvideeritud ja inimesi sunniti 
astuma kolhoosidesse. Sunnitud töö eest kol
hoosis ei saanud inimesed õieti palka, vaid nn. 
normipäevatasu, mida maksti enamasti natuu
ras - viljas, heinas jne., rahalise palga osakaal oli 
väike (vt. Jääts 2002,38-39). Kolhooside loomi



ne tähendas tegelikult sundkollektiviseerimist
- inimestel ei olnud eriti valikut kolhoosidesse 
astuda või mitte astuda, aga hoolimata väikesest 
palgast tuli maksta põllumajandusmaksu ja 
riigilaenu. Samas kujutas ajakirjandus kollekti
viseerimist, nagu teisigi nõukogude elu nähtusi, 
ilustatult. Seevastu honorarid olid tolle aja 
kohta suhteliselt suured, võrreldes näiteks kol
hoosniku või tööstustöölise töötasuga: neljarea
lise stroofi eest võis saada sama palju raha, kui 
kuuajalise töö eest kolhoosis. Stalinismiaegne, 
laiemalt aga nõukogudeaegne honoraripoliitika 
üldse tähendasid küllalt kõrgeid honorare, mis 
võimaldasid äraelamist kä ilma muu sissetule
kuta. Honoraripoliitika varjatud eesmärgiks oli 
ergutada autoreid ideoloogiliselt “õiges suunas” 
kirjutama positiivse boonuse - küllaldase hono
rari - kaudu. (Annuk 2003,844-846)

1949. aasta oktoobris õn Ilmi Kolla saatnud 
oma Põltsamaal elavale vanaemale kirja palvega 
aidata teda materiaalselt. Ta kirjeldab oma ise
seisvat elu Pärnus kui rabelemist majanduslike 
muredega, mis “kasvavad üle pea”: “Praegu olen 
aga tõesti hädas ja ei häbene isegi Sinult paluda
- pakki. Tead, kole raske õn ikka tulla toime 
omaga ise, olla oma peremees. Mul oleks liht
salt hullusti heameel, kui saaksid mulle midagi 
saata. Ära palun mõista mind hukka nende 
ridade pärast!” (I. Kolla Liina Kulule 6. okt. 
1949. KM EKLA f 220, m 1:2). Kommenteerides 
seda vanaemale saadetud kirja, kus Kolla palub 
materiaalset abi, tõdeb Nagelmaa: “seda ajal, 
mil esimene sanatooriumiperiood oli just selja 
läga ning haigusest täielikuks jagusaamiseks 
olnuks vaja hoolt ja korralikku toitu. Et see kõik 
Puudus, tuli oma talenti forsseerida, mida kä 
nõudmine soodustas” (Nagelmaa 1983, 104) 
Samas jääb ikkagi selgusetuks, miks “see kõik” 
~~ hoolitsus ja korralik toit - Ilmi Kollal puudus, 
kuigi ta oli tõsiselt haige, ta vanemad olid elus ja 
terved, pidasid talu ning Kolla suhted vanema
tega olid normaalsed?

Et kolhoosnike raskest elust ja väikestest 
palkadest ei saanud kä mitte kaudselt avalikult

rääkida, näitab Ilmi Kolla ema Anne Kolla aja
lehes Edasi aastal 1964 avaldatud mälestuste 
tsenseerimine. Kümme aastat pärast Ilmi 
Kolla surma avaldatud tekstist õn säilinud kaks 
varianti: esialgne käsikiri ja selle toimetatud 
(s.t. tsenseeritud) variant (EKLA f 292, m 7: 
13). Muude tähenduslike kärbete seas leidub 
teksti algversioonis viide Kolla perekonna 
majanduslikult raskele olukorrale, mis õn 
avaldamiseks mõeldud variandist välja jäetud. 
Rääkides honoraridest, mida Ilmi Kolla sai oma 
luuletuste eest, räägib Anne Kolla kä sellest, et 
kodustele saatis Ilmi tihti raha: “Ja kui ta vahel 
kodu külastas, siis ikka nagu näärivana. Tõi 
kõiksugu maiustusi, tarbeasju ja riietusesemeid. 
Tahtis meid rõõmustada [ja teadis kä, et me 
kõike vajame].”

Kärbitud lauseosa viitab otseselt kolhoos
nike kehvale elujärjele, millest kä aastal 1964 ei 
saanud veel vabalt rääkida. Allesjäänud tekstis 
jääb rõhuasetus sellele, et Ilmi Kolla tahtis oma 
perekonda rõõmustada ja viis koju asju lihtsalt 
külakostiks, mitte seetõttu, et selleks oli olemas 
otsene vajadus.

Sõjajärgse aja majanduslik kitsikus oli tege
likult lahutamatu poliitilistest repressioonidest 
ja ideoloogilisest survest: suurküüditamine 
toimus Eestis 1949. aasta märtsis, väiksemas 
mahus küüditamised toimusid pidevalt 1945- 
1953. aastani (Stalini surmani). Küüditamise 
hirmus olidki maainimesed sunnitud astuma 
kolhoosidesse, mille majanduslik olukord oli 
vilets. Kolhooside loomise ideoloogiliseks ees
märgiks oli põllumajandusliku eraomanduse 
likvideerimine, sest majanduslikku vajadust ja 
eeldusi suurtootmise jaoks polnud (Kaubi 1994, 
805). Kollektiviseerimine tähendas kä talurah
vale surve avaldamist põllumajandussaaduste 
müüginormikohustuste, maksude ja töökohus
tusega. “Majanduslikult oli kolhooside loomine 
laostav: riiklikud müügikohustused sümboolse
te kokkuostuhindadega ning masina-traktori- 
jaamadele (Eestis loodud alates 1941) makstav 
ülikõrge teenustasu neelasid praktiliselt kogu



kolhooside tulu. Kolhoosnikud elasid ära ainult 
oma õue-aiamaa ja loomapidamise varal, kol
hoositöö kaotas mõtte, kolhoosnikud mineta
sid töötahtmise.” (“Ülevaade Eesti lähiajaloost 
1939-1991 ” http://www.okupatsioon.ee/1940/ 
koikfreimid.html)

Et paljudes kehvemal järjel kolhoosides 
maksti rahalist palka minimaalselt ja inimesed 
pidid elama sisuliselt naturaalmajanduslikes 
tingimustes, tunnistavad kä Urni Kolla ema 
Anne Kolla tütrele saadetud kirjad, kus ta 
mitmel korral palub saata raha riigilaenu ja põl- 
lumajandusmaksu tasumiseks, sest kolhoosist 
õn palk saamata: “Meie ei ole raha veel kusagilt 
saanud. Palk ikka kolhoosist saamata. Lisaks 
sellele käivad veel riigilaenu nõudjad. Nii et 
Sina oledki praegust ainukene lootus.” (A. Kolla 
I. Kollale 1. mail 1952. KM EKLA, f 220 m 2:10; 
vt. Annuk 2003a, 844-845).

Olukord maal hakkas paranema alles pärast 
Stalini surma, nn. Hruštšovi sula-ajal, kui võeti 
kasutusele abinõud põllumajanduse olukorra 
parandamiseks, nagu näiteks põllumajandus
saaduste riiklike kokkuostuhindade tõstmine 
(“Ülevaade Eesti lähiajaloost 1939-1991.” http: 
//www.okupatsioon.ee/1940/koikfreimid.html). 
Ent alles Nõukogude Liidu viimastel aastakümne
tel muutus suurmajandite olukord rahuldavaks 
(Kaubi 1994,806).

Naiselikkuse poliitika
Üheks Urni Kolla elu avalikkuse eest varja

tud aspektiks, millest õn tõuke saanud kä Aarne 
Rubeni 2001. aastal avaldatud ajaleheartikkel, 
õn olnud Kolla elu isiklikum poolus ja lähe
dased inimsuhted. Ruben väidabki oma artikli 
sissejuhatuses: “21-aastaselt kopsuhaigusesse 
surnud Ilmi Kolla mõnesid inimsuhteid õn 
seni varjatud ja kirjanduslugu pole vastanud 
küsimusele, mis siis Ilmiga ikka õieti juhtus.” 
(Ruben 2001). Autor peab muuhulgas silmas 
Kolla naiselikumat, erootilisemat poolust, mis 
õn Kolla kohta käivatest käsitlustest ja samuti

ta luulekogudest hoolikalt välja selekteeritud ja 
maha vaikitud, viidates sellele juba oma artikli 
“Ingel ei ole naine - Ilmi Kolla juhtum” peal
kirjaski.

Kirjavahetuste põhjal avaneb Ilmi Kollast 
mitmekülgsem ja inimlikum pilt, kui Siimiskeri 
ja Nagelmaa artiklite põhjal loodud idealisee
ritud kujutus “siirast tütarlapsest”. Kirjad, mis 
kaardistavad Kolla suhteid erinevate inimestega 
- vanemate, tuttavate, sõbrataridega - lisavad 
erinevaid tahke Kolla mina-mosaiiki ja heida
vad valgust, kuigi kohati ainult osalist, kä mit
metele Kolla elu seikadele. Et Kolla rahutu elu
stiil tähendas elamist mitmes kohas - nii Surjus, 
Pärnus kui Tallinnas, lisaks pikad sanatooriu- 
miperioodid - tõi see endaga kaasa suhtlemise 
koduste ja sõpradega kä kirja teel. Tõenäoliselt 
Ilmi Kollale meeldis luuletuste kõrval kä kirju 
kirjutada, sest reeglina õn ta kirjad suhteliselt 
pikad ja põhjalikud ning sõltuvalt adressaadist 
eri määral ennast reflekteerivad. Kirjade põhjal 
võib osaliselt jälgida ta inimsuhteid, varaseid 
armumisi ja pettumusi armastuses, mis anna
vad impulsse kä ta luule mõistmiseks. Mitmed 
ta käsikirja jäänud luuletused õn pühendatudki 
nimeliselt konkreetsele armastatule või kajasta
vad asjatut lootust ja armastuses pettumist.

Kolla idealiseerimine ja infantiliseerimine, 
lapselikuna, “tütarlapsena” käsitlemine tähen
dab, et õn mööda mindud kä ta luule disk
reetsest, kuid mõnes avaldamata luuletuses 
kä avameelsest erootikast. Kollas taheti näha 
ja nähti last, mitte noort ja varaküpset naist. 
Erootiline kujundistu, mis õn olemas ta luules, 
avaldub otsesõnalisemalt ta sõbrataridele saa
detud kirjades, mille põhjal võib saada teatud 
ettekujutuse noore naise armastuseigatsusest, 
hellusevajadusest ning erootilistest unistustest. 
Varane iseseisvumine — Pärnusse 1948. aastal 
elama asudes oli ta kõigest 15-aastane - andis 
võimaluse uute suhete loomiseks ja mõnes 
mõttes tormiliseks eluks, mis leidis kajastust 
nii ta kirjades kui vähesel määral kä luuletustes. 
Luuletustes esinev erootilisus õn raamistatud



romantilise väljenduslaadiga, mis seetõttu 
mahendab ja peidab seda kä siis, kui õn tegu 
suhteliselt otseütleva kujundiga.

Et Kolla luule diskreetset erootikat ei tun
nistatud, tuleneb tõenäoliselt suures osas kä 
nõukogulikust ideoloogiast, kus ei olnud kohta 
erootikal ja seksuaalsusel. Pealegi rõhutas nõu
koguliku kirjanduskäsitluse ideoloogiline alus 
kirjaniku kui ideoloogiatöötaja sootut rolli.

Nõukogude ühiskonna erootika- ja sek- 
suaalsusevaenulikkus väljendus mh. avaliku 
sfääri tsenseerimises kurioossumiteni välja, 
näiteks õn Voldemar Eller kirjeldanud, kuidas 
Delacroix’ maali ajakirjanduses reprodutseeri
miseks tuli maalil kujutatud naise rinnad kinni 
katta, joonistades naisele särgi selga (vt. Eller 
2003). Igor Kon õn nimetanud nõukogude 
ühiskonna, eriti stalinismi ajajärgu negatiivset 
suhtumist seksuaalsusesse “seksofoobiaks”, 
mille tagajärjeks oli igasuguse erootilise kultuuri 
likvideerimine ja seksuaalsuse diskursuse keela
mine nii erootilise kunsti, meditsiinilise teabe 
kui seksuaalsuse uurimise vallas. Kuni 1960-te 
aastateni seksist praktiliselt ei kirjutatud ja selle 
kohta polnud saada avalikku informatsiooni. 
(Kon 1999, 208-210).

Problemaatiline ongi nende varasemate 
Kolla käsitluste puhul autori samastamine ta 
loominguga, luule “mina” taandamine reaal
sele autorile. Kolla luulet võib osalt tõepoolest 
käsitleda siira ja tütarlapseliku “mina” väljen
dusena, aga ta kirjavahetused vaidlustavad selle 
vaatenurga üksühese ülekandmise ta isikule. 
Elurõõmsa noore naisena elas ta hoolimata 
haigusest täiel rinnal: “Urnil oli palju austajaid, 
ta oli harjunud, et mehed avaldavad talle armas
tust. Tal oli kokkupuuteid kuulsate seelikukütti- 
dega...” (Ruben 2001, 20). Armastussuhete üle 
arutlemine täidab suure osa ta kirjavahetustest 
sõbrataridega ja eneserefleksioonid oma “mina” 
ning omaenda tuleviku üle õn vürtsitatud valla
tute seikluste ja vahel lausa poisilike ulakustega. 
Näiteks väidab ta Taagepera sanatooriumist 
Irene Jürnale 18. detsembril 1950 saadetud

kirjas, et võttis rambipalavikus napsi nii enne 
kui pärast sanatooriumis lavastatud isetegevus
liku näidendi esietendust: “Pärast koguni tub
listi. Selle tulemusena olen täna voodis.” (KM 
EKLA f 220, m 11:5). Või tunnistab kirjas Lehti 
Metsaaltile 6. septembril 1952, et ta lasi kord 
end sanatooriumist välja visata joomise pärast 
(KM EKLA f 220, m 1:4). Alkoholi kasutamine 
ei olnud talle võõras, see kuulus enesestmõis
tetavana tolleaegse suhtlemiskultuuri juurde, 
näiteks tähistati Sädemes kolleegide sünnipäevi 
veiniga (I. Kolla kodustele. KM EKLA f 220, m 
1:1) ja samuti plaanis Kolla omaenda sünni
päeva tähistada alkohoolsete jookidega (I. Kolla 
L. Metsaaltile 1. märtsil 1953. KM EKLA f 220, 
m 1:4).

Loomulikult ei kirjutanud ta enamasti oma 
elu sellistest tahkudest kodustele saadetud kirja
des, sest vanemad poleks seda mõistnud, nagu 
nad poleks kä mõistnud Kolla arvukaid mees
suhteid. Sanatooriumielugi pakkus palju flirti- 
misvõimalusi ja kirjades Irene Jürnale õn Ilmi 
Kolla neist seiklustest avameelselt kirjutanud. 
Need ei olnud sugugi ainult noore tütarlapse 
platoonilised õhkamised, vaid päris maised 
suhted, mis mõnikord tõid kaasa kä sekeldusi. 
Igatahes lisasid need seiklused Kolla elule vaja
likku intensiivsust ja pinget ning andsid impuls
se kä loominguks.

Nii Siimisker kui Nagelmaa õn Kolla kui 
naisautori elulugu püüdnud sobitada olemas
olevate sooliste stereotüüpidega. Naiselikku rolli 
ei kuulunud kindlasti poisilikud ulakused ja 
vabadused käitumises, kõnekeelne eneseväljen
dus, rääkimata vabadest erootilistest suhetest. 
Naiselikkusega seotud soolisi tähendusi väljen
dab kä sooliste metafooride kasutamine Kolla 
kohta käivates tekstides: näiteks nimetab Helene 
Siimisker Ilmi Kollat “Kirjaneitsiks”, taasluues 
sellega kaasnevaid, naiskirjaniku rollile viitavaid 
ootusi. Ühelt poolt rõhutab see sõna kirjutamist 
kui naisele sobivat rolli, teisalt deseksualiseerib 
naiselikkuse, rõhutades selle asemel aseksuaal
set neitsilikkust. Infantiliseerivatena mõjuvad



kä Siimiskeri tekstis esinevad, nii Kollat kui 
ta tegemisi iseloomustavad deminutiivid, s.t. 
hinnangulaengut kandvad vähendava ja hellit
leva tähendusega sõnad: “nooruke Ilmi”, “tilluke 
raamat”, “tüdrukutirts”, “plikaohtu poetess”, 
“neiuke-nääpsuke”, “tillukene märk” jt.

Nõukogudeaegses kontekstis osutuski 
probleemseks sooline roll ja naiselikkus, mis 
tahes-tahtmata seostub seksuaalsusega: selle 
vältimiseks tuligi Kolla deseksualiseerida, tütar
lapsena esitada. Nii oli võimalik ta armastusluu
letusi lugeda pigem literatuurses, kirjanduslikus 
võtmes, romantismi-esteetika kontekstis kui 
seostada seda autobiograafilise kontekstiga, isik
likult läbielatu ja kogetuga. Kujutluspilt saatus
likult haigest andekast tütarlapsest, mis raamib 
Kolla-käsitlusi, õn oma traagilises emotsionaal
suses kindlasti võluv ja meeldejääv. Kujutluspilt 
noorest naisest, kes iseteadlikult suhtles meeste
ga ja oskas ära kasutada oma naiselikke võlusid, 
pole kindlasti nii meeldivalt süütu.

Noore naisena oli Kollal õigus oma elu 
kujundada, võtta vastu oma saatust kujunda
vaid otsuseid ja selles kontekstis tuleks mõista 
kä ta abiellumist, kuid sellest faktist õn nii 
Siimisker kui Nagelmaa ühe lausega üle libise
nud. Senini ongi selgusetu Ilmi Kolla abiellu
mise lugu 1954. aasta detsembris, nädalajagu 
enne ta surma Kivimäe haiglas, kust ta käis kä 
abielu registreerimas. Abiellumise fakti kohta 
võib leida kommentaare nii Ilmi Kolla kirjadest 
kodustele ja sõbrataridele kui kä näiteks sana- 
tooriumikaaslaste kirjadest Ilmi Kolla emale 
pärast ta surma. Siiski ei seleta need vähesed 
laused tegelikke tagamaid, erinevate inimeste 
tõlgenduses antakse sellele faktile erinevaid, 
osalt vastukäivaid hinnanguid. Samamoodi 
vasturääkivalt esitatakse kujutluspilti Kolla 
abikaasast: Lehti Metsaalti tõlgenduses oli ta 
peaaegu et aferist, keda huvitas vaid Kolla raha 
(Ruben 2001), teised, näiteks Ilmi Kolla ema 
Anne Kolla, näevad teda siiski positiivsemas 
valguses. Kirjas L. Metsaaltile 1.detsembril 1954 
püüab Ilmi Kolla põhjendada oma abiellumist,

nimetades ennast kergemeelseks ja väites, et ta 
ei tea õieti isegi, miks ta seda tegi, kogu asi õn 
talle endalegi veel “segane ja naljakas”. Ta leiab 
kõhkleva põhjenduse selles, “et mitte olla nii 
üksi, nii laastu sarnane, mida tuul siia-sinna 
loobib. Mul pole ju ilmaski õiget kodu olnud 
[(sa tead, kuis elasin Tallinnas Ferrumi juures ja 
mujal.) Ei olnud seda kä Pärnus ega Surjus ega 
sealgi, kuhu mind kevadel oodati. Praegu pole 
muud kui Kivimäe haigla, kuhu olen vedanud 
kogu oma eluta inventari.] Just sellepärast ei 
öelnud ära võimalusest kellegagi kõike jagada, 
sest koos õn kergem. [Mis puutub armastusesse 
ja südamesse, siis see õn mul kõige külmem ja 
ükskõiksem koht üldse...”] (KM EKLA f 220, 
m 1:4)

Sama katkendit tsiteerib Silvia Nagelmaa 
oma järelsõnas, jättes välja nurksulgudes mär
gitud kohad, kus õn juttu konkreetselt kodu 
puudumisest, ning lause armastuse võimatu
sest. Seega kandub Nagelmaa tekstis toodud 
tsitaadis rõhuasetus abiellumisele kui välja
pääsule üksindusest, samas kui Kolla tervikliku 
kirja põhjal jääb mulje pigem impulsiivsest, 
mõtlematust sammust, mille ajendiks ei olnud 
(ainult) armastus. Emotsionaalsele seotusele ja 
armastusele viitab Kolla avaldamata luuletuste 
käsikirjade hulgas leiduv “G-le” pühenda
tud luuletus, mis algab ridadega “Juhuslikult 
tulid sa mu teele, väga ruttu võlusid sa mind” 
ning õn kirjutatud kuu aega enne abiellumist 
(10.11.1954). Luuletus õn tõenäoliselt pühen
datud tulevasele abikaasale Gunnarile (Osja
mets 1983, 53) ja väljendab sõprusega segatud 
armastustunnet ning lähedust ja hellust. Abi
ellumisele kui impulsiivsele sammule viitab kä 
Ilmi Kolla haiglakaaslase Nelly Jansoni 5. märtsil 
1955 Anne Kollale saadetud kiri, kus ta väidab, 
et katsus abiellumist edasi lükata niikauaks, 
kuni operatsioon möödas, kuid Ilmi ei tahtnud, 
öeldes: “võibolla mul läheb selleks ajaks see tuju 
mööda!” (KM EKLA f 220, m 11: 3)

Ilmi Kolla abielu sai kesta ainult 9 päeva 
ja needki veetis Ilmi Kolla Kivimäe haiglas. Ta



abikaasa, kellega Ilmi Kolla oli tutvunud haig
las, töötas raudteel ja oli kohe peale pulmi ära 
sõitnud ning viibis Ilmi Kolla surma ajal kaugel, 
saades sellest alles tagantjärele teada (Anne 
Kolla Maali Kutsarile 5. märtsil 1955. KM EKLA 
f 220, m 11:2). Ilmi Kolla ema Anne Kolla õn 
kirjas õele Maali Kutsarile 26. veebr. 1956 väit
nud, et laskis tütre abielu ära lahutada: “Oled 
huvitatud, mis Ilmi mehest sai. Lasksin nende 
abielu ära lahutada. Olid niisugused punktid, 
et seda sai teha ja pealegi olid nad ainult ühe 
päeva registreeritud enne Ilmi lõikust. See asi 
aeti joonde kõik Tallinnas Ilmi tuttavate ja kirja
nikkude kaudu. Käisin kä kord seal, kuid siis jäi 
kohus pooleli, mees ei ilmunud. Järgmine kord 
oli mees olnud, siis mind ei nõutud ja nii ongi 
mul Ilmi mees nägemata. Mees oli küll lahu
tusele vastu vaielnud, aga lahutati siiski ja nii 
olen mina ainuke pärija. Senini olen saanud üle 
neljatuhande rubla raha ja kui Ilmi laule kusagil 
trükitakse, saadetakse tasu jälle mulle. Olen väga 
rõõmus selle üle, ei ole mul praegu raha muret.” 
(KM EKLA f 220, m 11:2)

Tegelikult andis Anne Kolla kohtusse hagi
avalduse Ilmi Kolla abielu sissekande kehtetuks 
tunnistamise suhtes. Tallinna Linna Perekonna
seisuosakonnas õn dokumenteeritud nii Ilmi 
Kolla abiellumine 9. detsembril 1954 kui Ilmi 
Kolla abielu kehtetuks tunnistamine Tallinna 
Mererajooni III jaoskonna rahvakohtu otsuse
ga 7. oktoobril 1955. Abielu tühistamise (mitte 
lahutamise!) fakt viitab sellele, et abielu sõlmi
mise asjaolud võisid tõepoolest olla segased või 
vähemalt oli võimalik neid niimoodi tõlgenda
da ja tollaste seaduste järgi oli võimalik selline 
abielu kolmandate isikute nõudel kehtetuks 
tunnistada. Kohtutoimik selle hagi kohta õn 
hävitatud, Tallinna Linnaarhiivis õn säilinud 
ainult sellest välja võetud kohtuotsus, mille järgi 
õn abielu sissekande kehtetuks tunnistamise 
aluseks abielu sõlmimine Ilmi Kolla abikaasa 
“peäle käimisel temale kasusaamise eesmärgil.” 
(TLA, f R-291, n 2, s 290,1 61,6Ip)

Samas viitavad Anne Kolla poolt õele

saadetud kirjad sellele, et abielu kehtetuks 
tunnistamise ajendiks võisid tegelikult olla päri
misega seotud probleemid. 10. jaanuaril 1955 
õele Maali Kutsarile saadetud kirjas tunnistab 
Anne Kolla otse: “Poleks Ilmi mehele läinud, 
ma oleks kõik ta rahad omale saanud, aga nüüd 
pärib kõik mees.” (Anne Kolla Maali Kutsarile 
lO.jaan. 1955. KM EKLA f 220, m 11:2) Kä 5. 
märtsil 1955 õele saadetud kirjas väidab Anne 
Kolla, et pärijaks õn Ilmi Kolla abikaasa, kuigi ta 
lubab end kä ise notari juures pärijana üles anda 
(Anne Kolla Maali Kutsarile 5. märtsil 1955. KM 
EKLA f 220, m 11:2). Abielu kehtetuks tunnis
tamise järel oligi Ilmi Kolla ainukeseks pärijaks 
ta ema, kellele Ilmi Kolla honorarid olid varem 
olnud ja olid jätkuvalt, kä aastaid pärast Ilmi 
Kolla surma, arvestatavaks sissetulekuallikaks, 
(vt. kä Annuk 2003,845)

Kokkuvõtteks
Helene Siimisker! artikkel “Kõik jäi poole

li” õn iseenesest põhjaliku töö tulemus: lisaks 
Ilmi Kolla käsikirjadele ja kirjavahetustele õn 
ta kogunud kä Kollat tundnud inimeste, nagu 
õpetaja Elvi Arro jt. mälestusi, millele tuginedes 
ta õn esitanud koherentse narratiivi Ilmi Kolla 
elust ja loomingulisest teest. Siimisker õn püüd
nud hoolikalt siluda või peita Kolla elukäiku 
puudutavaid probleemseid ja küsimusi tekita
vaid asjaolusid, näiteks vajadust luuletamisega 
perele raha teenida või kollektiviseerimisega 
kaasnenud tegelikku vaesust ja viletsat elujärge 
maal, mistõttu Kolla perekond oli rahalistes 
raskustes.

Siimisker! artikli tagamaadena tuleb arves
tada mitmeid põhjusi, mis määrasid ta artikli 
sisu ja laadi. Eelkõige tuleb arvestada väikest 
ajalist distantsi: aastal 1966, kui artikkel ilmus, 
oli Kolla surmast möödunud alles kaksteist 
aastat ja paljud Kolla lähedased ning sõbrad olid 
elus. Seetõttu õn mõistetav diskreetne püüd 
teatud asjaolusid varjata või neist vaikida, et 
mitte lähedastele ebameeldivusi põhjustada.



Teise olulise tegurina tuleb arvesse nõukogude 
aja ideoloogiline kontekst, ajastu piirid: millest 
sai ja millest ei saanud avalikult kirjutada. Tota
litaarses ühiskonnas, kus tsensuur oli tekstide 
avaldamise varjamatuks või kä varjatud eeldu
seks, olid avaliku diskursuse piirid jäigalt paika
pandud. Kuigi pärast Stalini surma 1953. aastal 
muutusid ühiskondlikud ja ideoloogilised olud 
vabamaks — nn. “sula-ajastu” andis võimaluse 
kergeks ühiskonnakriitikakski stalinistlike liial
duste (nagu konfliktituse “teooria” jm.) arvel 
- ei kaasnenud sellega loomulikult tegelikku 
sõnavabadust: endiselt tuli arvestada ideoloo
giliste piirangutega ja samas toimis efektiivselt 
kä autorite enesetsensuur. Kolmanda tegurina 
õn olulised kä kirjandusteadusliku diskursuse 
piirid ehk viisid, kuidas oli tavaks esitada narra- 
tiivi autori elust ja loomingust: mida peeti oluli
seks ja esiletõstmist väärivaks ning milline teave 
sellesse diskursusesse ei kuulunud. Ja lõpuks 
tulevad arvesse kä soolised piirid ehk soolised 
stereotüübid: viisid, kuidas naisluuletajaid õn 
juba Koidulast alates käsitletud, alates keeleka
sutusest ja soolistest metafooridest kuni etteku
jutuseni, milline peab olema naisluuletaja.

Silvia Nagelmaa ligi paarkümmend aastat 
hiljem ilmunud lühike järelsõna Kolla luuletuste 
valikkogule kordab suures osas Siimiskeri poolt 
sõnastatud tõdemusi ja taasloob idealiseeritud 
käsitlust Kollast kui “siirast ja impulsiivsest 
tütarlapsest”. Kuigi Nagelmaa rõhutab majan
duslikku kitsikust, mis sundis Kollat “värsse 
tootma”, jäävad selle kitsikuse tagamaad suures 
osas lahti seletamata. Samas eristab Nagelmaa 
Kollat kui tellimusluuletajat “tõelisest” Ilmi Kol
last, kes kirjutas luuletusi sisemisest vajadusest. 
Kä Kolla haigusega seonduvale õn pööratud 
tähelepanu, samas õn vaikides mööda mindud 
Kolla isiksuse ja luule naiselikumast, erootili
semast poolusest ning Kolla isiksuse muudest 
aspektidest, mis eeltoodud käsitlusega kokku ei 
sobi. Püüd siluda tegelikkuse vastuolulisi tahke, 
esitada seda lineaarse, vastuolusid peitva narra- 
tiivina ühendabki mõlemaid käsitlusi.

Nõukogude aja ideoloogilises kontekstis ei 
olnud ilmselt võimalik Ilmi Kollast teisiti kir
jutada - Kolla elu- ja loomingu lugu tuli luua 
ja kohandada vastavalt ajastu ideoloogilistele 
ja esteetilistele kategooriatele ja nõudmistele. 
Lisaks otseselt ideoloogiliste tabude vältimisele 
õn neid narratiive mõjutanud kä (nõukogude) 
kirjandusuurimises vaikimisi aktsepteeritud sei
sukohad selle kohta, milline peab autori elulugu 
olema, milliseid aspekte selles võib käsitleda ja 
mida mitte. Nõukogude ajal kinnistunud käsit
lusviis oli mõnes mõttes kä ideoloogilise kont
rolli vahendiks: teatud kindlad mallid ühe või 
teise autori elu ja loomingu kohta, mida korrati 
kuni kooliõpikukäsitlusteni välja, välistasid tei
sitimõtlemist, konkureerivate seisukohtade esi
letoomist, säilitades seega oma (ideoloogiliselt) 
domineeriva positsiooni. Samas ei kuulunud 
Kolla nõukogude ajal kesksete autorite hulka: 
ta luule jäi eraldiseisvaks kaasaja kontekstis ja 
kä hiljem nii oma romantilise kujutusviisi kui 
autobiograafiliste elementide suure osakaalu 
tõttu, ja seepärast õn see olnud altim kä margi- 
naliseerimisele. Uue eesti kirjandusloo valgusel 
võiks väita, et naisautorina jagab Kolla mitmete 
naiskolleegide saatust, kelle elu ja looming õn 
jäänud kirjandusloo käsitlustest välja või õn 
saanud teenimatult vähese tähelepanu väärili
seks.

Ilmi Kolla käsikirjaline materjal tõstatab 
kä küsimuse eri žanridele omistatud erine
vatest väärtushinnangutest ja nende žanride 
hierarhilistest suhetest: traditsiooniliselt õn 
väärtustatud ilukirjanduslikke tekste, omistades 
kirjavahetustele pigem autori elulugu selgitava, 
teisejärgulise rolli. Samas ei ole kirjad väärtus
likud ainult abistava lisamaterjalina, vaid sageli 
kä iseseisvate, esteetilist naudingut pakkuvate 
tekstidena. Seega võib nii ilukirjandustekste kui 
kirjavahetusi käsitleda erinevate representat
siooni viisidena, tekstuaalse “mina” avaldumise 
eri vormidena, mis õn samas kä sooliselt mär
gistatud.

Ilmi Kolla elu ja loominguga seoses õn



senini selguseta mitmeid fakte, millele olemas
oleva arhiivimaterjali põhjal pole võimalik 
vastust leida, materjalid kas pole säilinud või 
pole neid lähedaste poolt teadlikult alles hoitud. 
Samas näitab senine uurimistöö Kolla kui autori 
eluloo olulisust ta loomingu ja selle tagamaade 
mõistmiseks oma aja kontekstis. Kolla puhul õn 
elu ja luule väga tihedalt läbi põimunud, karm 
stalinismiaeg ja tegelikkusest saadud impulsid 
mõjutasid ta loomingut ja looming mõjutas 
omakorda elu, seda, mida ta elult ootas ja selle 
realiseerimise tegelikke võimalusi.
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Salatud ja omaks
tunnistatud 
keha Virginia Woolfi, 
Anais Nini ja 
Aino Kallase noor- 
põlvepäevikuis
Leena Kurvet-Käosaar

"T" T*” eha ja kehalisus õn teemad, mis auto
lt biograafiauuringuis senini eriti suure 

tähelepanu osaliseks saanud ei ole. 
Autobiograafia keskset küsimust, mina olemust, 
õn kanoonilistes (enamasti meesautorite poolt 
kirjutatud) autobiograafiates käsitletud ja vaa
deldud suuremal või vähemal määral kehatuna. 
Hilisemais postmodernistliku paradigma poolt 
mõjutatud autobiograafiakäsitlusis asendub 
humanistlik “mina” subjekti-mõistega, mis 
vaatleb lingvistilisi mina-konstruktsioone (ehk 
subjekti tähistusi) sotsiaalsetest, ajaloolistest 
ning kultuurilistest faktoritest tulenevatena. 
Maineka autobiograafia-uurija Sidonie Smithi 
hinnangul ei saa subjektsust mingil juhul keha
väliseks kogemuseks pidada, pigem tuleks seda 
vaadelda keha piiripoliitika jäljena, kuna just 
kehade kaudu “paigutume me topograafiliselt, 
ajaliselt, sotsio-kultuuriliselt ning kä keeleliselt 
piki erinevaid tähendustelgi” (Smith 1994,267). 
Leides, et keha õn naise jaoks valusalt proble
maatiline valdkond ning et seetõttu õn olnud 
tunduvalt lihtsam see “maha raputada ning 
kulgeda kehatu vaimuna” (Rich 1976, 40), väl
jendab Adrienne Rich paljudele eri rassidesse, 
kultuuridesse ning vanusegruppidesse kuuluva
tele naistele tuttavat kogemust.

Kartesiaanlik keha/vaimu vastandus, mis 
naisi kindlalt keha poolele paigutab, väljendub 
naiste kirjutatud autobiograafilistes tekstides 
sageli (naise) keha väljakirjutamise ja väljajät
mise kaudu. Mitmed feministlikud kriitikud 
õn siiski väitnud, et kuigi kehalisus õn naise 
jaoks alati problemaatiline, ei puudu keha nais
autorite autobiograafilistest tekstidest täielikult. 
Kä juhul, kui keha pole tekstis nähtav, õn tema 
kadumine jätnud jälje; autobiograafilist teksti 
kirjutades ja keha oma tekstist kustutades “jääb 
[naine] samas ikkagi teadlikult oma kehasse” 
(Smith 1994,272). Sõna kustutama viitab mitte 
puudumisele üldse, vaid eemaldatud kohal
olekule või isegi kogu aeg ilmnevale ja samas 
eemaldatavale protsessile. Kui keha polegi teks
tis tajutav loetava kohaloleku kaudu, moodus
tavad “tekstikehand, jutustaja keha ja jutustuse 
objektiks oleva mina keha, kultuuriline keha 
ja kehapoliitika üksteisega ristuvaid tähendus- 
välju” (Smith 1994, 267), mis piiritlevad tekstis 
väljendatud subjektsust.

Päevikupidamist võib vaadelda kui tradit
siooni, milles õn olulist rolli mänginud just 
naised. Felicity Nussbaum arvab koguni, et 
naised alustasidki päevikupidamise näol eravii
silist ning hiljem kä avalikku igapäevaelu üles- 
tähendamise protsessi (Nussbaum 1988, 134). 
Päevikut õn peetud “naiselikkuse kultuuriliseks 
tähistajaks” (Hogan 1991,100), s.t. just naistele 
omaseks ja tüüpiliseks eneseväljenduse viisiks, 
mis oma olemuselt sarnaneb naiste igapäevaelu 
rutiinist kantud korrapärastele, kuid samas kat
kendlikele ja triviaalsetele eludele. Selline seisu
koht, mis minu arvates päeviku staatusele auto
biograafiliste žanrite hierarhias sugugi kasuks ei 
ole tulnud, õn õige mitme kandi pealt kergesti 
vaidlustatav.1 Samas annab arusaam päeviku- 
formaadist kui läbi sajandite naistele avatud 
ja kättesaadavast ning loomingulist rahuldust 
pakkuvast tekstitüübist (Blodgett 1988, 5) hea 
lähtekoha naiste päevaraamatute käsitlemiseks 
oluliste, naise identiteedi ja subjektsuse kujune
mist representeerivate tekstidena.



Väga paljude säilinud päevikutekstide 
puhul alustavad naised igapäevaseid ülestä
hendusi juba tüdruku- või teismeliseeas. Eraldi 
õn tüdrukute ja noorte naiste päevikuid uuri
nud tuntud prantsuse autobiograafia-uurija 
Philippe Lejeune, kes oma projekti tarbeks 
kogus mahuka kogu prantsuse tüdrukute 
päevikutekste. Lejeune määratleb päevikute 
tõlgendamisel kõige olulisema ja kä raskema 
ülesandena autori enese poolt “tugevalt tsen
seeritud päevikuteksti koodi või tekstuaalse 
raamistiku dešifreerimist” (Lejeune 1996,111). 
Tsenseeritud teemade seas tõuseb esile kä keha- 
teema: “kõik, mis puudutab keha või seksuaal
sust, jääb päevikust välja” (Lejeune 1996, 111). 
Nii õn Lejeunei hinnangul näiteks tüüpiline, 
et tüdruku/noore naise päevik, mis katab elu
perioodi kaheksandast kuni seitsmeteistküm
nenda eluaastani, ei puuduta sõnagagi puber
teediga kaasnevaid muudatusi (Lejeune 1996, 
111). Noorpõlvepäevikute põhiväärtuseks õn 
kindlasti arenguprotsessi vahetu talletamine, 
milles saavad nähtavaks noorte naiste enese- 
määratluslikud protsessid ning suhestumine 
oma ümbruse ning samuti oma kehaga. Felicity 
Nussbaum määratleb päevikupidamise alus- 
momendina hetke, mil subjekt leiab, et vajab 
enese mõistmiseks enese representatsiooni ja 
kirjalikku lahtimõtestamist (Nussabum 1988, 
132). Võttes arvesse seda, kuidas mehekeskne 
lääne kultuuriruum nii intellektuaalselt kui 
ideoloogiliselt naisi juba varases eas mitmesu
gustele objektiseerivaile protsessidele allutab, ei 
olegi raske mõista, miks kogemuse kirjalik lah
timõtestamine ja talletamine õn olnud noorte 
naiste jaoks erinevate kultuuriruumide ja aja
perioodide lõikes nii oluline.

Naise päeviku päevast päeva korduvat 
struktuuri ennastki õn seotud keha ja kehali
susega, eraldades seda vaimu universaalsusest 
(Bunkers ja Huff 1996, 5). Vaimu/keha binaar- 
suses õn keha(line) aga juba Platoni filosoofi
lises mõttes märgistatud väheväärtusliku ning 
lausa negatiivsena. Keha(lisus), mida Platon

peab naistele omasemaks kui meestele, õn 
takistuseks teadmise, ilu, headuse ja armastuse 
poole püüdlemisel (Spelman 1982, 36). Naise 
elu nähakse tüüpiliselt rohkem kehaga seotu
na ning päeviku retseptsioonis õn keha/vaimu 
binaarne vastandus nähtavam kui ükskõik mil
lise teise autobiograafilise žanri käsitluses. Ilma 
et päevikutekst seega otseselt kehale eriti suurt 
tähelepanu pöörakski, õn retseptsioon päevi- 
kužanri just looduse/kultuuri ja keha/vaimu 
binaarsuse negatiivselt märgistatud poolele 
surunud.

Ühest küljest paigutuks päevik autobio
graafilisse kaanonisse seega pigem kehalise 
(kohaliku tähtsusega, igapäevase) kui vaimse 
(universaalse, igavikulise) ning seetõttu kä 
kirjandusteadlase seisukohast väheväärtusliku 
tekstitüübina. Teisest küljest õn tegemist auto
biograafilise žanriga, mida pole määratletud üli
rangete žanripiiride tõmbamisega või sisu täpse 
ettekirjutamise kaudu. Asjaolu, et päevik võib 
eneses sellisena teistest autobiograafia liikidest 
rikkalikumaid ja mitmekesiseimad keha kuju
tamise ja kirjutamise võimalusi kätkeda, näitab 
samas kä päevikužanri sügavust ja paindlikkust. 
Päevikut võib vaadelda kui autobiograafilise 
mina või subjektsuse tekstikehandi kodu, mis 
seondub kä kirjutaja enda kehaga. Päevikut 
pidades tunnistab autor omaks teksti, mis ajas ja 
ruumis pidevalt laieneb, omades tekstikehandit, 
mis samas kä teda ennast sisaldab.

Päevikul pole reeglina lõppu, autor kogeb 
päevikut kui lõputa kirjutust (Lejeune 2001, 
100), mille suhtes autoril puudub kohustus 
tekst mingil hetkel “sulgeda”. Seetõttu omandab 
päevik aja möödudes intiimsema ja läheda
sema, ülekantud tähenduses isegi kehalisema 
suhte oma autoriga. See õn tajutav kõikide 
pikka aega päevikut pidanud autorite päevaraa
matuid lugedes. Lugemisel õn selge, et päevik 
kujutab autori jaoks harjunud ja usaldusväärset 
kirjutamissituatsiooni, millega autor õn seotud 
eelnevate sissekannete dünaamika kaudu. See 
ei tähenda aga sugugi, et päevik kätkeks eneses



ilmtingimatut kohustust iga uue sissekande 
puhul eelnevate sissekannete stiili, pikkust, 
meeleolu ja viitelisust jätkata. Pigem õn tegu 
just vabadusega vajadusel vormi, ülesehitust ja 
sisu varieerida.

Kõik kolm artiklis käsitletavat autorit pida
sid päevikut enam või vähem regulaarselt suure 
osa oma elust. Kolmest naisest õn Virginia 
Woolf ainus, kes päevikut oma eluaja jooksul ei 
avaldanud, samas annab tema päevik tunnistust 
sellest, et mõte avaldamisest talle siiski tund
matu ei olnud. Nii Anais Nin kui Aino Kallas 
avaldasid oma päeviku elu lõpupoole, kuid sel
lele vaatamata oli päevik neile pikkade aastate 
jooksul avalikkuse eest varjatud tekstiruumiks, 
mis kirjandusele omasesse “jagatud kogemuse 
ruumi” (Dalsimer 1986, 2) ei sisenenud. Kõigi 
kolme autori päevikuis õn juba esimestest köi
detest alates selgelt tajutav teadlikkus tekstiloo- 
meprotsessi seaduspäradest ja kirjasõna jõust 
üldse. Nii Kallase, Woolfi kui Nini noorpõlve- 
päevikud dokumenteerivad esimeste kirjatööde 
avaldamise ning retseptsiooni. Kuigi kõigi jaoks 
oli kirjanduslik tuntus sellal veel mitme aasta
kümne kaugusel, olid nad juba tollal suhteliselt 
kindlad oma kirjanikukutsumuses. Eriti Virgi
nia Woolfi (Stepheni) ja Aino Kallase (Krohni) 
puhul õn tugevalt tajutav päeviku roll n.-ö. 
suleproovi kohana. Aino Krohn-Kallase päevi
ku esimeses köites õn see tajutav üldises üles
ehituses ning mitmes kohas esinevas päeviku (ja 
elu) võrdlemises romaaniga,2 Virginia Stepheni 
päevaraamatus aga näiteks mitmetes esseelaad- 
setes sissekannetes, mis tugevalt erinevad tema 
hilisema päeviku temaatikast ja päev-päevasest 
struktuurist.

Järgnevalt tahaksin vaadelda keha kohal
olekut ja puudumist kui identiteediloomelise 
protsessi osa Aino Kallase (1878-1956), Virginia 
Woolfi (1882-1941) ja Anais Nini (1903-1977) 
noorpõlvepäevikuis. Kolme väljapaistva kahe
kümnenda sajandi naiskirjaniku noorpõlve- 
päevikud pakuvad huvitavaid sisevaateid 
soolisustatud identiteediloomeprotsesside

seostest kehaga, kehapoliitika toimimise viisi
dest ning avaliku ja privaatsfääri omavahelisest 
seotusest keha tajumisel. Vaatluse alla tulevad 
järgnevad päevikuköited: Virginia Woolfi A 
Passunate Apprentice: The Early Journals, 1897— 
1909 (Virginia Stephen 15-27-aastasena), The 
Early Diary of Anais Nin, Võlume II, 1920-1923, 
(Anais Nin 17-21-aastasena) ja Aino Kallase 
Pärjapunuja: päevaraamat aastaist 1897-1906 3 
(Aino Krohn-Kallas 19-28-aastasena).

Aino Kallase noorpõlvepäevikud ei ole 
täielikult säilinud, kuna autor ise hävitas hiljem 
kõige varasema osa (Laitinen 1997, 561). Nii 
algabki Aino Kallase säilinud ja avaldatud 
päevik tegelikult alles täiskasvanuea künnisel. 
Anais Nini lapsepõlv, teismeliseiga ja noorus 
õn päevikuvormis küllalt põhjalikult kättesaa
dav: aastaid 1920-1923 katvale päevikuköitele 
eelneb Linotte: The Early Diary of Anais Nin 
(1914—1920) (Nin 1980) ja järgneb veel kaks 
päevikuköidet, mis keskenduvad Nini kui 
noore abielunaise elule (Nin 1984, Nin 1985). 
Nii palju kui Virginia Stephen oma noorust ja 
teismeliseiga päevikuformaadis üles tähendas, 
õn see kokku kogutud vormilt ja sissekannete 
regulaarsuselt üsna ebaühtlasesse päevikuköi- 
tesse, millele toimetaja Mitchell Leaska poolt 
pandud pealkiri oleks eestikeelses tõlkes Kirglik 
õpipoiss (A Passunate Apprentice).

Virginia Stepheni, Aino Krohn-Kallase ja 
Anais Nini noorpõlvepäevikud katavad autorite 
elus võrdlemisi sarnast eluperioodi, samas eral
dab kolme naist küllaltki suur kultuuriline ning 
teatud ajaline vahemaa. Kolme autori taustad 
õn suhteliselt sarnased; kõik pärinevad oma 
kultuuriruumis väljapaistvalt ning heal järjel 
olevaist perekondadest: Aino Krohn tuntud 
soome haritlasperekonnast, Virginia Stephen 
väljapaistvast kuninganna Victoria ajastule 
iseloomulikust literaatide ja kunstiinimeste 
perekonnast, Anais Nin jõukast ning mitme
külgsete vaimuannetega kuuba-taani-prantsuse 
segaperekonnast. Nii Kallase, Woolfi kui Nini 
lapsepõlv möödus nii vaimses kui materiaalses



mõttes rikkalikus miljöös, mida kõigi kolme 
tüdruku puhul tumestasid kä valusad kaotused. 
Aino Krohni isa hukkus purjetamisretkel 1888. 
aastal, kui Aino oli 10-aastane. Virginia Stepheni 
ema suri 1895. aastal, kui Virginia oli 13-aastane, 
poolõde Stella kaks aastat hiljem ning isa 1904. 
aastal. Anais Nini elu muutis pöördumatult 
perekonna hülgamine isa poolt ning valuline 
lahkumine Euroopa tuntud kultuurimiljööst 
Ameerikasse. Päevikute lugemisel õn oluline jäl
gida autorite suhet pereliikmete ning välismaa
ilmaga. Nii õn Nin küllalt enesessetõmbunud 
positsioonil oma perekonnas, mis omakorda õn 
marginaalne USA ühiskonnas. Virginia Woolfi 
enesesse sulgumine õn osalt seletatav vanemate 
ja poolõe kaotusega, osalt aga esimeste vaimu- 
haigushoogudega ning võimalik, et kä seksuaal
se ahistamisega kahe poolvenna poolt4. Aino 
Kallase abiellumiseelsed aastad õn kirjutatud 
pigem ühiskonnas toimuvais protsessides osale
ja positsioonilt, sissepoole suunatus tekib peale 
abiellumist Peterburis ning hiljem Tartus ning 
süveneb teatud määral aastate jooksul. Kolme 
noore naise päevikuis käsitletakse keha võrdle
misi erineval viisil. Osaliselt õn see ehk seletatav 
kultuurikontekstide erinevusega, mis samas ei 
seleta siiski päriselt võrdlemisi suuri erinevusi 
kehakäsitlusis.

* * *

Virginia Woolfi esimene päevikuköide 
algab perioodiga, mil Virginia oli toibumas 
vaimuhaigushoost, mis järgnes ta ema surma
le 1895. aasta mais (Leaska 1990, xv, Dalsimer 
201, 39). Järgneva kümne aasta sisse jäid veel 
poolõe Stella ning isa surm ning vaimuhaigu
sest ja suitsiidsest depressioonist vaevatud suvi 
aastal 1897 (Leaska 1990, xv). 1904. aasta sügis, 
mil Virginia asus abistama isa sõpra Frederic 
Maitlandi oma isa Leslie Stepheni biograafia 
kirjutamisel, tähistab tema kirjanikutee algust. 
Samal aastal avaldas ta kä oma esimesed kir- 
jandusarvustused. Aasta hiljem alustas Woolf

õppetööd Morley Colleges, töölisklassile mõel
dud õppeasutuses, kus ta õpetas umbes aasta 
jooksul. Leaska hinnangul õn Woolfi varajane 
päevik kantud soovist kaoses olevat elu päevi
kupidamise abil korrapäraseks ning jätkuvaks 
vormida (Leaska 1990, xv). Katherine Dalsimeri 
arvates jõuab Virginia Stephen noorpõlvepäe- 
viku kaudu kogu elu kestnud äratundmisele 
kogemuste sõnastamise reaalsust korrastavast 
ning taastavast jõust ning kirjutamine muutub 
tema jaoks usaldusväärseimaks asjaks maa
ilmas (Dalsimer 2001, 56). Esimesed sissekan
ded (aastatest 1897 ja 1899) kujutavad endast 
päevasündmuste võrdlemisi kuiva ning jäigalt 
raamistatud ülestähendust. Järgmistes osades 
hakkab Virginia Stephen päevikuga n.-ö. kodu
nema, järgides vähem korrapärast kirjutamis- 
rütmi ning otsides juba endale iseloomulikku 
ja sobivat kirjutamisstiili. Igapäevaelusündmusi 
fikseerivate sissekannete seas leidub nüüd kä 
pikemaid, atmosfäärile või meeleolule kes- 
kenduvaid kõrvalepõikeid ning muu tekstiga 
vähem seotud esseid.

Kuivõrd Woolfi kõige varasemaid päeviku- 
sissekandeid sisaldav köide koosneb niivõrd 
erilaadilistest tekstikatketest, õn raske keha ja 
identiteedi suhet kogu köites kokkuvõtvalt kir
jeldada. Nagu kä Woolfi päeviku teistes osades, 
õn keha tajutav pigem tühiku kui kohaloleku 
kaudu. Erinevalt näiteks Anais Ninist või Aino 
Krohnist ei sisalda Virginia Stepheni varajane 
päevik ühtegi kirjeldust sellest, kuidas tema 
autor välja näeb ja millise hinnangu ta oma 
välimusele annab. Ühes päevikukatkes kirjeldab 
Virginia põgusalt muljet ühest tantsupeost, 
millest ta koos öe Vänessaga osa võttis. Kui 
Aino Krohn tantsupidude valdavalt positiivseid 
elamusi päris mitmes sissekandes detailselt 
kirjeldab ning kä Anais Nini päevik sedalaadi 
ettevõtmiste nautimisest, olgu et pooleldi vastu 
autori tahtmist, tunnistust annab, õn Virginia 
Stepheni hinnang üheselt tõrjuv. Leides end 
“tihedasse inimmassi pressituna”, õn Virginia 
ainus soov “üksteist käsivartest ning pihtadest



krabava ja ühiselt [tantsupõrandale] viskuva” 
(Woolf 1990,170) rahvasumma seest pääseda.

Kõige rohkem tõuseb keha Woolfi päeviku 
esimeses köites esile haiguse ja surma konteks
tis, kusjuures diapasoon õn siin äärmiselt lai; 
päevikus leidub nii kergeid külmetusi ja ham
bavalu kui surmaga lõppevaid haigusi ja surma 
kirjeldavaid sissekandeid. Haiguse kirjandusliku 
käsitlemise eripärad huvitasid Woolfi kogu ta 
karjääri jooksul. 1926. aastal kirjutatud essees 
“Õn Illness” aga rõhutab Woolf haiguse teema 
kaudu elu(kogemuse) kehalisust üldse: “Keha 
sekkub pidevalt [vaimu ellu], [keha] sees peituv 
olend saab vaadata vaid läbi selle klaasi, olgu 
see siis pori- või roosikarva; [vaim] ei saa end 
kehast eraldada, nagu nuga eraldub tupest või 
hernes kaunast” (Woolf 1994, 318). Haigu
sest kõnelemiseks õn Woolfi arvates tarvis nii 
uut keelt, mis oleks “primitiivne, nüansirikas, 
sensuaalne, sündsusetu” kui kä uut “kirgede 
hierarhiat” (Woolf 1994, 319), mis haigusele 
kirjanduse suurte teemade seas väärika koha 
garanteeriks.

Haigustest käsitleb Woolfi päevik kõige 
enam hammastega seotud probleeme. Küsimus 
pole siin tõenäoliselt mitte niivõrd selles, et just 
hambad oleksid noore Virginia elus nii olulist 
rolli mänginud, vaid selles, et hammastega 
seonduv puudutas ehk terviseprobleemidest 
kõige vähem tabuteemasid. Oluline õn siin
juures kä see, et tegemist õn küll tülika, kuid 
mitte tõsisemalt tervist ohustava probleemiga. 
Järgnev näide õn tüüpiline üsna mitmetele päe
vikus leiduvaile Virginia hambaarsti-visiitide 
kirjeldustele: “Kell 3:30 istusin Tisdalfi toolis 
8c veetsin seal terve tõeliselt ebameeldiva ja 
valusa tunni, mis kulus hamba ravimise 8c selle 
neetud krooni mu lõualuusse rammimise peale, 
mis lõpuks valmis sai, kuid senini [loetamatu 
- L. K.-K.] valu teeb” (Woolf 1990, 226-227). 
Enamasti õn kirjeldus antud meditsiini pas
siivse objekti vaatepunktist. Eelpooltoodud 
lõigus tõuseb teravat ebamugavustunnet tajuv 
keha esile mitte terviseprobleemi enese (valu

tava hamba), vaid meditsiinilise protseduuri 
käigus, milles domineerib patsiendi surumine 
argessiivse ja invasiivse meditsiinilise akti pas
siivse vastuvõtja rolli, mis nii kujutatuna tege
likult ravi tulemuslikkuse - keha “korrastamise” 
- vaat et kahtluse alla seab.

Virginia alustas päevikut kaks aastat pärast 
oma ema surma. Päevikus kaetud ajavahemikku 
jääb poolõe Stella surm peritoniidi tagajärjel ja 
isa surm vähki. Kui lugeja Stephenite perekonda 
tabanud kaotusi arvestades päevikult haigusega 
seotud teemade põhjalikku käsitlemist ootabki, 
peab ta siiski leppima vaid napisõnaliste ja ellip- 
tiliste kommentaaridega. Huvitav õn kä see, et 
kuigi Virginia pereliikmete heaolu ja turvalisust 
ohustasid haigused n.-ö. seespoolt, õn päevikus 
märgatav kohati liialdatud värvides välismaa
ilma ohtude rõhutamine. Nii kirjeldab päevik 
Stella haiguse ajal detailselt õige mitut hobuse - 
vankri-õnnetust. Tänav muutub päeviku kirjel
dustes paigaks, mis kujutab endast alalist ohtu 
seal viibijate elule ja tervisele.

Virginia Stepheni päevik sisaldab kä sisse
kandeid Stella surmale vahetult eelnenud ja 
järgnenud päevadest. Eelnevail päevil oli Vir
gimal endal terviseprobleeme ning ühe külas
käigu ajal naabruses elava Stella juurde halvenes 
tema olukord sedavõrd, et ei peetud ohutuks 
teda koju tagasi transportida. Nii veedabki 
Virginia Stella viimased elupäevad kõrvaltoas, 
poolõega haigeolemise seisundit n.-ö. jagades. 
Virginia päevikusissekanded sellest ajast saadik, 
kui Stella haigena mesinädalaid veetmast naasis, 
näitavad, et ta tundis Stella tervise pärast muret. 
Peaaegu iga sissekanne sisaldab nappi märkust 
Stella tervisliku seisundi kohta ning sageli kä 
arstide hinnanguid. Nii mõnelgi korral õn 
tajutav, et Virginia arvates ei kattu arstide opti
mistlik hinnang ja see, kuidas Stella end tundvat 
näib. Stella haiguse lõppfaasi ja surma puudu
tavad sissekanded õn tehtud retrospektiivselt, 
kuna Stella juures viibides tal päevikut kaasas 
ei olnud.

Sissekannetes õn tajutav intensiivne pühen-



dumine iga Stellaga koosoldud hetke ja vaheta
tud sõna meenutamisele. Teistele pereliikmetele 
viitab Virginia nimesid kasutades, Stellale aga 
naissoost asesõna she kaudu, keskendudes 
Stella järkjärgulisele (füüsilisele) eemaldumi
sele Virginiast. Külaskäigu alguses valvab Stella 
Virginiat põetades terve öö oma poolõe voodi 
ääres. Virginia näeb Stellat veel kord vilksamisi, 
siis jääb ainsaks neid ühendavaks kanaliks hääl: 
olles erinevais tubades haigevoodis, pärivad nad 
hõigates teineteise käekäigu järele. Kui Virginia 
päev enne Stella surma oma koju tagasi toime
tatakse, ei jaksa Stella tulla Virginiat ära saatma, 
kuid garanteerib oma emaliku kohalolu omal 
moel, oma karusnahkse keebi kaudu, millesse 
Virginia transportimisel mässitakse.

Stella surma dokumenteeriv sissekanne 
paistab silma mitte ainult kogu haiguse kirjel
dusele iseloomuliku emotsioonide vaoshoituse 
poolest, vaid hääle ja kõneleva mina hajumi
sega: “Kell 3 öösel tulid Georgie & Nessa, & 
ütlesid mulle, et Stella õn surnud - Vaid sellest 
olemegi sellest ajast saadik mõelnud, & võimatu 
õn kirjutada.” (Woolf 1990, 115).5 Kõigepealt 
saab Virginia teate Stella surmast, järgneb nihe 
“minalt” “meiele” ning sissekanne lõpeb umb
isikulises ja elliptilises vormis teadaandega kir- 
jutamistõkkest, mis saab viidata vaid Virginiale. 
Päeviku järgmine, kuupäevaga varustatud lehe
külg õn tühi. Tagantjärele tehtud sissekanded 
11. - 21. juuli kohta näivat püüdvat üles tähen
dada Stella füüsilise kohaloleku hääbumist ja 
selle lõplikku kadu surma läbi. Tühi päeviku- 
leht Stella surmajärgsel päeval tähistab Stellast 
jäänud tühjust ja tühikut, kuhu sõna tungida 
ei saa. Tühjal leheküljel omandab surma fakt 
omamoodi materiaalse kuju, talle eraldatakse 
ruum päevikus.

* * *

Anais Nin alustas päevikupidamist 1914. 
aastal6, kui ta ema pärast isa lahkumist koos 
lastega USA-sse elama asus. Nini algselt prant

suskeelse päeviku esialgseks eesmärgiks oli isa 
kursis hoidmine pere eluga. USA-s asus Anaisi 
ema Rosa Nin-Culmell tütre ja kahe pojaga 
elama New Yorgi eeslinna ning püüdis peret 
vahelduva eduga toita mitmesuguste äriideede 
abil. Nini New Yorgis veedetud noorusiga oli 
küllaltki tugevas kontrastis Euroopas veedetud 
lapsepõlve nii majanduslikus kui kultuurili
ses mõttes luksusliku miljööga. Lõpetanud 
USA-s keskkooli, võttis Nin üksikuid kursusi 
Columbia ülikoolis, kuid päriselt ülikooli 
õppima ei asunud. 1922. aastal kihlus Nin noore 
pankuri Hugh Guileriga, kes pärines heast, kuid 
mitte jõukast USA perekonnast. Hugh vanemad 
olid abielu vastu ning Nin ja Guiler abiellusid 
1923. aastal poolsalaja Havannas ning asusid 
mõne aja pärast elama Pariisi.

Nini varajased päevikud katavad tema 
teismeliseiga ja elu noore abielunaisena detail
semalt kui Virginia Woolfi ja Aino Kallase 
päevikud, sisaldades kä enam kehaga seotud sis
sekandeid. Kõigis neljas köites õn tajutav keha/ 
vaimu terav eristus ning vaimse tegevusega 
seotud tegevuste tugev eelistamine kehalistele, 
olgu siis tegemist majapidamistööde, meele
lahutuste, spordi või enese käsitlemisega keha
lise subjektina. Võttes arvesse Nini hilisemate 
päevikute tugevat kehakesksust, millele tema 
ülivastuoluline ja osaliselt kä skandaalne repu
tatsioon suures osas toetubki,7 õn selline kate
gooriline eristus mõneti hämmastav. Erinevalt 
Virginia Woolfist ja Aino Kallasest õn Anais Nin 
kultuurilukku läinud just tänu oma päevikule, 
kujutades endast 20. sajandi ühte kõige kuul
samat (või kä kurikuulsamat) päevikupidajat 
üldse. Peaaegu fanaatiline päevikupidamise 
harjumus, mille tarbeks Nin muude tegemiste 
arvelt aega pidi võtma, kujunes välja juba üsna 
varases nooruseas. Nini biograafi Deidre Bairi 
hinnangul kippus Nin näiteks teismeliseeas talle 
pandud majapidamistööde kohustusi unarusse 
jätma, et päevikulehekülgedel ennastimetlevalt 
oma ego teenimisele pühenduda (Bair 1995, 
39). Kuivõrd Bairi biograafia puhul õn tegemist



üsna selgelt tajutava halvakspaneva suhtumise
ga biograafia aluseks olevasse isikusse, õn Bairi 
väiteid sageli raske usaldusväärsuse skaalal paika 
panna. Anais Nin ise aga arutleb nii mõnigi kord 
irooniliselt selle üle, et temalt ja ta kahelt vennalt 
vägagi erinevaid asju eeldatakse:

“Pesumasin, pesuseebi lõhn, tolm - kõik 
lämmatas mind! Mäletan, et kord mõtiskle
sin selle üle, kas naine ongi loodud just sel
liseks tööks. Joaquin8 harjutas klaverimängu 
ja mina tegin süüa, olles just lõpetanud tema 
särkide triikimise ja tema sokkide nõelumi
se ehk teisisõnu tegelemise tema füüsilise 
heaoluga. Kui oleksin oma toas kirjutanud, 
poleks ta söönud ja riides ning vormis kla
verit mängima ja komponeerima. Jää aga 
kööki, Mimi, geenius vajab teenindamist” 
(Nin 1982,270).

Siin vastab Nini teemavaldkond n.-ö. 
arhetüüpse naise päeviku temaatikale. Näiteks 
keskendub enamik artikleid 1996. aastal ilmu
nud naiste päevikuid käsitlevas kogumikus 
Inscribing the Daily: Critical Essays õn Womeris 
Diaries just sellele, kuidas naised loovad igapäe
vaelu kajastavat teksti, millised õn sellise teksti 
iseloomulikud jooned, vastuolud, jne. Antud 
juhul õn vahe aga selles, et Nini päevikus õn 
väga selgelt väljendunud teistsugused ootused 
elule ning argielu toimetused õn harva seda 
väärt, et neid päevikus mainida.

Augustis 1922 teeb üheksateistaastane Anais 
oma päevikusse järgneva sissekande:

“Otsides end ja maailma ja püüdes oma 
teadmisi sõnadesse panna, olen jätnud oma 
materjali ilma inimlikust kujust, ehk teisisõ
nu reaalsusest. Olen esitanud kehatuid ideid, 
kirjeldanud emotsioone ilma korraliku 
raamita... Mu lugu puudutab vaid hinge ja 
sisemist elu ning hinge reageeringut välisele 
elule. Tundub, justkui oleksin riskeerinud 
end kaotada kummituste, vaimude ja hin

gede maailmas. Kaotada see jõud, kaotada
oma haare kombatava üle lõppeks katast
roofiga” (Nin 1982,466).

Siin manitseb Nin end pealtnäha selle eest, 
et õn kaotanud sideme reaalse füüsilise maail
maga. Algselt ajendas Nini keha ja vaimu, sise
mise mõttemaailma ja välise reaalsuse suhte üle 
mõtisklema hirm end oma hoolikalt ehitatud 
sisemises vaimumaailmas teistest lootusetult 
eraldada. Keha/vaimu binaarset vastandust 
käsitledes kasutatakse sageli Descartes’i res 
cogitans ja res extensa eristavaid kategooriaid. 
Kartesiaanlik dualism aga eristab teadvuse 
nii maailmast, kehast ja loodusest kui ühis- 
kondlik-kultuurilisest kogukonnast ja otsesest 
kontaktist teiste teadvustega (Grosz 1994, 
7). Keha ja vaimu, vaimse ja füüsilise suhet 
analüüsides jõuab Nin peaaegu arusaamani, 
et niiviisi käsitletuna muutub vaim (teadvus) 
“muust maailmast eraldatud saareks” (Grosz 
1994, 7). Sellegipoolest tunnistab ta vaid paar 
rida hiljem Amieli kuulsale päevikule viidates, 
et tunneb nagu temagi, kuidas ta “iga päevaga 
üha enam hingeks muutub” (Nin 1982, 467) 
ning kuidas ümbritsev maailm vaid “hingesta
mist vajav[aks] mateeria[ks]” (Nin 1982, 467) 
taandub.

Nini varajase päeviku üks lemmiksõnu õn 
“omaette mõtisklema” (ing. k. soliqnalize) ning 
päevik sisaldab arvukate õndsate jõudehetkede 
kirjeldusi, mil Nin end kodutöödest ja muudest 
eksitavatest teguritest vabaks võitles ning oma 
lemmiktegevusele pühenduda sai. Nin peab 
päeviku rolli oma kujunemisel ülioluliseks. 
Päeviku “tagasipeegeldamise võime” õn tema 
jaoks väärt “enam, kui kõik maailma jutlused 
ja nõuanded kokku” ning päevik õn tema 
suurimaks toetajaks naiseideaali saavutamisel 
(Nin 1982, 165). Nini nägemus sellest, milline 
peab olema tõeline naine, ei lange aga kokku 
teda ümbritsevate inimeste omaga. Ärritunult 
kirjeldab ta kohtumist Herbert Ocrese nimelise 
poisiga, kelle Ninile tehtud kompliment -“Oled



imeline tüdruk!” - kutsub Ninis esile pahamee
letormi (Nin 1982, 213). “Ei saa olla,” kirjutab 
Nin raevukalt, “et mu saatus seisnebki selleks, 
et mind peetakse kenaks nukukeseks. Kas pole 
kogu mu tüdrukuiga möödunud naiseideaali 
luues ja püüdes olla selle hariduse, teadmiste 
ja intellekti võludele ülesehitatud ideaali vääri
line?” (Nin 1982,213).

Ikka ja jälle tõuseb Nini mõttekäikudes 
esile kohati lausa kategooriline vastandumine 
kehalisele materiaalsusele: “Primitiivne looma
lik naine, kes elule peale füüsiliste naudingute 
tagaajamise muid eesmärke ei sea ning suhtes 
mehega enamat ei ihalda kui tema meeli rahul
dada - milline takistus õn ta tsivilisatsioonile!” 
(Nin 1982, 517-518). Huvitaval kombel ei ole 
Nini kriitika objektiks sugugi ainult naised. 
Oma tulevasele abikaasale Hugh Guilerile 
heidab ta näiteks ette seda, et mees õn “eelkõige 
puhtalt füüsiline olend” (Nin 1982, 473). Nin 
ei ole rahul sellega, et Hugh laseb oma “ihul 
nii oma mõistust kui emotsioone kui kä oma 
armastust kontrollida” (Nin 1982, 473) Nini 
päeviku kohaselt motiveerib tema keha tema 
käitumist vaid üliharvadel juhtudel. Üliran
geid keha mahasalgamise ja vaimule allutamise 
protsesse järgides paistab Nin oma eeldatavas 
võimes “sellest kõigest kõrgemale tõusta ning 
tegutseda mingi nähtamatu inimlikkust ületa
va jõu ajel” (Nin 1982, 473) peaaegu heroilises 
valguses.

* * *

Tuntud Soome haritlasperekonnast pärit 
Aino Krohn eesti kultuuriruumis põhjaliku
mat tutvustamist ei vaja. Küll aga õn kõnekad 
mõned faktid 20. sajandi alguskümnendite 
ühest mainekamast naiskirjanikust nii eesti kui 
soome kultuuriruumis.

Aastal 1900 (21-aastasena) abiellus Aino 
Krohn Oskar Kallasega, kellest hiljem sai tuntud 
eesti rahvaluuleteadlane, üks “eesti rahvusliku 
teadvuse tugisammastest Vene aja viimased

kaks aastakümmet” (Olesk 1994, 286), eesti
keelse koolihariduse edendaja ja diplomaat. 
Pärast abiellumist kolis abielupaar Peterburi 
ning mõned aastad hiljem Tartusse. Pärjapu- 
nujas kaetud üheksa aasta jooksul lahkus Aino 
Kallas oma kodumaalt, sünnitas neli last ning 
avaldas viis raamatut.

Aino Kallase esimeses avaldatud päevi- 
kuköites Pärjapunuja. Päevaraamat aastaist 
1897-1906 (Kallas 1994) esitatakse küllalt tasa
kaalustatud noore naise arenguprotsess, kus 
oma oluline roll õn nii vaimsel kui kehalisel 
küljel. Päevikuköite esimene pool annab üle
vaate heast perekonnast pärit noore naise tüü
pilisest abiellumiseelsest elust, kus õn esiplaanil 
meelelahutused, mille eesmärgiks õn tutvu
mine tulevase mehega. Kui Virginia Woolfi 
poolvenna George Duckworthi katsed esitleda 
Virginiat ja tema õde Vanessat aristokraatlikes 
ning kõrgema keskklassi seltskondades täieli
kult läbi kukkusid ja Anais Nini iga meelelahu
tusliku ettevõtmise järel kibe kahtlus pureb, kas 
temas mitte üksnes kaunist nukukest ei nähta, 
suudab Aino Krohn sellelaadseid ettevõtmisi 
täiel määral nautida. Päevik sisaldab mitmete 
lõbusate pidude üksikasjalikke kirjeldusi. Üks 
keskseid päevikus kirjeldatud neiuea sündmusi 
õn Aino Krohni seadmine (ülem)pärjapunuja 
(yleinen seppeleensitojatar) kandidaadiks
soomemeelsete promoveeruvate filosoofia- 
üliõpilaste poolt 1897. aasta mais. Oma nõus
olekut kirjeldab Aino Krohn järgmiselt: “Au oli 
liiga ahvatlev. Kujutlesin oma meeles, kuidas 
nad tulevad mulle laulma valgete mütside, 
lehvivate lippudega. Nägin mõttes noid suuri 
inimhulki seismas minu akna all, ja iseennast 
kõikide pilkude sihtmärgina” (Kallas 1994, 7). 
Kindlasti ei hooma Aino Krohn võimalikku au 
vaid välise või kehalise kaudu, samas ei varja 
ta kä selle külje olulisust. Ülempärjapunujaks 
valiti küll rootsimeelsete üliõpilaste kandidaat, 
Aino Krohn aga võttis promoveerumispidustu 
stest osa magister Eduard Reini isikliku pärja- 
punujana. Promoveerumisaktusele minnes



kirjeldab ta kä küllaltki detailselt oma riietust, 
“kergelt kollaka varjundiga kaarja kaelalõike- 
ga” valget kleiti, “hoolikalt kähardatud” musti 
juukseid, rinda kinnitatud “punast roosivääti” 
(Kallas 1994, 10). Riiete ja soengu taustal õn 
siin aimatav autori tunnustav hinnang oma 
kehale, mida hoolikalt valitud riietus peab esile 
tõstma.

Nautides tähelepanu, mis talle välimuse 
tõttu osaks saab, näitab päevik kõrget tead
likkust kä ohtudest, mis sellega kaasas käivad. 
Viibides ühe sugulasega laevareisil Stockholmis, 
pöördub ta poole Drottningholmi ekskursiooni 
ajal üks “peenelt riietatud härra” (Kallas 1994, 
21), tahtes talle üle anda väikest kirjakest. 
Päevik kirjeldab autori segadust sellise pöör
dumise üle:

“Tahtsin [kirjakest] lugema hakata, ikka 
veel üldse mitte taibates tema tagamõtet, aga 
ta takistas seda, vaadates tädi Wenelli poole, 
ja kordas oma küsimust, kas ma oskan saksa 
keelt ja kas elan Stockholmis. Kui vastasin 
jaatavalt, kummardus ta mulle äkitselt päris 
lähedale, nii et tundsin ta kuuma hingeõh
ku, ja ütles kirglikult: “Ich intertessiere mich 
für Ihre Persönlichkeit”. Ta pilk, huuh, kui 
ilge see oli! Punastasin muidugi hirmsasti, 
viskasin paberilipaka ta jalge ette maha ja 
jooksin oma teed” (Kallas 1994,21).

Eeltoodud katkes õn hästi edasi antud epi
soodi silmakirjalikkus, “härrasmehe” sõnades 
väljenduv huvi isiku/isiksuse vastu ning pilgu 
ja hingeõhu kaudu edasi antav hoopis teistsu
gune kontakti otsimise eesmärk. Aino Krohn ei 
lase end vahejuhtumist siiski liigselt häirida ega 
tunne niivõrd piinlikust kui pahameelt, kõige 
enam aga imestust, et selline asi “päise päeva 
ajal” sai juhtuda (Kallas 1994,21).

Tunduvalt suurem õn Aino Krohni nördi
mus esimese luulekogu arvustuste puhul, kui 
luulekogu asemel pööratakse põhitähelepanu 
hoopis autorile kui noorele nägusale naisele :

“Arvustus oli muide nagu lapsele kir
jutatud - Roine vähendas mu vanust kahe 
aasta võrra - või üsna noorele tüdrukule, 
kellele peetakse kohuseks viisakusi öelda 
- välimuse suhteski. Ja ma olin küllalt naine, 
et meelitatud olla, aga keegi teine minus 
solvus neist... Mu välimus, jah! Küllap tean, 
et olen kena ja mulle õn meele järele, kui 
teisedki seda märkavad, aga ma ei lepiks 
sugugi, et ainult seda tähtsaks peetakse” 
(Kallas 1994,26).

Siin õn tegemist feministlike kriitikute poolt 
korduvalt esile tõstetud nähtusega, kus naisau
tori teose kriitikas saab kiituse osaliseks autori 
välimus ning teos muutub teisejärguliseks.9 
Nagu paljud teised naiskirjanikud, ei taha kä 
Aino Krohn sugugi leppida ‘"nägusa luuletüd- 
ruku’” (Kallas 1994, 26) staatusega, keda sugugi 
kirjanikuteed jätkama ei julgustata ning seda 
eelkõige seetõttu, et tema puhul õn tegu noore 
abiellumiseas naisega.

Keha ja vaimu vaheline suhe omandab eri
liselt suure osakaalu Aino Krohni kihluse ajal 
Oskar Kallasega. Siin pakuvad päevikusisse- 
kanded vägagi põnevat võimalust jälgida abielu 
lävel seisva autori kirglikke arutelusid selle üle, 
millised sfäärid millisel viisil peavad väljen
duma naise ja mehe abielulistes suhetes. Aino 
Krohn tunnistab, et õn pidanud eneses võitlema 
“kogu selle valitseva mõtteviisi survega, mis 
ehitab müüri noore tüdruku ümber” (Kallas 
1994, 169). Keskseks küsimuseks õn siin naise 
normikohane käitumismudel selles osas, mis 
puudutab abielu füüsilist poolt:

“Noort tüdrukut kasvatatakse nõnda, 
et ta teadlikult - vähemalt väga harva - ei 
abiellu, ta ei tohi tahta anduda, ta ei tohi 
tunda seda mingi loodusjõuna või nõudena 
eneses. Talle õpetatakse, et see õn parata
matus, millele ta peab alistuma, kuigi see



olekski raske, sest mees ihaldab seda, aga et
see talle enesele midagi tähendaks, seda ta ei
tohi teada” (Kallas 1994,169).

Siin tõuseb esile abielu olemust puudutav 
väga huvitav paradoks. Nagu nähtub päeviku- 
köite avaosast, keerleb seltskonnas debüteeri
nud noore naise kogu elu abiellumise ümber. 
Samas rõhutab Aino Krohn oma aja ühiskon
nas käibivale abielumudelile viidates, et abiellu 
astudes õn naine tegelikult passiivne objekt, kes 
ei avalda abielludes oma tahet, vaid alistub ühis
konna poolt ettekirjutatud normidele. Needsa
mad normid sätestavad kä selle, et intiimsuhtes 
mehega õn nõutav naise jäämine passiivseks 
“alistujaks”.

Kä Aino Krohn õn üles kasvanud, kuuldes 
intiimsuhetest “räägitavat salaja ning varjates 
nagu millestki häbiväärsest” (Kallas 1994, 169). 
Olles kihluseperioodil mehe ja naise suhte ole
muse üle pikalt mõtisklenud, suutmata kõike 
sellest isegi sõnadeks seada (Kallas 1994, 169), 
jõuab ta lõpuks hoopis teistsugusele järeldusele: 
“Ma mõtlesin samuti, aga oma imestuseks hak
kasin tundma midagi muud. Tundsin iha anda 
end täielikult, nii täielikult, et ma otsekui sulak- 
sin teise olemusse, saada teisele nii lähedale, et 
ma ei tunneks piiri tema ja enese vahel” (Kallas 
1994, 169). Säärane arutelu käik näitab autori 
märkimisväärset julgust oma aja moraalinor- 
midele vastu hakata ning neist edasi mõelda. 
Autor tunneb ära ja tunnustab oma iha kehalist 
poolt ning suudab ületada kehalisust tauniva 
keha ja vaimu vastandava mudeli. Märkimis
väärse joonena tõuseb esile kä vastavastatud 
keha fluiidsus, mis avaldub valmiduses ja vaja
duses subjektsusi eristava piirjoone hajumiseks 
või lahustumiseks.

moel. Erinevuste põhjuseks pean nii autorite 
kultuuriruumide erinevat kehalist normeeritust, 
erinevusi autorite positsioonis selles ruumis kui 
kä erinevat päevikuteksti dünaamikat. Virginia 
Woolfi päevikus leidub vaid üksikuid autori 
identiteeti otseselt käsitlevaid sissekandeid. 
Erandiks pole kä keha ja kehalisust puudutavad 
aspektid, mis vaatamata katkendlikule ja vihjeli- 
sele esinemisele olulise teemavaldkonnana esile 
tõusevad. Keha iseloomustavaks põhiomadu- 
seks Virginia Wöolfi noorpõlvepäevikus õn soov 
hoiduda kontaktidest võõraste kehadega ning 
läheduse ja sama füüsilise ruumi jagamise vaja
dus lähedaste inimestega. Anais Nini päevikus 
tõuseb keha teravalt esile keha/vaimu binaarse 
opositsiooni kaudu, kujutades endast autori 
jaoks vaimset arengut takistavat entiteeti, mida 
ta päevikulehekülgedel igal võimalikul viisil üle
tada püüab. Kuivõrd päevikuteksti keskmes õn 
just konflikt eri pooluste vahel, teeb lahenduse 
otsimise protsess autori poolt ülima eesmärgina 
tajutava vaimsuse ja intellektuaalsuse kõrval 
hästi nähtavaks kä salatud ja mahasurutud 
kehalise poole. Aino Kallase noorpõlvepäevik 
annab siinkäsitletud kolme autori päevikust 
kõige harmoonilisema käsitluse keha(lisuse)st 
kui subjektsuse täieõiguslikust osast. Olles 
hästi teadlik binaarsust loovaist ühiskondlikest 
normidest, otsib Aino Kallas just enesele sobi
vat ning oma subjektust loovat kehalisusetaju, 
mis leiab selgeima väljenduse abiellumiseelses 
kehalise ja vaimse poole lahutamatu seotuse ja 
teineteisesse sulandumise tajumises.

* * *

Kehalisus ilmneb Virginia Woolfi, Anais 
Nini ja Aino Kallase noorpõlvepäevikuis iden
titeeti kujundava subjektsuse osana erineval



Märkused

1 Päevaraamatu kui naisele omase ja “naiseliku” auto
biograafilise žanri üle olen pikemalt mõtisklenud 
oma artiklis “Teemandid tolmuhunnikus ehk kuidas 
vaadelda naiste päevikuid” (Kurvet-Käosaar 2003a), 
lehekülgedel 183-187.

2 Vt. Makkonen 1999.

3 Soomes avaldati päevik esmakordselt 1952. aastal 
(Kallas 1952).

4 Woolf kirjutab sellest ise alles elu lõpul, postuumselt 
ilmunud autobiograafilises visandis Moments of Being 

(1985). Seda teemat puudutavad peaaegu kõik hilise
mad Woolfi biograafiad, üks varasemaid ja põhjaliku
maid käsitlusi, Virginia Woolf. Thelmpact of Childhood 

Sexual Abuse õn Her Life and Work (1989) pärineb 
Louise DeSalvo sulest. DeSalvo lõhub kä müüdi Virgi
nia Woolfi lapsepõlvekodust kui turvalisest ja harmoo
nilist arengut soodustavast miljööst, tuues nähtavale 
pea kõiki perekonnaliikmeid, eriti aga Woolfi vane
maid puudutavaid teravaid vajakajäämisi.

5 “At 3 this morning, Georgie & Nessa came to me, 
& toid me that Stella was dead - That is all we have 
thought of since, 8c it is impossible to write of“ (Woolf 
1990: 115).

6 Päevik aastatest 1914-1920 kannab nime Linotte: The 

EarlyDiary of Andis Nin. Nagu teisedki Nini noorepõl
ve päevikud, avaldati kä Linotte postuumselt.

7 Nini reputatsiooni ja tema päeviku retseptsiooni puu
dutavaid küsimusi olen pikemalt käsitlenud artiklis 
Kurvet-Käosaar 2003b, 64-78.

g
Anais Nini noorem vend.

9 Vt. näiteks Atwood 1996,105.
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Ajakirja Siluett kas
vatuslikust rollist 
ilmumise esimesel 
viisaastakul (1958- 
1963)
Loone Ots

Sissejuhatus: nõukogude 
ideoloogia, naine ja mood
Juba 1848 püstitasid Marx ja Engels “Kom

munistliku Partei manifestis” teesi “kodanlikust 
perekonnast” ja naise allasurutud rollist senises 
maailmas. Nõukogude Liidus käibis ametlikult 
arvamus, et nüüd õn naine sellest ikkest igave
seks vaba. Kohe pärast võimuhaaramist hakati 
kujundama uut naisetüüpi, kelle paradigma 
järk-järgult muudeti. Põhiideoloog Lenin käsit
les naisküsimust kokku kahekümne üheksas 
artiklis, mis ilmusid aastail 1899-1922. Vene 
Sotsiaaldemokraatliku Töölispartei programm, 
mis ilmus jaanuaris-veebruaris 1902, sätes
tas, et naised saavad valimisõiguse ja õiguse 
olla valitud, samuti tagatakse võrdsus kõigile 
kodanikele, sõltumata nende soost, usust või 
rassist. Elualadel, kus domineerib naiste töö, 
seatakse sisse naisinspektorite järelevalve ning 
naistele keelatakse töötamine nende tervist eriti 
kahjustavatel aladel. Vestlustes Clara Zetkiniga 
rõhutas Lenin naise vabastamist “majapidami
se orjusest ja mehe sõltuvusest”, kuid kinnitas 
naise kui ema rolli säilimist ning kavandas selle 
jaoks laialdase tugisüsteemi. Tegelikult hakkas 
Peatselt saabuval stalinismiajastul kehtima nõu
kogude topeltstandard: naistele anti meestega 
võrdsed karjäärivõimalused, kuid samas võeti

loendamatutelt naistelt poliitilistel põhjustel 
(kulaklik või suurkodnalik päritolu; need, kes 
mahtusid eriti armastatud termini “rahvavaen
lase sugulane” alla jpt.) lubatud võimalused 
ära. Nõukogude naispaariatest said teenijad 
emantsipeerunud nõukogude naiste majades, 
kus nad täitsid nende asemel majapidamise ja 
lastehooldusega seotud “klassikalisi” naisteüles- 
andeid (Wood 1997).

Ilu poolest “uus naine” silma ei paistnud. 
Tähtis oli tööviljakus ja poliitiline teadlikkus, 
välimus jäi kõrvaliseks või isegi taunitavaks: 
“[naiste] kongress ei ole salong, kus naised 
hiilgavad oma graatsiaga, nagu seisab romanssi
des.” (Zetkin 1940,323). Stalini aeg jätkas naiste 
üldise tööhõive edendamist, seda mitte niivõrd 
naiste emantsipeerimise, kui industrialiseerimi
se vajaduste huvides (Lapidus 1978; Needham 
2000). Esimese viisaastaku ideaalnaine välimust 
ei edendanud: mehelik rõivas ja hoiak oli polii
tiliselt kindlam. Nõukogude naisteajakirjad, 
linnanaistele suunatud Rabotnitsa ja maanaiste 
Krestjanka, esitasid riiklikul tasandil ettevalmis
tatud “uue naise” imagot, näidates oma fotodel 
mitmesugustel, sageli meeste aladel töötavaid 
naisi. Tähtis oli tööprotsess, naistöötajate riietus 
ja mood ei olnud pressi seisukohalt üldse oluli
ne ja seda ei tähtsustatud (Attwood 1999). Sta
lini ajastu naine pidi pressifotodel vältima mis
tahes koketeriid, igasugust vihjet seksuaalsusele 
(Azgikhina 1996). Järk-järgult hakkas välimus 
naisi taas huvitama, meenutagem nt. A. Tolstoi 
jutustust “Siug”. Kä lääne külalised märkasid, 
kuidas nõukogude naistöölised vahtisid ahnelt 
uusimaid moode, ning järeldasid, et “Moskva 
tehasetüdruk õn sama agar end ehtima kui 
daam Park Avenuelt” (Bourke-White 1932). 
Siiski käsitles ametlik seisukoht moodi väike
kodanliku nähtusena, naisi, kes moest huvitu
sid, käsitles meelsasti satiir (Ellotška Štšukina). 
Teisalt riietus kõrgem seltskond ikkagi võimali
kult lääne moe järgi ning näiteks 1930. aastail 
külastas Moskvat kuulus moelooja, sürrealistide 
sõbranna Elsa Schiaparelli (Hilgner 2003).
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Kandes ideoloogia, naise ja moe vahekorra 
küsimuse Eesti NSV algusaastatesse, saab tähel
dada järgmist. Eesti naistele oli naisküsimuse 
marksistlik-leninistlikke käsitlusi tutvustatud 
juba 1907. aastast (Zetkin 1907). Nõukogude 
Liidus üllitati Kominterni algatusel mõningaid 
vastavaid väljaandeid (Lenin 1925; Zetkin 
1925). Nõukogude Eesti tekitamise järel esitasid 
1940.-41. aasta naisteajakirjad suuremahuliselt 
Lenini, Zetkini jt. suhtumist naisesse ning nais- 
küsimusse. Kä eesti ajakirjanduses vahetas tubli 
töönaise kuvand välja kauni jõudenaise oma. 
Koos keelatud kodanliku naisetüübiga kadusid 
esialgu kä käitumist, hügieeni ja moodi käsitle
vad kirjutised. Eesti NSV-s ei läinud aga kaua, 
kui naiste ilujanu uuesti pead tõstis ja isegi sel 
määral, et hakati lubama eraldi moodidele 
Pühendatud ajakirju. Stalini ajal ei kujutanud 
need partei joonele mingit ohtu. 1950. aastate 
lõpu sula tõi aga rambivalgusse uue, seninäge
matu ambitsiooniga ajakirja Siluett. Pealtnäha 
moeajakiri, võttis see väljaanne ette vana, “ko
danliku” “eestiaegse” naise taasloomise, vahe
peal põlu all olnud käitumisnormide, hügieeni- 
harjumuste ja maitseka, läbimõeldud riietumis
stiili ja paljude muude juba pooleldi unustatud 
tarkuste õpetamise, mille abil kujuneb naine kui 
harmooniline isiksus.

Silueti eelkäijad ning asuta
mise tingimused
Eesti naisteajakirju õn aegade jooksul 

°lnud üsna mitmeid, alates teedrajavast Lin
dast ning lõpetades väliseesti Triinuga. Nende 
Wahele mahuvad suure levikuga Taluperenaine 
ja Maret, vähemtuntud Naesterahva (hiljem 
Naiste) Töö ja Elu, Kodukolle jmt.

Õn märkimisväärne, et esimese iseseisvuse 
ajal ei olnud Eestis ühtki ainuüksi moele pühen-

■ Moejoont järgiv töökittel kuulub mitte lihtsalt 
maakohta, vaid kolhoosikülla. Siluett, kevad-suvi, 

1959

datud ajakirja. Moode avaldati naiste-, meelela
hutus- ja pildiajakirjade (lisaks mainituile veel 
nt. Nädal Pildis, Huvitav Žurnaal) veergudel. 
Millist rolli mängis muutuv mood toonases 
ühiskonnas? Tundub, et pole põhjust käsitleda 
Eesti moodi väljaspool üldist moeteooriat.

Sotsioloogilised moeuuringud järgivad 
peamiselt kaht teemat: sotsiaalset kontrolli ja 
sotsiaalset muutust, mida mood kajastab. Kont
rollile keskenduv suund tegeleb põhiliselt küsi
musega, kui suurel määral lubab mood inno
vatsiooni (kõrvalekallet kehtivast harjumusest) 
ja kui palju sõltuvad uuendused juba olemas
olevast, käibivast tavast. Põhiliselt tegeldakse 
kolme küsimusega: 1. kas mood peegeldab 
sotsiaalset struktuuri või õn, vastupidi, võrduse 
ilming (moemuutustele allutakse ühtemoo
di, sõltumata staatusest); 2. milline õn vormi 
(univormi) ideoloogiline tähendus; 3. kuidas 
käsitleda moemuutustele alluvaid inimkehaga 
seotud muutusi (tätoveerimine, augustamine, 
kosmeetiline kirurgia): kas neid tuleks käsitleda 
võimuaktina, mille kaudu saavutatakse kontroll 
objekti keha üle, või õn tegemist patriarhaalse 
ideoloogia hilise/anakronistliku avaldusvormi
ga (McVeigh 1997)?

Teine koolkond huvitub moest ja kihistumi
sest. Teoreetikud nagu Veblen ja Simmel näevad 
erinevuste olemasolu ühiskonnas ja ühiskonna 
kihistumist kui moe olulisi eeltinguimusi. 
Smelser ja Blumer käsitlevad moodi kui kollek
tiivse käitumise avaldust: see ei seostu muutus
tega sotsiaalses korras, vaid õn “positiivse soovi 
täitumine”. Selle teooria kohaselt ei järgi inime
sed moodi mitte selleks, et sarnaneda sotsiaalse 
kõrgkihiga, vaid selleks, et “olla moodsad” 
tajuda ennast osana oma ajast. Uurides moe ja 
kihistumise suhet järeldas Fred Davis, et mitte 
ainult kõrgmood ei degradeeru massimoeks, 
vaid üpris tihti saab uus mood alguse just hie
rarhias all olevast sotsiaalsest kihist, ülemkiht 
hakkab jäljendama alamkihi välimust, pida
des seda atraktiivseks alternatiiviks (McVeigh 
1997). Teised, nagu Diane Crane (Crane 2000)



näitavad, et tarbimisühiskond ongi asendanud 
ühiskonna klassid “elustiili gruppidega”. Sellele 
käsitlusele vastanduvad nt. Bourdieu (1984) 
ja Baudrillard (1993), kelle jaoks sotsiaalne 
hierarhia peegeldub subtiilsuse, rafineerituse, 
peenutsemise kultiveerimises, algul hariduse, 
seejärel juba tarbimisharjumuste kaudu. Sellel 
omakorda põhinevad nähtavad sotsiaalsed 
muutused.

“Tootes” mudeli moodsust, annab 
moetööstus sellele sotsiaalse staatuse, st. 
seisundi, mis õn seotud ühiskondlikult 
tunnustatud näitajatega, mida vaadeldakse 
kui sotsiaalseid hüvesid. Mood väljendab 
prestiiži, see omakorda rikkust ja autoriteeti. 
Isegi abstraktne mudel (mitte selle reaalne 
maksumus, firmamärk vms.) evib “virtuaal
set” sotsiaalset staatust, mis kuulub nimelt 
talle, sõltumata sellest, kas seda hakkavad 
kandma reaalsed inimesed, kas see õn ker
gesti “konverteeritav”, et esindada reaalset 
sotsiaalset staatust prestiižsuse seisukohalt.” 
(Jatina 1998).

Siit jõuame küsimuseni, kuidas avaldus 
mood ja millist rolli kandsid moeajakirjad 
Nõukogude Liidus. Stalinismi ajastul eiras 
Nõukogude võim moodi kui ühiskonnaelu osa, 
lähtudes osalt 1860.-70. aastate nihilistlikust 
naisekäsitlusest, osalt soovist erineda läänest, 
kus justkui oleks tähtsaks peetud ainult inimese 
välimust, hoolimata sisemisest ilust. Muidugi 
elas enamik nõukogude naisi nii suures vae
suses, et riietuse küsimus oli viimasel kohal. 
Riietuse kehvus sõltus kä tarbekaupade defitsii
dist. Nagunii ei astunud NSV Liit kapitalistliku 
maailma arenenud riikidega ühte sammu. Isegi 
kõrgkihini jõudsid lääne moeuudised hiline
misega. Nõukogude moe mahajäämust lääne 
omaga võrreldes ja naiste viletsat välimust 
õn kirjeldanud paljud NSV Liitu külastanud 
välismaalased. 1939.-40. aastal Eestisse asunud 
nõukogude naised olid moest äärmiselt vähe

teadlikud. 1940. a. suvel Moskvat külastanud 
Eesti NSV delegatsioon märkas umbes nelja
aastast vahet enda ja Nõukogude riigi naissoost 
esindajate vahel. Sidudes Eesti Nõukogude riigi 
ideoloogilisse konteksti, ei suudetud siiski kus
tutada ajaloolist mälu ning püsima jäi arusaam 
naisest kui haritud ja moeteadlikust ühiskonna
liikmest, kelle jaoks töö ja vaimse ning ühis
kondliku arengu kõrval õn tähtis kä esteetika, 
välimus.

1948. a. hakkas ilmuma esimene Nõukogu- 
de-aegne, kuid kä esimene ainult moele pühen
datud kakskeelne väljaanne pealkirjaga Moed 
(vastutav toimetaja Elts Ristmägi, keda tunne
me luuletaja Muia Veetammena), kuid see suleti 
kultuurirepressioonide käigus. 1951. aastast 
kuni 1957. aastani ilmus kakskeelne Moealbutn 
(esiknumbri kaanel kirjas olev 1952 tähistab, et 
album näitab järgmise aasta kevad-sügis-, suve- 
ja talvemoode). Seda toimetas Melanie Kaarma, 
kes oli kä peakunstnik.

Meenutame hetkeks, milline oli nende 
moeväljaannete poliitiline programm. 1948. 
a. Moed algab tsitaadiga “viie aasta plaani 
seadusest”: “...saavutada ... tarbimisvahendeid 
tootva tööstuse tõus Nõukogude Liidu rahvaste 
materiaalse heaolu tagamiseks ning meie maal 
tähtsamate tarbe-esemete külluse loomiseks” 
(Moed 1948, 2). Konkreetne mood õn “enne
nägematu töövaimustuse” tagajärg: “Iga kuuga 
suurendab Nõukogude rahvaste tootmistegevus 
väljalastava toodangu hulka, tõstab töötajate 
heaolu taset ja sunnib mõtlema nõukogude 
inimese rõivastuse stiilile ning lõikele... Riietuse 
nõukogude stiil peab erinema välismaa moest, 
mis ei sõltu otstarbest, vaid konkurentsi seadus
test. Meie loome oma riietuse stiili, mis vastab 
nõukogude inimese iseloomule ja tegevusele. 
Lihtsates vormides peitub ülim ilu ja elegants 
... Kuid see lihtsus ei pea olema primitiivne ega 
labane ... Mõned meie modelleerijad ei suhtu 
tihtipeale küllalt kriitiliselt niinimetatud “lääne’ 
moodidele ega kasuta küllaldaselt rahvusliku 
riietuse motiive, samal ajal kui me kõik oleme



vaimustatud rahvarõiva mustrist või moder
niseeritud riietuse rahvapärasest lõikest. NSV 
Liidu rahvaste kaunist rahvuslikku ornamenti 
võib laialdaselt kasutada kleitide, sallide, kootud 
esemete, trikotaaži ja peakatete kaunistamiseks 
... Meil õn juba nüüd, ühenduses kaubanduse 
laialdase arenemisega palju võimalusi, et nõu
kogude inimese riietus saaks mitmekesiseks 
ja elegantseks. Käesolev album õn Eesti NSV 
Kohaliku tööstuse ministeeriumi esimene katse 
nietusmudelite loomisel ... Rühm eriteadlasi, 
kes töötas mudelite kallal, katsus moodsa lõike 
nõudeid ühendada eesti rahavarõiva lõike ja 
mustriga. Need katsed lõppesid mõningate saa
vutustega ... Praegu püüame anda nõukogude 
mudelites ainult kõige paremat. Nõukogude 
tarbija esitab kergetööstusele üha suuremaid 
nõudmisi ja need nõudmised tuleb rahuldada.” 
(ibid.) Niisiis peetakse oluliseks rõhutada nõu
kogude inimese, nõukogude tarbija olemasolu, 
nõukogude kaubanduse edenemist, siduda 
igapäevane mood tööstusega, viidates indust
rialiseerimise programmile, ning lõpuks ikkagi 
rõhutada “meie” ja “nende” eesmärkide erine- 
vust. Muuseas ei esine esimese moepääsukese 
juhtkirjas kordagi Stalini nimi. See-eest algab 
1951. a. taastatud Moealbumi esimene number 
hoopis käredamalt: “Lenini-Stalini partei
juhtimisel ehitab nõukogude rahvas uut, kom
munistlikku ühiskonda. Selle eesmärgi saavu
tamisel õn töötav rahvas saavutanud uusi töö
võite pärast Suurt Isamaasõda. Edukalt täideti ja 
ületati sõjajärgne viie aasta plaan. Erilist rõhku 
pandi rahvamasside vajaduste rahuldamisele 
laiatarbekaupadega, nende materiaalse heaolu 
taseme tõstmisele. Nõukogude rõivastuskunst, 
nagu teisedki kunstialad, põhineb täielikult sot
sialistliku realismi printsiibil. Ta erineb põhjali
kult kapitalistliku Läääne moeloomingust, mis 
teenindab vaid ekspluateeriva vähemiku huve.” 
(Moealbum 1952,1).

Lühidalt öeldes lükkavad kaks esimest nõu
kogude moelehte kindlalt tagasi igasuguse vihje 
sotsiaalse staatuse seotusele nõukogude moega,

nagu kä vähimagi viite Diori new hokile, mis 
1940. aastate lõpust vallutas kogu maailma. 
Vahest juhuslikult, võib-olla mitte ei kohta me 
kummaski albumis kordagi new looki kuulsat 
valget täppi mustal taustal (v. a. üks töökleit 
1948. a. mudelite seas); üldse näeme täppi vaid 
teisejärgulistel rõivastel (põll, hommikumantel). 
Kä Diori kaharaid tüllist seelikuosaga õhtukleite 
ei tutvustata ametlikes moeväljaannetes, kuigi 
kunstnikud õn olnud neist teadlikud, sest 1949. 
a. Eesti Naine esitab ühel tagakaanel karikatuure 
uuest lääne moest.

Rõhutatult ideoloogiline õn poliitiliste 
repressioonide kõrgajastul ilmunud Moeal
bumi esiknumbri esikaas: taastatud “Estonia” 
teatri taustal seisab Tallinna peaväljakul kaks 
hästiriietatud naist, näoga lugeja poole. Pärast 
kärarikkaid dokumentaalkroonikate filmikaad
reid 1950. aasta aprillis teadis küllap iga lugeja, 
et naised ei vaata mitte teda, vaid pöörduvad 
Lenini ausamba poole, nende kaunis rõivastus 
õn riigi rajaja kingitud hüve. Ühtlasi esitab 
kaanepilt vaevumärgatava kahemõttelisuse: joo
nistaja, kunstniku positsioon õn eelnevast tule
nevalt seljaga Juhi poole. Kõrge poliitilisusega 
õn kä ajajärgule tüüpilised “vennasvabariikide 
rahvakunstist” (neenetsi, usbeki jne.) inspiree
ritud naiste kostüümid ja kleidid. Oli ju sel ajal 
internatisonaalsuse edendamine kohustuslik 
ükskõik missuguses nõukogude naisele mõel
dud ajakirjas (nt. kudumite mustrid Nõukogude 
Naises), kuigi adressaat sellest eeldatavasti ei 
huvitunud.

Albumite sisu vaadates selgub, et tasakaal 
võimu nõutud ideoloogia ning albumi loojate 
eesmärgi vahel õn mõnigi kord ohtlikult nihkes. 
Nii näeme 1948. a. albumis ülišikke meesteüli- 
kondi, kaasa arvatud frakk ja smoking, mitmed 
naised aga näevad välja nagu daamid, kandes 
“taftmuareest õhtukleite”, “jakktegumoes õhtu
kleite helmestikanditega” “drapeeritud žoržetist 
või sifoonist õhtukleiti” ja mitmesuguseid kasu
kaid. Viimaste puhul tõuseb kunstniku mina 
esile kujutatud Kunstihoone kujutises joonise



Kergest villasest riidest tlnavakostüüm. Lühike 
sirgeiõlkeline Jakk. rinnal suured pealeömmeldud 
taskud. Trapetsllõlkelise seeliku peal kantiiv sirge 
pluus õn puuvillasest riidest /T. Aren

Kaanefotol:
3uuvlllasest riidest suvekomplekt. Kerge kraeta 
nantel mustrilisest pressitud satlflnlsl. Kolmvee- 
andplkad varrukad madalail õtsa õmmeldud, 
vtoodsajonneline kõrgendatud pihaga kleit ja



taustal. Kahtlemata ideoloogilise surve mõjul 
õn kasukas kui liiga hinnaline ja sellest johtuvalt 
kapitalistlik moeelement 1952. a. Moealbumist 
välja jäetud. Õhtukleitide valik õn veelgi pre
tensioonikam kui eelmises väljaandes, kä klei
tide kandjate poosid meenutavad 1930. aastate 
filmitähtede omi. See-eest õn ära jäetud kogu 
meestemoodi käsitlev osa. Nõukogude töölise 
imago ei käinud tõesti kokku hästiõmmeldud 
ülikonnaga Tundub, et ideoloogia rääkis ise
endale vastu: et välist külge ei peetud oluliseks, 
polnud justkui põhjust teha takistusi selle eden
damisele, kä läänelikus suunas.

1953. a. suri Stalin. 1956. a. veebruaris mõis
teti isikukultuse liialdused ettevaatlikult hukka. 
Siit alates lubati Eestis nagu mujalgi järk-järgult 
taastada mõned vähem olulised aspektid aja
loolisest, sealhulgas kultuurilisest mälust. Nikita 
Hruštšov hakkas taassõlmima sidemeid Lääne
ga. Sestap tohtis teatud piirini tutvuda kä lääne 
kultuuri II maailmasõja järgsete saavutustega.

Kui lähtuksime käsitlusest, mille järgi men
taliteet õn kompleks hoiakuid ja ootusi tõeluse 
kohta, mida kultuuri kaudu vahendatakse 
põlvkonnalt põlvkonnale, näeksime 1930. aas
tate naiselikkuse säilumist 1950. aastate naiste 
mentaliteedis, edastatuna just suulise pärimuse 
kaudu. Eestis oli mälestus nõukogude-eelsest 
kultuurist säilinud eredamalt kui seal, kus nõu
kogude võim oli kehtinud kakskümmend aastat 
kauem. Kuid veel olid elus, ja mis peaasi, teo- ja 
loomevõimelised, mitmed esimese iseseisvuse 
aegsed tooniandjad moe, aga kä käitumise, 
kasvatuse ja üleüldse ladylike-oleku alal. Kä uus, 
pärast sõda kasvanud naiste põlvkond oskas 
Veel väärtustada “vana” mentaliteeti. Moealbum 
ilmus 1957. aastani. Väärib tähelepanu, et 1957. 
a. suvenumber ilmub ENSV Kommunistliku 
Noorsooühingu egiidi all, seega ei lange vastu
tus läänelikult kaharate seelikuosade eest Eesti 
NSV Kommunistlikule Parteile.

■ Vanad väärtused tulevad tagasi: Bonnie ja Clyde’i
imago elustab mälus ununenud kolmekümnendad

Venuse sünd
Kahepoolses koostöös moeloojate ning 

ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Kergetöös
tuse Valitsuse vahel loodi samal, 1957. aastal 
Tallinna Moemaja. 1958. aastal pani Moemaja 
aluse uuele moeajakirjale Siluett. Olemuselt 
erines Siluett algusest peale järsult endistest ja 
olemasolevatest moeajakirjadest. Eesmärk ei 
olnud ainult uute moodide ja nende lõigete 
vahendamine, vaid harmooniliselt ja igakülg
selt arenenud naiseliku vaimsuse kujundami
ne, aga samuti moodsa esteetika paradigma 
vahendamine, kokkuvõttes lugeja suunamine 
tagasi vanade väärtuste juurde, arvestades uut 
konteksti. Siluetist sai sulaaja vaimsuse kandja, 
mille tähtsus võis olla suuremgi, kui näiteks eri
alaselt rahvuslikul Keelel ja Kirjandusel, kuivõrd 
lugejaskond oli Silueti puhul suurem ja lugejate 
suhtumine emotsionaalsem, seega vahetum ja 
isiklikum kui erialateadlaste oma. Silueti vaim
suse avaldusi oli hästiriietatud naiste kujul kerge 
näha kõige argisemas keskkonnas.

Siluett ilmus aastatel 1958-1992, sagedu
sega algul kaks, hiljem neli korda aastas. Algul 
oli Siluett ükskeelne, venekeelse vahelehega. 
Alates teisest numbrist kirjastati Siluetti nii eesti 
kui vene keeles. Eestikeelse Silueti trükiarv oli 
30 000, hilisematel aastatel umbes 52 000, vene
keelse oma ulatus 250 000-st 300 000-ni, 1978. 
a. Nõukogude Eesti andmeil 223 000 eksemplari. 
Alates 1962. aastast ilmus kord aastas Silueti las- 
telisa Laste Siluett, mille trükiarv oli 25 000, ning 
alates 1964. aastast lisaväljaanne Töö- ja teenis- 
tusrõivad (kord kolme aasta jooksul tiraažiga 
20 000). Arvestades statistilisi andmeid naiste 
arvu kohta Eestis, oli 15-aastaseid ja vanemaid 
naisi 1959. a. rahvaloenduse järgi 538 799. 1970. 
a. rahvaloendus andis tulemuseks 637 856. 
Jagades üle 15-aastaste naiste arvu ajakirja 
trükiarvuga, saame ümardatult üks eksemplar 
Siluetti 10 naise kohta vaadeldava perioodi algul 
ning üks eksemplar 12 naise kohta selle lõpul. 
Liialdamata võib öelda, et Siluett kuulus naiste 
oluliste teabeallikate hulka, jäädes maha ainult



kuukirjast Nõukogude Naine, mille trükiarv oli 
120 000 ja mida tuli ligikaudu üks eksemplar 
nelja ja poole, hiljem üks eksemplar viie naise 
kohta. Kaks vaadeldavat ajakirja olidki ainsaks 
otseselt naisele adresseeritud meediakirjavaraks 
Nõukogude Eestis. 1990. aastaks nende trükiar
vud kasvasid, jõudes Silueti puhul 38 000-ni ja 
Nõukogude Naise puhul 156 800-ni.

Silueti esimese viie aasta põhitegijate hulgas 
oli tänaseks kuulsaid nimesid. Peakunstnik Helga 
Maranik (1924-1987) oli õppinud Riiklikus 
Tarbekunsti Instituudis (ERKI-s) ja lõpetanud 
selle 1952. a. Enne tööleasumist Siluetti töötas 
ta Klementi-nimelises õmblusvabrikus. Moe- 
ajaloolane Eneken Helme näeb just Maranikku 
ajakirja kunstilise suuna ning hea maine kujun
dajana. Silueti koostaja oli tuntud stsenograaf ja 
kostüümikunstnik Mari-Liis Küla (s. 1924), kes 
oli samuti lõpetanud ERKI 1952. a. ning kellel 
oli lavakunstniku kogemus Rakvere Teatrist ning 
Draamateatrist Tallinnas. 1962-65 töötas Küla 
Silueti kõrval kä “Vanemuise” kunstnikuna, edas 
pidi Noorsooteatris ja Draamateatris. Mood kui 
julge eksperiment, moejoonise sageli silmatorkav 
lavalisus Siluetis võivad olla eeskätt tema teene. 
Lygia Habicht (s. 1925) oli õppinud arstitea
dust, kuulus samuti ERKI 1952. a. lendu, töötas 
1957-62 Tallinna Moemajas, 1962-64 Silueti 
toimetuses, 1964-90 Tallinna Kunstiinstutuudis. 
1964. aastast oli Habicht Kunstnike Liidu liige. 
Juba 1958. a. Brüsseli maailmanäitusel esitas ta 
kaks rõivamudelit, mis said Kunstitoodete Kom
binaadi väljapanekus kuldmedali. Lehti Heapost 
(s. 1939), töötas 1959-63 Tallinna Õmblusvab
rikus “Lembitu”; muuseas ei maini EKABL teda 
üldse kui Silueti kunstnikku. Aastatel 1958-66 
oli Tallinna Moemaja kunstnik kä 1925. a. sün
dinud Elga Leškin (ajakirja venekeelses variandis 
Leškina), kes samuti esines rõivakollektsioonide- 
ga nii Eestis kui väljaspool NSV Liitu. 1958-71 
töötas Moemajas Oivi Vare, kes 1967. a. sai 
peakunstniku asetäitjaks. 1970-te ja järgnevate 
aastate tuntumaid moekunstnikke Mari Kana- 
saar (s. 1937) oli Silueti palgal 1965. aastast, kuid

■ Modell kunstinäituse keskkonnas. Taustale õn 
teadlikult valitud moodsad, stalinistliku realismi 
kaanonit eiravad taiesed. Siluett, sügis-talv, 1959/60

esines joonistega juba varem, enne ERKI lõpeta
mist 1962. a., näiteks 1961. a. numbris. Teistest 
kaastöölistest võib mainida K. Hmelnitskajat, D. 
Isokit, S. Remmet ja eesti rahvarõivaste eriteadlast 
Saima Loiki. Veel väärikam oli Silueti toimetuse 
kolleegium: Mari Adamson, tuntumaid tarbe- 
kunstnikke, ERKI dotsent, hiljem professor, 
tekstiilide ning kangakudede ekspert, kellel oli 
noorusest olemas kä moeateljees töötamise prak
tiline kogemus; Natalie Mei, esimene otseselt kos
tüümile pühendunud eesti teatrikunstnik, ERKI 
tekstiilikateedri juhataja; Karin Siim-Juse, eesti 
moekunsti teerajajaid, 1930. aastate moejooniste 
autor (kas temalt, Huvitava Zurnaali kunstnikult, 
pärinebki Silueti määratlus Tallinna Moemaja 
moežurnaaR), kostüümikunstnik “Vanemuises” 
ja “Estonias”, ateljee “Mood” kunstnik kuni aas



tani 1960. Siim-Juse sai kuulsaks kui ooperi- ja 
operetikostüümide autor, just tema põhimõte oli 
rõhutada kostüümi/riietuse abil kandja isikupära, 
talle oli iseloomulik julge joon ning “mahlakas” 
värvikäsitlus. 1959. a. avaldas Siim-Juse raa
matu Figuur ja mood, jäädes nimetatud teemat 
käsitlema kä Siluetis. Veel kuulusid kolleegiumi 
graafik Vive Tolli, elukutselt vabakunstnik, ning 
sisekunstnik Maimu Plees, kes töötas vahe
aegadega kombinaadis “Ars”. Vähem tuntud õn 
teised kollegiumi liikmed, nagu A. Burlaka. Mehi 
kollegiumis ega kunstnike hulgas teadaolevalt 
polnud, erandiks A. Raagna kujundatud lehe
külg 1960. a. kevadsuvel. Meesteriietega tegelesid 
mõned meesterätsepad (E. Suban, H. Kadak, M. 
Andreesen) ning konstruktorid (R. Kallas). 1960. 
aastate numbrid konstruktoreid enam nimeliselt 
ei esitle.

Torkab silma, et mitmed kolleegiumi liikmed 
olid sündinud 20. sajandi alguses, kuna teised 
liikmed ning kunstnikud olid põhiliselt kahe
kümnendate aastate teise poole lapsed. Nii oli 
esindatud kaks põlvkonda: üks, kes oli elanud 
ja töötanud iseseisvuse ajal täiskasvanuna, ning 
teine, kes mäletas “Eesti aega” lapsepõlvest. 
Puudus noorema keskea poliitiliselt raskeima
tes tingimustes elanud põlvkond. Silueti kuulsa 
imago lõid “eestiaegsed” kunstnikud ja nende 
õpilased. Milline oli nende ja nende loomingu 
kohustuslik poliitiline suundumus?

Ideoloogiast
Parteilisus Siluetis

Eelpool nimetatud hoiakute valguses õn 
põnev uurida sulaaja uut moekäsitlust, jälgida 
ideoloogilist kreedot Silueti esimeses numbris. 
Lühendatult kõlab kreedo nii:

“Lähtudes NKLP XX kongressil püsti
tatud ülesannetest järjekindlalt laiendada 
laiatarbekaupade tootmist, avardades nende 
sortimenti ja tõstes kvaliteeti, alustas Eesti

NSV Ministrite Nõukogu otsuse põhjal 
hiljuti tööd Tallinna Moemaja. Käesoleva 
numbriga jõuab lugeja kätte Tallinna Moe
maja häälekandja Siluett... Need mõlemad 
sammud näitavad üldise heaolu tõusu ning 
kõnelevad partei ja valitsuse tähelepaneli
kust suhtumisest laiade hulkade kasvanud 
vajadustesse. Silueti sihiks õn rõivastuskul- 
tuuri tõstmine. See õn ülesanne, mida saab 
lahendada ainult üldise sotsialistliku kul
tuuri raames. Meie ühiskonnale õn võõras 
sisemiselt tühi inimene, kellele rõivastus õn 
eesmärgiks omaette, samuti õn talle võõrad 
kä need, kes olustikulisele kultuurile käega 
löövad... Selliselt mõtlevaid inimesi õn kah
juks veel küllalt, kuid ikka rohkem satuvad 
nad vastuollu ümbritseva tegelikkusega.” 
(Siluett, suvi 1958,2).

Inimlikule lausele järgneb kantseliidi- 
küllane: “Nad ei saa alatiseks silmi sulgeda 
pingutuste ees, mida teeb kergetööstus 
õmblustoodete, jalatsite, kangaste, trikotaaži 
ja galanteriikaupade arendamiseks.” Siiski 
õn saatesõna ülejäänud osa eesmärgipärane, 
tuues sisse veel kaks uut aspekti, mida poleks 
saanud käsitleda stalinismi tingimustes: 
noored, kes esitavad moele teistsuguseid 
nõudeid (“Toimetus tahab, et kä meie noored 
oleksid hästi rõivastatud: mitte igavalt ja jäi
galt, vaid julgelt, nagu noortele sobib” - uus 
fookus sõltus osalt kä Ülemaailmsest noorte 
kongressist, mis peeti Moskvas 1957. a.), ning 
esmakordselt tõdemuse, et hoolimata tohu
tutest edusammudest kergetööstuse vallas ei 
ole kõik nõudmised veel rahuldatud: “Meie 
garderoob võiks üldiselt olla odavam, samas 
võiks ta sisaldada rohkem rõivaid... Kahjuks 
ei ole meil praegu veel küllaldaselt eri otstar
veteks sobivaid kangaid.” (ibid.). Uus ajakiri 
võtab meeleldi endale rolli “olla ühendavaks 
lüliks tarbija ja tööstuse vahel”. Väärib märki
mist, et Silueti teise numbri (talv 1958/1959) 
saatesõnas pole poliitikast enam üldse juttu, 
räägitakse ainult moest.



Põgus ideoloogiline paralleel stalinistliku 
ajajärguga õn esitatud Silueti teises numbris 
(kevad-suvi 1959): “Kui varematel aegadel oli 
moes ainuvalitsejaks üks uus kindel moesiluett 
- tuletagem meelde aastaid 1940-47, - siis õn 
tänapäeva mood märksa paindlikum ja vähem 
kitsarinnaline” Pluralism õn niisis eluõiguslik, 
kä naistemoes.

Loomulikult ei luba Siluett endale pluralis
mi olulistes ideoloogilistes küsimustes. Näiteks 
võib tuua tõiga, et kõik aastalõpuga seotu õn 
ainult nääri-, mitte jõulupidu.

Töö kujutamine

Kuigi NSV Liit manifesteeris end kui töö
rahva riiki, ei saa Silueti puhul rääkida töö
rõivaste domineerimisest. Sellest aspektist jääb 
Siluett moeajakirjaks, mis keskendub muutuva 
moe uudistele. Töörõivas lähtub praktilisest 
eesmärgist, mistõttu see ei ole muutustele aldis 
ning õn 1960. aastail säilitanud oma välisilme 
üsna samasugusena, kui 20. sajandi esimestel 
kümnenditel. Ideoloogiliselt rõhutavad tööd 
kui sotsialistliku formatsiooni avaldust ainult 
mõnede rubriikide pealkirjad üksikutes numb
rites (“Kolhoosikülas”, kevad-suvi 1959). 1961. 
a. number näitab suveriiete mudeleid heina- 
pallide taustal. 1962763. aasta number ei räägi 

, enam kolhoosist ega kolhoosnikest, vaid “põl
lumajandustöötajatest”. Sama number pakub 
välja huvitava koosluse: töörõivas, mis peab 
arvestama töökoha interjööriga. Eraldi paku
takse moode kaupluses, kohvikus või restoranis 
töötajatele (nii naistele kui meestele). Väga 
mitut moodi õn võimalik õmmelda valget arsti- 
kitlit ja õeriietust. Arhitektid ja insenerid riietu
vad töösärki või kitlisse. Järjepidevalt lisatakse 
igas numbris paljude pealtnäha otseselt mitte 
tööga seotud moejoonise puhul, et nimetatud 
rõivas sobiks tööl käimiseks. Sellega õn mõel
dud kontori keskkonda, ametniku riietust. Nii 
näeme, kuidas Silueti moed viitavad linnastu
mise kasvule: järjest rohkem tundub, et töörii-

ded õn mõeldud linna- ja mitte maakeskkonna 
jaoks. Servapidi peegeldab nimetatud käsitlus 
kä NSV Liidu poliitikast (töö õn kohustuslik 
ja tööpuudust ei ole olemas) tingitud kunstlike 
töökohtade loomist, väikesepalgaliste ametnike 
armee pidurdamatut kasvu. Kä aimub sellises 
hoiakus kihistumist (nais-)valgekraedeks ja 
(nais-)mustatöölisteks. Kui 1964. a. hakkab 
ilmuma Silueti erinumber Töö- ja teenistus- 
rõivad, õn vahe “lihttöö” “maatöö” ning “puhta 
töö”, “linnatöö” vahel veelgi selgem.

Sõbralik sotsialistlik mood

Juba Silueti teise numbri (kevad-suvi 1959) 
juhtkiri algab nii: “Hiljuti lõppenud NLKP era
korraline, XXI kongress tähistab Nõukogude 
Liidu astumist uude etappi - kommunismi 
laial rindel ehitamse ajajärku. Kommunism 
tähendab parimate toodete küllust kogu ela
nikkonnale... Seltsimees Nikita Hruštšov juhtis 
alles hiljuti tähelepanu sellele, et meil käivad 
veel paljud Nikolai Teise aegsetes kehakatetes, 
mida oleks juba aeg muusuemi anda... õn vaja
lik, et moepropagandaga... tegeldaks senisest 
märksa rohkem ja laiadasemalt... Selleks õn vaja 
pidevat selgitustööd ajakirjanduse, televisiooni 
ja raadio kaudu... Nii nagu teisedki kunstid, 
õn kä moekunst üks ühiskondliku teadvuse 
vorme. Ühiskondlikku teadvust peame me igal, 
nii kä moekunsti alal sedavõrd avardama, et 
suudaksime seista oma aja kõrgusel. Kä rahvus
vahelises mastaabis. Olles üheks osaks üldisest 
kultuurialasest ülesehitustööst, õn see laialdane 
ülesanne (mis, kui seda toetavad kino, televi
sioon, raadio ja ajakirjandus) varem või hiljem 
täiesti lahendatav. Selline lähenemine tähendab 
“välismaa” kogemuse tutvustamist nõukogude 
lugejale” (Siluett, kevad-suvi 1959). Siiski läheb 
aega veel 1959/60. a. sügistalve numbrini, kuni 
Tallinna Moemaja häälekandjasse jõuab esma
kordselt “välismaa” mood, nimelt ülevaade 
kümnendalt rahvusvaheliselt moekongressilt 
Prahas: “Rahvusvaheliste moekongresside tuum



seisab seltsimehelikus koostöös, mis toimub 
sotsialistliku leeri maade moeekspertide vahel 
juba 1953. a. alates... Rumeenia, Saksa Demo
kraatlik Vabariik, NSV Liit, Poola, Ungari, Bul
gaaria ja Tšehhoslovakkia olid Prahasse toonud 
oma uute mudelite täisarvulised kollektsioonid. 
Hiina rahvavabariik võttis kongressist osa 
ametlikult vaatlejana, kuid tegelikult oli tal 
juba midagi kä näidata. Hiina mudelid võeti 
vastu väga soojalt, teenitud kiiduavaldustega. 
Hämmastav oli kongressil kogeda, kui laia
haardeliselt ja millise avameelsusega toimus 
kogemuste vahetamine delegaatide vahel. Moe 
ajalugu ei tunne midagi niisugust varematest 
aegadest. Samal ajal, kui moeloojate tööd läänes 
ümbritseb rangelt hoitud saladus, toovad sot
sialismimaade delegatsioonid kongressile kaasa 
mitte ainult oma uued mudelid, vaid kä lõiked, 
dokumentatsiooni ja materjalide proovid.... 
Järgmisel kongressil saab selliselt omandatud 
kogemusi juba ühiselt analüüdsida ja neist 
järeldusi ning üldistusi teha.” Vältimatult lõpeb 
kirjeldus sõnadega: “Võrreldes eelmiste moe- 
kongressidega oli kokkutulek Prahas suureks 
sammuks edasi.” (Siluett, sügis-talv 1959/60, 2). 
Järgneb kaksiklehekülg tähtsamate moejooniste 
siluettidega iga osaleja kollektsioonist.

Sama number tutvustab Tšehhoslovakkia 
nahkgalanteriid Praha moekongressilt; 1960/61. 
a. talvenumber toob ära nupu Sofia moekong- 
ressist ja esitab moefotosid Ungari RV kollekt
sioonist, mille puhul kiidetakse edasiminekut 
antud vallas.

Lääne hõngus

Poliitiliselt ebakorrektne õn 1961. a. 
kaanepöördel esinev modell, kes hoiab käes 
eksemplari ajakirjast Vogue Leningradi või Riia 
Moemaja moelehe asemel. Tegelikult vahendab 
Siluett läänemeelsust igas numbris, vahel otse, 
vahel kaude.

Siluett 1961 esitab kirjakasti leheküljel 
valiku “ühe prantsuse moelooja mõtteid”, tsi

teerides Maggy Rouffi (1950. aastate kuulus 
kõrgmoe looja, kes sai tuntuks just valmisriiete 
komplektidega, kuid kä moefilosoofina, oluli
simaid teoseid nt. La Philosophie d'Elegance). 
Näited Rouffi maksiimidest õn igihaljad, neid 
tasub meelde jätta kä täna: “Tõeliseks elegant
siks õn alati parem liiga vähe kui liiga palju.” 
“Ehe õn õige, kui nii naine kui kleit näivad selle 
ehteta vaesemana.” “Kaunis rõivastus õn alati 
vaistu küsimus, vahel kä kasvatuse küsimus, 
kuid mitte kunagi ainult raha küsimus” (Siluett, 
1961,39).

Alates 1961. a. avaldab Siluett mitme numbri 
viimastel lehekülgedel (nagu kä nt. Noorte Hääl 
paigutab kõige taha “kergeid” välismaa uudiseid 
pakkuva “Viimse veeru”) moerubriigi “Kogu 
maailmast”. Tegemist õn piraatkoopiatega lääne 
tuntuimate moeloojate töid kujutavatest foto
dest. Kindlasti ei ole juhuslik, et sageli jäetakse 
fotodele alles originaaltrükises esinevad kunst
nike või väljaannete nimed. Nõnda õn hõlbus 
jälgida, kuidas “välismaa” mõjutab Nõukogude 
Eestit vähemalt moe osas. 1961. a. õn dešifree- 
ritavad tegijad G. Petillau, Armand Hallenstin, 
Christian Dior, Revillon ja Ducharme. 1961./62. 
a. numbris õn teiste seas kasutatud itaalia-, 
saksa- ning ingliskeelseid ajakirju, kuid napis 
saatetekstis pole eraldi nimetatud ühtki maad, 
lugeja saab teabe fotodel leiduvatest tekstikat- 
ketest. Eriti “välismaine” õn 1962. a. number: 
antakse eraldi kirjalik ülevaade “maailma 
moest”, lisaks veel kahe asemel kolm lehekülge 
fotosid (lk-d 46-49). Muuseas lisab toimetus 
allkirjaks: “Tallinn, toimetuse töö viimastel 
tundidel”, nii et moed õn tõepoolest uusimad. 
Kasutatud õn prantsuse, itaalia, ameerika, 
rootsi ja saksa moelehti. Tundub, et “import”- 
moelehed ei saabunud toimetusse järjepidevalt: 
maade nimistu vaheldub aastati, olles kord 
rikkam, kord vaesem. 1963. ja 1963./64. a. Silue
tis näeme näiteks ainult prantsuse, inglise, saksa 
ja rootsi moode, 1962763. a. numbris õn lisaks 
ameerika ja itaalia omad, kolmel leheküljel näi
datud moodide seas esitletakse muuhulgas kä



Nina Ricci kleiti. Muuseas üks põnev kõrvale
põige: kui rääkida kultusfilmi “Viimne reliikvia” 
kostüümidest, kohtame just selle numbri välis- 
fotol Agnesele sarnast modelli... Gabrieli rõivas
tes! Kas usume, et filmi konsultant Natalie Mei, 
Silueti toimetuse kolleegiumi liige, või lugejad- 
kunstnikud Helve ja Heiki Halla mäletasid oma 
keskaegsuses pilkupüüdvat fotot veel viis aastat 
hiljem? Võimatu see ju ei ole.

Muuhulgas võib väita, et Silueti fotode 
lavastuslik külg, aga samuti modellid ning 
nende seljas esitletud moed ei jää välismaa 
moefotole milleski alla. Kui, siis ehk ainult len
nukama kujutlusvõime poolest: nii eksponeerib 
“välismaa” fotograaf modelli näiteks vanaaegse 
aurumasina taustal või hoiab daam käsivarrel 
faasanit. Julged aksessuaarid (suured mere
vaigust helmed, jämedad vaskketid) ilmuvad 
kolm-neli aastat varem kui meil, peakatted õn 
tunduvalt pilkupüüdvamad. Suuresti kattub 
lavastus aga nii siin kui sealpool idabloki piiri: 
vahel antiikne mööbel, vahel uudsed valgustid. 
Peamises, moes, õn Eesti NSV aga igati konku
rentsivõimeline.

Eestlus ja baltlus

Üldise ja esmase missiooni kõrval (kasvata
da nõukogude naisest moeteadlik ja maitsekas 
ning hästi käituv daamilik isiksus) võiks oletada 
kä “eesti asja” ajamist Silueti eestlannadest toi
metajate kaudu. Siiski jääb eestluse propagee
rimine väga tagasihoidlikuks. Vahest vaid paar 
kirjakohta lubavad näha rahvuslikku uhkust. 
Nii kriipsutab Natalie Mei juubeliartikkel 1960. 
a. Siluetis alla mitte nõukogude, vaid just nõu
kogude eesti moeloojate tähtsust: “ ...peaaegu 
kõik kõrgema haridusega nõukogude moe
kunstnikud õn Natalie Mei kasvandikud. Nagu 
teada, õn juubilari poolt juhitav kateeder Nõu
kogude Liidus ainus omalaadne.” (Siluett, 1960, 
47). Erinevalt hilisematest, 1970.-80. aastatest 
jääb 1960. aastatel venekeelse Silueti pealkiri 
ladina tähestikku, olles niisiis käsitletav kauba

märgina. Paar korda eksponeeritakse eestipära
seid ehteid, kuid nad jäävad pelgalt kujundusli
ku tähtsusega taustaks (nt. Siluett, 1961/62, 43). 
Baltikumist eraldi õn samuti vähe juttu. Balti 
moemajade koostööd väga ei propageerita: Riia 
Moemaja õn Tallinnale ikkagi rivaal. Kuid 1963. 
a. kajastab Siluett Tallinnas toimunud Balti 
liiduvabariikide juuksurite võistluse tulemusi. 
Tähelepanuväärne õn, et võistlusel osalesid 
ainult liiduvabariikide pealinnad. “Range era
pooletuse tagamiseks” oli žüriis kaks hindajat 
Leningradist. Eesti NSV saavutab võistlustel 
I ja II koha (vastavalt Leida Tõnnus ja Maret 
Randla), ära märgitakse ajakirja kauaaegse 
juuksuri ning konsultandi Helgi Bergsoni tööd. 
Rändvimpel jääb samuti Tallinna. Tasub märki
da, et 1990. aastate lõpul nii populaarset kuld- ja 
hõbelakki kasutatakse kä 1963. a. juuksurite 
võistlusel.

Mõnikord õn mõne Balti liiduvabariigi mai
nimine juhuslik. Soovitades ripskoelist kangast, 
õn lisatud, et kanga nimi õn “Ramune” ja selle 
õn valmistanud Leedu tekstiilikäitis “Kauno 
Audiniai”. Seda teavet ei saa kuidagi käsitleda 
erilise baltipärasuse propagandana. Kui 1963. a. 
Siluett teatab, et 1964. a. tuleb moodi gipüürpits, 
lisatakse samamoodi, et pitsi kootakse Pereslavl- 
Zaretski vabrikus “Novõi Mir”.

Kokkuvõtvalt õn Silueti viie esimese aasta 
poliitiline hoiak tasakaalustatud, kuid hoidu
takse ülemäärasest politiseerimisest. Nõukogu
likke loosungeid kohtab hädapärast vajalikul 
hulgal, kindlustamaks ajakirja edu tsensuuri 
catwalk 'il. “Mitte-nõukogude”, “välismaine” õn 
sellega võrreldes isegi rohkem hoomatav, igal 
juhul annab mõttega lugemine selleks palju 
ridadevahelisi võimalusi.

Innovatsioon ja uus esteetika
Tavakäsitluse järgi õn innovatsioon “uute 

ideede edukas rakendamine” või “millegi uue 
tutvustamine”. Richard Branson käsitleb ühes 
oma 1998. a. peetud loengus innovatsiooni



mitte ainult kui uusi (häid) ideid, vaid kui 
nende kombinatsiooni motiveeritud töötajas
konna ning publiku ootustega (www.london- 
innovation.org.uk/innov_def.htm). 2003. a. 
Londoni innovatsioonikonverents rõhutab, 
et innovatsioon õn intellektuaalne rikkus, 
muutuste vajaduse tajumine (ibid.). CBI 
uurimus innovatsioonist ja trendist tõdeb, et 
innnovatsioon õn tegevuste kogum, ja nimetab 
nende hulgas esimesena disaini, seejärel teadus- 
tegevusi, turu-uuringuid, protsessi arendust, 
organisatsioonilisi ümberkorraldusi, perso
nali arendamist jne.(ibid.). Lähtuvalt nendest 
käsitlustest jaguneks Silueti kui meedianähtuse 
innovatsioon järgmiselt: põhifunktsioon, st. 
uute moodide tutvustamine ja levitamine 
moejooniste, fotode ning lõigete kaudu, ja lisa
funktsioone, millest olulisim õn stalinistliku 
esteetika kaanoni murdmine ja lugejate kasva
tamine uuendatud paradigma kohaselt, eesmär
giga muuta uudsed, veel harjumatu disainiga 
esemed osaks igapäevaelust. See tähendab ees
kätt stalinlikult jäiga korrastatuse lammutamist. 
L. Priimäe järgi püsis sotsrealismi kunstikaanon 
kujutavas kunstis visamalt kui nt. kirjanduses 
(Priimägi 2003, 27). 1950. aastate lõpu ja 1960. 
aastate alguse moe puhul tähendanuks kaa
noni kadu läänelike mõjutuste tunnustamist, 
sünteetiliste materjalide, tulbisilueti, kirevate 
ja kontrastvärvidega mustrite, geomeetriliste 
ja asümmeetriliste mustrite, värviliste sukkade 
ja “liialduste” (vahtkummist alusseelikutele 
õmmeldud seelikud ning kleidid, hobusesaba- 
soeng) ilmumist moepilti. Siin õn Silueti suhtu
mine kahetine. Ühelt poolt näidatakse uudiseid, 
nt. kaharat või tulbikujulist seelikuosa, värvilisi 
sukki jne. Teisalt tehakse moeuudiseid maha, 
selgitatakse, et värvilisi sukki ei sobi kanda 
mitte kuskil”, nailonkindad väidetakse olevat 

moest ära ja poroloonist alsuseelikuist lihtsalt ei

■ Helmeskardin ja ultramoodsad valgustid raami
vad õhtukleiti. Siluett, sügis-talv, 1959/60



räägita. Sapienti sat. Eesti 1960. aastate konteks
tis õn uus tegelikult vana: nagu arhitektuuris, nii 
kä tarbekunstis, mis moodi kaudselt mõjutab, 
naasevad tegijad 1930. aastate funktsionalismi 
lihtsuse juurde, hüljates “tortmajade” kaanonid. 
Maalilisus joonistuse asemel, värv valge kipsi 
või valge paberi asemel, jõuline muster õrna 
lille asemel, geomeetriline vorm ja asümmeet
ria taimemotiivide ning täpselt paikapandud 
sümmeetria asemel. Rõivastuse puhul järgitakse 
loomulikult kä välismaa hetkemoodi ja Silueti 
kahe esimese numbri moejoon õn rahvusva
helisele trendile palju sarnasem kui kümnendi 
esimese poole Moealbumite oma, hilisematest 
numbritest kõnelemata.

Järgnevalt vaatleme Silueti tähtsamaid 
uuendusi nii moe kui muus vallas.

Innovatsioon moekaanonites

Uued normid nõukogude riietuses
1960. aastate alguses vajab nõukogude 

naine juba nõuandeid kasuka õmblemiseks 
(ilma taskuteta, mille juurest karv kiiresti 
kulub) ja hooldamiseks (hoiatatakse kasuka
ga istumast, käe alt kinni hoidmast, vihmaga 
välja minemast, heleda kasukaga suitsetamast 
jne.). Eraldi käsitleb ajakiri vaba aja ning 
kombineeritud rõivastust (Siluett 1963): 
vanamoodsalt jäika suhtumist peetakse mõt
tetuks, lubatakse kanda eri värvi pintsakut 
ja pükse, lisada vest kä ainult poolpidulikule 
ülikonnale jne. Kuid pendel ei tohi liikuda 
kä lohakuse suunas: Siluett rõhutab, et “mu
gavus ei tähenda lohakust”. Kä mitteametlik 
rõivas peab olema korrektne ja seda sobib 
kanda tööl, kodus, reisil, spordivõistlustel, 
vabas looduses. Kohatult mõjub see teatris, 
kontserdil, restoranis, peol - lühidalt, seal, 
kus õn tumeda ülikonna koht. Uuenduslik õn 
kä kootud esemete ulatuslik eksponeerimine 
1962763. aasta numbris. Kampsunite ja sviit
rite kõrval näeme kä kootud kleite.

Värv ning lisandid
Stalinlikul ajal peeti üsna rangelt kinni põhi

mõttest, mille järgi kontrastvärve ei paigutatud 
kõrvuti. Moealbumites ei kohta näiteks üli
elegantseks tunnistatud musta ja valge kombi
natsiooni, kä teiste värvide puhul üritatakse liita 
segatud toone. Kirevamaks muutuvad mustrid 
1957. aasta paiku. Siis näeb juba kokkupõimitud 
rohelist, kollast, lillat ja musta ning teisi, vähem 
kontrastseid, kuid põhimõtteliselt samuti 
julgeid uuendusi. Siluett ei soovi aga lugejaid 
lihtsalt käskida, vaid tahab ühtlasi selgitada, 
miks teatud värve võib koos kasutada, samuti, 
milline võiks olla värvi(de)ga seonduv muster. 
Põnev ja tänuväärt õn ettevõtmine tutvustada 
lugejaile värviõpetust, selgitada, millised värvid 
sobivad millisele tüübile: näiteks punapeadele ei 
minevat puhtad rohelised toonid, mis mõjuvat 
“tooretena”, küll aga võivad nad kanda iga tooni 
sinakasrohelist (Siluett 1961, 38). Samas numb
ris näidatakse kahel leheküljel, kuidas sobitada 
erinevaid värve, sealhulgas just pooltoone pool
toonidega. Anonüümne autor manitseb olema 
ettevaatlik, et mitte varjutada kõige tähtsamat, 
rõiva kandjat: “...õn tarvilik teada, et kaks hästi 
valitud värvi riietavad inimest alati paremini 
kui kolm, neli või enamgi värvi, mille valimisel 
ja sobitamisel ei ole vaevutud mõtlema. Mida 
rohkem toone, seda rahutum ja kirjum õn 
riietuse üldpilt ning seda hallim ja tähelepanda
matum õn selle varjus inimene.” (Siluett 1961, 
42). Artikkel vaeb lisandi mõistet ja tähtsust: 
“Moodsa rõivastuse juures ... võiks lisandite 
mõistesse kuuluda isegi küünelakk oma värvi
tooniga.” Lisand peab kandjale juurde andma. 
Hoiatatakse erineva otstarbega asjade kokkupa
nemise eest: looriga kübar sportliku mantliga, 
kandekott piduliku kleidiga jne. Lisandite vali
kul tuleb arvestada kandja kasvu ja loomulikult 
jällegi saledust või täidlust. Sama jutt kordub 
numbri viimases artiklis “Mida valida?”, mis 
hoiatab kindlalt ja üheselt: “vaadakem jooniseid 
meie vasakpoolses rivis, kus valitseb negatiivsete 
näidete pimedus... Ja vaadakem positiivsete näi



dete helget rida paremal. Igaüks õn siin arukalt 
valinud selle, mis teda kõige soodsamas valguses 
esitab. Tingimused õn mõlemal naiskonnal see
juures täiesti ühesugused: 1961. a. moejooon.” 
Artikli keel õn tugevalt subjektiivne, kasutades 
andekaid, kohati iroonilisi võrdlusi: “Vist mitte 
keegi ei soovi ringi kõndida topograafilise kaar
dina (joonis 1) või elava gloobusena (joonis 6), 
kui õn võimalusi riietuda esteetiliselt. Kokkuvõ
te: “ärge laske end ahvatleda teiste seljas nähtud 
riietusest. Mis sobib ühele, ei sobi kõigile.” (Si
luett 1961,50) Edaspidi tuleb ajakiri rõiva sobi
vuse teema juurde järjekindlalt tagasi, loobudes 
küll tsiteeritud artikli värvikast sõnastusest.

Innovatsioon moefoto lavastuses
Moodide esitluse kujunduslik-esteetilisest 

küljest peab Siluett ise oma uuenduslikuks 
küljeks moefotode esitamist seni valitsenud 
moejoonise asemel. Koht, locus õn kirjanduses 
ja kujutavas kunstis ning ahitektuuris olnud 
alati pea sama oluline kui teose sisu, eesmärgist 
lähtudes õn isikule, stseenile, ehitisele valitud 
kõige sobivam taust. Vaadeldes moefoto lavas
tust kui visuaalset metafoori, ei tohi unustada, 
et just metafoori puhul õn kasvatuslik toime 
iseäranis suur, kuivõrd metafoori emotsionaal
sus kinnistub mälus. Samaaegselt hõlbustub 
üleminek tuntult tundmatule, st. uut võetakse 
vastu kergemini ja mõistetakse paremini kui 
ilma metafoorita esitatud teabe korral (Ortony 
2001,17). Kuid metafoori vastuvõtja loob sellest 
oma individuaalse tõlgenduse, konstrueerib 
uue tähenduse, mis sõltub kontekstist. Kontekst 
hõlmab antud juhul sotsiaalset, esteetilist ja 
ideoloogilist osa (Shirato & Yell 2000, 106-107). 
Esimese puhul näeme rõivastuse egaliteeti: 
riided õn mõeldud kõigile ühiskonnaliikme
tele, sõnumiks ongi uue moe kättesaadavus 
igaühele, mis välistab liialdused ja liiga julged 
eksperimendid. Esteetiliselt erineb fotodel kuju
tatu järsult 1950. aastate alguse uusklassikalisest 
ruumist. Ideoloogiliselt näitab see murrang 
poliitilisi muutusi. Kas eestlased ja venelased

saavad sõnumist ühtmoodi aru? Siluett dekla
reerib, et soovib kasutada moefotot moejoonise 
asemel. Sellega oleks justkui tõstetud reaalsuse 
määra, välistades joonistatud tausta ebamäära
sust. Kuid ajakirja fotod tehakse ainult Tallinna 
keskkonnas. Seetõttu tekib tegelikult nihe tallin
lasest ja mitte-tallinlasest lugeja vahel: esimene 
tunneb ära konkreetsed paigad, lavastuse taust 
seostub tema jaoks reaalselt olemasoleva kesk
konnaga. Mitte-tallinlasest (tiraaži mahtusid 
silmas pidades meenutagem, et enamasti kä 
mitte-eestlasest) lugeja adub fotode taustu 
ainult kui täpselt määratlemata keskkonda, 
kuid peaks aru saama selle moodsast esteetikast. 
Niisiis jõuab sõnum edumeelsest, moodsast 
esteetikast lugeja/vaatajani igal juhul, sõltumata 
sellest, kas ta tunneb pildil ära just “Pegasuse” 
kohvikusaali või käsitleb seda lihtsalt kui mingit 
moodsa sisekujundusega ruumi.

Võrreldes kahe eelmise nõukogudeaegse 
moeväljaandega kasutab Siluett esmakordselt 
moefotot, niisiis kä fotograafilise täpsusega 
tausta. Võrreldes joonistatud taustaga võib 
fotografeeritud tausta pidada rohkem lavas- 
tatuks, see ei ole lihtsalt kunstniku fantaasia 
avaldus, vaid nõuab eelnevat läbimõtlemist. 
Tinglikult võib neid taustu jagada järgmiselt. 
Esiteks näeme taustu, mis õn n.-ö. eesmärgipä- 
rased (joonistatud mererand supelkostüümide, 
sügisene park sügismantlite taustana). Teiseks 
näeme taustu, mis rõhutavad moejoonise või 
juba teostatud kostüümi ülesannet (vanaaegne 
tammepuust trepp rõhutab pärastlõunakleidi 
pidulikkust). Kolmandaks õn olemas metafoor
sed taustad, mis esitavad sümboolselt teatud 
teavet. Viimaste uurimine näitab, et Silueti 
moefotode autorid lähtuvad alati konkreetse
test päevakajalistest sündmustest, rõhutavad 
oma fotolavastustes mõnd märkimisväärset 
sündmust või saavutust eesti kultuuris. Mõned 
näited. 1958. a. suvises Siluetis esitlevad lk-d 14 
ja 15 moodide tagapõhjana eesti tarbekunsti: 
mustrilisi dekoratiivkangaid, nipsasjakesi, 
keraamilist vaasi. Taust viitab ENSV edukale



esinemisele Brüsseli maailmanäitusel, kust, 
nagu öeldud, toodi tarbekunsti eest ära kuldme
dal. Toimetuse kolleegiumi liige Mari Adamson 
valis tarbekunsti elemendid fotodele kahtlemata 
teadlikult. Samas numbris töörõivaste taustana 
kasutatud uks ja trepp (lk. 27) oleks aga lisatud 
justkui ärksa tsensori rahustamiseks: mõlemad 
pärinevad uuest Poliitharidusmajast (Sakala 
tn. 3, sõjaeelne ja praegune Kaitseliidu maja), 
äratuntav õn kunstiväärtuslik lühter trepifotol. 
Niisiis ei pühi nõukogude eestlanna tolmu 
mitte lihtsalt teab kus, vaid just poliitilise trepi 
käsipuult. 1959./60. a. number viib sügistalviste 
moodide esitluse kunstinäitusele, kusjuures 
näitus õn ilmselgelt mitte tõeline, vaid lavasta
tud. Graafika (Evald Okka portreed naistest), 
õlimaalide ja väikese pronksist naisepea kõrval 
näeme kaht väga moodsa joonega tooli ning 
keraamilist kannu pintslitega. Niisiis õn tööstu
se ja adressaadi, s.o. naise suhte asemel taustas 
sel korral rõhutatud kunsti ja naise suhet.

Kunstinäituste kõrval õn kä rõivamudelite 
spetsiifikast lähtuvalt mitmel korral fookuses 
teater. 1958759. a. numbris õn selleks Vene 
Draamateater, eeldatavasti rohkem küll võlu
vate ruumide kui poliitilise tähenduse pärast. 
Teatri interjööri asemel õn 1960./61. a. numbris 
kasutatud taustal poseerivat baleriini.

Kõige esinduslikum taust õn 1962763. 
a. meestemoe 17. leheküljel. Kaks siinset 
foto esitavad ultrapropagandistlikult “vanu” 
väärtusi”: pidulikus ülikonnas härrasmehed 
seisavad antiikse raamatukapi ja samast ajast 
pärit kummuti taustal, seinal ripub hinnalises 
raamis maal. Kä raamatud kapis tunduvad 
olevat vanad. Pronksküünlajalg, hõbekandik 
ja omapärase kujuga roheline karahvin lisavad 
aegade hõngu. Sõnum õn selge: härrasmees, 
džentelmen õn jälle au sees. Just samal ajal saab 
ju kuulsaks macho-eta\on James Bond...

Kä 1963. a. numbris leiame väärisvineerist 
ja klaasist lükandustega raamatukapi (lk. 28). 
Vastavalt ajastu vabale hoiakule pole raamatud 
esitatud tihedates sirgetes ridades, vaid juhusli

kult, justkui meelega lohakalt. Tegelikult polegi 
tegemist koduse raamaturiiuliga - selleks õn 
täpselt ühesuguse välisilmega trükiseid liiga 
palju. Tundub, et osa näidatud ajakirjadest 
võivad olla Siluetid - aimamisi jäädvustatud 
signatuur. Raamaturiiulit näeme teistsuguses 
perspektiivis kä ülejärgmisel leheküljel.

Interjööride mööbel pöördub ikka ja jälle 
moodsa, mittestalinliku esteetika esitlemise 
suunas. Kogemuse põhjal võib öelda, et kõik 
Siluetis näidatud uued sisustuselemendid jõud
sid hiljem (muidugi masstootmisse juurutatult) 
keskmisse eesti linnakoju: nii kolme jalaga nee- 
rukujuline lauake, Kunstitoodete Kombinaadis 
trükitud uudselt triibulised või ringilised teks
tiilid, koonuse- või silindrikujulised laelambid 
või helmeskardinad (Siluett 1959/60). Liiva- 
pritsiga triibutatud klaasuksed (1959. a. kevad
suve number) õn tuttavad kä mistahes tollasest 
Lääne filmist. Nõukogude inimese heaolu tõu
sule vihjab 1960761. a. numbri kaksiklehekülg 
26-27, millel näeme nelja hästiõmmeldud tal
vemantlites meest ja üht naist poeleti aimataval 
taustal. Mõnest interjöörist leiame vihjeid koos
tööpartneritele: “Kunstitoodete Kombinaadi” 
logo paistab selgesti 1959. a. kevad-suve numbri 
leheküljel 36, logo dubleerib modelli käes 
olev karp - niisiis õn ta oma ostu juba teinud. 
Pidagem meeles, et Kunstitoodete Kombinaadi 
tooteid valmistati väikesearvuliselt, niisiis õn 
tegemist kujundliku üleskutsega eelistada isiku
pärast toodet massikaubale.

Tekstiilide ja ruumiliste tagapõhjade kõrval 
kasutatakse kä lihtsalt seina (kortsutatud pabe
rist 1959. a. kevad-suvises Siluetis, kombineeri
tud kartongplaaditidest 1959760. a. sügistalve 
numbris), mis võib olla väga moodne (perfo
reeritud seinaplaat 1960. a. Siluetis; torudest 
sein ja puitplaatidest sein 1960761. a. numbris; 
klaastellisest, metalltorudest ja illuminaatorite- 
ga kaunistatud seinad 1961762. a. numbris või

B (Nõukogude) härrasmehed oskavad hinnata
(nõukogude) daami. Siluett, sügis-talv 1960/61





“vana hea” nt. puitliist sealsamas). Kaasa võib 
mängida lagi (illuminaatorvalgustitega lagi 
1960. a. numbris) või põrand (meestemoodi- 
de kilega kaetud põrand, sügis-talv 1959/60, 
rüiuvaip 1960/61). Tähtsal kohal õn moodsad 
valgustid: 1963. a. number pakub taustadel 
vaatamiseks kümmekond uudse joonega 
lambitüüpi, millest hiljem saavad tüüpilised 
“kuuekümnendate” seeriaviisil toodetavad 
valgustid. Valmistatud õn need “Estoplastis. 
Eraldi tuleks peatuda moodsal mööblil: koh
tame Maile Grünbergi (toona veel üliõpilase) 
hiljem nii kuulsaks saanud toole ja poolringi

■ Ainult lühike pruutkleit vastab ajastu vaimule. 
Siluett, kevad-suvi 1963

moodustavaid tikkjalgadega tumbasid (Siluett, 
1963). Isegi radiaator võib olla kujundusele- 
ment (1961/62. a. numbris lk. 33). Võimalik 
õn lihtsalt must taust, tihti lisandub modellile 
tema artdecohk suurendatud vari seinal.

Moodsale ruumikujundusele sekundeerib 
vana: pärast vähest vahet 1950. aastate teisel 
poolel tuleb kuuekümnendatel taas päevakor
da pöördumine eheda ja kunstipäraselt (kuid 
mitte stalinlikult lapidaarselt) stiliseeritud 
rahvakunsti poole. Juba 1960. a. Siluetis õn 
modellid paigutatud kõrkjatest punutud seina 
ette, 1960./61. a. numbris näeb rustikaalset 
paekivist seina. Põnev õn kä ähmane taust 
1960./61. a. numbris, millel näeme kummalisi 
rembrandtlikult varjus seisvaid kujusid; üksnes 
kõige viimasel fotol saab lugeja äkki aru, et 
taustal õn Püha Lucia legendi meistri poolt 
maalitud altar kui sakraalse kunsti näide Eesti 
Kunstimuuseumi kogudest.

Mõned taustad käibivad mitu korda: nii 
kohtame 1959./60. a. Siluetis kujutatud punu
tud eesriiet/vaheseina (lk. 28) uuesti 1962. a. 
Silueti tagakaanel.

Eksterjöörides õn samuti tuntav modelli 
daamilikkust, isegi kõrgklassi kuuluvust rõhu
tav raam, mis õn samas mitmetähenduslik, 
demonstreerides samaaegselt nõukogude elu
standardi paranemist. 1959. a. kevad-suvised 
kunstsiidist kleidid eksponeeritakse (toonase) 
uue “Volga” taustal, lennukist väljuvad mantli- 
ja kostüümikandjad 1960./61. a. numbris jne. 
Kunsti ja moe sidet näeb kä nt. 1959. a. kevad
suvise numbri täidlaste leheküljel, mis esitleb 
modelle, taustaks vitriinaken, millel paistab 
selgesti Kunstihoone graafikanäituse plakat. 
Kaasa mängivad tsitaadid moeajaloost: 1959. 
a. kevadsuve numbri tiitlil näeme chanellilikus, 
mitte küll klassikalises šanellkostüümis naist, 
kelle rõivad, soeng ja isegi ilme meenutavad 
1920. aastate lõppu, sarnanedes isegi Bonnie 
ja Clyde’i gangsteriimagole. Tsitaat mõjub 
eriti rõhukalt taustaks valitud mereranna ning 
jahtide foonil, millega üldse ei haaku “Bonnie”



reisikohver. Veelgi ilmsem õn kõrgklassi stereo
tüübi esitamine 1959./60. a. sügistalve rubriigis 
“Töötavatele ja õppivatele noortele”: kaks 
spordikomplekti kandvat modelli toimetavad 
tõuhobuste talli juures, ratsutamine polnud 
aga viiekümnendate lõpul mingi igapäevane 
harrastus.

Muuseas võib Silueti esilehekülgede moe
fotode lavastuses näha omalaadset kontraideo- 
loogilist suunda - ajakirja esiknumbris õn tiit- 
lifotol kujutatud renessanss-stiilis tooli, teises 
numbris Kadrioru lossi fuajeed rõhutatult 
paleeliku samba, akna ja lõvikujuga. Järgmiste 
numbrite tiitlid muutuvad taustalt abstrakt
semaks, kuid selles võib näha taotlust - lugeja 
õn kahe esimese numbri tiitlitest saanud kätte 
suuna: ajakiri ja selle sisu õn orienteeritud 
kanadele väärtustele, adresseeritud naiselikule 
naisele, viitega vanadele aegadele. Sama vihjet 
võib sisaldada vanaaegse ukse motiiv talve- 
numbri 1963764. a. numbri tiitlil.

Eelpool esitatud liigitus ja eesmärgid keh
tivad kä tagakaanetaustade puhul. Tööstuse 
ja moe sidet näitlikustab industriaalne taust 
ajakirja teises, 1958759. a. sügistalve numbris, 
kujundlikumalt kä 1963. a. numbris (moodsa 
puitkattega radiaatori taustal loeb modell aja
kirja, mille kaanel paistab raudkonstruktsioon); 
küll pisut “papiselt” lavastatud “nailoni ajastu” 
taust (toonitud polüstüroolplaat ja ülimoodne 
terastorudest ning plastmassnöörist kokkupan
dav tool) õn Silueti 1962763. a. numbris.

Interaktiivsus: kirjakasti uus sisu
1950. aastail õn kirjakast olemas ajakir

jas Eesti Naine (hilisema nimega Nõukogude 
Näme). Kuid selle sisu piirdub kitsalt seadus
andlusega: kuidas kõrvaldada brigadiri poolt 
tehtud vead normipäevade arvestuses, kui 
kõrge õn lastesõime ja lasteaia tasu vallasemal, 
kas veel abielus olev naine võib enne lahutust 
üuesti abielluda. Muidugi õn Nõukogude Naine 
EK(b)P Keskkomitee ajakiri. Siluett, mida 
annab välja Tallinna Moemaja, võib tänu

muutunud aegadele oma haaret laiendada, 
õigemini küll suunda muuta, keskendudes 
naiste välimusega seotud küsimustele. Liigu
tav õn jälgida, kuidas äärmuseni reguleeritud 
riiklik süsteem mõjutab kirjutajate keelt: nii 
palub moealast nõu ja abi nt. “grupp tüsedaid 
Viljandist” jne.

Esimeses kolmes Siluetis esitletakse ainult 
moode või nendega seonduvat, nt. konstruk
tori artikkel “Kui palju kulub riiet?” 1959. a. 
kevad-suvises numbris. Alates 1960. aastast õn 
Siluetil kä kirjakast. Esimesed kirjavastused õn 
ikka veel puhtpraktiliselt moega seotud (kas 
täidlasele sobivad pikad püksid; kuidas üma- 
rapuusaline neiu saaks kanda laia alusseelikut, 
kuidas vältida õlapaelte esiletungimist avarast 
dekolteest). Järgmine, 1960761. a. talvenumbri 
kirjakast juhendab õpetajaid ning “administ- 
ratiivala töötajaid”, soovitades sobivat imagot 
töötundideks. Samuti küsitakse, millal ja mil
lise riietuse juurde tohib kanda kampsunit. 
Küsija vajab Silueti nõuandeid päris hädasti, 
sest sooviks kanda villase kampsuni juurde 
kä nt. taftseelikut ja kapronkindaid. Edasistes 
numbrites lisandub moe- ja figuuriprobleemi
dele (ikka see õnnetu täidlus, sekka kä o-jalad) 
juba kombeõpetus: saame teada, millal tuleb 
käest võtta pidulik kinnas (mitte süüa kinnas
tega!). Õpime, kuhu tohib minna paljasääri ja 
kuhu mitte: keelatud õn “kontsert, teater, amet
likud vastuvõtud, pidulikud sündmused, mis 
toimuvad kinnises ruumis. Täiesti sobimatud 
õn paljad sääred kostüümi ja mantli juurde. 
Lahtiste kingade puhul ei tohi unustada pedi
küüri. Kui sõrmeküüned õn ravitud või isegi 
lakitud, varbad aga hooldamata, jäääb mulje, 
et tsivilisatsioon õn jõudnud esialgu ainult üle
mistesse sfääridesse”. (Siluett 1961, 39). Ajastu 
kosmeetika taunib jalasäärte raseerimist: “kar- 
vakesed muutuvad veel tugevamaks. Küll aga 
võib neid vesinikülihapendiga pleegitada” 
- tõde, mis kehtib veel Inna Tarmaku viisteist 
aastat hiljem ilmunud kultusraamatus Peeglike, 
peeglike seina peal. Muuseas kasutab Tarmak



oma kultusraamatus mitmeid eelnevalt Siluetis 
avaldatud nõuandeid (nt. jumestamise alalt), 
mistõttu 1970. aastail teeb teadlikum lugejas
kond talle seljataga etteheiteid “originaalsuse” 
puudumise pärast.

1962. a. suve Siluett sisaldab uudse näite 
Tallinna ja Leningradi moemajade vahelisest 
koostööst. Leningradi Moemaja saadab ees
tikeelse lugeja jaoks (muuseas venekeelse) 
ankeedi, milles palub vastata järgmistele küsi
mustele: kas ja mis ajast alates loetakse Lenin
gradi moemaja moeajakirju ning -albumeid; 
kuidas hindab lugeja nende sisu, millised 
mudeleid peetakse kõige põnevamateks, kuidas 
hinnatakse üllitiste kunstilist kujundust, kas 
mudelite järgi õmmeldakse ise ja millist tüüpi 
rõivaid soovitakse enim näha. Lisaks huvitub 
küsija, kas Silueti lugejad kasutavad kä Riia 
ning Leningradi Moemaja moeväljaandeid. 
Vastused, vastanute täpne arv ja profiil ei ole 
allakirjutanule teada. Igal juhul ei tohiks kaht 
vennasvabariikide moelehte Siluetiga võrrelda: 
kui esimesed õn moeväljaanded, õn viimase 
puhul tegmist laia spektriga, mitmekülgse naisi 
kasvatava väljaandega.

Veel kasvatuslikku
Paks ja peenike

Täidlastele mõeldud moode leiame igast 
numbrist, ikka ja jälle korduvad nende juures 
samad hoiatused: ärgu kantagu volange ja sat- 
sikesi, välditagu erksaid suure mustriga kangaid 
jne. Nendega kaasnevad soovitused õn üpris 
ranged: tumedad sukad täidlasele jalale, lühike 
pärlikee pikale ja kõhnale, pikad pärlid lühike
sele kaelale. Samuti leiavad kõhnad mitmeid 
nõuandeid, kuidas oma figuuri “paremaks 
teha”; nõuanded erinevad pika ja lühikese 
kasvuga naiste puhul; 1963. a. numbris soovi
tatakse neil kanda vöötatud rõivaid, poolpikka 
soengut ja madalaid kingi.

Tüsenemise vastu tuleb võidelda mitte 
ainult riietuse või selle alla peidetud korsetiga, 
vaid kä aktiivselt, kehaliste harjutustega. Siluett 
1963 esitab kakskümmend harjutust, “mis 
aitavad säilitada saledust, värskust ja tervist” 
(36-37). Tähtis õn, et harjutused õn võetud 
tuntud naisvõimlemise spetsialisti Patrick 
Beaufort’i kogust, olles niisiis läänemaised. Kõr
vuti harjutustega annab NSV Liidu MTA Eks
perimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi 
biokeemia sektori juhataja, farmaatsiakandidaat 
E. Vagas samadel lehekülgedel nõu, kuidas pii
rata kalorite hulka toidus ning hoiatab liigsöö
mise eest. Kehakaalu tuleb kontrollida nn. Broca 
meetodiga (pikkus senitmeetrites miinus 100), 
mis tänapäeval tundub iganenud. Artikkel õn 
põhjalik, näited eredad: “Näiteks sisaldab meie 
sanatooriumide toit 4600 kalorit päeva kohta, 
samal ajal peame me aga kosmonautide ener
giavajaduseks kosmoselennu ajal 2700 kalorit.” 
Lõpuks ähvardab ekspert: “Kontrollige oma 
kehakaalu, sest tüsenemine tähendab enne
aegset vananemist”. Tõhus hoiatus. Salendavaid 
harjutusi hakkab Siluett ära tooma järjekindlalt 
(Siluett 1963/64 jj.). Autorid õn optimistlikud: 
lisaks kehalisele treeningule aitab salendada 
korralik dieet (kuid ühe liitri vedelikku peab 
organism päevas kindlasti saama - üpris tagasi
hoidlik hulk, võrreldes sellega, mida soovitatak
se praegu). Kolmas liitlane õn muidugi mood, 
mille abil kehakaalu optiliselt varjata.

Kosmeetika

Kosmeetika alajaotus õn moe kõrval aja
kirja tähtsamaid osi; eriti tänuväärt õn kos- 
meetika-alane nõustamine enne 1963. a., kui 
ilmub Kosmeetika aabits, esimene omataoline 
väljaanne Nõukogude Eestis. Siluett lähtub 
käsitlusest, et ilu alus õn tervis (1962/63, 30). 
Suitsetajad vananevad kähku, kä halb toitumine 
aitab selleks kaasa. Soovitatakse naha puhasta
mist ja vereringe ergutamist (tugev hari vanni
toas või saunas - kolmkümmend aastat enne



■ Tõeline klassika haakub ajaloolise sepisega. 
Siluett, sügis-talv 1963/64

tselluliidipropagandat). Kleopatra eeslipiima 
Vanne ja Madame de Pompadouri harjumust 
asetada naha noorendamiseks näole toorest liha 
ei peeta tarvilikuks.

Näonaha küsimuste eripäraga tegeleb nt. 
Siluett 1962/63 oma kirjakastis. Millest tulevad 
näole mustad täpid? Kuidas eemaldada näol 
kasvavaid karvu? Miks inimesed punastavad? 
Vastused annab taas E. Normet. Osa nõuandeid 
õn seotud mingi (s.t. jumestuse) säilitamisega: 
kuidas huulepumat kauem peal püsiks - kirja- 
vastus hoiatab kindlalt ja tingimusteta enda 
teiste nähes jumestamise eest. Paneme tähele, 
et sõna “meik” veel ei tunta. Tänuväärt õn 
arstide kaasamine: nii vastab 1963. a. numbris 
küsimusele, kuidas päevitada, A. S. Gussarova, 
Vene NFSV Tervishoiuministeeriumi Arstliku 
Kosmeetika Instituudi kosmeetikaosakonna

juhataja. Muuhulgas õpetatakse, kuidas saavu
tada helevalget jumet: vanaemade retseptidest 
meenuvad hapupiim, sidrunivesi, kurk, peter- 
sellijuure leotis ning leedripuuõitest valmista
tud näovesi, keemilisematest vesinikülihapend 
ja söögiäädikas. Arst tutvustab kä nõukogude 
kaubanduses saadaolevaid kreeme ja näovesi, 
hoiatades rasedaid ja rinnaga toitjaid elavhõ
bedat sisaldavate kosmeetikatoodete eest. Eesti 
arst E. Normet annab sealsamas soovitusi eraldi 
kuiva ja rasvase (hiljem kasutavad kosmeetikud 
terminit “rasune”) näonaha jaoks. 1963./64. a. 
numbris selgitab tervise ja moe suhet (mitte pii
nata jalgu kõrge kontsa või terava ninaga, mitte 
kanda kontsata jalanõud, vältida kapronsukki 
ja paljapäi käimist külmal ajal, kanda päikese
prille mitte ainult südasuvel, vaid kä pimestavalt 
lumistel talvepäevadel) Eesti esimesi hügieeni- 
kuid dr. Harri Jänes, kes jätkab õpetusi järgmis
tes numbrites.

Järjest korduvad juhised, kuidas parandada 
meigi abil häirivalt ebaproportsionaalset nägu 
või vähemalt selle ebakohti mitte rõhutada. 
1961./62. a. number õpetab, kuidas muuta huu
lepulga abil suu kuju, samuti seda, kuidas saa
vutada “mandlikujulisi silmi”. Viimased õn nii 
moodsad, et kirjanik Arvo Valton mainib neid 
oma novellis “Kassaneiu GUM-ist”, mis ilmus 
novellikogus Rataste vahel (1966). Taas ja taas 
hoiatab kosmeetik liialdamast: parem kasutada 
pruuni kui musta ripsmetušši, huuled “ei tohi 
olla värvitud, vaid ainult ilmestatud”.

Lõhnaõlidest ei ole Siluetis just palju juttu; 
siiski õpetab 1961./62. a. sügistalvine number 
lõhnaõliplekkide eemaldamist, mainides ühtla
si, et lõhnaõli õn parem riietele mitte piserdada.

Juuksed

Eraldi tuleks märkida, et alates juba kol
mandast numbrist tegeleb Siluett juuste ja 
soengutega, õpetades lihtsamat juuksehooldust 
ning selgitades soengumaailma moeröögatuste 
(tupeerimine) põhimõtteid. Saame teada, et





soeng sõltub näo kujust (sügis-talv 1961/62). 
Pidevalt õpetatakse “plusse rõhutama, mii
nuseid varjama”. Soeng peab sobima näoga, 
kinnitab 1962763. a. Siluett ja õpetab, millist 
valida. Lugejat abistab taas Helga Bergson, 
andes rullide keeramise skeemid - saladus, 
mida enamik juuksureid kiivalt hoiab (lk. 
27-29). Eraldi teema õn juuste pesu ja võitlus 
kõõma vastu (Siluett 1963). Meie jaoks õn 
vanamoodne soovitus pesta rasvaseid juuk
seid 5-6 päeva tagant, kuivi ainult 2-3 nädala 
järel. Peetakse normaalseks pesta pead seebiga, 
soovitades vältida ainult tugevalt leeliselist 
pesuseepi. Palju soovitusi õn justkui maha kir
jutatud neljakümne aasta eest ilmunud Talu- 
perenaistest: hõõruda hapupiimaga, valmistada 
ise pesuvesi erinevate taimede laotistest, pesta 
leivaga, loputada kummeliga, seebi kasuta
miselt õlitada peanahk enne sisse, vältimaks 
kõõma teket. Ennekõike soovitatakse kõõma 
puhul kontrollida organismi üldseisundit ja 
organite talitlust.

Uuenduslik õn 1963. a. katse: tänavalt 
palutakse ajakirja toimetusse kaks juhuslik
ku naist, kelle soengud tunduvad “halvasti 
läbi mõeldud”: ühel katsealusel teeb liibuv 
soeng nina pikaks ja näitab valesti näo pro
portsioone, teisel kaob silmist ilus laup ning 
kokkusurutud juuksed muudavad ebapro
portsionaalselt suureks näo elemendid, nagu 
kulmud, nina ja lõua. Helgi Bergsoni soengud 
muudavad kogumuljet väga palju. Lisaks 
saavad “modellid” pildistamiseks selga moe
maja uudisloomingu.Kui tore päev võis see 
°lla katsealuste elus!

1963764. a. Siluett rõhutab lihtsate, kuid 
maitsekate soengute väärtust. Eriti tungivalt 
soovitatakse tütarlastele: jääda nooreks noores 
eas, muuhulgas kä soengu poolest (lk. 24).

■ Moodsat kodurõivast pakkuv lehekülg näitab
kaasaegset interjööri, aga kä feministlikke stereo
tüüpe

Käed ning jalad

1962763. a. Siluett soovitab visata minema 
maniküürkäärid, küünevalli mitte ära lõigata, 
vaid tagasi lükata. Seda tuleks teha iga kord 
pärast kätepesu, põhjalikum maniküür võtta 
ette kord nädalas pärast vanni või sauna. Koo
ruvate küünte raviks soovitatakse kä želatiini, 
muide, seespidiselt.

Üks intrigeerivamaid artikleid kogu Silueti 
esimese kümnendi jooskul õn 1963. a. numbris 
ilmunud tõlge Meditsinskaja Gazetas ilmunud 
M. Grišina artiklist “Pediküür ei ole luksus”. 
Tsiteerin: “Toimetus sai kirja. Lihtsas inimlikus 
dokumendis avaldub mure ja solvumine. Tütar
lastega, kirja autoritega, juhtus kurb lugu. Nad 
said ülekohtuselt lõnguse hüüdnime. Kutsuma
ta kõlblusjüngrite viha alla sattusid nad sellepä
rast, et julgesid tänavale ilmuda - pediküüritud 
jalgadega. Moralistid Slutski linnas ... ei ole 
kahjuks ainukesed. Meenub juhtum möödu
nud suvel Sotsi rannas. Üldise heasoovlikkuse 
idülli puhkajate hulgas rikkus seekord randa 
tulnud neiu, kelle jalad olid pediküüritud.” 
Grišina selgitab: “Pediküür ei ole mood, vaid 
elementaarne jalgade hügieen, millega tuleks 
lapsi harjutada juba maast-madalast ... Mis õn 
selles siis halba, kui inimene oma jalgade eest 
hoolitseb, neid hoiab? ... Võib tuua palju nii
suguseid näiteid, kus mees või naine [pangem 
tähele mehe kui subjekti rõhutamist - L. O.] 
lihasse kasvanud küünte, paksenenud tallanaha 
või konnasilmadest moonutatud varvaste tõttu 
ei saa kanda moodsaid jalatseid ...” Autor mee
nutab muistset Egiptust, kus jalgade hooletusse 
jätmist loeti seaduserikkumiseks, viitab Moskva 
iluinstituudi teaduritele ning propageerib tuli
selt pediküürikabinettide vajalikkust, nõudes 
kvalifitseeritud kaadri ettevalmistamist koos
töös meedikutega. Kui meenutame, et Silueti 
lugejaskond oli suuremjaolt venekeelne, tundub 
artikli misjonärivaim eriti asjakohane. Eestis 
töötasid pediküürijad siiski nii enne kui pärast 
nõukogude võimu tulekut järjepidevalt.



Lisandid

Kingadest õn Siluetis palju juttu, enamasti 
antakse soovitusi jalgade optiliseks pikendami- 
seks-lühendamiseks (oli kä selline aeg, mil kõik 
ei tahtnud pikki sääri!) või jalalaba väiksemana 
näitamiseks. Näiteks lühendab sääri kinga ja 
suka kontrastne värv. 1962763. a. number tut
vustab uudse kujuga käekotte (lk. 54). Eredalt 
tõuseb Silueti kui edumeelse uuendaja roll esile 
1961762. a. numbris, mis 42.-43. leheküljel tut
vustab viimast sõna eesti ehtekunstis. Ürgaeg
selt rohmakad, asümmeetrilised hõbeehted õn 
kaunistatud poolvääriskivide (türkiis), emaili ja 
koralliga. Kivide kuju õn looduslik, kä läbipaist
vad kivid õn jäetud lihvimata. Ehedast koralli- 
oksast saab kohe seejärel moehitt, kohrutatud 
hõbedast ainuke mõeldav ehtematerjal. Sillana 
muinasaja ning tänapäeva vahel esitab kunstnik 
veel joonise Hiiumaa rõhkudest. Olemuselt 
meenutavad ehted Adamson-Ericu 1930. aasta
te keraamika kujundust. Tegelikult loobki vana
meister tollal järjepidevalt ehedast ja kullatud 
hõbedast asümmeetrilise ornamendiga ehteid.

Iga

Siluett esitab tihti noortemoode. Samas õn 
noortele suunatud teavet või probleemartikleid 
moodidega võrreldes vähe. 1963764. a. number 
räägib esimest korda noore neiu imago põhi
listest parameetritest: eakohasus, ajakohasus 
(kantagu moodsaid riideid, kuid suhtutagu krii
tiliselt liialdustesse, eriti välismaa moelehtedes 
pakutusse), otstarve, praktilisus, hästi valitud 
lisandid, aga eriti aluspesu. Kosmeetikat tarvita
da minimaalselt, juukseid mitte värvida. Õhtuti 
tuleb kindlasti nägu pesta (!).

Just 17-aastasele tütarlapsele õn adresseeritud 
kä sama numbri järgmine artikkel “Kõige olulisem 
õn korralikkus”. Praktilised nõuanded õn põhiliselt 
seotud riiete eest hoolitsemisega. Huvitavamad 
neist õn, kuidas korrastada vihma saanud velvet- 
mantlit (harjatakse vastukarva), kuidas eemaldada

riietest kortsud ilma triikimata (riputatakse ööseks 
aknast välja, kergemad kortsud sirguvad niisku
se mõjul) jne. Paljud õpetused pole tänapäeval 
enam aktuaalsed: enam pole tarvis eemaldada 
kopeerimispaberi plekke, mitte igaühel pole kodus 
puuhalge, millel kuivatada märgi jalatseid, vaevalt 
kantakse riideid, kuni need läikima hõõrduvad. 
Eriti “retro” õn sukkade hooldamise lõik, millest 
võiks esitada mõned näited: “Tõmmake uued 
sukad enne kandmist läbi leige vee. See muudab 
nad vastupidavamaks... Pole kuigi ilus, kui külmast 
sinised sääred läbi suka paistavad ... Hoolitsege kä 
selle eest, et sukaõmblused oleksid alati otse ... Kui 
sukatripid õn läbi seeliku näha, ei ole see suka
hoidja süü. See näitab, et seelik õn liiga kitsas.” 
Ja tagatipuks: “korralik neiu ei kasuta sukkade 
kinnitamiseks peenraha, vaid parandab tripi kohe 
ära.” Meie põlvkonda õn sukkpükste tulek paljust 
päästnud! Kä ei ole tänapäev enam nii range mantli 
alt paistva seeliku suhtes.

Kasulikke nõuandeid leiab mujaltki, kä selle
sama 1963764. a.numbris õn huvitavaid õpetusi, 
nt. kuidas eemaldada karusnaha spetsiifilist lõhna 
(hõõruda pargitud poolt oakohviga ja panna 
paariks päevaks kinnisesse kotti) või kuidas imp- 
regneerida ise mantlit (küsimuse õn ajendanud 
sovjetlikult lohakas toodang - küsija massitoo
danguna õmmeldud mantel ei pea rinna kohalt 
vihma kinni).

Kasvatuslikust vaatepunktist õn oluline nn. 
noorte suvepäevadele pühendatud leheküljed 
1950. aastate lõpul. Need toetavad noorte kon- 
firmatsiooni, rahvasuus leeri asendumist “võsa- 
leeriga” (keskkoolilõpetajate ilmalik laager, mis 
pidi välja tõrjuma konfirmatsioonile eelneva 
vaimuliku õppenädala). Niisiis leiab rubriigi peal
kirjaga “Noorte suvepäevad” ajakirja üsna mitmes 
numbris. 1960. aastate keskpaiku asendub see 
pealkiri “Koolilõpuga” või muu samalaadsega.

Moe ajalugu

Esimene pöördumine mineviku poole õn 
vististi juhuslik: 1961. a. numbri kesklehele õn



justkui juhuslikult sattunud tuntud moejoonis, 
mis kujutab 1870. a. daame.

1962763. a. Siluett hakkab tutvustama moe 
ajalugu, esialgu küll lõbusas artiklis “Karneval”. 
Tundub, et autorid ise naudivad järjest uute löö
vate kostüümide joonistamist. Mida kõike me ei 
näe! Rokokoo daamid, moslemist naine ja mees, 
andaluusia kaunitarid mantiljades, muistne 
Egiptus, uhked madjarid, Bel-Ami aegne Pariisi 
mood ja kauboid kõrvuti burgundia 15. sajandi 
moe ning biidermeieriga. Võib-olla just sealt sai 
Maimu Berg inspiratsiooni kirjutada “Rokokoo 
daam”? Muuseas õn artiklile lisatud vägagi 
pädevad juhised, kuidas valmistada kostüümide 
juurde kuuluvaid lisandeid: lootoseõisi, kamme, 
viljapäid, päevavarje. Kuid kostüümid ei jäljen
da ajaloolist hõngu ülima täpsusega: kõrgete 
parukatega 18. sajandi daamid kannavad vae
valt põlvini ulatuvaid krinoliine, sama lühike õn 
Jean ne d’Arci kaasaegse daami seelik. Moslemi 
naise jalgu katavad küll retuusid, kuid kleit õn 
temalgi moodsalt napp, rääkimata Pariisi kot
tist. Igal juhul õn karnevalimeeleolu värskendav 
vaheldus ajakirja informatiivselt põhjalikule 
käsitluslaadile.

Meesküsimus

1930. aastate moeleheküljed ei pühenda 
meestele just palju ruumi. Kä Siluetis ei jää 
meestemood mahult naiste omaga võrrelda
vaks, kuid rubriik õn läbivalt esindatud. Mees- 
temoe tutvustamine algab küll alles 1959./60. a. 
sügistalvises numbris: kahel leheküljel näidatak
se moode, järgmisel kahel selgitatakse detailide 
tähtsust elegantse meesterõiva osana. Muuseas 
õpetatakse siduma uut moekarjet, ristlipsu. 
Õpetus õn võetud saksakeelsest raamatust Das 
Sclmeidhandwerk. 1960. a. number toob taas 
ära meestemoed, esitledes drappmantleid ning 
ülikondi, viimastest õn üks isegi vestiga ning 
piduliku rõivana juba mainitud ristlipsuga. 
Kas mehed ise lugesid Siluetti või olid nendele 
Pühendatud leheküljed tegelikult adresseeritud

abikaasadele, emadele ja teistele õmblemisvõi- 
melistele? 1960./61. a. kirjakast näitab, et ajakirja 
lugejaskonna hulgas õn kindlasti kä mehi: Erich 
L. Tallinnast küsib, millist värvi peale musta 
võiks olla õhtuti kantav ülikond (vastus: tume
sinine, tumehall, kuid kindlasti mitte pruun). 
1963764. aastal tunneb Robert S. huvi, kas 
rinnalt õn võimalik tätoveeringut eemaldada 
(talle soovitatakse pöörduda Moskva kosmee
tikute poole). Niisiis õn mehed Silueti lugejad 
ja julgevad isegi nõu küsida. 1962763. aasta 
number pusib taas lipsusõlme kallal (lk. 19), 
ainult nüüd õn tegemist tavalise kaelasideme, 
mitte kiki- või ristlipsuga. Lisaks räägitakse sel 
aastal moodsatest lisanditest, näidatakse uudset 
kinganina, mansetti jm. Meeste õhturiietus õn 
antud värvifotol. Muuseas joob üks meesmo- 
dell häbiväärselt läänelikku viskit (lk. 17). 1963. 
a. kirjakastist õpib mehine lugeja, kuidas lipsu 
puhastada jne.

1963. a. number esitab mõned etiketiga 
seotud juhised, nagu: millal läheb mees ees 
(teatris, kinos ja restoranis - esimestes teeb 
daamile teed, viimases õn lisaks vaja veel “naist 
uudishimulike pilkude eest kaitsta”; lk. 48). 
Käe ulatab tervitamisel alati naine, kä ei tohi 
käesurumise kombega liialdada. Samuti ei pea 
mees iga hinna eest võtma naiselt enda kanda 
tühja või pooltühja kandekotti. Telefonis rää
kides tuleb end esitleda, samas pole viisakas 
küsida, kes õn telefonil - vastuvõtja peaks end 
ise esitlema. Väikese sõrme õieli ajamine õn väi
kekodanlik igand jne. Käitumisõpetus edestab 
Inna Aasamaa õpikut kolme aasta võrra ja loob 
võib-olla esimese sillakese tagasi iseseisvusaja 
kombeõpetuse juurde. Vajalik õn see tõesti, sest 
Aasamaa raamat haaratakse lennult ja 1970. 
aastal ilmub juba selle kolmas trükk.

Võib öelda, et Silueti üheks rolliks õn kas
vatada kä mehi. Kirjavastused tõendavad, et 
mehed moodustavad lugejate ühe alagrupi. Aja
kiri taastab sõjaeelset härrasmehe riietumis- ja 
käitumismudelit, tegemata mööndusi uutele 
tingimustele ühiskonnas. Kasvataja, käitumis-



õpetuse koostaja ning vahendaja õn aga naine, 
tema õn õpetaja, mehele jääb motiveeritud õpi
lase roll. Silueti haritud härrasmees peaks olema 
naiste unelm, õn ta ju loodud just naiselikust 
seisukohast lähtudes.

Kokkuvõtteks
Ilmumise esimesel viiel aastal õn Siluett 

naistele suunatud ajakiri. Kuid kindlasti pole 
tegemist nn. naisteajakirjaga. Siluett õn nõudlik 
lugemismaterjal ning kindlameelne kasvataja. 
Ajakirja informatiivsus, mahukus ja lai teema- 
ring teevad sellest Eestis enneolematu õppe
materjali täiskasvanuile, täiskasvanuhariduse 
tööriista parimas mõttes. Tänu Siluetile saab 
lugejast nõukogude kontekstis maitsekalt rõi
vastatud, oskuslikult mingitud ja kosmeetiliselt 
hoolitsetud naine - kindlasti moodsam ja are
nenum, kui suure Vene NFSV keskmine naine, 
hoolimata ilu- ja moeküsimustele spetsialisee
runud instituutidest Moskvas, Leningradis ja 
mujal. Siluett selgitab alati, mis õn moe sisu, 
miks midagi kanda, kuidas see kandjat vääris
tab. Eestlannade-moeloojate “teaduslikkus” 
väljendub mitte tollase Kunstiinstituudi teoree
tilistest saavutustes (kusjuures oli neidki), vaid 
nende kujundatud “teadlikkuses”, millega eesti 
naised, aga kä pool või isegi poolteist miljonit 
venekeelset lugeja(nna)t lahendavad rõivastuse 
stiili ja moodsates rõivastes esinemise, moe
looja loomingu kandmise küsimusi. Siluett jääb 
hoidma naise elu klassikalist esteetilist suunda
- olla ilus, eiramata teist, nii olulist vajadust
- olla moodne. Tasakaal vana ja uue, klassika 
ja innovaatika vahel tuleneb Silueti moeloojate 
ajaloolisest mälust ja usust, et kä nõukogude 
eesti naine vajab neid väärtusi, mis olid olulised 
nende iseseisvusaegsetele emadele, samuti õn 
need väärtused vajalikud nõukogude naisele 
laiemalt. “Sild üle stalinismi” kõlaks ehk patee
tiliselt, õn aga tõepärane nägemus Silueti tege
likust rollist ühiskonnas oma esimesel viisaas
takul. Tänapäevane, Vogue'i ja Cosmopolitani

veergude vähenõudlikkusest küllastunud eesti 
naine võiks ja peaks nõudma Silueti ja selle 
haridusliku rolli taastamist ühiskonnas.
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Naised firmajuhtidena
Tiina Raitviir

~yr ~T iimastel aegadel õn Eestis teravdatud 
\ / tähelepanu all naiste liigväike osalus 
V juhtimises ja otsustamises. Õn ju teada, 

et inimressurssi õn meie riigis vähe ja kõigi 
sobivate inimeste rakendamine õn väga tähtis. 
Ometi õn selgunud, et mitte ainult poliitikas, 
vaid kä teistes valdkondades, sh. majanduses, 
õn naised juhtimisest suurel määral kõrvale 
tõrjutud, hoolimata nende heast üldharidusest 
ja erialasest ettevalmistusest.

Õppejõud näevad majandusteaduserialade 
üliõpilastele loenguid pidades valdavalt tütar
lapsi, kes saavad ju samasuguse hariduse kui 
noormehed. Samas kohtab firmade tippjuhti
dena naisi harva. Kuhu naised kaovad, miks ei 
saa neist tippjuhte?

Ettevõtlust uurinud või selles valdkonnas 
naiste koolitusega tegelevate teadlaste ja spetsia
listide kinnituse kohaselt õn ettevõtjatest u. 1/3 
naised. Suurem osa neist tegeleb väikeettevõt
lusega, töötades väike-, mini- või mikrofirmas, 
osa leiab rakendust FIE-na ning õige väiksel osal 
õn juhtiv positsioon tippjuhi, tippjuhi asetäitja, 
osakonnajuhataja või juhatuse liikmena. Kui 
aga suubuda Eesti mastaabis suurde majan
dusse, s.t. suurema käibega ettevõtete maailma, 
mida kajastavad Äripäeva TOP-id, siis sisene
takse päris uurimata alale. Et naistegevjuhte õn 
vähe, õn üldteada, aga seni pole selgitatud, kui 
vähe nimelt.

Käesoleva kirjutise ülesandeks õn selgitada, 
kui palju õn 2002. a. avaldatud Äripäeva TOP- 
ides naistegevjuhte ja -omanikke ning kuidas 
naistegevjuhtidega firmadel meestegevjuhtide 
firmadega võrreldes majanduslikult läheb. 
Üritan kä avada sooga seotud põhjuslikke seo
seid.

Üht-teist sellest temaatikast õn kä varem 
trükis ilmunud (vt. Raitviir 2003a).

Andmed ja metoodika
Selle artikli peamiseks algandmete allikaks 

õn Äripäeva TOP-id1; need võimaldavad avada 
naistegevjuhtide statistika. Ettevõtete edetabe
lite (TOP-ide) koostamiseks kasutab Äripäev 
Justiitsministeeriumi Registrikeskuse ettevõtete 
andmebaasi, mida ise ankeetide abil täiendab. 
TOP-ide töötlemata andmebaasid sain Äri
päeva toimetusest; tabelarvutused tegin Excelis. 
Teiseks, põhjuslike seoste avamiseks kasutatud 
infoallikaks olid Iris Pettai ja Ivi Proosi, Eesti 
Avatud Ühiskonna Instituudi teadlaste, 2003. 
a. kevadel tehtud küsitlusuuringu materjalid 
(Pettai 2003; Proos, Pettai 2003). Kasutasin 
nimetatud autorite koostatud sotsioloogias nii 
tüüpilisi risttabeleid ja nende juurde kuuluvaid 
seletusi (samas).

Äripäeva TOP-id moodustatakse toimetu
se vastava töörühma poolt, paigutades neisse 
kõige suuremad ja edukamad firmad. Ainult 
Gaselli TOP-is mõõdetakse firmade kasvu
kiirust (käibe ja kasumi kasv kordades) kolme 
aasta jooksul, kiiremini kasvavad aga valdavalt 
väikesed firmad. Firmadele saadab Äripäeva 
TOP-i toimetus välja ankeedi.2 TOP-id õn 
andmekogumid, mis sisaldavad kõigi firmade 
üld-, finants- jt. andmeid, sh. tegevjuhi ja põhi
omanike nimesid. Eesnime ja slaavi päritolu 
nimedes kä perekonnanime lõpu järgi saab sel
gitada firmade tegevjuhi ja omanike soo. Õn kä 
haruldase eesnimega firmajuhte ja -omanikke, 
kelle sugu määrata ei oska (u. üks-kaks protsenti 
kõigist nimedest), nende firmad jäid analüüsist



välja. Veel üks märkus: pingeritta seada ning 
analüüsida saab siiski vaid neid firmasid, kelle 
kõik andmed või enamik põhiandmeist õn 
teada.

Selles artiklis kasutasin 2001. a. kohta käi
vaid TOP-e, mis õn avaldatud Äripäevas 2002. 
a. Ainult naistegevjuhtidega firmade puhul 
analüüsisin kä 2002. a. andmetega TOP-i, mis 
avaldati 2003. a. augustis. Erandlik õn kä firma
de kasvu kiirust mõõtev nn. Gaselli TOP, kus ei 
mõõdeta mitte ühe, s.o. 2001. a. olukorda, vaid 
jälgitakse majandusliku edukuse muutumist 
aastail 1999-2001. Firmad jagan viide rühma:

• Eesti 500 edukamat ettevõtet (TOP 500; 
kogum hõlmab kõiki vaadeldavaid tege
vusvaldkondi ja regioone);

• Eesti naistegevjuhtide firmade TOP-id 
(2001. a. naisjuhtide TOP 60 ja 2002. a. 
TOP 70; kogumid hõlmavad kõiki vaa
deldavaid valdkondi ja regioone);

• Eesti kõige kiiremini kasvavate firmade 
TOP (nn. Gaselli TOP 1999-2001, mis 
sisaldab 523 meeste ja 65 naiste juhitud 
enamasti suhteliselt väikest firmat);

• ettevõtlusvaldkondade (kahekümne 
valdkonna) TOP-id; firmade arv igas 
TOP-is kõigub 30 ja 150 vahel;

• maakondade TOP-id (2002. a. avaldati 
Äripäevas kaheksa maakonna TOP-id).

Ma ei käsitle selles artiklis kaugeltki kõiki 
näitajaid, mida Äripäeva TOP-id kui andmeko
gud endas sisaldavad, vaid keskendun peamiselt 
naistegevjuhtidega firmade osakaalu, suuruse 
ja edukuse vaatlemisele-võrdlemisele. Firma
de suurust mõõdan keskmise töötajate arvu, 
realiseerimise netokäibe ja bilansimahu ning 
mõningal juhul kä omakapitali suuruse järgi, 
majandusnäitajate mõõtühikuks õn TOP-ides 
tuhanded kroonid. Edukuse tähtsaim näitaja 
°n kasumi suurus; peale selle sobib mõõdikuks 
Äripäeva TOP-ide toimetuse koostatud pinge
rida, täpsemalt firma koht TOP-is. Viimane

näitaja õn komplekssem ja arvestab pea kõiki 
majandusnäitajaid, sh. suuruse omi3. Edukuse 
näitajaks õn kä firma käibe ja kasumi kasv 
kordades aastatel 1999-2001 (Gaselli TOP). 
Peale firmade suuruse ja edukuse vaatlen selles 
artiklis firmade põhiomanike koosseisu ning 
firmade geograafilist paiknemist.

Jagasin kõik vaatlusalused TOP-id kui üld
kogumid kahte allkogumisse tegevjuhi soo järgi, 
arvutasin seejärel nais- ja meestegevjuhtide 
firmade allkogumite keskmised näitajad ning 
võrdlesin omavahel.

Käesoleva analüüsi nõrk koht õn nais- ja 
meestegevjuhtidega allkogumite erinevad 
suurused: esimeses õn firmasid tavaliselt palju 
vähem kui teises. Et suuremat usaldusväärsust 
saavutada, jätsin põhjalikumast analüüsist välja 
need ettevõtlusvaldkonna või maakonna TOP- 
id, kus naistegevjuhtidega firmasid oli seda 
tüüpi firmade koguarvust 9% ja vähem.

Ettevõtlusvaldkonna juhtide soolist koossei
su võrdlen käesolevas töös poliitika-valdkonna 
tippjuhtide soolise koosseisuga.

Naisjuhte haruharva
Eesti edukamate firmade TOP 500-s oli 

2001. a. naistegevjuhte 5,6% (2000. a oli neid 
vaid 4%), maakondade TOP-ides ei tõusnud 
nende osakaal üle 10% ning ettevõtlusvaldkon- 
dades oli see keskmiselt 14% (vt. joonised 1 ja 2). 
Nende jooniste abil õn hõlbus võrrelda ettevõtlus
valdkondade ja maakondade TOP-e üle-Eestilise 
TOP 500-ga. Selgub, et just üle-Eestilisse valikusse 
sattunud, st. kõige suuremate ja paremate firmade 
juhtide seas õn naisi üldiselt vähem kui ettevõtlus
valdkondade ja maakondade valikutesse sattunute 
seas. Gaselli TOP-is, kuhu oli koondatud ligi 600 
kõige kiiremini kasvanud firmat, mis üldjuhul 
kuulusid väikefirmade hulka, oli naistegevjuhtide 
firmasid 11,1%.

Seega võib eeltoodud statistika kokku võtta 
ja sedastada, et 2001. a. andmetele toetudes oli 
firmade tegevjuhtide seas naisi 5-11%.



Ettevõtlusvaldkonnad %

Audiitorfirmad

Turismifirmad

Koolitusfirmad

Rõivatööstusfirmad

Toitlustusettevõtted

Maj andusettevõtted 
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Jaekaubandusfirmad

Tekstiilitööstusfirmad

Kinnisvarafirmad

Toiduainetetööstusfirmad

Trükitööstusfirmad

Mööblitööstusfirmad

Arvutifirmad

Eesti SOO edukamat ettevõtet

Ekspedeerimisfirmad 

Autotranspordi firmad 

Sõidukimüügifirmad

JOONIS 1. Naisfirmajuhtidega firmade osakaal ettevõtlusvaldkondade TOP-ides, 2001, %

Erinevates ettevõtlusvaldkondades oli 
naistegevjuhtide osakaal erinev, küündides 
audiitorfirmade puhul 54%-ni ja jäädes suhteli
selt suureks kä turismi-, koolitus-, rõivatööstus-, 
toitlustus-, majutus-, kirjastus-, jaekaubandus- ja 
tekstiilitööstusfirmade puhul (loetelu õn alanevas 
järjekorras, vt. joonis 1). Samas polnud ühtegi 
naisjuhiga ettevõtet saematerjali-tootmisfirmade 
seas ning neid oli vähe - mõni üksik - ehitus-, 
ehitusmaterjalitootmis-, sõidukimüügi-, auto
transpordi- ja ekspedeerimisfirmade hulgas.

Selgub, et ettevõtlusvaldkondade ja juhtide 
soolise kuuluvuse seost otsides kohtab seda
sama soolist segregeeritust, mis valitseb tööjõu 
rakendatuses majandusharuti üldiselt: näiteks 
hariduses ja õmblustööstuses töötavad naised, 
transpordis ja metallitööstuses aga mehed. 
Mitte alati põhjusel, et seda nõuab tehnika- 
tehnoloogia ja eeldab töötajate eriharidus, 
vaid tänapäeval peamiselt sellepärast, et nii õn 
tavaks ja põhjusel, et naiste majandusharudes 
õn palgad madalad.
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JOONIS 2. Naisfirmajuhtidega firmade osakaal maakondade TOP-ides, 2001, %

Ettevõtlusvaldkondade TOP-ide järgi otsus
tades lubatakse valdkondades, mis õn omal ajal 
kodust ühiskondlikku sfääri kandunud, juhi 
kohale naine (koolitus, rõivatööstus, majutus, 
toitlustus), osa valdkondi õn soo suhtes neut
raalsed (turism, kirjastamine, jaekaubandus), 
osa aga nõuab tingimata meesjuhti (transport, 
ehitus ja ehitusmaterjalitööstus).

Kä väljaspool majandust õn olukord 
samasugune. Soolist segregatsiooni kohtab riigi 
täitev- ja seadusandliku võimu juures. Valitsuses 
täitsid naisministrid aastail 1992-2003 enamikul 
juhtudest sotsiaal-kultuurilist funktsiooni. Või 
võtkem riigiametite peadirektorid, kelle kohad 
°n samuti täidetavate funktsioonidega sooliselt 
seotud: vaid “pehmete”, s.t. sotsiaalkultuuriliste 
funktsioonidega ametite peadirektorid õn naised. 
Kä riigikogus olid 2003. a. kõige naisterohkemad 
sotsiaalkomisjon ja kultuurikomisjon. Nagu 
selgub, õn osa riigi funktsioone meil otsekui ene
sestmõistetavalt kuulutatud feminiinseiks - need 
°n sotsiaal-kultuurilised ja rahvastikuga seotud 
funktsioonid ja neid võivad naised juhtida, osa õn 
suhteliselt neutraalsed, sh. majandus ja infrastruk
tuur, nende etteotsa võib panna nii naise kui mehe

(pannakse siiski mees), osa õn aga kuulutatud 
täiesti maskuliinseks. Viimased õn seotud peamise 
võimuga - rahaga - või siis sise- ja väliskaitsega, 
ning neid juhivad reeglina mehed. Ojuland välis
ministrina õn erand, mis kinnitab reeglit.

Tegevjuht esindab omanike võimu majan
duses. Kuid võim majanduses, mida tervikuna 
võib pidada sooliselt neutraalsesse valdkonda 
kuuluvaks, õn magus ja kallis, kallim veel kui 
poliitikas. Kui viimase kahe valimise tulemusena 
valiti riigikogusse naisi 17,8% (1999) ja 18,8% 
(2003) ning valitsuses oli 1992-2003. a. naisi kesk
miselt 12,3% valitsuskabineti koosseisust (Juhan 
Partsi valitsuses küll vähem - 7,1%), siis Eesti 
edukamate ja suuremate ettevõtete TOP 500-s, 
nagu eespool märgitud, leidus viimaseil aastail fir
made tegevjuhtide seas naisi vaid 4-6%. Kohalike 
omavalitsuste volikogudesse valiti kahel viimasel 
valimisel (1999 ja 2002) naisi täpselt ühepalju 
- 28,3% (Raitviir, 2003b). Linna- ja vallavolikogu 
esimeestena töötas neist 2003. a. jaanuari seisuga 
siseministeeriumist saadud omavalitsusjuhtide 
ja -sekretäride aadressi- ja telefoninimekirjade 
järgi vastavalt 15,4% ja 12,4%, linnapeade ja 
vallavanematena vastavalt 10,3% ja 11,9%.



Maakondlikes TOP-ides oli 2001. a. andmeil 
naistegevjuhte, nagu eespool selgus (vt. joonis 
2), vaid 5,4-9,7%.

Kohaliku omavalitsuse tasand kipub poliiti
ka tipptasandil olema patriarhaalsem kui Eesti 
riigi tasand. Majanduses aga, otsustades Äripäe
va TOP-ide järgi, õn pea ühtmoodi ülipatriar- 
haalsed nii kohalikud omavalitsused kui riik.

Naised juhivad väiksemaid 
firmasid
Suuremate firmade, s.t. suurema töötajate 

arvu, suurema käibe ja kasumiga ettevõtted õn 
koondatud Eesti TOP 500 nimistusse. Enamik
ku neist juhivad tegevjuhina mehed. TOP 500-s 
õn niivõrd vähe naistegevjuhtidega firmasid
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(5,6%, nagu eespool märgitud), et neid ei saa 
võrrelda meestegevjuhtidega firmadega. Võrd
luseks kasutatakse naisjuhtide TOP-e - TOP 60 
(2001) ja TOP 70 (2002), mis samuti õn oma
suguste seas suurimad.

Võrdlusest selgub, et naistegevjuhtidega 
firmad õn oluliselt väiksemad kui meestegev
juhtidega firmad ja seda nii töötajate arvult, 
realiseerimise netokäibelt kui bilansimahult, vt. 
tabel 1 ja joonis 3.

Kui vaadata tabelis 1 sellist suuruse näita
jat nagu töötajate keskmine arv, saab selgeks, 
et naisjuhtide TOP 60 ja TOP 70, nagu kä 
TOP 500 (meesjuhid) esindavad Eesti mõistes 
suhteliselt suuri firmasid, kuid Gaselli TOP 
esindab väikeseid firmasid. Suuremates nais
juhtide firmades, mis paiknevad TOP 60-nes 
ja TOP 70-nes, õn keskmiselt u. 100 töötajat, 
kuid väiksemates, Gaselli TOP-i naisjuhtide fir
mades, vaid 15,5 töötajat. Seevastu suuremates 
meesjuhtide firmades, mis leiduvad Eesti TOP 
500-s, õn töötajaid keskmiselt ligi 270, väikestes,

Gaselli TOP-i omades, ligi 20. Gaselli TOP-i 
meesjuhtide firmadest õn vaid väikese osa fir
made (13 firmat 523-st) töötajate arv üle 100 ja 
kõige suuremas firmas õn vaid 199 töötajat. Siit 
järeldus - olgu tegu suuremate või väiksemate 
firmadega, igal juhul õn meesjuhtide firmad 
keskmiselt suuremad kui naisjuhtide omad.

Joonisele 3 õn paigutatud need ette
võtlusvaldkonnad ja maakonnad, kus
naistegevjuhtidega firmade osakaal õn
9% ja rohkem. Sellelt jooniselt õn näha, et 
naistegevjuhtidega firmad edestavad suuruse 
poolest meestegevjuhtidega firmasid erandjuh
tumeil, milleks õn turismi- ja mööblitootmine 
(viimasel juhul küll üheainsa väljapaistva firma 
toel), või õn naiste juhitud firmad meeste juhi
tud firmadega suuruselt enam-vähem võrdsed 
(koolitus).

Mitmes valdkonnas või maakonnas olek
sid naiste ja meeste juhitud firmad suuruselt 
märksa võrdsemad, kui meesjuhtidega firmade 
seast välja võtta üksikud kõige suuremad (ena-

TABEL 1. Nais- ja meestegevjuhiga firmade põhinäitajate keskmised

Naistegevjuht Meestegevjuht

Suuremad f-d Väiksemad
f-d

Suuremad
f-d

Väiksemad
f-d

TOP 60 TOP 70 Gaselli TOP TOP 500 Gaselli TOP

2001 2002 1999-2001 2001 1999-2001

60 firmat 70 firmat 65 firmat 462 firmat 523 firmat

Töötajate arv 104,8 99,8 15,5 267,7 19,7

realiseerimise

netokäive (tuh. kr.) 86 279,2 76 425,5 .... 278 241,9

puhaskasum (tuh. kr.) 5 148,6 5 501,5 97 332,3

bilansimaht (tuh. kr.) 58 455,8 39 345,6 187 413,1

omakapital (tuh. kr.) 25 331,5



masti rahvusvahelised) firmad. Siin võib leida 
kaudset analoogiat poliitikaga. Tipppoliitikud, 
kes valimistel koguvad väga palju hääli ja saavad 
riigikogusse isikumandaadiga, õn valdavalt 
mehed. Ringkonna- ja kompensatsiooni- 
mandaadiga parlamenti pääsenud naised said 
2003. a. riigikogu valimistel keskmiselt aga isegi 
rohkem hääli, kui samasse rühma kuulunud 
mehed. Kõigi naiste keskmine häälte arv ühe 
naise kohta jäi aga alla meeste vastavale keskmi
sele (Raitviir 2003b, 99). Asi õn tippliidrites: kui 
suurimad häältekogujad välja jätta, jaguneksid 
valijate hääled sooliselt märksa võrdsemalt.

Võrreldes naistegevjuhtidega firmade and
meid 2001. ja 2002. a. kohta (vastavalt TOP 60

ja TOP 70, vt. tabel 1), selgub, et 2002. a. valikus
se võetud firmad õn pisut väiksemad. Töötajate 
arvu erinevus polegi suur, tähelepanuväärsem 
õn bilansimahu, aga kä realiseerimise netokäibe 
erinevus.

See tabel kajastab kä üle-Eestiliste naiste 
(TOP 60 ja TOP 70) ja meeste juhitud firmade 
(TOP 500) keskmise suuruse erinevusi.

Meesjuhtide firmad 
majanduslikult edukamad
Meestegevjuhtide firmade suuremat edu

kust näitavad puhaskasumi keskmine suurus 
(vt. joonis 4) ning enamasti kä koht TOP-is

650 -
600 -
550 -
500 -
450 -
400 -
350 -
300 -
250 -
200 -
150 -
100 -

T3 -T3

■ kasum väiksem □ kasum suurem



(joonis 5). Kasumi suurus sõltub teadagi pal
judest asjaoludest, sh. firma suurusest laias 
mõttes. Kasumi poolest olid 2001. a. üliedukad 
naisjuhiga mööblitootmis- ja turismifirmad.

Kui võrrelda naisjuhtide TOP-e 2001. ja 
2002. a. andmeil (tabel 1), selgub, et keskmine 
kasum ettevõtte kohta õn ajas kasvanud, vaata
mata sellele, et teised näitajad õn alla läinud.

Kuigi TOP 500 hõlmas vähe naiste juhitud 
firmasid (28, mis moodustas firmadest ainult 
5,6% ning mille alusel olulisi järeldusi teha ei 
saa), jäid kä seal naistegevjuhiga firmad kasumi 
poolest meestegevjuhiga firmadele alla. Koha 
poolest TOP-is, mis õn edukuse koondnäitaja, 
olid naisjuhiga firmad TOP 500-s meesjuhiga

firmadest eespool, s.t. nad olid tunnistatud 
paremaks.

Jooniselt 5 selgub, et 11 juhul 16-st õn nii 
majandusvaldkondade kui mõne vaatlusaluse 
maakonna meesjuhiga firmade koht TOP-is 
naisjuhiga firmast eespool (koht õn väiksem), 
s.t. neid õn peetud edukamateks. Naisjuhiga 
firmade keskmine TOP-ikoht oli parem arvuti-, 
koolitus-, mööblitootmis-, tekstiilitööstus- ja 
muidugi turismifirmade puhul. Kui neli neist 
edukast naiste juhitud firmast ei jäänud suu
ruselt meeste juhitud firmadest maha, siis viies
- tekstiilitööstusfirmade rühma koht TOP-is
- näitab, et kä väikesed firmad võivad olla 
edukad.

Arvutifirmad

Audiitorfirmad

Jaekaubandusfirmad

Kinnisvarafirmad

Kirjastused

Koolitusfirmad

Majutusfirmad

Mööblitootmisfirmad

Rõivatööstusfirmad

Tekstiilitööstusfirmad

Toidua inetetööstusfirmad

Toitlustusfirmad

Trükitööstusfirmad

Turismifirmad

Saaremaa firmad

Viljandimaa firmad

B koht halvem CD koht parem



Gaselli TOP hõlmab valdavalt väikesi firma
sid (vt. tabel 1), sest just need kasvavad suure
matest firmadest kiiremini. Gaselli TOP-i firma
de käive kasvas 2,14 korda ja kasum 5,65 korda 
aastail 1999-2001, kusjuures naiste ja meeste 
juhitud firmade käibe kasvus suuri erinevusi 
polnud. Meestegevjuhiga firmade kasum kasvas 
siiski pisut kiiremini. Keskmine koht TOP-is oli 
meestegevjuhiga firmadel mõnevõrra parem 
kui naisjuhiga firmadel. Sellest järeldub, et kasvu 
kiirus õn meestegevjuhiga firmades suurem kui 
naistegevjuhiga firmades, kuid erinevus pole 
väga suur.

Firmaomanikud kipuvad 
olema mehed
Võrreldes TOP 500 arvukat meesjuhtide 

rühma (2001. a. andmed) naistegevjuhtide 
TOP-ide kahe rühmaga (2001. ja 2002. a. 
andmed) põhiomanike koosseisu järgi, selgub, 
et naistegevjuhiga firmades õn omanike seas 
naisi mitmeid kordi sagedamini kui meesjuh- 
tidega firmades (tabel 2). Sama võib märkida 
Gaselli TOP-i firmade omanike kohta. See sea
duspärasus tuleb peamiselt asjaolust, et 60-80% 
firmade põhiomanik või üks põhiomanikest õn

TABEL 2. Nais- ja meestegevjuhiga firmade põhiomanike koosseis, %

Naistegevjuht Meestegevjuht

Suuremad f-d Väiksemad
f-d

Suuremad
f-d

Väiksemad
f-d

Põhiomanike
kategooriad

TOP 60 TOP
70 Gaselli TOP TOP 500 Gaselli TOP

2001 2002 1999-2001 2001 1999-2001

Üks meesomanik 0,0 2,9 3,1 8,5 32,3

Meesomanikud 8,2 10,0 0,0 12,2 31,0

Firma + juhtiv meesomanik 3,3 0,0 4,6 3,3 5,7

Üks naisomanik 6,6 5,7 24,6 0,0 0,6

Naisomanikud 3,3 5,7 10,8 0,0 0,2

Firma + juhtiv naisomanik 4,9 5,7 4,6 0,0 0,0

Mees- ja naisomanik(ud) 9,8 17,1 33,8 5,1 12,8

Firma ja/või riik 47,5 37,1 12,3 53,6 11,1

Ühistu liikmed, tootjad, 
eraisikud jms.

8,2 8,6 4,6 7,9 2,3

Andmeid ei avaldatud 8,2 7,1 1,5 9,4 4,0

Kokku 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0



ühtlasi nende firmade tegevjuht. Suurema
tes firmades õn see tendents levinud vähem, 
väiksemates rohkem, ning see kehtib ühtviisi 
nii mees- kui naistegevjuhiga firmade puhul. 
Meesomanik või -omanikud (viimasel juhul õn 
omanikke kaks või rohkem) panevad oma fir
male naisjuhi haruharva, kuid naisomanik või 
naisomanikud võivad sagedamini mehe tegev
juhiks panna. Kokkuvõtteks eespool märgitule: 
kui naine tahab saada firmajuhiks, peab ta ise 
omanikuna firma asutama.

Kõige laiemalt levinud omanikerühma 
moodustavad väiksemate firmade (vt. tabel 2, 
Gaselli TOP) puhul eraomanikud, suuremate 
firmade (Eesti TOP 500, naistegevjuhtide TOP 
60 ja TOP 70) puhul aga firmad või Eesti riik, 
kusjuures riigi osakaal pole selles rühmas suur. 
Kategooria “ühistu liikmed, tootjad, eraisikud 
jms.” kujutab endast ebamäärast rühma, mille 
sisu pole päris selge, kuid teada õn siiski pisut 
rohkem, kui kategooria “andmeid ei avaldata” 
korral.

2002. a. naistegevjuhtide TOP-is õn võr
reldes eelmise aasta TOP-iga kasvanud palju 
naisomanike osakaal ning veidi meesomanike 
osakaal. Firma ja/või riigi osakaal aga kahanes. 
Kas need tendentsid õn juhuslikud või jäävad 
Püsima, pole esialgu teada.

Kui firma põhiomanikuks õn firma või riik, 
siis 2001. a. andmeile tuginedes võib väita, et 
see omanik suhtub tegevjuhi soosse suhteliselt 
neutraalselt. Äripäevast käis läbi teade, et Eestis 
ja teistes Balti riikides paiknevate välisfirmade 
allfirmade etteotsa paigutatakse naisi, eriti siis, 
kui tegu õn sissetöötatud firmaga (näiteks toodi 
Statoil). Nii et jäägem naisfirmajuhtide osakaalu 
suurenemist ootama.

Kui jälgida tähelepanelikult omanikekate- 
gooriat “mees- ja naisomanikud”, selgub, et väi
kestes firmades õn 50-60% sellistest omanikest 
perekonnanime järgi otsustades kas abielus või 
otsestes sugulussidemetes. Kindlasti õn pere- 
kondlikkuse aste palju suurem, sest abieludele

lisanduvad Eestis laialt levinud vabaabielud. 
Sellist perekondlikkust aga Äripäeva TOP-ide 
põhiomanike tulbas esitatud andmete abil 
kindlaks teha ei saa. Väikefirmad ongi valdavalt 
perefirmad, suuremates firmades õn see vähem 
levinud.

Vaadelgem mees- ja naisomanike vahelist 
omandi osakaalu jagunemist omanikekategoo- 
ria“mees- ja naisomanikud” andmetel (tabel 3). 
Kaheliikmelisi omanikepaare õn Gaselli TOP-is 
nais- ja meestegevjuhtide firmades vastavalt 
59,1% ja 61,2%, s.o. üsna võrdselt; vähem õn 
kolme- ja neljaliikmelisi omanikerühmi, suure- 
maliikmelisi omanikerühmi õn õige vähe.

Suuremates firmades, nagu Eesti TOP 500, 
õn samuti kõige rohkem levinud 2-4 liikme
lised omanikerühmad, kuid seal õn kä 4-6 
liikmelisi. Naistegevjuhtidega firmades TOP 
60 ja TOP 70 õn omanikekategooria, kus õn 
nii mees- kui naisomanik(ud), suhteliselt vähe
levinud. Otsides vastust küsimusele, kas suurem 
omandiosa õn nais- või meesomanike käes, 
võrdlen kõige suurema omandiosaga nais- ja 
meesomanike paare.

Tabelist 3 selgub, et üldjuhul õn meeste 
omandiosa suurem või palju suurem. 
Eriti õn see nii meestegevjuhiga firmades; 
naistegevjuhiga firmades õn omandijaotus 
suuremas tasakaalus. Omand jaotub meeste ja 
naiste vahel võrdselt u. 1/3 firmades, sh. pigem 
nais- kui meesjuhiga firmades.

Kas naisjuhid töötavad peri- 
feersemates firmades?
Arvestades naiste sotsiaalselt perifeerse- 

mat seisundit ühiskonnas, võib oletada, et 
naistegevjuhtide firmad õn seda kä territoriaal
selt. Perifeerses piirkonnas, milleks õn Eesti 
majanduses kogu Eesti väljaspool Tallinna ja 
Harjumaad, ei jätku piisavalt inimkapitali ning 
naistel peaks olema kergem juhikohta saada. 
Poliitikas see seaduspärasus siiski ei kehti: näi



teks kohalike omavalitsuste juhtkond õn üsnagi 
maskuliinne (vt. eespool), arvatavasti õn see 
tingitud tugevast konkurentsist väheste juhi
kohtade pärast.

Tabelis 4 õn mõningaid vihjeid sellele, et 
firmadel õn naisjuhte suhteliselt rohkem väljas
pool Tallinna ja Harjumaad. Esiteks paiknevad 
nais tegevjuhtidega firmad (vt. TOP 60 ja TOP 
70) võrreldes meestegevjuhtidega firmadega 
(Eesti TOP 500) Tallinnast kaugemal, sh. eriti 
Tartus ja Tartumaal, samuti teistes Kagu-Eesti 
maakondades. Teiste sõnadega: kui liita Harju

maa ja Tallinna firmad, siis õn selles pealinnalis- 
tsentraalses piirkonnas naiste juhitud firmade 
osakaal meeste juhitud firmade osakaalust 
väiksem.

Naistegevjuhtide firmade (TOP 60 ja TOP 
70) omavahelise võrdlemise teeb raskeks asja
olu, et naistegevjuhtide firmade geograafiline 
levik oli 2001. ja 2002. a. andmetel väga erinev.

Kui suuremad firmad paiknevad äärmiselt 
pealinnakeskselt e. tsentraalselt, siis väikeste 
firmade leviku järgi (Gaselli TOP) seda märkida 
ei saa - viimasel juhul õn see palju ühtlasem. Kä

TABEL 3. Omandiosa jagunemine mees- ja naisomanike vahel omanikekategoorias 
"mees- ja naisomanik(ud)"

Naistegevjuht Meestegevjuht

Suuremad f-d Väiksemad f-d Suuremad f-d Väiksemad f-d

TOP 60 TOP 70 Gaselli TOP TOP 500 Gaselli TOP

2001 2002 1999-2001 2001 1999-2001

Mehe omandiosa

õn palju suurem
0,0 16,7 9,1 31,8 16,4

Mehe omandiosa

õn suurem
0,0 16,7 22,7 13,6 44,8

Mehe ja naise

omandiosa õn

võrdne

33,3 8,3 40,9 27,3 28,4

Naise omandiosa

õn suurem
16,7 16,7 4,5 9,1 4,5

Naise omandiosa

õn palju suurem
33,3 16,7 9,1 9,1 1,5

Omandijaotus

pole teada
16,7 25,0 13,6 9,1 4,5

Kokku 100,0 100,1 99,9 100,0 100,1



ei saa juhul, kui tegu õn suuremate firmadega, 
väita, et naistegevjuhtidega firmad õn perifeer- 
semad - väiksematest naisjuhtidega firmadest 
paikneb 41,6% Tallinnas ja Harjumaal, mees- 
juhtidega firmade puhul õn see protsent 38,8. 
Gaselli TOP-i firmade puhul torkab silma

hoopis uus, kuigi suhteliselt nõrgalt väljenduv 
tendents: naisjuhtidega firmasid õn rohkem 
Kirde-Eestis Ida- ja Lääne-Virumaal, aga kä 
Läänemaal ja Saaremaal. Tartus ja Tartumaal 
õn naistegevjuhiga firmade osakaal meestegev- 
juhiga firmade osakaalust isegi väiksem.

TABEL 4. Nais- ja meestegevjuhiga firmade geograafia, %

Naistegevjuht Meestegevjuht

Suuremad f-d Väiksemad f-d Suuremad f-d Väiksemad f-d

Linnad ja 
maakonnad TOP 60 TOP 70 Gaselli TOP TOP 500 Gaselli TOP

2001 2002 1999-2001 2001 1999-2001

Tallinn 59,0 40,8 35,4 58,2 31,5

Harjumaa 3,3 2,8 6,2 9,4 7,3

Tartu ja Tartumaa 16,4 15,5 15,4 8,6 18,4

Ida-Virumaa 6,6 2,8 6,2 3,0 4,2

Pärnu ja Pärnu
maa

3,3 9,9 10,8 3,8 9,4

Lääne-Virumaa 1,6 1,4 6,2 2,6 4,2

Põlvamaa 3,3 4,2 3,1 1,1 1,9

Võrumaa 1,5 1,7 3,1

Valgamaa 4,9 5,6 3,1 0,9 2,7

Viljandimaa 1,6 8,5 0,0 2,8 3,6

Saaremaa 2,8 7,7 1,5 6,3

Hiiumaa 0,0 0,9 0,8

Läänemaa 2,8 6,2 1,1 4,2

Raplamaa 1,4 1,5 1,9 1,3

Järvamaa 0,0 1,7 1,3

Jõgevamaa 1,4 1,5 0,9 3,1

Kokku 100,0 100,0 100,1 100,1 100,1



Et nais- ja meesjuhtidega firmade geograa
filise paiknemise seaduspärasuses selgust saada, 
õn vaja firmade asukoha andmeid pikema
ajaliselt jälgida. Äripäeva TOP-ide andmetel 
õn olukord väga kirju ja raskesti seletatav. Täie 
kindlusega ei saa kä väita, et naisjuhiga firmad 
õn perifeersemad - seda õn 2001. a. andmeil 
vaid suuremad firmad.

Äripäeva TOP-ide analüüsi tulemuste 
kokkuvõte: naistefirmade olukord õn halvem

Äripäeva TOP-ide analüüsist selgub, et Eesti 
kõige suurema käibega firmades ja firmarüh- 
mades

• õn naistegevjuhte meestegevjuhtidega 
võrreldes väga vähe. Eesti edukamate 
ettevõtete loetelus (TOP 500) oli neid 
u. 4-6%, maakondade TOP-ides 5-10%, 
väikestes firmades u. 11% (Gaselli TOP) 
ja mitmesugustes ettevõtlusvaldkonna 
firmades keskmiselt 14%;

• õn ettevõtlusvaldkonnad sooliselt tuge
vasti segregeeritud. Audiitor-, turismi-, 
koolitus-, rõivatööstus-, toitlustus-, 
majutus- ja kirjastusfirmade juhtidena 
töötab naisi suhteliselt sageli (54-21%), 
samas kui neid pole üldse või leidub 
väga vähe saematerjalitootmis-, ehitus-, 
ehitusmaterjalitootmis-, sõidukimüügi-, 
autotranspordi- ja ekspedeerimisfirmade 
hulgas (0-5%). Ülejäänud firmades õn 
naisjuhte keskmisel määral (5-20%);

• õn naistegevjuhtidega firmad võrreldes 
meesjuhtidega firmadega töötajate 
arvu, realiseerimise netokäibe ja bilansi
mahu järgi otsustades väiksemad;

• õn naistegevjuhtidega firmad võrreldes 
meesjuhtidega firmadega kasumi järgi 
mõõdetuna vähemedukad; meesjuhi- 
ga firmadega võrreldes õn naisjuhiga 
firmad väljapaistvalt edukamad vaid 
kahes valdkonnas - mööblitootmi
ses (võib-olla juhuslikult ja ajutiselt)

ja turismis. Koha poolest TOP-is 
õn edukamaid valdkondi rohkem 
- viies valkonnas (arvutiasjandus, koo
litus, mööblitootmine, tekstiilitööstus ja 
turism) õn naiste keskmine koht TOP-is 
parem kui samades meeste juhitud fir
mades;

• esineb naisjuhte palju sagedamini neis 
firmades, millel õn ainult naisomanikud 
või kus omanike seas õn naisi. Enamasti 
õn peamine naisomanik firma tegevjuht 
ise. Meesomanikud eelistavad meesjuh
te. Meesjuhtidega firmade omanike seas 
naisi peaaegu pole. Firma või riik kui 
omanik näib suhtuvat tegevjuhi soosse 
neutraalsemalt kui seda teevad eraoma- 
nikud;

• paiknevad suurema käibega naisjuhtide 
firmad sagedamini perifeersetel aladel, 
sh. eriti Kagu-Eestis. Kõige kiiremini 
kasvavad firmad (vt. Gaselli TOP) õn 
aga väikefirmad ja neis koonduvad 
naisjuhtidega firmad just tsentraalsesse 
piirkonda, s.o. Tallinna ja Harjumaale;

• kasvas meesjuhtidega firmade kasum 
aastail 1999-2001 (vt. Gaselli TOP) pisut 
kiiremini kui naisjuhtidega firmade 
kasum.

Äripäeva TOP-ide analüüsi tulemusel pal
jastunud naistegevjuhtidega firmade ebasood
sama olukorra põhjuste selgitamiseks ei anna 
käesolev statistiline analüüs selgeid vastuseid.

Teoreetilisi seletusi otsimas
Tõenäoliselt pole asjaolu, et naistegevjuhte 

õn vähe, et nende juhitud firmad õn väiksemad 
ja vähemedukad, otseselt seotud majanduse 
ja juhtimisega, vaid naiste seisundiga ühis
konnas ja avalikus elus üldse. Enne tasakaalu 
saavutamist majanduse juhtimises tuleks leida 
vastused küsimusele, miks ei peeta Eestis ja 
paljudes teistes riikides naisi meestega võrd
seiks, miks pole neil ikka veel meestega võrdseid



võimalusi? Vastavalt küsitluse andmetele hindab 
83% eesti naistest ja 76% eesti meestest meeste 
sotsiaalmajanduslikku positsiooni ühiskonnas, 
sõltuvalt sissetulekust ja tööalasest staatusest, 
kõrgemaks kui naistel (Pettai 2003).

Naised moodustavad suure osa ühiskonnast. 
Eestis õn nad paljude ühiskonnaelu valdkonda
de - sh. poliitika ja majanduse - juhtimisest 
kõrvale tõrjutud.

Sotsiaalse kapitali mõttes, olgu siis ühis
konna või üksikisiku tasandi seisukohalt (vt. 
Putnam 1993, Putnam 1995, Bourdieu 1986; vt. 
kä Hansson 2001), vähendab naiste vähene kaa
samine ühiskonna sotsiaalset kapitali ja kahan
dab naise kui üksikisiku arenemisvõimalusi, 
mis omakorda vähendab sotsiaalset kapitali ja 
sellega seoses nõrgendab ühiskonna sotsiaalset 
sidusust. Käesoleval ajal ei ole Eesti see sotsiaalse 
kapitali poolest rikas maa, mida iseloomustaks 
elanike, s.t. nii meeste kui naiste aktiivne osa
võtt ühiskonnaelust ja sotsiaalsete probleemide 
lahendamisest ning sotsiaalse usalduse kõrge 
tase. Tavaliselt õn sotsiaalne aktiivsus (nt. aktiiv
ne sekkumine valimistel, kuulumine seltsidesse, 
osavõtt juhtimisest ja otsustamisest jne.) seotud 
sotsiaalse usaldusega - kui üks õn suur, õn seda 
kä teine (Putnam 1993; Putnam 1995).

Bourdieu käsitleb sotsiaalset kapitali inst- 
fumentaal-analüütilisel tasandil ning lähtuvalt 
indiviidist ja lema võimalustest. Sotsiaalsed võr
gustikud määravad ära indiviidi toimetuleku ja 
eduka elutrajektoori (Bourdieu 1986). Tähtis 
°n õige päritolu ja sugulaste-sõprade-tuttavate 
kuulumine õigesse seltskonda. Enamik eesti 
naisi ei ulatu kunagi kõrgtaseme juhtimisvõr- 
gustikeni, ja kui ulatub, õn nende seisund seal 
meestest halvem, nagu näitab Äripäeva TOP-ide 
analüüs.

Sotsiaalseis võrgustikes jagavad inimesed 
samu väärtusi ja identiteeti, liikmete vahel õn 
üsaldus ja solidaarsus. Kui sellist toetavat-abis- 
tavat võrgustikku pole, õn inimesed sotsiaalselt 
tõrjutud. Selle artikli andmeanalüüsi tulemu
sena võib väita, et eesti naisjuhid õn tõrjutud

olekus kä juhtimisvõrgustiku sees. Selge õn aga 
tõsiasi - Eesti ühiskonna sidususe tugevnemise
le ei tule naiste kui laias laastus poolte ühiskon
naliikmete tõrjumine kasuks.

Äripäeva TOP-ide analüüsil kipub esma
pilgul naisjuhtide vastase argumendina silma 
torkama tõsiasi, et naisjuhtide firmad õn 
väiksemad ja suuremas osas kä vähem edukad. 
Referentgrupi teooria kohaselt õn inimese jaoks 
tähtsam subjektiivne, mitte aga objektiivne 
edukus (Diener, Suh 2000). See, kuidas nais
juhid peaksid end tundma, sõltub võrdlusest 
referentgrupiga ja inimestega enda ümber 
(ibid.). Naisjuhid pole majanduses meesjuhti- 
dega sama edukad võib-olla sellepärast, et ühis
konnale ja naistele endile õn seda mõtet pidevalt 
sisendatud ja see õn üle kandunud objektiivsele 
tegelikkusele; võib-olla kä sellepärast, et naistele 
antakse firma juhtida siis, kui meesjuhid pole 
sellega hakkama saanud, või siis, kui firma pole 
suur ja edukas, või kui see asub perifeerias, kus 
suurema firma jaoks sobivate juhikandidaatide 
valik õn väike. Kui naisjuhte võrrelda teiste 
naistega, siis tuleb neid kahtlemata pidada üli- 
edukaiks. Kui aga võrrelda meesjuhtidega, siis 
õn uhkuseks vähem põhjust. Eesti meesjuhti
dele aga tundub arvatavasti enesestmõistetav, et 
nende firmad õn suuremad ja edukamad.

Võib-olla õn põhjus haridustaseme erine
vuses? Haridus õn edu saavutamise vältimatu 
tingimus, kuid Euroopa arenenud riikides 
pole selles osas naistel ja meestel olulist vahet 
(Inglehart 1997). Suurt vahet pole kä Eestis, 
ehkki siin õn naised meestest mõnevõrra hari
tumad. Äripäeva TOP-ide nais- ja meesjuhtide 
hariduslikku tausta õn küll käsitletud, kuid 
mitte soolisest vaatepunktist (Roosalu 2002). 
Tõenäoliselt pole kahe vaadeldava soorühma 
vahel erinevused märkimisväärsed, või kui 
õn, siis naiste kasuks. Sellegipoolest tunnevad 
naisjuhid meestest suuremat vajadust täiendus
koolituse järele, tõenäoliselt vajadusest tõsta 
enesehinnangut ning konkurentsivõimet. Et 
olla võrdsena tajutud, peab aga naine olema



mehest parem. See tähendab, et võrdne konku
rents meestega eeldab naiselt paremat haritust 
ja suuremat võimekust. Nii arvas küsitletud 
naisettevõtjaist 59% (Proos, Pettai 2003). Hea 
haridus ja täiendkoolitus annab kä suurema 
enesekindluse, mida napib just naistel.

Arutlegem veel subjektiivse ja objektiivse 
edukuse üle. Sotsioloogilise uuringu “Ühe põlv
konna elutee” IV etapi tulemusena (andmed 
koguti 1998. a., jätkates 1965. ja 1966. a. sündinud 
põlvkonna uurimist) tehti kindlaks, et vaadeldud 
põlvkonna liikmed ei jagunenud edukuse hin
nangul soo järgi (Õun 2002,57-77). Kä arenenud 
riikides õn leitud, et sugu (nagu kä rahvus, vanus 
ja asulatüüp) õn näitajad, millel õn vaid nõrk 
seos subjektiivse heaoluga (Veenhoven 1995). 
Objektiivsed ametlikud statistilised andmed ja kä 
minu Äripäeva TOP-ide firmategevjuhtide uuring 
kinnitavad aga, et ametite hierarhias õn kõrgemad 
positsioonid hõivanud just mehed. Seega võib 
objektiivsetele näitajatele tuginedes mehi eduka
maks pidada: ametialane staatus ja sissetulek õn 
meestel valdavalt kõrgem. Nagu selgus viidatud 
edukuseuuringust, õn edukate rühmas ülekaalus 
juhtivtöötajad ja tippspetsialistid (Õun 2002,69).

Sellest arutelust koorub oletus, et naiste taga
sihoidlikum objektiivne tööalane edukus sõltub 
subjektiivsetest asjaoludest. Naine lähtub aasta
tuhandeid kehtinud edukusemudelist, et naise 
edukus tähendab ennekõike tugevat perekonda 
ja terveid lapsi, tööalasel ja avaliku eluga seotud 
positsioonil õn väiksem tähtsus, juhtiva tööalase 
positsiooni ja suure sissetuleku puudumine ei 
takista naist end edukaks pidamast kä sellepärast, 
et ta lähtub tegelikest võimalustest, mitte utoo
piast. Naine lähtub faktist, et ühiskonnas õn juba 
kord nii, et tööalaselt õn mehed juhtijad ja otsus
tajad. Naisel pole välja kujunenud sellist ideaalina 
võetavat eesmärki nagu meestel - saada ise 
juhiks ja/või otsustajaks. Naine lähtub minevi
kust ja olevikust, kus tal pole olnud vabadust 
valida.

Naise jaoks õn juhtivale ametikohale pürgi
misel peatakistuseks ta enda soovimatus.

Rahvas pole enam naisjuhtide 
vastu
Sotsiaalministeeriumis 17. 06. 2003 koos 

olnud naisettevõtluse seminaril “Naiste posit
sioon ettevõtluses ja otsustajate seas. Barjäärid 
ja eelarvamused Eesti ühiskonnas” osalenud 
naised pakkusid välja naisjuhi kehva seisundi 
seletamiseks järgmisi põhjusi:

• naistel ja meestel õn erinevad varjatud 
koostöövõrgustikud. Meeste oma asub 
kõrgemal tasandil ja teises nišis. Nt. suit
sunurgas või saunas otsustavad mehed 
ära, kes saab tegevjuhiks;

• privatiseerimise käigus läksid aastail 
1988-1993 paljud ettevõtted nõukogu
deaegsele juhtkonnale, seega meesoma- 
nikele. Viimased määravad tegevjuhiks 
mehe;

• naisjuhtide puudumise või vähesuse 
tingimustes raisatakse inimressurssi, 
kuid mehed kui otsustajad ei märka 
seda või ei hooli sellest eelarvamuse või 
konkurentsihirmu tõttu;

• naistel pole sageli perekonna (mehe) 
toetust ja mõistmist; meesjuhi puhul õn 
loomulik, et naine-lapsed toetavad;

• puudub tahe võtta vastutust;
• naistel õn madal enesehinnang.

Viimase teguri kohta toodi kä näide: üht 
vaba ministrikohta pakuti nii sobiva ettevalmis
tusega meestele kui naistele, kusjuures kümnest 
naisest kaheksa ütles kohe ära ja kaks lubas järele 
mõelda, kuid kümnest mehest seitse oli pikemata 
nõus, vaid üks-kaks neist kavatses seda võimalust 
kaaluda.

Kolm suuremat takistust naisettevõtjate teel 
nende endi arvates ongi (alanevas järjekorras) 
töö ja perekonnaelu ühitamine, hirm ärilise 
riski ees ja vajadus meestega võrdse positsiooni 
saavutamiseks meestest võimekam olla. Arves
tatavate takistustena nimetati veel naiseeskujude 
puudumist, enesekindluse puudumist ning asja-



olu, et ärikonsultandid ei tunne valdkondi, milles 
naised tegutsevad (Proos, Pettai 2003). Naisette- 
võtjate, sh. naisjuhtide arvates vajavad naised oma 
positsiooni säilitamiseks ja parandamiseks peale 
koolituskursuste head lapsehooldusteenust, nais- 
ettevõtjate võrgustiku loomist, isikliku mentori 
olemasolu ja riiklikult tagatud pangalaene või 
laenu tagavate fondide olemasolu. Viimane õn 
tähtis naistele, kes õn oma ettevõtjatee alguses või 
seisavad vajaduse ees firmat laiendada.

Mida see mõjutaks, kui naisi oleks otsustajate 
seas praegusest enam, küsiti 2003. a. kevadtalvel 
tehtud uuringus nii võimalike positiivsete kui 
negatiivsete tagajärgede kohta. Nõusoleku määr 
etteantud vastustele õn protsentides järgmine 
(Proos, Pettai 2003):

Naised Mehed

Suureneb naiste enesekindlus 
ja eneseusk 88 81

Naised toovad endaga kaasa 
sallivust ja sõbralikkust, 
millest õn praegu suur 
puudus 80 76
Lapsed võivad hooletusse 
tääda 68 75
Halveneb perekliima. Naistel 
jääb pere jaoks vähem aega 
Kahaneb naiselikkus.

79 84

Naised võimu juures muutuvad 
ütehelikeks 46 64

Eeltoodud loetelu kolm viimast argumenti 
kajastavad traditsioonilisi hirme ja eelarvamusi, 
üfis õn eesti ühiskonnas käibel.

Samas küsitluses uuriti inimeste arvamust 
selle kohta, miks Eestis töötab vastutusrikastel 
ametikohtadel vähe naisi. Senised hinnanguli- 
Sed takistused seisnevad nii naiste kui meeste 
Õiedest peamiselt ettekujutuses, et naine peab 
Pühendama end vaid kodule ja perele ning eel- 
arvamustes, et naine ei saa juhikohal hakkama

ja et meesjuht õn parem. Et need seisukohad õn 
hakanud murenema, selgub nõusolevast hin
nangust mitmetele seisukohtadele (%, samas):

Naised Mehed

Naistele sisendatakse maast 
madalast, et neil tuleb 
pühenduda kodule ja perele,
mitte tööle ja karjäärile 63
Naised ei ole karjäärist 
huvitatud 47
Naised ei taha olla kõrgemal 
positsioonil kui mehed 27
Naised tunnevad
ebakindlust mehi juhtides 40
Naisjuhtidel õn raske 
saavutada sellist võimu ja 
autoriteeti kui meesjuhtidel 62

62

49

32

48

67

Küsitletuist ligi pooled (47%) naistest ja ligi 
kolmandik (31%) meestest arvas, et tähtsatel 
ametikohtadel peaks naisi rohkem olema kui 
praegu. Nõnda arvanud naised ja mehed ütlesid 
uurijate pakutud naisjuhtide osakaalu tõstmise 
meetmetega tutvudes, et see või teine meede 
aitaks (%, samas):

Naised Mehed
Tagada juurdepääs ettevõtete 
juhtkondadesse ja valita
vatesse nõukogudesse, 
kehtestada nn. kvoodid 78 67
Vajalik õn seadus, mis 
tagaks võrdväärse konkurentsi 
ja kus tööandjad ei saaks 
eelistada mehi töölevõtmisel 
ja edutamisel 89 76
Riiklike programmidega 
soodustada naiste 
esiletõstmist (spetsiaalsed 
koolitusprogrammid,
toetused jne.) 77 61



Luua täiendavaid võimalusi
töö- ja pereelu ühitamiseks
(ehitada juurde lasteaedu,
võimaldada isadel jääda
koju lapsi hooldama jms.) 83 78
Kodune töökoorem jaotada
võrdselt abikaasade vahel 82 69
Sisendada tüdrukutele juba 
maast madalast, et kä 
neist võiksid tulevikus
saada tippjuhid ja otsustajad 84 77

Kvootidega seoses võib mainida, et näiteks 
Norras õn riiklike firmade nõukogudes naisi 
niigi 46%, kuid nüüd sätestatakse seadusega, et 
neid peab seal kõikides firmatüüpides, kä era
firmades, olema vähemalt 40% (Norra paneb 
naised... 2003, 14). Mis puutub aga soolise 
võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmisse, siis 
seda õn riigikogus menetletud juba mitu koos
seisu ning see seadus õn kevadtalvel 2004 ikka 
vastu võtmata. Mõte naiste ja meeste võrdõigus
likkusest tundub riigikogus esindatud parteide
le võõras. Pole välja tehtud naiste soovist seadus 
vastu võtta, kuigi naisorganisatsioonide surve 
sellele õn tugev.

Ülaltoodud küsitlustulemused näitavad, 
et paljud naised ja mehed õn aru saanud, et 
naisi õn juhtivatel ametikohtadel liiga vähe. 
Miks õn olukord selline ning mida teha, et naisi 
seal rohkem oleks, selles suhtes polegi erinevad 
soopooled väga erineval arvamusel - naiste 
ja meeste ankeedivastused ei lahkne tavaliselt 
rohkem kui 10%. See viitab asjaolule, et mehed 
ei moodusta neis küsimustes naistele vastasrin- 
net, rühma, kellega naistel tuleb ilmtingimata 
võidelda. Mehed õn valmis selleks, et senisest 
rohkem naisi tuleks juhtima ja otsustama (Pään 
2003).

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi teadlaste 
Iris Pettai ja Ivi Proosi arvates peab ühiskond 
juhtivatel kohtadel naisi enesestmõistetavamaks 
poliitikas kui majanduses ja kohalikes omava
litsustes (Eelrand 2003). Ühiskondlik arvamus 
kaldub üha rohkem sinnapoole, et juhikohal

peaks olema rohkem naisi ning see tooks kasu 
ühiskonnale.

Vaadeldud sotsioloogilise uurimuse tule
mustest võiks olla kasu kä majanduses töötavate 
naisjuhtide olukorra seletamisel ja parandami
sel. Seda muidugi juhul, kui olukorda tahetakse 
tõepoolest muuta ja kui naised ise tahavad 
olla juhid ning otsustajad. Kui sellele senisest 
rohkem tähelepanu ei pöörata, siis pole lähemal 
ajal majanduses naisjuhtide osakaalu hüppelist 
suurenemist oodata.

Lähtuvalt sotsiaalse kapitali ja sotsiaalse 
sidususe teoreetilistest ideedest tuleks naisjuhte 
edaspidi senisest rohkem paigutada firma tegev
juhi kohale.

Märkused
1 Äripäeva TOP-ide materjale õn teadustöös kasutatud 

kä varem, selgitamaks hariduse tähtsust firmajuhi 
edukuses (Roosalu 2002).

2 Nt. naistegevjuhiga ettevõtete TOP 70 (2002. a- 
andmed) osalemisankeedi said kõik naistegevjuhid, 
kelle firma oli eelmisel aastal ilmunud Äripäeva 
TOP-ides ja kelle ettevõtte aastakäive oli vähemalt 10 
miljonit krooni. Ankeet avaldati kä Äripäevas. Ette
võtted reastati käibe, käibe kasvu, kasumi, kasumi 
kasvu, rentaabluse ja varade tootlikkuse edetabelitesse. 
Iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte, 
mis liideti. Nii saadi koht koondTOP-is. Võitis kõige 
vähem punkte saanud ettevõte.

3 Vt. eelmine märkus.
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Sooaspekt ja selle 
keeleline ülekanne: 
Emil Tõde Piiririik
Riita-Ilona Märka

Sissejuhatus
Käesolevas artiklis vaadeldakse keele sooas

pekti ja selle teise keelde ülekandmisel tekkivaid 
muutusi. Analüüsi objektiks õn valitud Emil 
Tõde romaan Piiririik ja selle tõlge inglise keelde 
(tõlkija Madli Puhvel). Sooaspekti illustreeri
miseks sobib antud teos seetõttu, et sootemaa- 
tika mängib selles tekstis tavalisest suuremat 
rolli. Piiririik õn suurel määral üles ehitatud 
grammatilise soo kategooria puudumisele 
eesti keeles. Et see puudub kä inglise keeles, 
vaadeldakse alljärgnevalt, kas originaaltekstis 
sisalduvat mitmetähenduslikkust õn säilitatud 
kä tõlkes. Sihtkeel peaks andma selleks head 
võimalused, sest minajutustuse puhul õn inglise 
keeles võimalik ambivalentsust säilitada sama 
kaua kui eestikeelses tekstis.

Soo ja keele seoseid õn käsitletud eelkõi
ge feministlikus teoorias ja praktikas, mis õn 
algusest peale rõhutanud keele rolli identiteeti 
loovates protsessides. Ühiskondliku hierarhia 
ülesehituse analüüsi kaudu püüti mõista, kuidas 
õn toimunud naiste väljajätmine võimustruk
tuuridest. Feministliku teooria arenedes kandus 
tähelepanu järjest enam keelele kui ühele olu
lisemale vahendile võimu edasikandmiseks ja 
säilitamiseks. Feministliku lingvistika üheks 
lähtekohaks õn keele patriarhaalne olemus. 
Nagu osutab Cameron, õn lääne intellektuaalses 
traditsioonis püsinud idee keelest kui vahendist, 
mida võimulolijad enda huvides ära kasutavad, 
muuhulgas tõe varjamiseks või moonutamiseks 
(1992, 6). Seega pole üllatav, et arenes käsitlus 
keelest kui valitsemisinstrumendist, millega 
teiste võimust ilma jäänud gruppide seas suru
takse alla, “vaigistatakse” kä naisi.

Inglise keele problemaatika
Rääkides seksismi ilmingutest keeles, võib 

märkida, et sarnaselt reale indoeuroopa keeltele 
õn kä inglise keeles ajalooliselt välja kujunenud 
printsiip, mida tuntakse ‘meessugu-kui-norm’ 
(male-as-norm) nimetuse all. Selle kõige tun
tumaks väljundiks õn asesõna he kasutamine 
üldise asesõnana, kontekstis, kus viidatakse nii 
meestele kui naistele, või kui viidatava sugu ei 
ole teada. Siia kuulub kä sõnade man ja mankind 
kasutamine ‘inimene’ ja ‘inimsugu sünonüü
mina. Geneerilist meessoo asesõna kasutamist 
õn kritiseeritud eelkõige seetõttu, et see võrd
sustab alaliigi - ‘mehe’ - liigi enda e. ‘inimesega’. 
Samuti õn ette heidetud, et see toetab meessoo 
seostamist tegutsemise, kompetentsuse või 
üldise inimkäitumise ja -võimetega (Kremer 
1997, 115). Psühholingvistilised uuringud õn 
näidanud, et meessoo vormi üldises tähenduses 
tõlgendatakse pigem meessoole kui üldvormile 
viitavana (Cameron 1992, 118; Kremer 1997, 
109). Seega ei saa tegu olla neutraalse, mõlemale 
soole viitav kasutusviisiga.



Inglise keeles õn geneerilise he vältimiseks 
mitu võimalust: paralleelvormide kasutamine 
(“If the patient feels sick, he/she should consult 
the doctor”), mitmuse (they) kasutamine nii 
mitmuse kui ainsuse tähenduses (“Our aim is 
to recruit the best person for the job, no matter 
where they are fforn”), asesõna vältimine (vrd. 
“Always pick up a baby when he cries”/ ”Always 
pick up a crying baby”). Samuti võib asesõna 
asendada artikliga, sooneutraalse nimisõna
fraasiga (this person, you, one) või passiiviga. 
Vähem kasutatav ja kontekstist sõltuv variant 
õn naissoo asesõna kasutamine üldises tähen
duses, mida esineb peamiselt feministlikus 
kirjanduses.

Lisaks geneerilisele he'le õn probleemne 
kä nais- või meessugu tähistavate nimi- või 
asesõnade valik ja jaotus. Õn märgitud, et 
ingliskeelses avalikus keelekasutuses õn prob
leemideks eelkõige meessoo asesõna kasuta
mine seoses sõnadega surgeon, judge, professor, 
fnanager, CEO, principal ja teiste kõrge prestii- 
žiga ametikohtadega ning “tüüpiliselt mehe
like” tööde ja tegevustega, nagu car-mechanic 
või breadwinner, naissoo asesõna kasutamine 
seoses sõnadega nurse, receptionist, patient 
(söömishäirete või kaaluprobleemide korral), 
deaning help, prostitute jne. (Kremer 1997,120). 
Teisisõnu, “meessoo asesõna esineb siis, kui kir
jeldatav tegevus õn oluline ja asub seetõttu meie 
kognitiivses ruumis meessooga seostuvas piir
konnas, naissoo asesõna esineb siis, kui tegevust 
määratletakse kas triviaalse või teisejärgulisena” 
(Kremer 1997, 121). Sarnasest stereotüüpsest 
mõtlemisest johtuv asesõnade valik õn ise
loomulik kä käesolevas artiklis analüüsitavale 
tõlketekstile.

Inglise keeles (ja selle mõjul kä muudes 
keeltes) võetud suund mitteseksistliku keele
kasutuse poole õn kaasa toonud märkimis
väärse läbimurde, mida õn nimetatud viimase 
30 aasta kõige olulisemaks muutuseks inglise 
keeles (Kremer 1997, 2). Eelkõige pööratakse 
tähelepanu mõlema soo väljenduse sümmeet

riale ja lingvistilisele esindatusele. Neutraalne 
väljendusviis ei ole aga vaid mehaanilise keele- 
muutmise teel saavutatav. Kui saadakse lahti 
näiteks man-liitega sõnadest üldises tähenduses 
(spaceman vs. astronaut), ei märgi see veel keele 
neutraalsust. Kä astronaut tähistab enamiku ini
meste jaoks konnotatiivselt ‘meest’, kuigi gram
matika sellele ei viita. Simoni sõnul näitavad for
muleeringud, nagu ‘members ofParliament and 
their wives, et hoolimata inglise keele välisest 
sooneutraalsusest annab pidev liigi (inimsoo) 
samastamine selle alaliigi - mehega - tunnistust 
hoopis vastupidisest (1996, 19). “Grammatilise 
soo puudumist kompenseerib psühholoogilise 
või metafoorse soo olemasolu” (samas). Väl
jendid, kus viidatavate hulgas õn mehi ja naisi 
pooleks või viimaseid isegi rohkem (kodanik, 
täiskasvanu), kutsuvad enamikus ikkagi esile 
kujutluspildi mehest. Siit jõuame küsimuseni 
keele ja reaalsuse vahelistest seostest.

Siiani lahknevad teadlaste seisukohad selles 
osas, kas inimmõtlemine õn universaalne, kaa
sasündinud bioloogiliste eelduste tulem, või õn 
selle aluseks konkreetne keel ja kultuur. Ühelt 
poolt õn tänapäeval laialt levinud arusaam, et 
keel peegeldab sotsiaalset reaalsust, väljenda
des verbaalselt kultuuripraktikaid, suhtumisi, 
ootusi, stereotüüpe jms. (Kremer 1997, 122). 
Samas õn toetajaid kä seisukohal, et keele süm
boolne võim toetab nendesamade kultuuri- ja 
käitumispraktikate püsimist, tugevnemist või 
isegi moodustumist. Keele ja soo seoseid uuri
des tõstatub küsimus, kuidas õn ühenduses 
grammatiliselt väljendatav sugu keele ja kultuu
riga laiemalt ehk teisisõnu, kas keel tingib mõt
lemise või vastupidi, ja kas keelelised erinevused 
tingivad kä mõtlemise erinevuse keeleti või õn 
neist hoopiski ise alguse saanud.

Grammatiline sugu
Inimestel õn vajadus nähtusi kategoriseeri

da, et neid seeläbi paremini mõista, ning sugu 
õn üks levinumaid inimeste liigitamise print



siipe. Keelest sõltuvalt võib kä elutuid esemeid 
ja nähtusi käsitleda kui sugu omavaid, nagu õn 
meile tuttav näiteks vene või saksa keelest. Ingli
se keeles ei ole nimisõnadel üldjuhul grammati
list sugu, see esineb vaid ainsuse kolmanda isiku 
asesõnadel. Seega keskenduvad soo kui lingvis
tilise kategooria kirjeldused inglise keele puhul 
peamiselt semantilisele asesõna ühildumisele 
(“loomulikule soole”) ja selle “kõrvalekalletele” 
(Kremer 1997, 64). Semantilisest vaatepunktist 
õn inglise keelele omistatud asesõnalist soo 
süsteemi ja suurelt osalt “varjatud” nimisõnade 
sugu (samas). Inglise keeles õn sugu näiteks 
autodel, laevadel ja riikidel, mis õn kõik nais
soost. Nagu osutab Aitken, võib naissoo ase
sõnaga tähistada “laevu ja teisi masinaid, mida 
mehed juhivad, või orkaane ja teisi loodusõnne
tusi, mida mehed kardavad” (1987,35).

Hoolimata nimisõnade grammatilise soo 
puudumisest inglise keeles õn erinevates uurin
gutes leitud, et inglise keele rääkijad teevad 
mõtteliselt pidevalt otsuseid esemete soo kohta 
(Boroditsky, 6). Samuti õn kirjeldatud, et ing
lise keele kõnelejate intuitiivsed määratlused 
loomade soo kohta langevad kokku nende loo
made nimetuste grammatilise sooga hispaania, 
saksa ja vene keeles (samas). Psühholingvistili- 
sed uuringud õn tõestanud, et kui esitada ini
mestele elutute asjade paarid ja paluda määrata 
nende sugu, osutub see suhteliselt kergeks üles
andeks ja osalejate arvamused langevad suures 
osas ühte. Näiteks paari ‘šokolaad/vanilje’ puhul 
leidsid testis osalejad üksmeelselt, et esimene õn 
meessoost ja teine naissoost (Cameron 1992, 
82). Taolist elutute asjade ja nähtuste katego
riseerimist vastavalt soole nimetatakse meta
foorse soo määramiseks. See väljendub eelkõige 
vastandpaaride, teineteist välistavate binaarsete 
opositsioonide korral. Sugu ei määrata asja ole
muse põhjal, vaid vastanduses mõne teise asjaga, 
nende omavahelise erinevuse kaudu. See lubab 
kahtluse alla seada kä naiselikkuse/mehelikkuse 
vastanduse. Juba 20. sajandi esimese poole uuri
mustes õn välja toodud, et igas sooerinevustel

põhinevas kultuuris määratletakse teatud tege
vusi naiselikeks ja teatavaid mehelikeks, kuid 
need tegevused õn kultuuriti erinevad ja kohati 
koguni vastandlikud. Meheliku sildiga tegevus 
õn aga igal juhul rohkem väärtustatud. Seega 
pole tegu mitte tegevuse olemuslikult naiselike 
või mehelike iseärasustega, vaid ühiskonna 
poolt antud siltide ja vastavate väärtushinnan
gutega. Kä naiselikkuse diskursus õn konst
rueeritud opositsioonis mehelikkusega, sellega, 
mida mehed kui võimu omav pool endas näha 
tahavad - kõik sellele vastandlik ehk negatiivne 
jääb naistele.

Tekkelt ei ole grammatiline sugu seotud bio
loogilise sooga, pigem õn sõnade sugu liigitatud 
vastavalt tähendusopositsioonile ‘elus’: ‘elutu’ 
või aktiivne’: ‘passiivne’ (Ross 1996, 102). Mida 
“elusam” või “aktiivsem” mingi ese või nähtus 
tundub, seda tõenäolisemalt omistatakse sel
lele meessugu. Selle mõtteviisi järgi õn näiteks 
loodusnähtused pigem meessoost, kuna nad õn 
osa elavast loodusest; kunstlikele, inimese poolt 
valmistatud esemetele omistatakse aga tavapä
raselt naissugu. Õn kä väidetud, et grammatilise 
sooga keeltes määratakse asjade sugu mitte sõna 
tähenduse, vaid üksnes vormi põhjal (Cameron 
1992, 89). Naissoo tunnuseks võib olla näiteks 
vokaal sõna lõpus. Soo omistamine nimisõna
dele õn juhuslik; ei ole mingit põhjust peale 
morfoloogilise, et näiteks päike õn saksa keeles 
naissoost, hispaania keeles meessoost ja vene 
keeles kesksoost. Ometi õn kasvõi keele oman
damise seisukohalt vajalik grammatikareegleid 
kuidagi mõtestada. Kui näiteks päike õn inimese 
emakeeles naissoost, võidakse mõtteliselt kes
kenduda tema soojust kiirgavale omadusele, kui 
aga meessoost, tajutakse päikest jõulise ja ähvar
davana ehk stereotüüpselt mehelike omaduste 
kontekstis. Seepärast pole üllatav, et keeltes, 
kus esemetel õn grammatiline sugu, tajutakse- 
gi neid kas meessoost või naissoost olevatena. 
Õn tõestatud, et kujutluspilti mingist esemest 
mõjutab eseme nimetuse grammatiline sugu 
inimese emakeeles, näiteks viitab Boroditsky



erinevustele omadussõnades, mida hispaanla
sed ja sakslased omistasid sõnale sild (hispaania 
keeles meessoost ja saksa keeles naissoost). Leiti, 
et hispaanlased kirjeldasid sildu “suurte, ohtlike, 
pikkade, toekate ja kõrguvatena”, sakslased aga 
“kaunite, elegantsete, haprate, rahulike ja sale
datena” (13).

“Sooneutraalne” eesti keel
Eesti keelt kirjeldatakse kui keelt, milles 

puudub grammatilise soo kategooria, seetõttu 
võib väita, et keel õn neutraalne ja puudub vaja
dus keele reformimiseks inglise keele eeskujul. 
Alljärgnevalt püütakse leida vastust küsimusele, 
kas keel, mis õn grammatiliselt neutraalne, 
välistab kä seksistliku keelekasutuse.

Nagu Kristiina Ross välja toob, toimub 
indoeuroopa keeltes grammatilise soo erista
mine nii, et naissoo vorm tuletatakse meessoo 
omast - “selleks, et tegijat peetaks naiseks, 
tuleb sõnale midagi juurde lisada” (1996, 103). 
Indoeurooplase teadvuses õn naine mehe 
tuletis, soomeugrilase jaoks, kelle keeles gram
matilist sugu ei esine, õn naine ja mees justkui 
tähenduselt võrdsemad. Ometi õn kä eestlaste 
teadvuses juurdunud, et inimene = mees. Tegija 
°n mees, “naine õn tegija erijuhtum” (Ross 
1996, 103). Naissugu märkiv liide annab tihti 
halvustava, vähendava varjundi või tähtsustab 
sugu üle, justkui see, et tegu õn naisega, oleks 
antud inimese puhul kõige olulisem.

Ometi ei esine seksism ainult siis, kui viida
tavate sool keeleliselt vahet tehakse ja see toimib 
naiste kahjuks, vaid kä siis, kui keel õn väliselt 
neutraalne. Ross kirjeldab Eesti keele gramma
tika koostamisel avastatud fakti, et tema enda 
koostatud näitelaused illustreerisid ideaalselt 
dihhotoomiat “mees = subjekt, aktiivne tegija; 
naine = passiivne objekt, kellega aeg-ajalt kokku 
puututakse” (1996, 105). Sõnaliikide ja morfo
loogiliste kategooriate kirjelduses esines ‘mees’ 
Näitelausetes kokku ligi 70 korda, ‘naine’ aga 
kaks korda ja mõlemal juhul “just selle passiivse

isiku märkimiseks, kellega aktiivne isik (=mees) 
aeg-ajalt õn sunnitud kokku puutuma: Mees 
kinkis naisele lilli. Jüri otsustas naise kiuste artikli 
valmis kirjutada" (Ross 1996,106). Sõna ‘inime
ne’ vastena oli kasutatud sõna ‘mees’ ning raske 
oli seda kä muuta, kuna neutraalsena mõjuvaid 
lauseid tundus keeruline moodustada. Võis 
leida teisi naissugu tähistavaid vasteid, nagu 
‘vanaema’, ‘õde’, keeruliseks osutus aga sõna 
‘mees’ automaatne asendamine ‘naisega’: “Isegi 
lauset Mees läks üle tänava näis võimatu naise
likuks muuta, ilma et sellega oleks kaasnenud 
seksistlik kujutluspilt ümarast pepust ja kõrge
tel kontsadel tippivast tibist” (1996,106). Ja kui, 
siis ainult mitmuses, “just nagu saaksid naised 
aktiivse tegevussubjektina esineda ainult koos 
tegutsedes ning üksik naine ei suudakski olla 
midagi muud kui meheliku teadvuse objekt” 
(samas). Sellest nähtub, kui sügavalt õn seotud 
individuaalne keelekasutus valitseva mõtlemi
sega, ning enese objektistamine vastavalt domi
neerivale mõttelaadile toimib alateadlikult, kuni 
seda endale ei teadvustata.

Seega, kui kä keelereeglites seksism ei 
avaldu, õn see sellegipoolest inimeste mõtlemi
ses juurdunud. Keele asümmeetriad esinevad 
kä eesti keeles - meessugu õn norm, naissugu 
kõrvalekalle. ‘Mees’ ‘inimese’ otsese sünonüü
mina, nii nagu see toimib näiteks inglise keeles, 
õn eesti keele jaoks küll võõras fenomen, kin
nistunud õn aga arusaam ‘mehest’ kui ‘inimese’ 
standardist - selle tõestuseks õn kasvõi eesti 
vanasõnad.

Soo ja tõlkimise seostest
Soo ja tõlkimise kokkupuuteid hakati lähe

malt uurima paralleelselt soo ja keele seoste 
feministlike käsitluste hoogustumisega 1970. 
aastail. “Nii feminism kui tõlkimine tegelevad 
viisidega, kuidas defineeritakse ja kanoniseeri- 
takse “teisesus”; mõlemad õn vahendid keeles 
väljendatava erinevuse kriitiliseks mõistmiseks” 
(Simon 1996, 8). Nii tõlkimine kui naine õn



binaarsete opositsioonide süsteemis negatiivne 
pool.

Selline “teisesuse” konstrueerimine mees- 
naine hierarhia kaudu õn nähtav eriti tõlki
misele omistatavates seksistlikes metafoorides, 
millel õn lääne traditsioonis tugevad juured. 
Suhe autori ja tõlkija, originaali ja tõlke vahel õn 
seksualiseeritud, põlistatud õn seksistlik kujund 
tõlkimisest kui originaaltekstile andumisest, 
allutamisest. Tõlkimist ennast õn peetud naise
likuks, sekundaarseks kirjandustegevuseks, tõlge 
ongi “naissoost”. Samuti võib tõlget mõista kui 
mitte tõelist, vaid teisejärgulist või vahendatud 
tegelikkust. Tõlgitud tekst tähistab raskendatud 
juurdepääsu keelele, teatavatel inimgruppidel 
(migrandid, naised) puudub juurdepääs või
mulolijate (mehed) loodud keelekoodidele.

Feministlik lingvistika käsitleb keelt kui 
allasurumise vahendit või põhjust. Kuna tõlki
mine kujutab endast keelelist ülekannet, hakati 
vaatlema, kuidas sooaspekt tõlkimist mõjutab. 
Eelkõige leidis see väljundi tõlkija soolise iden
titeedi rõhutamises. Tõlked varustati eessõnade 
ja kommentaaridega, et esile tuleks tõlkija, 
“tõlkiva subjekti” identiteet. Eesmärgiks oli 
muuta arusaama tõlkijast kui autorile allutatud 
olendist ja rõhutada mõlema osalust tähenduse 
loomise protsessis. Samuti juhiti tähelepanu 
asjaolule, et tõlkimine õn alati olnud ideoloogia 
teenistuses ning arusaam nii keele kui tõlkimise 
neutraalsusest õn fiktsioon.

Tõlge õn ülekanne ühest kultuurikontekstist 
teise, sugu õn aga kultuuriline konstruktsioon, 
järelikult õn kä soouuringutel tõlkimises vaielda
matult oluline roll. Flotow’ sõnul juhib sooaspekt 
tõlkepraktikas tähelepanu “sotsiaalsete stereotüü
pide ja lingvistiliste vormide seostele, keelepo
liitikale ja kultuurierinevustele, tõlke-eetikale ja 
varem kättesaamatute teoste tänapäeva lugejani 
toomisele, rõhutades kultuurikonteksti olulisust, 
milles tõlge toimub” (1997,14). Kä Simon lähtub 
vajadusest paigutada tõlkeuuringud laiemasse 
kultuuriuuringute konteksti, mis rõhutab tõlki
mise seost teiste kommunikatsioonivormidega.:

“Tõlkimine õn vahendamisprotsess, mis ei seisa 
ideoloogiast kõrgemal, vaid töötab selle kaudu” 
(1996, 8). Simoni sõnul toob feministlik teoo
ria esile asjaolu, et tõlkimine osaleb identiteedi 
kujundamise protsessides sama aktiivselt ja samu 
vahendeid kasutades, kui teised keelelised tegevu
sed (1996,164).

Tõlkimist ei käsitleta enam pelgalt teksti 
peidetud “õige tähenduse” ülesotsimisena, vaid 
tähenduse taasloomisena uues diskursiivses 
kontekstis. Tähenduse ülekandmise protsess 
ei seisne mitte sõna kultuurilise tähenduse 
leidmises, vaid selle rekonstrueerimises (Simon 
1996, 138). Tuues paralleele soouurimisega, 
võib tõdeda, et nii soo- kui tõlkeuurimine õn 
interdistsiplinaarsed, keelega seotud valdkon
nad. Omavahelises kokkupuutes tekib mit
meid huvitavaid teemasid - näiteks sooliste 
erinevuste ülekandmine tõlke abil teistesse 
keeltesse/kultuuriruumidesse, kus õn teised soo 
edasiandmise võimalused/tingimused. Kaas
aegne tõlketeooria ei lähtu originaali ja tõlke 
polaarsest vastandamisest - nad õn mõlemad 
dünaamilised protsessid, osa kontiinuumist. 
Nende omavahelist hierarhiat, nagu soo- 
identiteetigi, nähakse järjest enam mobiilse ja 
performatiivsena.

Piiririigi peategelase sooline 
ambivalentsus
Jan Wickman toob välja kolm põhijoont, 

mis iseloomustavad sookäsitlust kaasaegses 
industriaalühiskonnas. Esiteks tunnistatakse 
kahe ja ainult kahe bioloogilise ja kultuurilise 
soo olemasolu: kõik inimesed õn kas mehed 
või naised. Teiseks, kultuuriline sugu rajaneb 
bioloogilisel sool; esimene õn teise avaldumine 
sotsiaalses kontekstis. Kolmandaks, nii inimese 
bioloogilist kui kultuurilist sugu nähakse staa
tilisena: kumbagi ei saa adekvaatselt muuta. 
Sellist soojaotust mitte ainult ei peeta enesest
mõistetavaks, vaid kä väärtustatakse kõrgelt 
(Wickman 2001,13).



Valitsevat süsteemi tõestavate reeglite pare
maks mõistmiseks õn kasulik analüüsida näh
tusi, mis antud jaotuses moodustavad erandi 
või kõrvalekalde. Lääne ühiskonna puhul 
õn selliseks kõrvalnähtuseks transseksuaalid 
ja transvestiidid - inimesed, kelle sooline 
identiteet ei mahu konventsionaalse käsitluse 
raamidesse. Kä Piiririigi peategelase kuju õn 
üles ehitatud soolisele hämarusele, ta ei mahu 
olemasolevatesse piiridesse. Selline ambi- 
valentsus seostub tänapäeva eesti kirjanduses 
eelkõige Tõnu Õnnepalu teostega; Annuk õn 
märkinud, et “Õnnepalu protagonistid pais
tavad silma oma soolise umbmäärasusega” 
(1999, 1729).

Kui lähemalt uurida, kuidas õn nimeta
tud määratlematus antud teoses saavutatud, 
torkab silma kujundikeel. Näeme, et erinevate 
võrdluste abil - libu, munk jne., mis seostuvad 
ühe või teise sooga, kestab määratlematus pea
aegu raamatu keskpaigani. Paljud teose lugejad 
°n märkinud, et püüdes peategelase sugu mää
ratleda, pidasid nad teda pigem naiseks. Nagu 
tunnistab Kaur Kender: “Mäletan selgesti, et 
esimesel lugemisel olin ma raamatu esimese 
kolmandiku jooksul vaikimisi surmkindel, et 
minajutustaja õn naine” (Kuulates Piiririiki, 
17). See õn kä mõistetav, kuna üsna teose algu
ks saame me teada, et tegelase huviobjektiks 
°n mehed, kui arvestada kasvõi nimesid nagu 
Angelo või Franz. Samas aga ütleb ta sellesama 
Franzi kohta: “miks ta valis oma ohvriks minu, 
kui oleks võinud valida ükskõik kelle, mõne 
ilusa poisi või ilusa plika oma üliõpilaste seast

(Tõde 1998, 40) Seega kasutab Õnnepalu 
efektiivselt ära soolisi stereotüüpe ja lugeja 
soovi peategelast kategoriseerida.

Piiririigi nimetu peategelane ei taha kuu
luda ettenähtud soolistesse raamidesse, teda 
Iseloomustab “tahtmine olla sootu, andro
güün või ingel” (Hennoste 1998, 70). Minnes 
lõike juurde, tuleb tunnistada, et peategelase 
kahestumust annab väga hästi edasi teose ing
liskeelne pealkiri: Border State, mis toob sisse

sõna State lisatähenduse kui ‘seisundi’. Seega õn 
tegemist piiripealse seisundiga, kuulumisega 
mitte kummalegi poolele, mis võimaldab ära 
kasutada kä kõiki nüansse eelpoolmainitud 
soolise ambivalentsuse hoidmiseks.

Kui eestikeelne tekst võimaldab kauem 
määratlematust säilitada, siis tõlkes antakse 
meessoolise asesõna kasutamisega juba vara
kult vihje, et peategelast huvitavad mehed. 
Mitmel korral õn tõlkes aga tähelepanuta 
jäetud sooline mitmeplaanilisus. Nagu illust
reerib alljärgnev näide, õn tõlkes kõrvale 
jäänud vihje peategelase võimalikule seksuaal
sele orientatsioonile. Kui vanaema peategelast 
hoiatab, et naistest hoidku eemale, mõtleb too: 
“Ma veel imestasin, et ei tea, mis mul nende 
naistega peaks asja olema.” (Tõde 1998, 89) “I 
was surprised, because at the time I couldnt 
imagine what business I would have with 
women.” (Õnnepalu 2000, 47) Nagu näeme, 
õn originaal mitmetähenduslikum: tegu võib 
olla poisiga, kes veel naiste vastu huvi ei tunne, 
aga kä sellisega, kes juba teab, et ei hakkagi 
tundma. Tõlkes aga väljendub selgelt, et poiss 
õn lihtsalt naiste jaoks veel noor. Tõlge jätab 
seega “siivsama” mulje kui originaal ning sel
line soolise ambivalentsuse vähenemine õn 
omane kogu tekstile.

Alljärgnev näitab, kuidas mainitud soolise 
mitmetähenduslikkuse kadu tõlkes õn toimu
nud põhjusel, et sõna sugu ise õn valesti tõl
gitud. Tegemist õn lõiguga, kus kirjeldatakse 
romaani üht sümbolit, kuju nimega “Magav 
hermafrodiit”, mis kujutab piiri ähmasust 
nais- ja meessoo vahel: “Eri sajandite, eri 
sugude uneigatsus, pehmusefantaasia, kõik 
õn seal koos”. (Tõde 1998, 171) “Different 
centuries’, different eras’ idea of sleep, different 
conceptions of softness, all brought together”. 
(Õnnepalu 2000, 92) Õn raske mõista, miks 
õn tõlkija sellise valiku teinud; igal juhul õn 
kahetsusväärne, et selline tähendusmuutus õn 
toimunud just sootemaatika osas, mis antud 
teose puhul mängib võtmerolli.



Samuti õn jäetud kasutamata võimalus 
säilitada teksti mitmetähenduslikkust veel 
ühes võtmekohas. Sõna sugu õn seekord küll 
ära tõlgitud:

“Pealegi võivad inglid olla mõlemast 
soost. Kuid paraku nad ilmutavad end 
meile nii kitsilt, ja siiski saame nende 
möödumisest teada vaid tagantjärele: ta oli 
siin, miski õn muutunud, õieti miski pole 
enam endine, aga me ei pääse tagasi selles
se hetke, ja kas me seal iseennastki enam 
ära tunneksime?” (Tõde 1998, 177)

Tõlge kõlab: “Besides, angels can be of 
either gender. Unfortunately, they show 
themselves to us very rarely. And even then 
our awareness of their presence is always 
only after the fact. He was here, something 
changed nothing is the same anymore. But 
there is no way for me to get back to that 
moment, and if there were, would I even 
recognize myself there anymore?” (Õnne
palu 2000, 95)

Tähelepanuta õn jäetud tekstis otseselt väl
jendatud ambivalentsus: kuigi sõnaselgelt öel
dakse, et inglid võivad “olla mõlemast soost”, õn 
nad ingliskeelses tõlkes ilma igasuguse kahtlu
seta meessoost. See näide haakub kä järgneva 
diskussiooniga asesõnade tõlkimisest.

Tendentsid ainsuse kolmanda 
isiku asesõna tõlkimisel
Lisaks peategelase soo “äraarvamisele” 

määratlevad teose lugejad mõttes kä teiste 
tegelaste soolist kuuluvust. Siin tuleb välja 
inglise keele peamine võimalus soo edas
tamiseks: asesõnad. Inglise keeles üldjuhul 
grammatiline sugu puudub, õn vaid “loomu
lik sugu” millest lähtuvalt väljendavad sugu 
ainsuse kolmanda isiku asesõnad.

Juhtudel, kus eestikeelses tekstis viidatava 
sugu ei selgu, õn tõlkija enamasti otsustanud

meessoo asesõna kasuks. Selle illustreerimi
seks olgu toodud alljärgnev näide:

„Vahel ma vaatan mõnda last ja mul õn 
tunne, et see teab. Teab, aga ei ütle” (Tõde 
1998, 93). „Sometimes looking at a child, I 
feel he knows it. He knows but won’t teil me” 
(Õnnepalu 2000, 49). Asesõna see vasteks 
õn valitud he, mis õn teadlik valik soolise 
tõlke kasuks, kuigi nii originaal kui sihtkeele 
loogika võimaldaksid järgida kä neutraalset 
kasutust.

Kui tihtipeale õn soo määramine toimu
nud meelevaldselt, siis esineb kä juhtumeid, 
kus soo valik õn suuremal või vähemal määral 
paratamatu ja konkreetne valik tundub õigus
tatud.

Mõnel juhul ei too soolise asesõna kasu
tamine kaasa olulist tähendusmuutust, valik 
illustreerib aga taas kujutluspilti mehest kui 
inimese üldnormist, näiteks “üks must” õn 
tõlgitud kui “black man”. Meheks õn tõlgitud 
kä näiteks muuseumi giid, mis õn üsna huvi
tav valik, kuna giiditöö ei kuulu tavapäraselt 
meestega seostatavate ametite hulka.

Esineb kä juhtumeid, kus tõlkesse õn 
ilmunud meessoo asesõna algteksti eksliku 
interpreteerimise tõttu: „Ah! ma oleksin 
tahtnud käed sirutada ümber selle lagendiku, 
tema ümbert kinni võtta, teda kaitsta, varjata 
oma vaese kehaga tema üle” (Tõde 1998, 123)- 
„Oh, I would have wanted to püt my arms 
around his neck in this clearing, to hoid him, 
to protect him, to shelter him with my slight 
body over his” (Õnnepalu 2000, 66). Jutt käib 
tegelikult lagendiku, mitte kellegi meessoost 
olendi kaitsmisest. Võimalik, et arusaamatust 
õn tekitanud suhtumine elutusse objekti kui 
elusolendisse, igal juhul õn tõlkes elutu asen
dunud elusaga ja seetõttu õn kä näiteks käte 
panemine ümber kaela tõlkelisandus, mida 
originaalis ei esine.

Mitmel puhul, kui viidatava isiku sugü 
originaalis ei selgu, õn tõlkes tehtud valik 
minajutustaja seksuaalse orientatsiooni põhjal-



Seega õn tegemist mitmetähenduslikkuse vähe
nemisega, mida keelereeglite tõttu võib pidada 
paratamatuks.

Kultuurispetsiifilised
väljendid
Õn iseloomulik, et Piiririigis ei nimetata 

kordagi Eestit, räägitakse vaid ühest ano
nüümsest Ida-Euroopa riigist. Seegi õn märk 
identiteedi määramatusest, sarnaselt varem- 
kirjeldatud soolise ambivalentsusega. Tege
mist oleks justkui universaalse või eelkõige 
välismaailmale suunatud tekstiga, samas 
esinevad teoses konkreetsed mõisted, nagu 
“Männi” pood või Sõpruse puiestee, mis vii
tavad just Eestile.

Vastuolu eri kultuuritasandite vahel, nagu 
sugudegi vahel, ilmneb peategelase vastandu
ses Eesti ja sellega seostuva vanaemaga ning 
püüus mõlemast distantseeruda. “Kokkukuu
luvus Eestiga õn tõugatud võõrastesse tsitaati
desse” (Hennoste 1998, 71). Vanaema arhaili
ne keelepruuk rõhutab nende eripära, see õn 
märk muust maailmast, midagi võõrast, mis 
aitab “esile tuua ja rõhutada peategelase iden- 
titeediotsinguid” (Annuk 1999, 1732). Siin
kohal näide vanaema keelekasutusest ja selle 
tõlkest: “No mis ta seisab seal nõnnamoodu, 
käed külje peal rippu! Ja mis elukas see sealt 
alt veel välja vahib, jusku metssiga? Ei niisuke 
Pole pilt ega asi!” (Tõde 1998, 63) “Why is he 
standing there Eke that, hands hanging at his 
sides? And whafis the creature that s looking 
Up from there, a wiid boar? Thats not a real 
Painting!” (Õnnepalu 2000, 31) Tuleb tun
nistada, et vanaema rahvakeelne tekst, mis 
°n teravas kontrastis minategelase estetistliku 
maneeriga, õn tõlkes kaduma läinud, kuigi 
usutavasti oleks kä inglise keeles olnud vahen
deid selle markeerimiseks. Originaalis esine
vat võõristusefekti kahe maailma vahel tõlkes 
seega tekstitasandil ei esine, kaks maailma, 
erinevat kultuuri õn muutunud sarnasemaks.

Tekstis ilmneb, et sarnaselt peategelase 
soole õn ebaselge kä tema rahvus. Minatege
lane arutleb otsesõnu selle üle, kui võõras õn 
talle eesti keel ja kui veider see “kauge talu- 
pojakeel” talle tundub: “Igatahes ma ei tea, mis 
rahvusest ma siis tegelikult olen või miks ma 
kirjutan neid kirju selles imelikus keeles” (Tõde 
1998, 90). Edasi selgub, et tekst osutub kohati 
tõlkimatuks ja järgnev vanakeelendeid sisaldav 
lause õn tõlkest tervikuna välja jäetud: “Tõesti, 
mitte mõhkugi ei taipa, muud ei mäleta kui 
“Saks tullep” või “Rägip üks Maggusjut” (Tõde 
1998,90). Ja järgnev peategelase mõtisklus mai
nitud väljendite kohta tõdebki nende tõlkima
tust: “Kuidas nüüd siis seda prantsuse keelde 
tõlkida?” (Tõde 1998, 90) Inglise keelde seda 
tõepoolest tõlgitud ei ole, mis annab tunnistust 
kultuurispetsiifilisest probleemist.

Näide kultuurikontekstiga seonduvast 
problemaatikast ilmneb kä alljärgnevas maa
inimeste kõnepruugi kirjelduses: “Sööme ära 
ja lähme siis kartuleid muldama” (Tõde 1998, 
168). “Let s eat up and go pick potatoes” (Õn
nepalu 2000, 90). Siin ei ole küll olulist tähen
dusmuutust, mis teksti liigselt moonutaks, 
tegemist õn aga huvitava nüansiga - jääb mulje, 
et ingliskeelse lugeja jaoks õn kartulite mulda
mine ja võtmine üks ja seesama toiming.

Küll õn aga olulise tähendusnihke põh
justanud eesti keeles harva kasutatav väljend. 
Peategelane kirjeldab, kuidas Franz võttis 
südametilku, erutudes sealjuures mõttest, et 
suurema koguse võtmine tähendaks surma. 
Taaskord õn tegemist mänguga, mängitakse elu 
ja surma piiril: “Oh, see polnud midagi tõsist, 
lihtsalt surmahirmu kehutamiseks.” “Nothing 
serious, just to ease the fear of death” (Õnne
palu 2000,93).

Tõlkes õn lause mõte muutunud täpselt 
vastupidiseks ja õn kahetsusväärne, et tõlkija 
pole sõna tähendusest aru saanud kä järgneva 
arutluse abil, kus sõnaselgelt öeldakse, et tilgad 
olid surmahirmu tekitamiseks, mitte leevenda
miseks.



Kokkuvõtteks

Tõlkeanalüüsist selgub, et originaali ja tõl
keteksti vahel õn mitmeid olulisi lahknevusi, 
eriti mis puudutab algteksti olulisi nüansse 
- soolist ambivalentsust ja neutraalset väljen
dust. Et inglise keele grammatika näeb ette 
ainsuse kolmanda isiku soolise eristuse, tuleb 
eesti keelest inglise keelde tõlkimisel teha 
valikuid, mis originaali mitmetähenduslik
kust paratamatult kahandavad. Ometi ilmneb 
antud analüüsis tendents, kus tõlkes järjepi
devalt korduvad samad stereotüübid. Tõlkija 
õn viidatava soolise määratlematuse korral 
enamasti otsustanud geneerilise meessoo ase
sõna kasuks. Lisaks neutraalsuse vähenemisele 
õn sellega seoses vähenenud kä mitmetähen
duslikkus, mis mitmel puhul lausa moonutab 
algteksti tähendust, õn aga igal juhul vastuolus 
üldmuljega, mida taotleb originaal. Kohati õn 
meessoostamine lausa meelevaldne. Naissoo 
asesõna esineb vaid marginaalsetel juhtudel, 
mis seostuvad töö- või tegevusalaste stereo
tüüpidega, nagu piletimüüja ja prostituut, või 
kui konventsionaalne keelekasutus seda ette 
näeb - näiteks kassid ja mandrid õn inglise 
keeles naissoost. Äärmiselt iseloomulik õn soo
neutraalse sõna ‘sõjapõgenik’ tõlkimine nais
soo asesõnaga, kuna põgenikul õn kaasas kä 
laps - see õn ilmses vastuolus ülejäänud tõlke
tekstis prevaleerinud valikule meessoo asesõna 
kasuks. Antud tõlkes õn mõnel juhul kasutatud 
kä võimalusi sooneutraalseks väljenduseks, kus 
asesõna õn asendatud neutraalse nimisõnafraa
siga, ainsus õn asendatud mitmusega, aktiiv õn 
asendatud passiiviga või isikulise asesõna 
asemel õn kasutatud siduvat. Seega ilmneb, et 
originaali ambivalentsust õn võimalik säilitada 
keelereeglitega vastuollu minemata, rakenda
tud õn seda võimalust aga vaid erandjuhtudel.

Peategelase sooidentiteet õn performatiivne, 
see ei allu mingitele jaotustele, sest ei ole üheselt 
määratletav. Kuna selline sooline ambivalentsus 
õn meie kultuuris võõras nähtus, õn see tekita

nud nähtavaid probleeme kä antud teksti tõl
kimisel. Samuti õn problemaatiliseks osutunud 
mitmed kultuurispetsiifilised keelendid, aga kä 
lihtsamad konstruktsioonid, mis õn mitmel 
korral viinud tõlkevigade tekkeni.

Autor tänab Raili Põldsaart nii käesoleva artikli 
kui sellele aluseks olnud magistriprojekti kirjuta
misel osutatud abi eest.
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Kuidas naistest said 
nõiad õhtumaa
de mütoloogiates, 
demonoloogiates ja 
nõiaprotsessides?
Tiina Vähi

Naissoost nõia stereotüüp õn kuju
nenud välja aegade jooksul ja kannab 
endas sajanditepikkust meeste umb
usaldust ja kartust, mis üllataval kombel 
õn laienenud kä naiste endi suhtumisse 
oma sookaaslastesse, ning see õn seni
ajani nii kindlalt püsinud, et enamik 
inimesi õn üllatunud, kui kuuleb, et õn 
olnud kä meessoost nõidu. Kui kellegi 
kohta öeldakse “vastik nõid”, pole tema 
soo suhtes vähematki kahtlust - ta õn 
kindlasti naine.

Jeffrey Burton Russell. Nõiakunsti ajalu
gu. Nõiad, ketserid ja paganad

"Y- T^äesoleva artikli uurimisprobleemiks 
1^ õn naisnõia stereotüübi kujunemine 

■X. VJäänelikus kultuurikontekstis. Eesmär
giks õn osutada nendele usundilis-mütoloo- 
gilistele taustadele ja filosoofilis-teoloogilistele 
käsitlustele, mis õn õhtumaade mütoloogiates 
kujundanud deemonliku naise stereotüübi, 
lillest hiliskeskaegsetes ning varauusaegsetes 
^monoloogilistes õpetustes ja nõiaprotsessides 
said naisnõiad.

Arvan, et naiste nõiakspidamise traditsiooni 
võtmeküsimuseks õn olnud naise kui “teistsuguse”, 
mehest erineva, negatiivne määratlemine. Olen 
oma käsitluse teoreetilisteks lähtekohtadeks 
võtnud inglise sotsiaalantropoloogi Mary 
Douglase teooriad anomaalsuset ning puhtusest 
ja rüvedusest naiste kehadega seotud ohu- 
uskumuste taustal. Samuti olen püüdnud 
kohandada prantsuse feministi Helene Cixous’, 
prantsuse-bulgaaria lingvisti ja psühhoanalüü
tiku Julia Kristeva ning feministi Toril Moi 
käsitlusi sellest, kuidas naist õn kultuuriliselt ja 
sotsiaalselt määratletud marginaalsena.

Naise olemuse erinevuse 
müstilisus, selle määratle
mise raskus ja tõlgendamise 
ambivalentsus
Nõiduse ja maagia valdkonda kuuluvaid 

nähtusi õn läbi aegade sageli seostatud nii 
müütilise naisekujuga kui kä elavate nais
soost inimestega. Põhjuseks peetakse seda, et 
eespool nimetatud nähtused kuuluvad irrat
sionaalsesse maailma, kuhu oma olemuselt 
kuuluvat kä naine. Naise olemuse arvatav 
irratsionaalsus ja müstilisus väljendub eel
kõige kehas, mis õn põhiline erinevuse 
tähistaja ning milles avaldub bioloogiline 
roll - olla elu edasikandja, sünnitaja. Naise 
kehasse õn kätketud elu antiteedid1 - “püha
dus” ja “rüvedus”, mis teevad temast olevuse, 
kes võib olla ühtaegu nii jumaldatav kui kä 
kardetav. Kehaliste omaduste tõttu õn naist 
nähtud mehest erinevana ning antud talle 
nii jumalikke kui kä deemonlikke tähendusi. 
Naise maternaalne-jumalik mõõde väljen
dus varajastes, Kristuse eelsetes usundites, 
kus naist peeti “pühaks” tänu tema kehalisele 
viljakusele. Neis varastes usundites kummar
dad Suurt Jumalaema või Maaema, kelle 
üldine kultusepilt oli viljakas, sünnitav, uut 
loov naine (Koivunen 1995, 17, 18, 29).



Ristiusu tähtsaim naiskuju õn Jumalaema 
Maarja, kes esindab jumalikku puhtust ja püha
dust ja keda emaduseski kujutatakse neitsina 
- madonnana, kes õn tavalisele naisele kättesaa
matu ideaal. Seevastu esimesest naisest Eevast, 
kellel oli pattulangemisloos saatuslik süüdlase 
roll, keda seostatakse nõrkuse ja surmaga ning 
kujutatakse patusena/ebapuhtana, sai kõikide 
inimeste ema (Vuola 1994, 211). Selles mõttes 
õn temast saanud naiste “patususe/ebapuhtuse” 
sümbol, mis õn aluseks käsitlusele naistest kui 
süüdlastest, Eeva tütardest. Naise “ebapuhtust” 
õn väljendatud negatiivsusena ja naisi õn kuju
tatud deemonlike olendite ja nõidadena. Nagu 
puhtusega õn seostatav “pühadus”, nii õn eba- 
puhtusega seostatav “rüvedus” (danger), mida 
õn omakorda võimalik seostada moraali ja 
eetika kategooriatega hea/kuri. Naine võib olla 
nii “hea” kui kä “halb”. Just see omadus teebki 
ta mehe jaoks raskesti määratletavaks. Naise 
“müstilisus” väljendub tema teistsugususes, 
mida õn mütologiseeritud ning millele õn külge 
poogitud nii pühaduse aupaistet kui kä kurjuse 
mõõdet ja lisaks kõiksugu muid füüsilisi, estee
tilisi ja kõlbelisi omadusi, millest lähtudes õn 
teda vastavalt hinnatud ja määratletud.

Naise keha õn ebapuhas, 
“katkine anum” - avatus 
kurjadele jõududele
Õhtumaises kultuuris väljendus vaenuliku 

naisekeha representatsioon selle märgistami
ses ebapuhtaks, rüvedaks. Antropoloog Mary 
Douglas õn analüüsinud oma teoses Purity and 
Danger (1966) korratuse ja rüveduse seoseid. 
Miski ei ole iseenesest rüve, rüvedaks saab see, 
mis ohustab korda. Korda säilitatakse selgete 
piiride kehtestamise abil, näiteks seesmise ja 
välimise eristamise või sooerinevuse kaudu 
(Douglas 1989,2-4).

Mary Douglas õn juhtinud tähelepanu keha 
välise piiri sümboolsele tähendusele sotsiaal
setes suhetes, asetades inimkeha ja sotsiaalse

kogukonna paralleelsuhetesse. Ta väidab, et 
inimkeha piirid õn sümboolses suhtes nii 
füüsiliste kui kä metafüüsiliste piiridega, mil
lega mistahes ühiskond ennast määratleb ning 
millega ta samas kogeb kä oma maailma piire. 
Inimkeha õn sümboolne ristumiskoht, kus sees
poolne ja väljaspoolne kohtuvad. Sellisena õn ta 
ohtlik ja haavatav (Douglas 1989,163-164). Igal 
kultuuril õn omad tõlgendused ohtudest, mil
lega ühiskonnad ja sotsiaalsed rühmad teevad 
ontoloogilise ja samas kä moraalse vahe sise
piiri ja välispiiri vahele ja pürivad seadustama 
nendevahelist piiriületust kõikides sotsiaalse 
elu valdkondades - majanduslikul, religioos
sel ja sotsiaalpoliitilises alal (Douglas 1989, 
121). Douglas käsitleb naise kehaga seotud 
ohu-uskumusi menstruatsiooniriituste taustal, 
milles võib täheldada eri tasandeid. Sotsiaalsel 
tasandil võib rituaal öelda midagi sotsiaalsete 
grupeeringute ja nende omavaheliste suhete 
kohta (Douglas 1999,170-172).

Nii nagu naist peeti pühaks tänu tema keha 
viljakusele ja sündimise müsteeriumile, võis ta 
olla ebapuhas - kuupuhastuse vere ja sünnitus
järgse perioodi tõttu, siis, kui tema keha arvati 
avanevat üleloomulikele jõududele, eriti aga 
kurjadele deemonitele. Eritised, mis ületavad 
keha ebaselge piiri, toimivad seesmise ja väli
mise vahendajana ja tähistavad piiri puudumist, 
kaost, korratust (Douglas 1989, 121; Kristeva 
1982,69-73).

Naise mütologiseeritud ohtlikkus avaldub 
just tema mehest erinevas kehas. Käsitlus naise 
kehast kui katkisest anumast, milles oli teatud 
olukorras avanev auk, õn omane paljudele loo
dusrahvastele. Etnograafiline kirjandus osutab, 
et keha avausi õn peetud piirialadeks sama
moodi, nagu rahvaste vahelisi territoriaalseid 
piire, eri aastaaegade vahelisi piire või inimeste 
vahelisi ealisi piire. Olukord, kus arusaam keha 
piiridest muutub, kodeeritakse erandlikuks ja 
see ritualiseeritakse (Douglas 1989,129-133).

Mehe keha õn mõistetud püsiva ja tervikli' 
kuna, see esindab sümboolset korda ning seda



õn käsitletud kui tervet anumat, mille piirid olid 
suletud. Mehe seisukohast lähtudes õn naise 
keha anomaalne nähtus, kus menstruatsioon 
ja sünnitus rikuvad nähtavalt inimese keha kui 
säilitusanuma piire, seega hägustub ohtlikult kä 
seesmise ja välimise vaheline erinevus (Kristeva 
1980,237-238).

Anomaalsusega seostatati paljudes kultuu
rides eritähendusi, olgu need siis positiivsed 
või negatiivsed, mis kütketi kergesti kä üle
loomulikkusega. Naiste kehasid ja menstruat
siooni ning rasedust peetakse anomaalseks2 ja 
ohtlikuks3 kultuurides, mis õn sotsiaalselt ja 
organisatsioonilt patriarhaalsed ning kus mehe 
keha õn püsivuse ja korra paradigma (Douglas 
1989, 120-122). Seepärast oli enamikes kultuu
rides naine oma keha perioodiliste omaduste 
tõttu allutatud teatud tabude süsteemile, mis 
eraldasid ta muust ühiskonnast, et vältida tema 
Vahendusel kokkupuuteid rüvedusega, eba
puhaste jõududega, deemonlike vaimudega. 
Tabureegleid eirates võisid deemonid tungida 
naise kehasse ja sealt hinge ning tegutseda teiste 
inimeste kahjuks. Lõpuks võisid nad vallutada 
naise täielikult, nii et neist endist said deemo
nid.

Naise marginaalne positsioon 
- olla sümboolse korra ja 
kaose piiril
Enamasti õn patriarhaarsetes ühiskondades 

naist määratletud marginaalsena,4 lähtudes 
tema kehalistest omadustest, olemuslikkusest 
ning positsioonist sotsiaalses sfääris. Douglase 
teooriale vastavalt määratletakse naise keha 
anomaalseks, millest tulenevalt peetakse naist 
teatud olukordades ebapuhtaks/rüvedaks ning 
naine asetatakse sotsiaalse kogukonna piirile, 
Marginaalsele positsioonile.

Prantsuse feminist Helene Cixous õn mää
ratlenud naist ja naiseks olemist olemuslikku- 
se seisukohast, ilmaolekuna, negatiivsusena, 
tähenduse puudumisena, irratsionaalsusena,

kaosena, pimedusena, lühidalt mitte-olemisena 
(Moi 2000, 34). Ta õn juhindunud postmoder
nistliku filosoofi Jacques Derrida vaadetest selle 
kohta, et lääne mõtlemine õn alati püsinud 
lõputute hierarhiliste binaarsete vastanduste 
sarja raames, mis viivad lõpuks alati tagasi 
fundamentaalse paari - meessugu/naissugu 
- juurde, ja õn esitanud väite, et binaarne paar 
mees/naine õn tihedalt kokku põimitud pat
riarhaalse väärtussüsteemiga, kus naiselikku 
poolt nähakse negatiivsena ja jõuetuna. Bio
loogilist vastandust naissugu/meessugu (male/ 
fernale) kasutatakse teisisõnu negatiivsete naise
like (feminine) väärtuste konstrueerimiseks, mis 
seejärel naissoole peale surutakse ja temaga ära 
vahetatakse (Moi 2000,32).

Cixous arutleb “surmaga lõppeva” binaarse 
mõtlemise üle. Küsimus seisneb tähenduse 
andmises: selleks, et üks pool saaks tähenduse 
omandada, peab ta teise hävitama. Paar ei saa 
jääda puutumata, ta muutub üldiseks lahingu
väljaks, kus igavesti kordub võitlus tähenduse 
ülimuslikkuse pärast. Võit võrdsustatakse 
aktiivsusega ja kaotus passiivsusega; patriarhaa
dis õn võitja alati mees. “Naine õn kas passiivne 
või teda ei ole üldse olemas. Naise võrdsustami
ne passiivsusega ja surmaga lükkab ta välja posi
tiivsest ruumist” (Cixous 1975,115-116,118).

Julia Kristeva käsitlus naise marginaalsusest 
lähtub pigem positsiooni kui olemuse seisuko
hast. Naise marginaalsuse määrab koht, kus ta 
asub. Naine õn marginaalne sümboolse korra 
ja ühiskonna suhtes. Kristeva keeldub naise, 
naisesuse defineerimisest ja ütleb selle kohta, et 
see õn see, mille patriarhaalne sümboolne kord 
kõrvale tõrjub (Moi 2000,34).

Toril Moi, arendades edasi eelnevaid 
käsitlusi, jõuab selgusele, et “nihet olemuselt 
asukohale illustreerib väike näide, kui pat
riarhaalse mõtlemise järgi hõivavad naised 
sümboolses korras marginaalse positsiooni, siis 
võib tõlgendada seda kui selle korra piiri või 
rajajoont. Fallotsentrilisest seisukohast vaada
tuna saab naisest vajaliku rindejoone esindaja



inimese (man) ja kaose vahel, kuid just naiste 
marginaalse positsiooni tõttu näivad nad alati 
taanduvat valimisse kaosesse ja sellega kokku 
sulavat. Naistel, keda nähakse sümboolse korra 
piirina, õn olemas kõikide piirialade häirivad 
omadused, nad ei ole sees ega väljaspool, tuntud 
ega tundmatud. Ja just sellelt positsioonilt läh
tudes õn meeste kultuuril olnud võimalik naisi 
halvustada kui pimeduse ja kaose esindajaid, 
pidada neid Lilithiks ja Paabeli hooraks, kord 
aga tõsta neid mingi kõrgema ja puhtama 
loomuse esindajaks, austades neid Neitsitena ja 
Jumalaemadena” (Moi 2000, 34).

Müüdid deemonlikest 
naistest
Erinevate rahvaste mütoloogiates kujuta

takse kurje deemonlikke olevusi sageli naistena, 
kes õn langenud kaosesse. Rooma mütoloogias 
tunti kummalist olendit, öist rändajat Strix- 
lindu, kes öösiti kiljudes lendas ja elatus ini
meste lihast ja verest. Eriti kiusas ta kaitsetuid 
lapsi ja sõi meeste seksuaalset energiat. Öeldi, et 
Strix oli söönud mehed seestpoolt tühjaks, kuigi 
väliselt olid nad terved (Cohn 1975, 206-210). 
Juudi pärimuses sai esimesest naisest ehk ürg
emast Lilithist deemon. Ta hülgas Aadama ja 
lendas Punasele merele. Temast sai väikeste laste 
surmaja ja hiljem haigusi toovate deemonite 
ema, kellel õn sarnasust Kalevala mütoloogiast 
tuntud Põhjala emanda Louhiga5. Paljudes 
vanades müütides õn tavaline, et jumalatest ja 
jumalannadest võivad saada kurjad deemonid 
(Haavio 1967,408-409).

Vahemere aladel tuntud Maghribi kultuuris, 
mida õn seostatud islamieelse traditsiooni ja 
mütoloogiaga, väljendub naise deemonlikkus ja 
kurjus “esimese maailma ema” müüdis (Yemma- 
t n dunnit), keda kirjeldatakse noores eas nii 
hea kui kurjana, aga vanaduses juba oskusliku 
pahategijana, kes naudib seda just eriti meeste 
kallal, põhjustades neile mitmel viisil ebaõnne 
(Lacoste-Durjardin 1991,84-85).

Antiikkirjanduses kujutati naisi sageli hävin
gu passiivsete katalüsaatoritena, nagu Trooja 
Helenat või esiknaist Pandorat (Redfield 2001, 
139). Tragöödiates esineb ähvardava naiseliku 
jõu motiiv - oht, et mehed kaotavad kontrolli 
naiste üle. Naine õn nuhtluseks ja karistuseks 
meestele nende sõnakuulmatuse eest. Kreeka 
müüdid jutustavad kontrollimatutest nais
test - menaadidest, keda jumal Dionysos õn 
muutnud karistuseks hullumeelseteks. Naistest 
saavad Dionysose austajannad, kes “pühas hul
lumeelsuses” lahkuvad linnast, st. kultuurist ja 
uitavad mägedes, st. metsikus looduses, käitu
vad seal ekstaatiliselt ja vägivaldselt ning saada
vad korda metsikuid, loomalikke tegusid, tapa
vad ja söövad oma imikutest laste liha (Redfield 
2001, 164, 165). Menaadlus tähendab edasi- 
pärandamise ja emaduse kohustuse eitamist 
ning see oli samasugune õnnetus, nagu ikaldus, 
katk või põud, mida sai lepitada jumalaga õigete 
suhete jaluleseadmise kaudu (Redfield 2001, 
164-165). Emadus õn olnud väärtustatumaid 
omadusi naises ning kõrvalekalded sellest õn 
teinud mehed valvsaks: vägivald laste kallal õn 
deemonliku naise tunnuseks. Menaadid õn 
pöördunud ära meeste poolt loodud maailmast, 
milles valitseb kord ja harmoonia, ning naistele 
kehtestatud käitumisnormidest, seetõttu õn 
neist saanud osake kontrollimatust metsikust 
loodusest. Nad õn ületanud sümboolse korra 
piiri ja langenud kaosesse6.

Kas jumal lõi naise pahana? Vastus õn, et 
Zeus lõi naise kättemaksuks inimestele selle 
eest, et Prometheus varastas jumalatelt tule- 
Esimese naise, ohjeldamatu Pandoraga tulid 
kõik nuhtlused maailma (Hesiodos 1974, 49)- 
Niisiis võime eelnevate näidete põhjal tõdeda, 
et naine maailma müüdipärimuses õn sageli 
patu, kurjuse, hädade ja surma maailmatooja. 
Naise olemuslik pahelisus õn pärit müütilise aja 
algsündmustest, näiteks Pythagorase kujutluses 
lõi hea algjõud korra, valguse ja mehe; pähä 
jõud kaose, pimeduse ja naise (Lefkowits 1986, 
112-115). Naise müütiline olemuslik pahelisus



väljendub essentsialstlikus uskumuses naise 
etteantud loomusesse (Moi 2000, 32) - naine 
õn paha a prioril

See ei kehti Piibli kahe loomisloo kohta: 
esimeses oli nii mehe kui naise loomise mõte 
Jumalasarnasus - nad loodi Jumala näo järele 
(1. Moos. 1, 27), ning teises loodi naine hiljem 
mehe küljeluust mehele partneriks, kellega nad 
abielus üheks lihaks saavad (1. Moos. 2,21-24).

Naise looduslikkus - paha 
loomalikkus, tagasilange
mine loomalikkusesse ehk 
pattu
Lääneliku mõtteloo naisekäsituses õn olnud 

teatud analoogia suhtumisega loodusesse, mida 
°n väärtustatud kui inimesest väljaspool olevat. 
Loodus õn määratletud suhtes Jumalaga, inime
sega või isegi kurjaga7 (Suutala 1995, 12) ning 
taoline tõlgendus õn mõjutanud kä suhtumist 
naisesse. Näiteks renessansiaja suhtumine loo
dusesse ja naisesse oli vastandlik, ühelt poolt oli 
loodus viljakas ema8, teisalt oli ta äraarvamatu 
ja ohtlik, sest ta põhjustas inimesele allumatuid 
loodusstiihiaid. Samasugune oli kä naine, ühel 
poolt ülistasid poeedid ja kunstnikud teda 
Lui kõige kaunimat ja suursugusemat Jumala 
loodut (Lotman 1999, 102), kelle naiselikkust 
tõsteti esile ikonograafiliselt Neitsi Maarjana, 
madonnana ja viljaka naisena, teisalt kardeti 
t^ma kaootilist seksuaalsust, nähti temas patust 
naist, kahetsevat hoora, keda kujutati Maria 
Magdaleenana. Lisaks nendele võttis üha sel
gemaid piirjooni kä kurja naisnõia kuju, kes 
maagia abil käsutas loodusjõude ning sümbo
liseeris sellega vägivalda metsikus looduses ja 
Selle allumatust inimesele resp. mehele. Eriti 
teravnes selline arusaam 16. sajandi nõiajahi 
tagajärjel (Merchant 1983,127,132-133,137).

Miks just naist õn seostatud metsiku loo
dusega, keda õn nähtud inimesest/mehest ja kä 
jumalast väljaspool olevana? Naist õn arvatud

toimivat nagu looma, kes elab peamiselt oma 
keha kaudu irratsionaalses vaistude, aistingute 
ja tungide kaootilises maailmas (Aben 1997, 
19-24). Kä kehalise reproduktiivsuse tõttu õn 
teda peetud pigem lähedasemaks loodusele ja 
loomariigile kui inimesele resp. mehele, keda õn 
vaadeldud Jumala ja hea inimlikkuse esindajana, 
naist aga paha loomalikkuse väljendajana. Mehe 
ja naise vastandamist looma/inimese, keha/ 
hinge dualistliku käsitluse taustal võib arenda
da edasi metafoorselt väljendudes mõtteni, et 
meest varitseb oht oma seksuaalsetes himudes 
langeda kehalisuse “loomalikku pahesse” st. 
naisesse. Selle vältimiseks oli vaja 1) indiviidi 
tasandil naine kui “loom” (seksuaalsus) endas 
“tappa”, 2) ühiskondlikul tasandil saada naine 
ja naiselikkus kontrolli alla. Meenutagem siin
kohal saksa renessansiaja mõtlejate Paracelsuse, 
Böhme ja paljude teiste inimesekäsitusi, mis 
põhinevad dualistlikul hinge ja keha vastanda
misel ning arusaamal, et inimeses peitub loom, 
homo animalis.9

Metafoor “paha loom” kui mõte seksuaalsest 
kurjusest ei väljendu üksnes filosoofias, vaid 
seda võib leida kõikidest selle ajastu tekstidest 
ja piltidest. Näiteks abielu kujutavates renes
sansiaja lendlehtedes saadab naiste pahelisus 
mehed surma ja naisi kujutakse kiskja loomana, 
kes sööb mehi (Suutala 1995, 74). Siikohal õn 
sobiv meenutada eespool mainitud Derrida ja 
Cixous’ käsitlusi binaarsete vastandite mehe/ 
naise surmaga lõppevast võitlusest. Mõte 
pahast loomalikkusest inimeses ei ole pelgalt 
renessansi maailmapilti kuuluv idee, vaid üks 
lääneliku mõtte põhikäsitusi, mida võime leida 
juba antiigist. Platon võrdleb seksuaalsust mäs
sava loomaga, kes ei järgi mõistust, vaid püüab 
kõige üle valitseda oma himude kaudu. Himu 
õn raske taltsutada, eriti võimatu õn seda teha 
naistel (Platon 1972,99,101,103).

Analoogselt keha ja hinge dualismile vas
tandatakse mehe ja naise polaarsust üsnagi 
sageli kä teiste dihhotoomiate abil (Nissinen 
1997, 22), näiteks mõistepaaris kultuur/loodus.



Mees kuulub kultuuri, tema pärisosaks õn elu 
vaimus, mõistuse kaudu ratsionaalses, korrasta
tud mõtete ja ideede maailmas, mis õn jumalik 
ja igavene. Mõistuse rõhutamine õn aluseks 
inimese resp. mehe ülemvõimule, tema valitse- 
jalikule allutaja ideele, olgu siis tegemist suhtega 
loodusse, loomadesse või naisesse."’ Siin õn 
tegemist mehekeskse, dualistliku mõtteviisiga, 
mis toetub binaarsetele vastanditele inimene/ 
loodus, inimene/loom, kultuur/loodus, hing/ 
keha, mõistus/tunded, mehelikkus/naiselikkus, 
metsikus/tsiviliseeritus. Selline dualistlik mõtte
viis õn soospetsiifiline ja hõlmab kogu läänelik
ku kultuuri. Selle lätted õn õhtumaade kultuuri 
hällis antiigis, näiteks Aristotelese, Platoni, 
Pythagorose, Herakleitose jt. filosoofilistes 
õpetustes (Allen 1997, 19-24). See mõtlemis- 
traditsioon õn mõjutanud keskaja, renessansi 
ja uusaja mõtlejaid ja nii võime leida mõjutusi 
aristotelismist, platonismist ja uusplatonismist 
kä ristiusu raamides tekkinud õpetustes.

Naine kui ebatäiuslik mees. 
Antiikaja mehekesksed nai- 
sekäsitlused
Heitkem kõigepealt pilk antiikaega, Aris

totelese ja teiste filosoofide naisekäsitustesse, 
mis õn avaldanud mõju hilisemale õhtumaade 
mõttemaailmale.

Aristotelese arvates õn naine ebatäiuslik 
mees, naine suudab küll mõtelda, aga ei suuda 
ratsionaalselt tegutseda, seetõttu õn ta mää
ratud alluva ja teenija rolli. Tema arvamuse 
kohaselt pärib loode emalt ainult mateeria, 
isalt saab vormi ja hinge (Allen 1997, 95-103). 
Aristotelese järgmine tsitaat paneb väga ühe
selt paika mehe ja naise vahelise hierarhilise, 
androtsentrilise" suhte: “Õn loomulik, et mees 
õn naisest tugevam ja et mees valitseb ja et naist 
valitsetakse. See traditsioon õn vältimatu kõi
kide inimeste keskel" (Aristoteles, Poi. 1254b; 
vt. kä Kuula 2002, 11). Naised pidid olema 
mehe järelevalve all, kuna nad oma loomuse

poolest ei ole võimelised piisavaks moraalseks 
enesekontrolliks ja õn seega mitteusaldatavad 
seksuaalses käitumises ja rahaasjades (Lefkowitz 
1986,112-115).

Kui Aristotelese rõhuasetus õn naise intel
lektuaalsetel puudustel, siis Sokratese naiseeitus 
ulatub Utoopia ideaalriigis veelgi kaugemale. 
Tema meelest tõsiasja, et naised sünnitavad lapsi 
ja toidavad neid, tuleks vaadelda kui kehalist 
omadust ja teatud liiki füüsilist puudust, millest 
tuleks võimalusel üle saada. Spartalik suletud 
meestemaailma ideaal, kus avalik, sõnade, 
ideede ja rituaalide sfäär oli meeste privileeg, 
ei ole tundmatu kä mitmete loodusrahvaste 
elukorralduses, nagu see ilmneb Levi-Straussi 
poolt kirjeldatud bororo meestemaja külaühis
konnas. Seal seostati naisi enesestmõistetavalt 
loodusliku sfääriga ning asetati mehed kind
lustatud kultuurilisse keskkonda, küla keskel 
asuvasse meestemajja. Kä selles kultuuris elavad 
naised oma kehaga kultuuri ja looduse resp. 
sümboolse korra ja kaose piiril, olles loodud 
lastesünnitajateks ja meestele seksuaalobjekti
deks (Redfield 2001,175,176).

Naise keha seksuaalne ohtlik
kus ja deemonlikkus
Naise keha sai mütoloogiates oma perioo

dilise avatuse ja ebapuhtuse tõttu rajajooneks 
sümboolse korra ja kaose vahel. Naisele margi
naalse “piirilseisja/kaosesse langeja” positsiooni 
omistamise taustaks ja võib-olla kä põhjuseks 
oli ohutunne ja hirm, mida tekitas naise eri
nevus mehest ning selle tõlgendamine müsti
lise ja irratsionaalsena, milles nähti kalduvust 
langeda välja sümboolsest korrast kaosesse. 
Lisaks ebapuhtusele/rüvedusele kardeti naise 
taltsutamatut seksuaalsust, mida metafoor
selt väljendati paha loomana ning milles õn 
nähtud kä nõidusega ühte kütketavat jõudu- 
Kuidas seostati naise seksuaalset “loomalik
kust” ohtliku nõidusega? Naise alakehas õn 
nähtud peituvat hirmuäratavat üleloomulikku



väge, mida võidi kasutada nii headel kui kä 
kurjadel eesmärkidel. Vaatamata mehe valitse
vale asendile looduses ja ühiskonnas oli viljakas 
eas olev naine tema suhtes alati eriline, “teistsu
gune” - anomaalne nähtus ja seega kä teatavas 
mõttes ohtlik ning isegi kardetav, olgugi et 
sotsiaalses hierarhias esindas ta esmalt vähem
tähtsat rühma ja teiseks “märgitud” rühma, 
sest ta oli oma ehituselt teistsugune kui mees 
~ “katkine anum”. Kolmandaks, mis õn naisele 
nõiduse omistamise seisukohast kõige olulisem 
- naise kehas ühtusid paljud põhikategooriad 
koos sinna kuuluvate jõuallikatega. Nendest 
ühendustest tähtsamad olid inimene/loodus 
Ja samuti siinpoolne/teispoolne. Looduse 
kategooriat markeerivad keha tsüklilised 
mproduktsiooniprotsessid ning loomalikkust 
väljendati metafoorselt suguelundite, näit. 
vulva loomalike välisjoonetega. Renessansi
aegse Paracelsuse mõtlemises õn pärast pattu
langemist sündinud seksuaalsus ambivalentne: 
naise süli kätkeb veel endas kaotatud paradiisi, 
mis miniatuurses vormis heiastub naise üsas. 
Üsk ei ole mitte alati paradiis, ta võib olla kä 
kurja pesitsuspaik. Pattulangemise tagajärel 
°n inimene saanud koletislikud suguelundid 
(Suutala 1995, 54). Soome traditsioonis võr
reldakse vagiinat rahvasuus koera või hundi 
‘revilolevate lõugadega, karu käppadega12 või 
avatud haavaga13, mida õn peetud mehele 
ohtlikuks kurjatekitajaks. Sel moel assot
sieerub naise vagiina metafoorselt ohtlike ja 
rnüütiliste kiskjatega (Apo 1995, 14).Veikko 
Anttonen leiab, et naise suguelundit vulvat 
tähistav soome sõna häpy (eesti keeles häbe) 
°n antiteetilises suhtes pyhä (püha) sõnaga; 
kui kellelgi ei ole häbi, siis ei peeta kä midagi 
Pühaks. Häpy ja pyhä moodustavad metateesi, 
üris õn tõendiks, et naise suguelundil õn olnud 
rahvapärases mõtlemises ja väärtussüsteemides 
iaiem tähendus. Naine õn kogukonna siserin
gis perioodiliselt püha, meestest lahutatud ja 
Piiratud, samas välisringiga kõrvutatavana õn 
ta “teine” olukordades, milles füsioloogilised

muutused avavad tema keha sise- ja välispoolt 
lahutavad piirjooned ja toovad nähtavale ema- 
koja ja haua, sünni ja surma omavahelise vasta
vuse (Anttonen 1996, 136-140).

Teispoolse ja siinpoolse ühendust 
markeerib naise keha olemine kanaliks siin- 
ja teispoolsuse vahel (Apo 1995, 28). Naise 
alakeha kaudu võidi minna teispoolsesse 
maailma. Põhja-Karjalast 1890. aastal 
üleskirjutatud loits kirjeldab teadja nõia vagiina 
kaudu allaminekut allmaailma, selgitamaks 
“vitu viha” sündimist (ibid, 30). Käsitus 
naise kehast kui jõukohast ja kanalist seostub 
tõlgendusega naise kehast kui rajajoonest 
erinevate maailmade vahel. Loodusrahvaste 
kultuurid annavad põhjuse oletada, et naise 
kehalised piirid õn sümboolses suhtes nii 
territoriaalsete kui kä kogu ühiskonda kaitsvate 
metafüüsiliste piiridega (Anttonen 1996, 140). 
Müütilis-maagilise maailmapildi kohaselt kõik 
kanalid, mis ühendavad eri tasemete maailmu, 
õn “jõukohad” ning õn laetud ohtlikult suure 
väega, nii kä naise keha. Satu Apo arvates 
asetub naise keha samasse paradigmasse, nagu 
maailmapuu erinevad esindajad (ohvripuud): 
veest tõusvad kaljud, maa-alused koopad, 
augud ja unkaaugud (Apo 1995, 28,34).

Naise alakehas peituval jõul oli 
ambivalentne iseloom. Kodupiiris, naise 
tegevuspiirkonnas kasutatuna oli sel 
positiivne tähendus, seda kasutati nii viljakuse 
kindlustamiseks kui kä kurja tõrjumiseks; 
ent kui see siirdus koduringist välja, meeste 
tegevusalale, omandas see negatiivse ja 
kahjutekitava jõu tähenduse. Arhailisi kultusi 
uurinud Will-Erich Peuckert õn interpreteeri
nud naiste nõidust kui muistsete viljakuskul- 
tuste jäänuseid; “seksuaalses lõõsas põlevad 
“naisteparved” kelle orgiastilised harrastused 
[silmas peetakse arhailisi viljakuskultuste ritu
aale - T. V.] muudeti keskaegsete skolastikute 
õpetustes kuradiga armuvahekorras olemi
seks» (Peucert 1951,262).

Paljudes rahvatraditsioonides tuntud naise



kehas peituva väe kasutamine maagilistes rii
tustes sai kristlikes õpetustes negatiivse, keelatu 
ja kurjuse jõududega ühendusesse astumise 
tähenduse. Seda seisukohta väljendasid kä 13. 
sajandi natuurfilosoofide teooriad, eriti aga 
kuulsa Pseudo-Albertus Magnuse kirjutis De 
Secretis Mulierum (Naiste saladused), mille järgi 
olid naiste kehad ja nende seksuaalsus juba 
iseenesest rüvetavad ja hukutavad ning seega 
meestele ohtlikud. Naisekeha oli genitaliseeri- 
tud, demonologiseeritud ja suhtumine sellesse 
oli misogüüniline. Valitses arvamus, et naised 
võisid oma seksuaalsust kasutada kä nõidumi
seks ning seepärast soovitati naisi kui potentsi
aalseid nõidu pigem vältida, jälitada ja kui vaja, 
kä hukata (Pelner Cosman 2001,177, 186).

Surma ja seksuaalsuse vaheline implikat
sioon avaldus uskumuses, et suguline 
vahekord naistega põhjustab meestele surma. 
Renessansiajal oli levinud arvamus, et naine 
ei ole üksnes seksuaalsem kui mees, vaid 
ta meelitab kä mehe seksuaalvahekorda, 
kusjuures iga vahekord lühendab mehe 
eluiga ühe päeva võrra. Seetõttu nimetatigi 
seksuaalakti “väikeseks surmaks” (Merchant 
1983, 127, 132-133, 137). Naisnõid oli 
mehele seksuaalvahekorras eriti ohtlik, 
kuna tema vagina dentata, hammastega 
varustatud tupp, võis mehe seksuaalse 
potentsi ära hävitada (Biedermann 1993, 
243). Uskumused naiste demonologiseeritud, 
mehi kahjustavast seksuaalsusest olid seotud 
hirmuga, mida tunti naise kehas peituva väe 
ees. Kujutelm, et naise alakeha kaudu võidi 
minna teispoolsesse maailma, andis selles 
kontekstis võimaluse määratleda naist kui 
irratsionaalsuse esindajat, piirilseisjat, kel oli 
oht kaosesse langeda. Et naise seksuaalsus 
ei muutuks meestele ja kä naistele endile 
ohtlikuks, oli vaja seda taltsutada, normeerida 
ning allutada kontrollile, ühesõnaga sotsiaalses 
elus naine marginaliseerida. Kõige jõulisemalt 
teostus see patriarhaalsetes ja monoteistlikes 
religioonides.

Naised õn Eeva tütred. 
Kirikuisade naisekäsitlused
Ristiusu õpetuste patriarhaalsuse juuri õn 

nähtud judaismis, kus mees õn perekonna 
pea ja juht. Kuid mitte ainult juutide, vaid 
kogu antiikmaailma elukorralduses järgiti 
üsnagi tugevalt patriarhaalsuse põhimõtet. 
Aristotelese pärandi sugupoolte vahelisest 
hierarhiast võtsid üle kä ristiusu kujunda
jad kirikuisa Augustinus ja hilisem kiriku 
õpetlane Thomas Aquinost, kelle vastavad 
seisukohad oleksid kä ilma ristiusu ja kiriku 
mõjuta olnud iseenesest mõistetavad kesk
aegsele inimesele. Kirik ja selle õpetajad ei 
kujundanud omaalgatuslikult tolleaegset 
naisepilti. Nad lähtusid tolleaegsest Piibli 
tõlgendamisest, milles leiti tuge mehekesk- 
susele. Pühakirja kasutamine sellel eesmärgil 
õn loonud mulje sellest kui naistevihkaja- 
likust ja patriarhaalsest allikast. Tegelikult 
kehtib see peamiselt patriarhaalsuse osas, 
kuigi Piiblis õn hulgaliselt kirjakohti, mis 
viitavad meeste ja naiste võrdõiguslikkusele. 
Küsimus õn selles, et Piibel sündis ju mehe
keskses ühiskonnas ja suurem osa autoritest 
olid kä mehed, kes väljendasid oma ajastu 
arusaamu. Kä hilisemad tõlgendused, mis 
aastasadade jooksul õn kanoniseeritud või 
saavutanud kanoonilise staatuse, jätkasid 
antiigi- ja juudipärimuse patriarhaalset 
suhtumist naisesse (Kuula 2002, 11-13). See 
tuleb esile pattulangemismüüdis nii judaist- 
likus kui kä kristlikus traditsioonis. Õn tõsi, 
et varajastes juudi tekstides võib leida kirja
kohti, mis rõhutavad naise süüd: “naises õn 
patu algus ja tema tõttu me kõik sureme”14 
(Siirak 25, 24). Niisugused tõlgendused õn 
jätnud aastatuhandeteks naiste kanda häbi 
ja vastutuse pattulangemise pärast. Nii oli kä 
varakristlike teoloogide arvates Eeva süüdi 
surmas, mis patu läbi maailma tuli, ning iga 
naine kandis endas patusüüd. Tertullianuse 
õpetus 2. sajandi alguses kõlas nii:



“Kas sa ei usu, et oled Eeva? Jumala 
hukkamõist lasub sinu sugupoolel ning see 
õn jõus kä meie ajal ja selle tõttu õn vajalik, 
et kä süüdiolek elaks. Sina oled värav, sina 
päästsid kuradi sisse, sina oled see, kes esi
mesena võttis vilja keelatud puust, sina oled 
see, kes esimesena hülgas jumaliku seaduse, 
sina oled see, kes sai nõusse tema, kelle 
vastu vanakuri ei olnud küllalt tugev. Sina 
hävitasid Jumala pildi, inimese, üsna kergelt. 
Sinu teeneks õn surm ja sellepärast pidi kä 
Jumala Poeg surema.” (Tertullianus, De cultu 
feminarum 1 cap.)

Pattulangemisloo sellised tõlgendused õn 
loonud sügava ja püsiva aluse kristlikule maail- 
rnapildile naiselikkusest ja seksuaalsusest, mille 
põhjal õn loodud kogu läänemaailma seksuaal
elu valdkonna väärtuste ja hinnangute skaala 
(Koivunen 1995, 99, 100).15 Selle kujundamisel 
oli tähtis osa lääne kiriku algusaegade teoloogi
del, kelledest üheks mõjuvõimsamaks oli kiri
kuisa Augustinus (354-430). Tema käsitluses 
°n inimene Jumala pilt, inimesed õn loodud 
küll võrdseteks - meheks ja naiseks, kuid mees 
esindab pead,16 naine keha ning pea valitseb 
keha üle. Naise jumalikkus teostub mitte üksi, 
vaid ainult suhtes mehega, ainult siis, kui mees 
tema üle valitseb (Borresen 1995,202). Inimeses 
°n lisaks vaimsusele kä kehaline ja seksuaalne 
poolus. Inimesele antud seksuaalsuse algne 
tähendus rikuti pattulangemises ning pärispatu 
olemus peitubki seksuaalses himus (Augustinus 
1979, 963). Himu teeb inimesest looma sarnase 
(Augustinus 1936, 143). Naise seksuaalsuses 
nägi Augustinus inimese lihalikkuse väljendust 
oing patu allikat, mille tõttu naine oli mehele 
ohtlik (Borresen 1995,202).

Kuna naine etendas saatuslikku rolli Piibli 
Pattulangemisloos, õn just sellepärast naise 
seksuaalsust rohkem rõhutatud kui mehe 
°rna ning hakatud seda vihkama. Seksuaalsuse 
üiõjudest vabanemiseks tuli jätkuvalt tegelda 
°ma liha suretamisega (Grimm 1996,176,178).

Selline käsitlus hakkas levima juba varakristlikes 
askeetlikes traditsioonides ning jätkus läbi krist
luse ajaloo erinevates õpetustes ja praktikates. 
Naiselikkuse ideaaliks sai kloostris elav askeetlik 
neitsi ning samal ajal tuli Jeesuse emast, Neitsi 
Maarjast, Taeva jumalanna ja Jumala Ema, kes 
sai veelgi juurde puhtuse ja ebaseksuaalsuse 
aupaistet. Canterburgi Anselmilt laenatud 
Maarjast sai uus Eeva, kes lunastas tema patu, 
sünnitades Kristuse, “uue Aadama”. Nii nagu 
naise kaudu oli ilma tulnud patt, oli naisest sün
dinud kä selle lunastaja - Päästja Õnnistegija 
(Shahar 1983). Maarjast sai Eeva ja ta “tütarde” 
patu lepitaja ning maine parandaja, kuid see ei 
teinud pärispattu olematuks. Tavalised naised 
jäid meeste silmis rohkem pattulangeja Eeva 
tütardeks, kuid ilma nendeta oleks kristlaskond 
välja surnud, ja seepärast õn neid kä hinnatud 
ja armastatud kuulekate abikaasadena, laste- 
sünnitajatena ning koduhoidjatena (Ruether 
1974,179).

Ristiusu naisepilt oli hiliskeskajaks järsult 
polariseerunud. Piibli kahe legendaarse naise 
- Eeva ja Neitsi Maarja ikonograafiad olid välja 
kujunenud ja kinnistunud ning leidnud endale 
kindla koha suhtumistes naistesse (Koivunen 
1995, 157, 161). Tolle ajastu paradoks väljendus 
ühelt poolt naise ülendamises puhtuse, püha
duse ja jumalikkuse kõrgusele ja teisalt alanda
mises rüveduse, patususe ja nõiduse tasemele.

(Järgneb)

Märkused

1 Inimese keha õn mitmetähenduslik fenomen, mida õn 
kasutatud sümbolina, ja keha mitmetähenduslikkus 
avaldub opositsioonides, mis kõik omistavad kehale 
ambivalentse rolli (Falk 1994,1).

2 Kuigi tänapäeval õn arusaam inimese, antud juhul 
naise bioloogiast põhjalikult muutunud, vähemalt 
teaduse tasemel, õn sellest hoolimata naise kehasse ja 
psüühikasse suhtumine raseduse, menstruatsiooni ja 
kliimaksi perioodil patologiseeritud ja hüsteeriline.



Kusagil sügaval lääne inimese meeles “istub” teadmine, 
et mees õn normaaljuhtum, aga naine eriline; mees õn 
sama )a naine teme (Nissinen 2000,23).

3 Uskumused, mis väidavad, et naised õn menstrueerides 
ohtlikud, annavad võimaluse interpersonaalsete 
konfliktide väljamängimiseks. Selliste uskumuste 
puhul õn tavaline, et rituaal nõuab naiste eraldumist 
või puhastumist enne, kui nad võivad ühiskonda 
tagasi pöörduda. Need uskumused õn vastavalt 
tekkinud ja interpreteeritavad mehe positsioonilt, kelle 
paiknemine sotsiaalsete suhete hierarhias võib naise 
käitumise tõttu devalveeruda. Usk menstruatsiooni 
ohtlikkusse võib olla kasulik kahes plaanis: 1. Mehe 
ülemvõimu kinnitamiseks. Seda väljendavad ideed 
puhtusest ja rõvedusest. Väljendades naise ebapuhtust, 
väljendatakse naise alamust. 2. Naiste ja meeste 
eraldatud sfääride väljendamiseks. Mehed võivad 
soovida seada naiste sissetungimisele meeste aladele 
selgeid piire või uskumused võivad peegeldada 
eraldatud meeste ja naiste huvisfääride faktilist 
eksistents (Douglas 1999,170-172).

4 Marginaliseerimises ja kõrvalejätmises võib näha 
kindlat võimukasutuse vormi, millega peetakse üleval 
teatud kultuurilist mõtteviisi ja käitumismalle. Küsi
mus õn kultuurilises võimukasutuses, erilistes võimu 
ja alistussuhetes, millega haakuvad hirm, vägivald ja 
viha, millest ei ole kaugel mõtted misogüüniast ehk 
naisvihameelsusest, mis tulevad eriliselt esile siis, kui 
hakatakse liikuma konkreetsel sotsiaalse tõelisuse tase
mel (Pesonen 1997,187).

5 Kalevalas kujutati Louhit külma Põhjala emandana 
ja 9 deemonilapse (haiguse) sünnitajana sarnaselt 
legendaarse Lilithiga (Haavio 1967,391-417).

6 Kr. chaos - vanakreeka mütgoloogias pime ja põhjatu 
sügavik, mis olevat eksisteerinud enne maailma 
loomist; vormitu ning mõõtmatu ürgaine (Vääri 
2000, 467); maailma algne ja vormitu seisund. Juba 
Hesiodose mütoloogilise käsitluse järgi oli alguses 
Kaos, millest tekkisid Nyx (Öö) ja Erebos ( Pimedus) 
(Antiigileksikon 1985,231).

7 Looduskäsitusel õn ajaloolises perspektiivis olnud 
ambivaletne iseloom. Väärtustatud loodust õn nähtud 
Jumala asukohana, jumalikust vaimust läbistatuna ja 
kultuurmaastikuna. Inimese poolt kultiveeritud loodust 
õn peetud heaks ja kauniks. Pahelisust õn väljendanud 
inimtegevusest puutumata ja harimata metsik loodus, 
mida õn võidud pidada isegi kurjade vaimude asukohaks. 
Sellisel juhul õn suhtumine olnud peamiselt eitav, kuna 
see õn suhe kurjaga (Suutala 1995,12)

8 Naise võime luua oma kehas uut elu annab võimaluse 
pidada teda rohkem bioloogiliseks olendiks kui meest. 
Sellise käsitluse järgi õn ta loodusele lähemal kui mees. 
Teisalt õn loodust vaadeldud “naisena” või “feminiinsena” 
(Soper 1995,98).

4 Inimest õn nähtud kaksikolendina, kelles hea õn juma
lik inimene ja halb õn kuri loom; inimene õn sellisel 
juhul vastand loomale, kellest tehakse paha. Inimese 
kurjus projitseeritakse loomale. Loomalikkust õn 
siis nähtud jätkuvasti inimeses elava loomana Tier- 
Mensch, loom-inimesena või ohtliku võimalusena 
sellesse langeda. Lääne inimese identiteedi põhiküsi
museks õn olnud, kuhu tõmmata inimese ja looma 
vaheline piir. Sellele õn vastatud üldiselt dualistlikult, 
inimene õn oma hinge osas hea, aga kehalisuses, ais- 
tilikkuses ja seksuaalsuses õn ta paha loom (Suutala 
1995,62).

10 Traditsioonilise feministliku mõistetõlgenduse järgi 
õn mees ja mehelik läänelikus diskursuses ühendatud 
kultuuriga, naine ja naiselik loodusega, selles näge
muses õn feminiinset loodust metafoorselt samal ajal 
tõlgendatud neitsiks ja hooraks.

11 Androtsentrilise inimkäsituse aluseks õn mõtteviis, et 
mees õn inimsuse etalon, kelle järgi määratletakse kõik 
muu. Selles mõtteviisis formuleeruvad kultuuriliselt 
määratletud mees ja mehelikkus inimsuse normiks 
(Ruether 1987, 272) ning naist ja naiselikkust nähakse 
normist kõrvalekaldena; naine, kes õn mehest erinev, 
mitte-mees, õn madalam kui mees (Pesonenen 1997, 
185).

12 Eesti traditsioonis õn J. F. Wiedemanni andmetel 
nimetatud naise suguelundit kodukaruks (Saareste 
1962,906).

13 Soome-Karjala rahvatraditsiooni järgi õn naise 
suguelund tekkinud selle läbi, et kurat õn löönud 
kirvega naise kehasse sügava haava (SKS, SATA 8530, 
1991; Pelkonen-Tiri 1990,83-89).

14 “Naisest õn patu hakatus, tema pärast sureme meie 
kõik” (Piibel, Toronto, 1972).

15 Kristlikus teoloogias ja Piibli lugemise traditsioonis 
valitseb mõte, et inimkonna ja Jumala vaheline suhe 
kaotas oma algupära just Eeva eksimuse pär ast para
diisis. Eeva patu tõttu õn naine määratud sünnitama 
lapsi ja olema mehest sõltuv ja tema valitsemise all- 
Rosemary Ruetheri järgi toimib selline mõtteviis 
naise alistamise motiivide taustana kä kristlikes ühis
kondades. Ta lisab, et mistahes üritus, kus naine toimib 
tervikliku ja iseseisva olendina, tõlgitsetakse kergesti 
uueks tõendiks naise ja naiselikkuse „pärispatu“ ole
musest (Ruether 1987, 273-274). Ruetheri arvates 
tõmmatakse ühendusjooni kristliku teoloogia ja Piibli 
müütide androtsentrismi ning tänapäeva sotsiaalses 
käitumises ilmneva misogüünia vahele. Feministlikus 
usundiuurimuses ongi sageli leitud, et kultuuri mees- 
võimu (ja sageli kä vägivalda) legitimeeriv diskursus 
pärineb usundilistest traditsioonidest, milles naist 
alistavad käitumispraktikad ühiskonnas pärinevad 
usundite poolt loodud inimese- ja naisekäsitustest- 
Feministlikus usundiuurimuses ja usundikriitikas



toimib emantsipatoorne projekt nä, et sotsiaalses 
tõelisuses naist alistavate struktuuride taustal nähakse 
sageli usundiliste traditsioonide “jumalikult” legiti
meeritud mõtteviise ja käitumismalle (Pesonen 1997, 
187 182-185).

16 Pea (kr. kefale) viitab Piibli kirjakohale l.Kor.ll, 13, 
milles Paulus põhjendab naise alistatud asendit mehe 
suhtes (Vuola 1994,213).
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Naiste aeg *
Julia Kristeva

"1 ahvus oli 19. sajandi unistus ja tege- 
1-^ likkus. See jõudis haripunkti ja üht- 

•X. Viasi ammendus 1929. aasta kriisiga ja 
natsionaalsotsialistliku apokalüpsisega, mille 
kaigus varisesid kokku selle alustalad: majan
duslik homogeensus, ajalooline traditsioon ja 
keeleline ühtsus. Kuigi Teist maailmasõda peeti 
rahvuslike väärtuste nimel, tegi see tegelikkuses 
rahvustele lõpu ja muutis need illusiooniks, 
rnida säilitati üksnes ideoloogilistel või kitsalt 
Poliitilistel eesmärkidel. Ning kuigi rahvuslikke 
ja natsionalistlikke taassünde võib ilmselt loota 
või karta kä edaspidi, õn rahvuslik loogika nii 
ühiskondlikus kui filosoofilises plaanis ammen
dunud.

Püüd majandusliku homogeensuse poole õn 
lendunud vastastikuse sõltuvusega (kui mitte 
ütajanduslike suurvõimude ülemvalitsusega) 
ning ajalooline traditsioon ja keeleline ühtsus 
°n vormunud ümber ühtaegu nii laiemaks kui 
kä sügavamaks ühiseks nimetajaks, mille võiks 
ristida sümboolseks nimetajaks: kultuuri- ja reli- 
Sioonimäluks, mis õn kasvanud välja ajaloo ja 
geograafia põimingust. Sellest mälust sünnivad
ki rahvuslikud territooriumid, mida valitsevad 
üha loiumat vastasseisu harrastavad poliitilised 
Parteid. Ent samas ilmnevad selles ühises süm
boolses nimetajas kä teatavad rahvusülesed eri
jooned, mis ei ole pelgalt globaliseerumise või 
rnajandusliku ühetaolisustumise tagajärg ning 
rnis mõnikord hõlmavad tervet Euroopat.

* Originaal: Julia Kristeva, Le temps des femmes.
- Les Nouvelles Maladies de 1’ärne. Fayard, Paris,
1993,243-270.

Nii moodustub uus, rahvusest kõrgem 
ühiskondlik kogum, milles rahvus oma jooni 
aga mitte ei kaota, vaid omandab hoopis uued 
ja tugevamad jooned. Ent see toimub para
doksaalses ajas, omamoodi “ennetulevikus”, 
kus kõige sügavam rahvuseelne minevik annab 
tulevasele ühetaolisusele eripärase näo. Sest see 
mälu ehk ühine sümboolne nimetaja puudutab 
vastuseid, mida ühise maa ja aja poolt kokku lii
detud inimkooslused ei ole andnud mitte aine
liste hüvede tootmise küsimustele (majanduse ja 
sellega seotud inimsuhete valdkond, poliitika), 
vaid taas-tootmise, liigi säilimise, elu ja surma, 
keha, soo ja sümbolite küsimustele. Näiteks 
kui Euroopa peaks kujutama endast tõepoolest 
sellist ühtset ühiskondlik-kultuurilist kogumit, 
siis just tänu oma kunstis, filosoofias ja reli
gioonides väljenduvale ühisele “sümboolsele 
nimetajale”, mitte niivõrd oma majanduslikule 
ilmele. Viimane õn kollektiivsest mälust mui
dugi sõltuvuses, ent selle erijooned muutuvad 
ülemaailmsete partnerite survel väga kiiresti.

Õn selge, et ühine taastootmislaad ja selle 
kujutused, mis õn ühenduslüliks inimese kui 
bioloogilise liigi ja inimese kui ajas muutuva 
olendi vahel, muudab sellise ühiskondliku 
kogumi tugevaks. Ent teiselt poolt õn see kä 
nõrk, sest sümboolne nimetaja ei saa preten
deerida enam universaalsusele ning õn teiste 
ühiskondlik-kultuuriliste mälude mõjuväljas ja 
surve all. Vaevalt õn Euroopa sündinud, kui juba 
ärgitatakse teda tundma end ära teiste rahvus- 
üleste kogumite kultuuris, kunstis, filosoofias 
ja religioonis. Ajalooliselt lähedaste kogumite 
(näiteks Euroopa ja Põhja-Ameerika või Euroo
pa ja Ladina-Ameerika) puhul tundub see loo
mulik, ent sama toimub kä siis, kui sümboolne 
nimetaja paneb tänu oma universaalsusele 
kokku kõlama näiliselt vastandlikud tootmis- ja 
taastootmislaadid (Euroopa ja Araabia maailm, 
Euroopa ja India või Euroopa ja Hiina).

Seega õn niisugustel ühiskondlik-kultuu- 
rilistel kogumitel nagu “Euroopa” kaks tahku: 
ajaloo jooksul settinud identiteet ning ajaloost



puutumata jäänud üldinimlikust ühismälust 
tulenev identiteedikaotus. Teiste sõnadega, neil 
õn kaks ajalist mõõdet: lineaarse, jooksva ajaloo 
aeg, ning monumentaalse ajaloo aeg (terminid 
pärinevad Nietzschelt), mis liidab rahvusülesed 
ühiskondlik-kultuurilised kogumid veel suure
mateks üksusteks.

Ma tahaksin juhtida tähelepanu teatud for
matsioonidele neis ühiskondlik-kultuurilistes 
organismides, mis tunduvad viimaste dünaa
mika hästi kokku võtvat. Ma pean silmas ühis
kondlik-kultuurilisi inimrühmi, see tähendab 
inimrühmi, keda ühendab nende roll tootmises, 
veel enam aga taastootmislaadis ja selle kujutus
tes. Sest kuigi nad kannavad oma ühiskondlik- 
kultuurilise kogumi tunnusjooni, õn nad sellega 
samal ajal risti ja seovad seda teiste ühiskond- 
lik-kultuuriliste kogumitega. Ma pean silmas 
ühiskondlik-kultuurilisi inimrühmi, mida 
määratletakse lühidalt vanuse, soo jne. järgi 
(näiteks “Euroopa noored”, “Euroopa naised”). 
Euroopa “noortel” ja “naistel” õn ilmselgelt oma 
eripärad, ent sama ilmselt õn nad tänu sellele, 
mis teeb neist “noored” ja “naised”, oma Euroo
pa “päritoluga” risti ning tunnevad sidet samade 
inimrühmadega näiteks Põhja-Ameerikas 
või Hiinas. Kuivõrd nad kuuluvad kä “monu
mentaalsesse ajalukku”, ei ole nad mitte ainult 
Euroopa “noored” ja “naised”, vaid heiastavad 
- muidugi oma eripärasel viisil - universaalseid 
tunnusjooni, mis iseloomustavad nende kohta 
taastootmises ja selle kujutustes.

Järgnevatel lehekülgedel tahaksingi ma 
asetada Euroopa naiste problemaatika aja kon
teksti ja küsida, millise aja feministlik liikumine 
pärandiks sai ja kuidas ta seda muutis. Seejärel 
toon ma välja liikumise kaks faasi ehk kaks 
naiste põlvkonda, kes õn oma nõudmistes küll 
ühtmoodi universalistlikud ja kosmopoliitsed, 
ent ometi erinevad. Esimest suunab endiselt 
rohkem rahvuslik problemaatika, teist aga 
pigem “sümboolne nimetaja”, mis muudab ta 
üle-Euroopaliseks ja Euroopa-üleseks. Ning 
viimaks püüaksin ma nii tõstatatud problee

mide kui väljapakutud analüüsi kaudu näidata, 
milliseks jääb Euroopa seisukoht nüüdseks üle
maailmse ulatuse omandanud küsimuses - või 
vähemalt, milliseks kujuneb ühe eurooplanna 
seisukoht.

Missugune aeg?
“Father times, mother species”, ütles Joyce. 

Tõepoolest, naistest ja nende saatusest rääkides 
mõeldakse rohkem kohale, kust inimliik sünnib, 
kui ajale, saamisele või ajaloole. Moodsad tea
dused, mis uurivad subjektsust, selle väljakuju
nemist ja murdepunkte, kinnitavad, et selline 
vahe õn olemas - võimalik, et ühiskondlike ja 
ajalooliste asjaolude tulemusena. Freud leidis 
patsientide unenägusid ja fantaasiaid kuulates, 
et “hüsteeria õn seotud kohaga”.1 Hilisematest 
uurimustest selle kohta, kuidas lapsed omanda
vad sümboolset funktsiooni, selgub, et esimesed 
ruumilised pidepunktid tekivad tänu ema pide
vale ja armastavale hoolitsusele. Need kutsuvad 
esile kõigepealt lapse naeru ning seejärel terve 
rea muid sümboolseid ilminguid, mis viivad 
välja märkide ja lauseteni.2 Samamoodi seatakse 
antipsühhiaatrias ja psühhooside psühhoana
lüütilises ravis kõigepealt patsiendile sisse uued 
kohad, mis korvavad ja heastavad varasema ema 
poolt tekitatud ruumi puudusi, ning asutakse 
alles seejärel looma eeldusi ülekandeks ja kom
munikatsiooniks. Selliseid näiteid võiks tuua 
veel ja veel ning kõik nad viivad välja ruumi 
küsimuseni, mida paljud matriarhaalsete suge
metega religioonid seostavad “naisega”. Platon 
sõnastas selle chora apooriana, milles ta võttis 
omal kombel kokku antiikaja atomistide õpetu
se: chora kui maatriks- või emaruum, ruum kui 
toitja, nimetamatu, Ühe ja Jumala eelne ning 
seega metafüüsikat trotsiv ruum.3

Mis puutub aega, siis tundub naiste sub- 
jektitüüp andvat sellele erilise mõõdu. See õn 
võtnud tsivilisatsioonide ajaloo jooksul mit
meid erinevaid vorme, millest silmatorkavai
mad õn korduvus ja igavik. Ühelt poolt tsüklid)



rasedus, bioloogilise rütmi igavene taastulek 
kooskõlas looduse rütmidega - mis võib tun
duda äärmiselt stereotüüpne, ent mille subjekti- 
välise ja kosmilisena tajutud ajaga harmoneeruv 
korrapära kutsub esile sõnulväljendamatuid 
pimestus- ja naudinguhetki. Ning teiselt poolt 
massiivne, kompaktne, täiuslikult suletud aeg, 
millel õn niivõrd vähe pistmist lineaarse ajaga, 
et seda tundub isegi kohatu ajaks nimetada. See 
°n kõikehõlmav ja lõpmatu nagu imaginaarne 
ruum, viies sellega mõtted pigem Hesiodose 
müütilisele Kronosele, verepilastajast pojale, kes 
katab ühtlaselt kogu Gaia, et eraldada too isast, 
Uranosest. Või siis ülestõusmismüütidele, mis 
kujutavad endast kõigis usundites emakultuse 
jäänukeid; selle viimaseks edasiarenduseks õn 
kristlus, kus neitsiliku ema keha ei sure, vaid 
kandub samas ajas ühest ruumist teise kas 
uinumise läbi (õigeusus) või taevasse tõusmise 
läbi (katoliikluses).4

Neid kahte ajatüüpi, tsüklilist ja massiivset, 
seostatakse traditsiooniliselt naiste subjekti- 
tüübiga sellepärast, et naisest mõeldakse para
tamatult kui emast. Samas ei tohi unustada, et 
aega käsitatakse korduva ja igavikulisena väga 
paljudes tunnetusviisides, eriti müstilistes5, nii 
et kui mõned kaasaegse feministliku liikumise 
suunad nendega hingelähedust tunnevad, ei 
tähenda see veel, et neis oleks midagi “mehelike” 
väärtustega olemuslikult ühitamatut.

Seevastu õn ainult üks ajakäsitus, mille 
jaoks naise subjektitüüp näib olevat probleem, 
ja nimelt aeg kui projekt, teleoloogia, lineaarne 
ja tulevikku suunatud areng - teelemineku, 
teeloleku ja kohalejõudmise aeg, ajaloo aeg. Õn 
tõestatud, et igasuguse tsivilisatsiooni loogilised 
ja ontoloogilised väärtused kätkevad endas just 
sellist ajakäsitust. Lisaks võib oletada, et selles 
saab ilmseks teatav katkestus, ootus või ängis
tus, mis muudes ajatüüpides õn varjatud. See 
°n keele kui lausete moodustamise aeg (nimi
sõnafraas ja verbifraas; topik-kommentaar; 
algus-lõpp). Ta toetub sellele, mis tema kulge
mise peatab, see tähendab surmale. Sundmõt-

lemise aeg, ütleks psühhoanalüütik, mõistes, et 
selle mureliku aja valitsemine kujutab endast 
tõelist orjust. Reministsentside all kannatavale 
hüsteerikule seevastu (olgu ta mees või naine) 
tunduksid omased pigem eelpool nimetatud 
tsükliline ja monumentaalne aeg. See antinoo
mia õn psüühiliste struktuuride antinoomia, 
ent tsivilisatsioonide tasandil muutub see ühis
konnagruppide ja ideoloogiate antinoomiaks. 
Nii õn mõnede radikaalsete feministide diskur- 
sus lähedane spirituaalse ja müstilise suunitlu
sega marginaalsete gruppide omale ja huvitaval 
kombel kä viimasel ajal teadust huvitavatele 
teemadele. Huvitab ju nii kosmose- kui geeni- 
teadlasi ruumist lahutamatu aja ehk lõpmatult 
paisuva või aeg-ajalt vapustusi ja katastroofe 
läbi tegeva aegruumi temaatika. Samamoodi 
tekitab meediarevolutsiooni ennustav infor
matsiooni salvestamise ja taasesitamise võima
lus ettekujutuse, et aeg võib vajaduse suva järgi 
kord tarduda, kord valla pääseda. Taastulev, aga 
kontrollimatu aeg, mis kasvab oma subjektil 
päästmatult üle pea, nii et neil, kes selle heaks 
kiidavad, õn ainult kaks muret: kellel õn võim 
alguse (programmeerimise) ja lõpu (kasutami
se) üle?

Lugejat hämmastab võibolla ebajärjekindel 
terminikasutus: ema, naine, hüsteerik... Täna
päeva ideoloogias kasutatakse sõna “naine” nii, 
nagu see oleks sisult ühtne mõiste. See mõjub 
küll “kaalukalt” või “löövalt”, ent varjab asjaolu, 
et see sõna katab tegelikult erinevaid funktsioo
ne ja struktuure. Praegu ongi võibolla õige aeg 
rääkida just nimelt sellest, et naistel õn palju 
nägusid ja huvisid. Seda selleks, et kõigi nende 
erinevuste lõikumispunktist kooruks täpsemalt, 
tõelähedasemalt ja vähem loosunglikult välja 
olemuslik erinevus kahe soo vahel. Feminismi 
tohutu teene seisneb selles, et tänu temale õn see 
erinevus muutunud valulikuks, mis tähendab, et 
see kutsub esile üllatust ning elavdab sümbool
set tegevust meie tsivilisatsioonis, kus igavusele 
pakuvad vaheldust ainult börs ja sõjad.

Me ei saa rääkida Euroopast ega “Euroopa



naistest”, puudutamata nende ühiskondlik-kul- 
tuuriliste nähtuste ajaloolist konteksti. Naistele 
iseloomulik tunnetusviis ilmus küll juba sada 
aastat tagasi, ent võib olla kindel, et kui selles 
tekib oma ajakäsitus, ei lange see kokku “iga
vese Euroopa” ideega ega võibolla isegi mitte 
“moodsa Euroopa” ideega. Pigem otsitakse 
Euroopa mineviku ja oleviku ning “Euroopa’ 
kui teatavat mälu kandva kogumi kaudu ning 
nendega koos omaenda Euroopa-ülest aja- 
tüüpi. Igal juhul võib Euroopa feministlikes 
liikumistes täheldada kolme erinevat suhtumist 
lineaarsesse ajakäsitusse, mida iseloomustatakse 
enamasti kui “mehelikku” ning mis õn omane 
tsivilisatsioonidele ja sundmõtlemisele.

Kaks põlvkonda
Naisliikumise algusaegadel, sufražettide ja 

eksistentsialistidest feministide võitluse päevil, 
püüdsid naised rajada endale kohta lineaarses, 
projektide ja ajaloo ajas. Nii et kuigi liikumine 
oli algusest peale universalistlik, õn tema juured 
selles mõttes sügaval rahvuslikus ühiskonnas 
ja poliitikas. Naiste poliitilised nõudmised, 
võitlus palga ja rollide võrdsuse eest, meestega 
samaväärse võimu taotlemine ühiskondlikes 
institutsioonides, lahtiütlemine naiseks- ja 
emaksolemise atribuutidest, kuna neid peeti 
ühitamatuks lineaarsesse aega sulandumisega 
- kõige selle taga õn loogika, et tuleb samastuda 
mitte küll ideoloogiliste väärtustega (nendega 
võideldakse õigustatult kui tagurlikega), küll aga 
loogiliste ja ontoloogiliste väärtustega, mis kuu
luvad rahvusliku ja riikliku mõtlemise juurde. 
Pole vaja üles lugeda, mida kõike naised tänu 
sellisele samastumisloogikale ja oma õiguste 
eest võitlemisele õn saavutanud ja veelgi saavu
tavad (abort, kontratseptsioon, võrdsed palgad, 
ametialased võimalused jne.). Neil saavutustel 
õn või saab olema ulatuslikum mõju kui töös
tusrevolutsioonil. Kuna selline naisliikumine 
õn universalistlik, koondab see erineva ühis
kondliku taustaga, erinevas vanuses, erinevatest

tsivilisatsioonidest pärit või lihtsalt erineva 
psüühikaga naised Universaalse Naise sildi alla. 
Naiste põlvkondadest saaks selle raames mõelda 
üksnes kui järjepidevast edasiliikumisest asuta
jate programmi täitumise suunas.

Teine faas õn seotud loome- või psühhoana
lüütilise taustaga naiste tulekuga naisliikumisse 
pärast 1968. aasta maid. Sellega kaasnes peaae
gu üleüldine lahtiütlemine lineaarsest ajast ning 
äärmine umbusk poliitika suhtes. See hilisem 
feminismi suund toetub küll liikumise asuta
jatele ning võitleb muidugi ennekõike naiste 
ühiskondliku ja kultuurilise tunnustamise eest, 
ent nad peavad ennast esimese põlvkonna 
feministidest kvalitatiivselt erinevaks. Kuna neid 
huvitab ennekõike naiste psühholoogiline eri
pära ning selle sümboolsed kajastused, otsivad 
nad keelt selliste kehaliste ja subjektidevaheliste 
kogemuste väljendamiseks, millest varasemas 
kultuuris ei saanud rääkida. Nii naiskunstnikud 
kui -kirjanikud avastavad aktiivselt märkide 
dünaamikat, nii et nende tegevus meenutab 
vähemalt oma taotlustelt suuri revolutsioone 
esteetikas ja religioonis. Nende nimetamine 
uueks põlvkonnaks ei tähenda lihtsalt seda, 
et algse ühiskondlik-poliitilise identiteedi 
eest võitlemise raames oleks lisandunud uusi 
probleeme. Kuna praegune feminism nõuab 
taandamatu, seesmiselt killustunud, paljusliku, 
voolava, mingis mõttes endaga mitte-identse 
ainukordsuse tunnustamist, asub ta väljaspool 
lineaarset aega, kus identiteedid suhtlevad 
üksteisega projektsiooni ja nõudmiste teel. Ta 
pöördub tagasi iidse (müütilise) mälu ja kä 
“marginaalsete” tunnetusviiside tsüklilise )* 
monumentaalse aja juurde. Seega pole ilmselt 
juhus, et üldeuroopalike ja Euroopa-üleste 
probleemidega hakati sellisena tegelema sama
aegselt feminismi uue faasi ilmumisega.

Millised sotsiaal-poliitilised protsessid või 
sündmused õn selle muutuse taga? Ning mida 
õn see muutus andnud ning kus ta õn ummi
kusse jõudnud?



Sotsialism ja freudism

Lääne-Euroopas tundub uus naiste põlv
kond olevat selgepiirilisem kui Ühendriikides, 
kuna sotsialism ja freudism sõna otseses mõttes 
lõikasid läbi siinsed varasemad ühiskond
likud suhted ja mentaliteedi. Sotsialism kui 
egalitaarne ideoloogia õn praegu küll sügavas 
kriisis, ent õn sundinud siiski kõiki valitsusi ja 
parteisid suurendama solidaarsust nii hüvede 
jagunemise kui kultuuri kättesaadavuse vallas. 
Freudism kui sotsiaalse välja sisemine hoob aga 
seab egalitarismi kahtluse alla, tõstatades sugu
devahelise erinevuse ning üksteisele taandama
tute subjektide ainulaadsuse küsimuse.

Algusaegadel nõudsid naised Lääne-Euroopa 
sotsialismi raames nii võrdsust kui kä oma erine
vuse tunnustamist (nt. Flora Tristan), ent naiste 
ühiskondliku ja kultuurilise rolli eripära tun
nustamist nõudnud naised tõrjuti peagi kõrvale. 
Vastavalt valgustusliku humanismi egalitaarsele 
ja universalistlikule vaimule jäi püsima üksnes 
arusaam, et ainuke vahend “teise sugupoole” 
Vabastamiseks õn sugude paratamatu identsuse 
idee. Me ei vaidlusta siin seda, et sotsialistlikest 
ideedest kantud liikumised ja parteid õn “võrd- 
suseideaali” tegelikust rakendamisest väga kaugel 
" osaliselt just protestist selle olukorra vastu tõu- 
siski Lääne-Euroopas pärast 1968. aasta maid esile 
uus naiste põlvkond. Märgime lihtsalt, et teoorias 
- ja Ida-Euroopa riikides kä praktikas - ei võtnud 
sotsialistlik ideoloogia arvesse inimese kohta taas
tootmises ja sümboolses sfääris, kuivõrd sotsia
listlikus inimesekäsituses õn määravaks teguriks 
inimese koht tootmises ja tootmissuhetes. Seega 
sai naiste eripära paista selle totaalse või isegi 
totalitaarse ideoloogia seisukohast üksnes eba
olulisena või isegi olematuna.6 Viimasel ajal õn 
hakatud märkama, et samasugust egalitarismi ja 
Mensuuri õn alates valgustusajastu humanismist 
kuni sotsialismini praktiseeritud kä religioossete 
Iseärasuste, eriti juutide suhtes.7

Sellest hoolimata õn selline hoiak naistele 
erakordselt palju andnud. Selle näiteks võib

tuua muutused endiste Ida-Euroopa sotsialis
mimaade naiste elus. Peaaegu liialdamata võib 
öelda, et sufražettide ja eksistentsialistidest 
feministide nõudmised olid seal suurelt osalt 
rahuldatud. Kolm feminismi alusepanijate 
suurt nõudmist õn eksirännakutest ja vigadest 
hoolimata Ida-Euroopas tõepoolest ellu viidud: 
majanduslik, poliitiline ja ametialane võrdsus. 
Neljas, sooline võrdsus, mis tähendab vabadust 
seksuaalsuhetes, aborti ja kontratseptsiooni, õn 
nii pseudomarxistliku eetika kui riiklike huvide 
tõttu endiselt tabu. Nii ongi just see neljas 
võrdsus uue võitlejate põlvkonna jaoks suurim 
probleem ning tundub kõige olemuslikumana. 
Ent just nendesamade sotsialismi saavutuste 
tõttu, mis tegelikult osutusid pettumuseks, ei 
ole võitluse eesmärgiks enam mitte võrdsus, 
vaid erinevus, eripärasus. Just selles faasis satub 
uus põlvkond silmitsi valdkonnaga, mida me 
oleme nimetanud sümboolseks. Soolisele, bio
loogilisele, füsioloogilisele ja soojätkamisega 
seonduvale erinevusele vastab erinevus subjekti 
suhetes ühiskondliku lepinguga, mis kujutab 
endast sümboolset lepingut. Piiritlemist nõuab 
meeste ja naiste erinev suhe võimuga, keelega, 
tähendusega. Just neile teemadele õn suunatud 
uue põlvkonna feministliku õõnestustöö tera
vik. See seob sümboolse sfääri sooga ja otsib 
sealt seda, mis õn iseloomulik kõigepealt naiste
le üldiselt ning seejärel igale naisele eraldi.

Sotsialistliku ideoloogia ja selle programmi 
ammendumine ning asendumine uue ühis
kondliku lepinguga sillutab teed... freudismile. 
Ma olen täiesti teadlik, et mõned võitlevad 
feministid õn näinud Freudis puritaanliku ja 
dekadentliku Viini vastikut fallokraati, kes peab 
naisi mingiteks alamateks inimesteks, kastreeri
tud meesteks.

Kastreeritud ehk keelele 
allutatud
Enne aga, kui jätame Freudi seljataha 

ja pakume välja õigema nägemuse naistest,



püüdkem tema kastratsiooni-mõistest aru 
saada. Kastratsioonid/j^/ või -hirmu ja sellele 
vastava peenisekadeduse all peab Freud silmas 
imaginaarseid konstruktsioone, mis esinevad 
mõlemast soost neurootikute kõnes. Kui lugeda 
Freudi tähelepanelikult ja jätta kõrvale tema 
ajastuomane biologism ja mehhanitsism, võib 
väita veelgi enamat. Esiteks, kastratsioonifan- 
taasia ja sellega korrelatiivne peenisekadedus, 
nagu kä oletatav “ürgstseen”, õn hüpoteesid, 
teooria enda aprioorsed lähte-eeldused. Nad 
õn loogiliselt paratamatud “algpõhjused”, mida 
õn vaja selleks, et neurootikute kõnes toimuvat 
seletada. Teiste sõnadega, neurootikute - nii 
meeste kui naiste - kõne sisemist loogikat õn 
võimalik mõista üksnes tingimusel, et eeldatak
se, et sellel õn mingid algpõhjused - ürgstseen ja 
kastratsioonifantaasia -, isegi kui neid reaalsu
ses mingil kujul ei esine. Kastratsioon õn sama 
reaalne nagu hüpoteetiline pauk, millest kaas
aegse astrofüüsika järgi sai alguse universum. 
Me oleme lihtsalt oluliselt vähem šokeeritud, 
kui sedalaadi arutlemisvõtteid kasutatakse elutu 
aine puhul, kui siis, kui neid rakendatakse meie 
enda subjektiivsele olemisele ja meie teadmisja
nuse mõtlemise toimimispõhimõtetele.

Teisalt võib mõnedest Freudi teostest (Une
nägude tõlgendusest, ennekõike aga teise toopika 
aegsetest tekstidest eesotsas Metapsühholoo- 
giaga) ja nende hiljutistest edasiarendustest 
(eriti Lacanist) aru saada nii, et kastratsioon õn 
imaginaarne konstruktsioon, mille aluseks õn 
sümboolse välja ja iga sellesse haaratud inimese 
keskne psüühiline mehhanism. See mehhanism 
õn märgi ja süntaksi ehk keele omandamine, 
mis eraldab inimese mõnusast ühtesulamis- 
seisundist, et tekiks subjektist eraldiseisvatele 
objektidele viitav erinevuste liigendatud võrgus
tik, mis loob tähenduse. See loogiline eraldamis- 
operatsioon (mille olemasolu kinnitavad kä 
lapsepsühholoogia ja psühholingvistika), mis 
õn lausete moodustamise eeltingimuseks, õn 
ühine mõlemale soole, nii meestele kui naiste
le. Freudi avastus antud küsimuses õn aga see,

et teatavad bioloogilis-perekondlikud suhted 
võivad viia mõned naised (eriti hüsteerikud) 
eraldumise ja sellest tuleneva keele eitamiseni, 
samas kui mehed (eriti need, kes kannatavad 
sundmõtlemise all) neid võimendavad ja hir
munult oma kontrolli alla püüavad saada.

Patsientide psühhoanalüütiline kuulamine 
tõendab, et fantaasiates seostub eraldumine 
peamiselt peenisega ning et peenis annab tähen
duse tühikule või ihale, millest saab subjekti 
konstitueeriv element, kui too keele sfääri sise
neb. Et sümboolse ja ühiskondliku sfääri aluseks 
olevast eraldumisoperatsioonist terviklikku pilti 
anda ning see mõlemale soole arusaadavaks teha, 
tuleb selle alla arvata kõik peenise kaotamise 
hirmu saatvad ilmajätmised ja väljajätmised, 
mille tagajärjeks õn täielikkuse ja terviklikkuse 
kadumine. Nii saab selgeks, et kastratsioon 
hõlmab kõiki sümboolse funktsiooni tulekuks 
möödapääsmatuid “läbilõikamisi”.

Ohver olemine
Olenemata sellest, kas tänapäeva naised 

õn oma ärkamise põhjusteks olnud või sellega 
kaasnenud muutustest teadlikud või mitte, 
seisab nende ees umbes selline küsimus: Milline 
õn meie koht ühiskondlikus lepingus? See leping, 
mis ei kehti kaugeltki mitte võrdsete osapoolte 
vahel, põhineb eraldaval ja eristaval suhtel - mis 
õn oma olemuselt ohver -, mis sellisena toodab 
tähendust, mida saab edasi anda. Milline õn 
meie koht selles ohvritoomise ja/või keele sfää
ris? Kui me ei taha enam olla sellest välja jäetud 
või kui me pole enam rahul rolliga, mis meile 
seni õn antud - nimelt ühiskondlik-sümboolset 
lepingut hoida ja hooldada ning selle kestmist 
tagada (emadena, abikaasadena, põetajatena, 
arstidena, lasteaiakasvatajatena, algkooliõpe
tajatena...) -, siis kuidas me saaksime teha 
nähtavaks oma traditsioonilise koha, mida me 
tahame muuta?

Raske õn hinnata, kuivõrd naiste praegused 
suhted sümboolse sfääriga tulenevad ühis



kondlik-ajaloolistest oludest (patriarhaalsest, 
kristlikust, humanistlikust, sotsialistlikust 
jne. ideoloogiast) ja kuivõrd need õn struk
turaalselt määratud, kuna struktuuri saab 
vaadelda ainult konkreetses ühiskondlik-aja- 
loolises kontekstis, milleks antud juhul õn 
lääne kristlik tsivilisatsioon ja selle ilmalikud 
võrsed. Selles konkreetses psühholoogilis- 
sümboolses struktuuris tunnevad naised end 
igal juhul keelest ja ühiskondlikust sidemest 
väljajäetuna. Nad ei leia siit tundeid, mida 
neis tekitavad suhted loodusega või omaenda, 
lapse, teise naise või mehe kehaga, ega kä mitte 
nende suhete tähistusi. See frustratsioon, mis 
õn tuttav kä mõnedele meestele, kujunebki 
üue feministliku ideoloogia tuumaks. Just 
selle tõttu ongi naistel raske, kui mitte või
matu minna kaasa ohverdusliku eraldamis- ja 
lausete moodustamise loogikaga, mis õn keele 
ja ühiskonnaelu reeglite aluseks. Selle tulemu
seks õn sümboolse sfääri äratõukamine8, mida 
kogetakse isafunktsiooni äratõukamisena 
ning mis tekitab psühhoose.

Mõned naised reageerivad sellele tõdemu
sele nii, et püüavad tuua uut vaateviisi - uusi 
objekte, uusi analüüse - olemasolevatesse 
humanitaarteadustesse, mis tegelevad süm
boolse sfääri uurimisega: antropoloogiasse, 
Psühhoanalüüsi, keeleteadusse.9 Teised õn 
subjektiivsemad ja püüavad kaasaegse kunsti 
kiiluvees muuta keelt ja muid eneseväljen- 
duskoode kehalähedasemaks ja emotsionaal
semaks. Ma ei pea siin silmas naiste keelt,10 
mille süntaktiline erilisus õn kaheldav ning 
mille sõnavara näiline omapära õn tingitud 
Pigem naiste ühiskondlikust marginaalsusest 
kui soolisest erinevusest. Ma ei pea silmas kä 
naiste loomingu esteetilist kvaliteeti: suureni 
°sa sellest kordab rohkem või vähem eufoo
riliselt või depressiivselt üle romantismi ning 
kujutab endast rahuldamata nartsismiga mina 
Purskeid. Ma väidan, et uue naiste põlvkonna 
Peamiseks mureks õn saanud ühiskondlik- 
sümboolne leping kui ohvrit nõudev leping.

Antropoloogid ja sotsioloogid rõhutavad 
juba sada aastat, et “metsik” mõtlemine, sõjad, 
unenäokõne ja suurte kirjanike looming paljas
tavad ühiskonna ohverduslikkuse. Sellega anna
vad nad uue sõnastuse ja analüüsi metafüüsili
sele kurja küsimusele. Ühiskond põhineb küll 
ühiselt toime pandud mõrval, ent ühiskondliku 
ja sümboolse lepingu aluseks oleva kastratsioo
niga leppimise kaudu lükkavad inimesed mõrva 
edasi. Nad sümboliseerivad (selle) ja saavad nii 
võimaluse muuta halb kaos optimaalseks ühis- 
kondlik-sümboolseks korraks.

Tänapäeva naised aga väidavad, et nad 
kannatavad selle ohvrilepingu all vastu oma
enda tahtmist. See sunnib neid tõstma mässu, 
mis nende jaoks tähendab uuestisündi, ühis
konna jaoks tervikuna aga keeldumist. See 
mäss võib viia kas sugudevahelise vägivallani 
- tapva vihkamiseni, paarisuhte ja perekonna 
lagunemiseni - või siis uutmoodi kultuurini, 
kõige tõenäolisemalt aga mõlemani korraga. 
Igal juhul õn probleem just siin, ja see õn aja
loolise tähtsusega. Kurja vastu võideldes tehakse 
uut kurja, seekord otse ühiskondliku sideme 
(mees-naine) südames.

Võimu terror või terrorismi 
võim
Kõigepealt endistes sotsialismimaades 

(NSVL, Hiina jne.) ning feministlike liikumiste 
survel üha tuntavamalt kä demokraatlikes lää
neriikides õn naised hakanud pääsema juhtpo
sitsioonidele riigiametites, tööstuses, kultuuris. 
Kuigi naiste ebavõrdne kohtlemine, alaväärista
mine, alahindamine ja isegi tagakiusamine käib 
endiselt täie hooga, õn võitlus nende nähtustega 
siiski võitlus iganditega - asjast õn aru saadud, 
põhimõte õn omaks võetud, jääb veel ainult 
mõningane vastupanu murda. Nii et kuigi see 
võitlus õn endiselt üks uue põlvkonna peamisi 
muresid, ei ole see otseselt tema probleem. 
Naiste probleemi seoses võimuga võiks aga 
kokku võtta järgnevalt: mis juhtub, kui naised



pääsevad võimu juurde ja sellega samastuvad? 
Või vastupidi, kui nad sellest keelduvad, aga 
loovad selle asemel paralleelse ühiskonna, vas- 
tuvõimu, mille vormid võivad ulatuda vaidlus- 
klubidest löögirühmadeni?

Naiste juurdepääs võimule riigiametites, 
tööstuses või kultuuris ei ole võimu iseloomu 
muutnud. Idas õn see selgelt näha. Juhtpo
sitsioonidele edutatud naised, kellele saavad 
ühtäkki osaks majanduslikud ja kä nartsislikud 
eelised, mida neile pole aastatuhandeid lubatud, 
muutuvad valitseva režiimi tugisammasteks, 
status quo valvuriteks ja kehtiva korra kõige 
innukamateks kaitsjateks.11 Naiste samastumist 
varem frustreeriva, allasuruva või kättesaamatu
na tajutud võimuga õn totalitaarsetes režiimides 
sageli ära kasutatud: näiteks võib tuua saksa nat
sionaalsotsialistid ja Tšiili hunta.12 Seda häirivat 
nähtust võib ju seletada kui sümboolse sfääri 
paranoilist vastuhõivangut, mis järgneb selle 
eitamisele, ent see ei takista seda kogu maailmas 
ulatuslikult levimast. See toimub küll leebema
tes vormides kui ülalmainitud totalitaarsetes 
režiimides, ent alati nivelleerumise, stabiilsuse 
ja konformismi suunas ning erandite, eksperi
mentide ja juhuste lämmatamise hinnaga.

Kui mõned kahetsevad, et vabadusliikumi
sena alanud feminism viib välja kehtivat korda 
kindlustava konformismini, siis teised tunnevad 
selle üle rõõmu ja kasutavad seda ära. Valimis
kampaaniate korraldajad ja parteid teevad 
panuse just viimasele tendentsile. Kogemus 
näitab, et isegi kui võimu juurde tõmmatud 
naised ilmutavad initsiatiivi, mis seda kahtluse 
alla seab või uuendada püüab (kui nad muidugi 
kohe alla ei anna), pööratakse seegi masinavärgi 
kasuks. Institutsioonide väidetav demokrati
seerimine naiste kaasamise läbi lõpeb enamalt 
jaolt lihtsalt mõne naissoost “ülemuse” fabrit- 
seerimisega.

Feministliku liikumise radikaalsemad 
suunad aga keelduvad olemasolevast võimust, 
tehes teisest sugupoolest vastu-ühiskonna. 
Nii tekib naiste ühiskond, omamoodi amet

liku ühiskonna alter ego, kus leiavad varju
paiga mõnulootused. Ohvreid nõudvale ja 
frustreerivale ühiskondlik-sümboolsele lepin
gule seatakse vastu kontra-ühiskond, mida 
kujutletakse harmoonilise, keeldudeta, vaba ja 
naudingulise paigana. Tänapäevastes teispool- 
suseta ühiskondades õn vastu-ühiskond nau
dingu ainuke pelgupaik, ja seda just sellepärast, 
et see õn koht, mida ei ole, atoopia, koht, kus 
seadused ei kehti, utoopia enklaav.

Vastu-ühiskond nagu iga teinegi ühiskond 
põhineb millegi välistamisel ja väljaheitmisel. 
Kõik halb aetakse mõne patuoina kaela, et 
vastmoodustatud kogukond sellest puhastada1J 
ja süüdistustele immuunseks muuta. Protesti
liikumised õn seda mudelit tänapäeval kordu
valt kasutanud, otsides mõne süüdlase, et end 
kriitika eest kaitsta: välismaalased, kapitali, teise 
usu, teise sugupoole. Ent kas feminism ei muutu 
seda loogikat järgides hoopis ümberpööratud 
seksismiks? Kõikvõimalikud marginaalsed 
grupid, olgu need siis soolised, vanuselised, usu
lised, etnilised või ideoloogilised, õn tänapäeva 
maailmas lootuse pelgupaigaks, ilmalikuks 
transtsendentses. Ent sedamööda, kuidas huvi 
oma teistsugususe vastu kasvab naiste hulgas 
- mitte küll nii silmatorkavas vormis kui mõni 
aasta tagasi -, omandab vastu-ühiskonna prob
leem määratud mõõtmed, sest see võtab enda 
alla ei rohkem ega vähem kui “pool taevast”.

Protestiliikumised, feminism sealhulgas, & 
ole “algselt libertaarsed” ja alles hiljem dogmaa
tilised. Nad ei muutu selle mudeli sarnaseks, 
mille vastu nad võitlevad, mingi kurikavala sise
mise hälbe või välise manipuleerimise tulemu
sena. Vastuvõimu ja vastuühiskonna enda sise
mine loogika muudab nad juba oma olemuselt 
selle ühiskonna või võimu koopiaks, mille vastu 
nad võitlevad. Seega oleks kaasaegne feminism 
(sellest veidi ehk liiga hegellikust vaatepunktist 
vaadatuna) lihtsalt üks etapp lõppematus aren
gus selle tõsiasja teadvustumise suunas, et ig#' 
sugune sümboolne leping põhineb vältimatult 
vägivallaaktil (eraldamisel, kastratsioonil).



Juba õn juhitud tähelepanu sellele, kui 
Palju õn naisi terroristlikes rühmitustes (pa- 
lestiinlaste rühmitused, Baader-Meinhof Gang, 
punased brigaadid jne.). Naiste ärakasutamine 
õn veel liiga levinud ning traditsioonilised eel
arvamused nende suhtes veel liiga tugevad, et 
seda nähtust piisavalt distantsilt hinnata. Küll 
aga võib nüüd juba öelda, et selle põhjuseks 
õn ühiskondlik-sümboolse lepingu eitamine ja 
selle vastuhõivang. See paranoiline mehhanism 
°n igasuguse poliitilise angažeerituse aluseks 
ning võib kutsuda esile erinevaid tsiviliseeri
vaid hoiakuid. Kui aga naist õn liiga jõhkralt 
kõrvale tõrjutud ja ta tunneb, et kõikjal, alates 
Perekonnast ja lõpetades ühiskondlike insti
tutsioonidega, valitseb diskursus ja võim, mis 
eirab tema kui naise afekte või tema kui ühis
kondliku olendi olukorda, siis võib ta muutuda 
talle osaks saanud vägivalla vastuhõivangu 
tulemusena hoopis selle “seestunud” käsilaseks. 
Tema võitlus frustratsiooniga võib tunduda 
ebaproportsionaalselt raevukas, ent tegelikult 
õn see vastavuses tema nartsismile osaks saanud 
kannatustega, mis õn selle võitluse ajendiks. 
Ning kuna selline terrorism peab paratamatult 
Vastanduma valitsevatele kodanlik-demokraat- 
Ükele režiimidele, võtab ta endale vabastusprog- 
rammiks veel repressiivsema ja veel suuremaid 
ohvreid nõudva korra kui see, mille vastu ta 
Võitleb. Terrorirühmitused, kuhu naised kuu
luvad, ei astu ju välja mitte totalitaarsete, vaid 
üha suurema demokraatia suunas liikuvate libe
raalsete režiimide vastu. Nad lähevad võitlusse 
rahvuse, rõhutud grupi, inimese oletatavalt hea 
ja terve põhiolemuse nimel. Need kõik esinda
vad fantaasiat ürgsest täiusest, mis justkui õn 
ära rikutud mingi meelevaldse, abstraktse, see 
tahendab halva korraga. Nad süüdistavad seda 
korda rõhumises, ent kas nad tegelikult ei heida 
ellele ette hoopis liigset nõrkust? Seda, et ta 
Pole selle kujuteldava hea ja puhta substantsi 
kõrgusel, mis õn kaotatud ja mille järele tõrju
tud naine igatseb?

Ühiskondliku korra aluseks õn ohver,

tõdevad antropoloogid, ent see ohver peatab 
vägivalla ja asendab selle korraga (palve või 
ühiskondliku rahuga). Kui sellest keelduda, 
pääseb oletatav hea substants pidurdamatult 
valla absoluutse meelevaldsusena, mis ei tun
nista ühtegi seadust ega õigust.

Kõigis viimase kahe sajandi jooksul mono
teismi kriisile järgnenud revolutsioonides ning 
hiljem fašismis ja stalinismis õn ilmnenud 
traagilise selgusega seesama allasurutud hea 
tahte loogika, mis viib lõpuks veresaunani. 
Kas naised kalduvad siis rohkem halastamatule 
terrorimasinale panustama kui teised ühis- 
konnakategooriad? Märkigem kasvõi seda, et 
feminismi algusaegadest saadik ja juba varemgi 
õn erandlikud naised valinud väljaastumise 
mooduseks mõrva, vandenõu või atentaadi. 
Igavene võlg ema ees muudab naise sümboolsel 
tasandil haavatavamaks; kui see valmistab talle 
kannatusi, õn ta nõrgem, ja kui ta end selle eest 
kaitseb, siis raevukamalt. Ning kuna arhetüüp, 
millel utoopiatele omane usk heasse ja tervesse 
substantsi põhineb, õn usk ürgse, eneseküllase, 
täieliku, kõikehõlmava, ffustratsioonivaba, 
eraldumata, sümboolsust tekitava lõiketa 
(kastratsioonita) ema kõikvõimsusse, siis õn 
selge, et vallapääsenud vägivalda ei saa peatada 
teisiti, kui sedasama ürgema müüti kahtluse alla 
seades. Naisliikumiste langemisele paranoiasse 
õn juba tähelepanu juhitud14 ning Lacanilt 
pärineb teatavasti skandaalne lause “Naist ei 
ole olemas”. Tõepoolest, ei ole olemas naist kui 
Ühte ja Ainust müütilise täiuse kandjat, kõrge
mat väge, millele toetub võimu terror ja terro
rism kui võimuiha. Aga milline õõnestusjõud 
tal sellest hoolimata õn! Milline mäng tulega!

Sünnitised ja loojad
Eelmise feministide põlvkonna poolt võõ

randavaks või tagurlikuks peetud emakssaa- 
mise soovist ei ole küll saanud praeguse põlv
konna lahingulippu, ent üha rohkem naisi peab 
emaksolemist töölkäimisega ühitatavaks (selles



õn oma osa kä elutingimuste mõningasel para
nemisel: rohkem õn sõimi ja lasteaedu, mehed 
aitavad aktiivsemalt emal tema rasket koormat 
kanda jne.). Enamgi veel, nad peavad seda väl
timatuks, et kogeda naiseksolemist kogu selle 
mitmekülgsuses, koos kõigi rõõmude ja vae
vadega. Sellel tendentsil õn kä oma äärmused: 
isa panusest keelduvad lesbilised emad või vahel 
kä üksikemad. Selles võib näha eelpool kõneks 
olnud sümboolse sfääri äratõukamise ühte 
kõige tugevamat vormi ja ühtlasi ema väe kõige 
fanaatilisemat jumalikustamist. Hegel eristas 
naiste õigust (mis õn perekondlik ja religioos
ne) meeste seadusest (mis õn avalik ja poliitili
ne). Meeste seaduse pruugid ja kuritarvitused 
õn meie ühiskondades hästi teada, ent tuleb 
tunnistada, et naiste õiguse asemel õn praegu 
tühi koht. Kui isast keeldumine peaks muu
tuma emade seas üldiseks, tuleb paratamatult 
välja töötada seadusandlus, mis pidurdaks nii 
lastele kui meestele osaks saavat vägivalda. Aga 
kas naised õn suutelised selle psühholoogilise 
ja juriidilise probleemiga tegelema? See õn üks 
neist suurtest küsimustest, mille ees uus naiste 
põlvkond seisab. Kä siis ja eriti veel siis, kui ta 
keeldub neid tõstatamast, ajendatuna sama
sugusest raevust kehtiva korra ja selle seaduste 
vastu nagu see, mille ohvriks ta end ise peab.

Selles olukorras tundub ilmne - ning 
feministlikud rühmitused annavad endale 
sellest üha rohkem aru, kui nad püüavad oma 
auditooriumi laiendada et emadusest keel
dumine ei saa olla üldine poliitika. Suurem 
osa tänapäeva naisi leiab oma kutsumuse lapse 
ilmaletoomises. Mida see emakssaamise soov 
tähendab? See õn uue põlvkonna ees seisev 
küsimus, mille esitamise eelmine põlvkond ära 
keelas. Kui feministlik ideoloogia sellele ei vasta, 
loovutab ta oma koha taastärkavale religioossu
sele, mis pakub emade hirmudele, kannatustele 
ja lootustele küllaga rahuldust. Kuigi me ei saa 
täielikult nõustuda Freudi väitega, et lapsesoov 
õn sama mis peeniseiha ja selles mõttes fallilise 
ja sümboolse võimu aseaine, tuleb siiski tähele

panelikult kuulata, mida tänapäeva naised selle 
kogemuse kohta ütlevad. Rasedus õn äärmine 
katsumus: keha kahestumine, mina ja kellegi 
teise, looduse ja teadvuse, füsioloogia ja sõna 
eksisteerimine korraga eraldi ja koos. Sealjuu
res kaasneb selle identiteedi täieliku kahtluse 
alla panekuga totaalsusefantaasia - nartsisliku 
täielikkuse tunne. Rasedus õn omamoodi sea
dustatud, sotsialiseeritud, loomulik psühhoos. 
Lapse sünniga seevastu satub ema ühe tavatu 
kogemuse labürinti, milleks õn armastus kellegi 
teise vastu. Mitte armastus enda ega endasugu
se vastu või veel vähem niisuguse teise vastu, 
kellega “ma” ühte sulan (kirglik armastus või 
seksuaalne kirg), vaid aeglane, raske ja sulnis 
tähelepanu, helluse ja eneseunustuse õppimine. 
Teha see protsess läbi ilma masohhismi lange
mata ja oma isiksust afektiivses, intellektuaalses 
või professionaalses plaanis nullistamata - nii
sugune tundub olevat süüst vabastatud emadu
se võit. Nii saab emadusest sõna otseses mõttes 
looming, praegu aga õn see unarusse jäetud.

Praegu väljendub naiste enesekehtestamis- 
soov püüus luua kunsti ja eriti kirjandust. Miks 
just kirjandust?

Kas sellepärast, et erinevalt ühiskondlikest 
normidest pakub see teadmist ja vahel kä tõde 
mingi väljatõrjutud, varjatud, teadvustamata 
maailma kohta? Sest ta õn ühiskondliku lepingu 
varjatud külg, paljastades selle, mida seal välja ei 
öelda, selles kätkeva võõrastavuse15? Sest ta teeb 
ühiskondlike märkide ja tavasuhtluse sõnade 
abstraktsest ja frustreerivast korrast mängu, fan
taasia- ja mõnuruumi? Flaubert ütles: “Madame 
Bovary olen mina.” Nüüd kujutlevad mõned 
naised: Flaubert olen mina. See pretensioon ei 
reeda mitte üksnes samastumist imaginaarse 
võimuga, vaid räägib kä naiste soovist raputada 
endalt ühiskondliku lepingu poolt nõutav ohver 
ja rikastada ühiskonda paindlikuma ja vabama 
diskursusega, mis oskab anda nime sellele, 
millest seni ühiskonnas ei räägita: teise sugu
poole keha mõistatustele, salajastele rõõmudele, 
häbile, vihkamisele...



Seetõttu õn naiste kirjutatu viimasel ajal nii 
“spetsialistide” kui meedia maksimaalse tähele
panu all. Mis ei tähenda, et sellel teel ei varitseks 
suuri ohte. Me võime lugeda naeruväärseid 
lahtiütlemisi “meeste kirjandusest”, kuigi see 
õn paljudele naistele kirjutamisel eeskujuks. 
Samuti lähevad tänu feminismi sildile müügiks 
paljud raamatud, mille naiivne kaeblemine või 
laadaromantika oleks muidu maha tehtud. Kä 
ilmub naiskirjanike sulest fantaasiaid, mis rün
davad Keelt ja Märki kui fallokraatliku võimu 
alustugesid. Huvitav, mille nimel? Kas tähendu
seta keha nimel, mis õn üksnes “liikumine” või 
“muusika”?

Ent millised küsitavused naiste loominguga 
kä ei kaasneks, sümptom õn igal juhul olemas: 
naised kirjutavad. Ning ootus õn pinev: mida 
nad kirjutavad uut?

Isa, Poja... ja Naise nimel?
See, et Euroopa naiste uus põlvkond annab 

endast muuhulgas märku sellistel viisidel, 
näitab, et ta asub otse meie tsivilisatsiooni reli
gioosse kriisi südames.

Ma nimetan religiooniks kõnelevate olen
dite vajadust asendada see, mis teeb neist selle, 
kes nad õn, see tähendab sümbolisatsioon, 
mingi fantaasiakujutlusega endast (loom, naine, 
mees, lapsevanem jne.). Tänane feminism ongi 
ilmselt üks selline kujutlus, mis peab korvama 
kristliku traditsiooni ja selle ilmaliku versiooni, 
humanismi, poolt naistele tekitatud frustrat
siooni. Hoolimata kokkupuutepunktidest nii
nimetatud matriarhaalsete uskumustega õn see 
üüs ideoloogia midagi täiesti uut ning kujutab 
endast ühte osa meie kultuuri kandvast ohvri- 
vastasuse hoovusest. Ent kuigi ta õn protest 
piirangute vastu, varitseb teda sellest hoolimata 
°ht muutuda vägivaldseks ja terroristlikuks. 
Niisugusel radikaalsuse astmel satub aga ohtu 
ühiskonna põhimõte tervikuna.

Mõned kaasaja mõtlejad peavad praegust 
aega teatavasti esimeseks korraks inimkonna

ajaloos, kus inimene püüab elada ilma religioo
nita. Ent kas feminism oma praegusel kujul ei 
ole muutumas just nimelt religiooniks?

Või vastupidi, ehk õnnestub tal vabaneda 
oma usust Naisesse, Tema väesse, Tema kirju
tusse, ja tuua nähtavale iga naise ainulaadsus, 
mitmetahulisus, tema keelte paljusus - pilguga 
haaramatu, vaateväljaga haaramatu, usuga 
haaramatu?

Kõiki lõplikult ühe lipu alla koondav tegur 
või analüüsima kutsuv tegur?

Imaginaarne tugi nartsismile ffustreerivalt 
mõjuval tehnokraatiaajastul või väärilised abi
vahendid ajaks, mil kosmos, aatomid ja rakud, 
meie tegelikud kaasaegsed, kutsuvad meid välja 
kujundama voolavat ja vaba subjektsust?

Uus põlvkond õn uus ruum
Me saame nüüd vaadata kahte eelmist 

naiste põlvkonda distantsilt, mis tähendab seda, 
et kuju õn võtmas kolmas põlvkond, vähemalt 
Euroopas. Ma ei pea silmas uut vanuserühma 
(kuigi selle tähtsust ei tohi alahinnata) ega veel 
ühte “massilist naisliikumist”, mis teisele põlv
konnale järgneks. Tegelikult ei tähenda sõna 
“põlvkond” siin mitte niivõrd ajajärku, kuivõrd 
teatavat tähistamisruumi, vaimset ruumi, keha
list ja ihaldavat.

See kolmas põlvkond, mille olemasolu ma 
väidan - kujutlen? -, peab dihhotoomiat mees/ 
naine kui kahe rivaali vastandust metafüüsika 
valda kuuluvaks. Mida tähendab “identiteet” ja 
isegi “sooline identiteet” teoreetilises ja teadus
likus ruumis, kus identiteedi mõiste tervikuna 
õn kahtluse alla seatud?16 Ma ei viita pelgalt 
biseksuaalsusele, mis enamasti reedab ihalust 
totaalsuse järele, erinevuse puudumise järele. 
Ma pean ennekõike silmas loobumist nende 
kahe vahelise “surmaheitluse” dramatiseerimi
sest. Mitte leppimise nimel - vähemalt selle eest 
oleme feminismile tänu võlgu, et ta õn paljasta
nud selle, mis ühiskondlikus lepingus õn taan
damatut ja isegi hukatuslikku -, vaid selleks, et



see heitlus toimuks maksimaalse leppimatusega 
isikliku ja soolise identiteedi sees, mitte teise 
äratõukamise näol.

See võib küll ohustada isiku tasakaalu ja 
ühiskonna tasakaalu, mis põhinevad ühiskond
like, rahvuslike, usuliste ja poliitiliste gruppide 
agressiivsete jõudude homöostaasil, ent just 
sellesama “tasakaalu” eelduseks olev talumatu 
pinge ajendabki ju selle all kannatajaid ennast 
lahti rebima, et püüda erinevust kuidagi teisiti 
ümber korraldada.

Mulle tundub, et esimese ja teise põlvkonna 
võitleva hoiaku suhtes ilmneva ükskõiksuse 
taga õn algav eemaldumine seksismist.

Kui välja arvata nii mees- kui naissoost 
homoseksualistide võitlus oma õiguste eest, õn 
sooline kuuluvus üha vähem subjekti huvide 
keskpunktiks. Deseksualiseerumine läheb 
isegi niikaugele, et kahtluse alla seatakse mitte 
ainult humanism, vaid kogu meie kultuuri 
aluseks olev antropomorfism. Ühiskonna huvi 
keerleb üha vähem inimese ümber. Sealjuures 
õn meie kaasaegsete ülim nartsism ja egoism 
antropomorfismi taandumisega üksnes näiliselt 
vastuolus. Kui see ei takerdu tehnika ülem
võimu ja üleüldisse robotiseerimisse, otsib see 
võidetuna väljapääsu spiritualismis. Võibolla 
olid seksuaalne vabanemine ja feminism üksnes 
vaheetapid teel spiritualismi suunas?

Isegi kui see spiritualism võtab tegelikkusest 
põgenemise või konformistliku väljatõrjumise 
kuju, õn tegemist radikaalse protsessiga. Selle 
võiks kokku võtta kui ühiskondliku ja sümboolse 
lepingu aluseks oleva eralduse interioriseerimise. 
Teine ei ole enam mulle võõras kuri või minust 
väljaspool asuv patuoinas: teine sugu, teine 
klass, teine rass, teine rahvus. Ma ise olen ohver- 
ja-timukas, sama ja teine, endaga identne ja 
endale võõras. Mul ei jää üle muud, kui analüü
sida lõpmatuseni omaenda tabamatu identitee
di aluseks olevat eraldust.

Religioonid õn valmis vastu võtma seda 
sisemisele kurjale keskendunud teadvust, mis õn 
Euroopas kuju võtmas pärast erinevate ideoloo

giate, sealhulgas feminismi, saavutusi ja ummi- 
kussejooksmisi. Kas õn kä muid diskursusi, mis 
suudaksid sellele tuge pakkuda? Psühhoanalüü
si kõrval peaks kasvama kä esteetiliste katsetuste 
roll, mitte ainult vastukaaluks konserveeritud ja 
ühetaolisele informatsioonile, vaid kä selleks, 
et lammutada müüti ühisest keelest kui uni
versaalsest, totaalsest ja ühtlustavast tööriistast, 
tuues nähtavale igaühe ainulaadsuse, meie 
samastumiste paljususe ning meie sümboolse ja 
bioloogilise eksistentsi suhtelisuse.

Selliselt mõistetud esteetika lahendab 
moraaliküsimuse. Imaginaarne sfäär aitab 
visandada eetikat, mida praegu veel ei paista, 
sest dogmadest, aga ühtlasi kä seadustest vaba
nenud ühiskondades möllab niivõrd laastav 
pettus ja vihkamine. Kuna imaginaarne sfäär õn 
ühtaegu sund ja mäng, lubab see oodata eetikat, 
mis oma aluseks olevast ohvrist teadlikuna 
sunnib selle koormat kandma kõiki osalisi. Nad 
kuulutatakse süüdlasteks ja seega vastutavateks, 
aga samas antakse neile võimalus nautida, olla 
mitmel moel produktiivsed, elada katsumuste- 
ja erinevusterohket elu. Utoopiline eetika, aga 
milline eetika seda ei oleks?

Siinkohal võib esitada uuesti Spinoza küsi
muse, kas eetika puudutab kä naisi. Ilmselt 
mitte klassikalises filosoofias defineeritud eetika, 
mille suhtes feministide põlvkonnad seisavad 
ohtlikult ebakindlal pinnal. Küll aga puuduta
vad neid meie ajastut erinevates valdkondades 
tabavad vapustused (sõdadest kunstliku viljas
tamise ja uimastiteni), mis nõuavad uut eetikat. 
Et vastus saaks olla jaatav, tuleb ammendada 
feminism kui üks osa antropomorfse identitee
di poole püüdlevast mõtteviisist, mis takistab 
meie liigi vabanemist - ja mille üheks ilminguks 
tundub olevat praegune “poliitilise korrektsuse” 
laine Ühendriikides. Selles mõttes õn Euroopas 
teadlikkuse areng kaugemale jõudnud, seda 
suurelt osalt kä tänu naiste murele ja loovusele.

Tõlkinud Heete Sahkai
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Sissejuhatus 
“Naiste aega”

Tiina Kirss

nTulia Kristeva 1977. aastal ilmunud essee 
I “Naiste aeg” õn aastate vältel kujunenud 
I üheks tema enimloetumaks ning tõlgitava

maks tekstiks.1 Kuigi seda ei saa sugugi pidada 
Kristeva feminismi defineerivaks manifestiks, õn 
“Naiste ajast” järjekindlalt, kuid asjata, otsitud 
Kristeva enda kui Euroopa piirimailt metropoli 
tulnud võõra poliitilist suhtumist naisliikumiste 
võimalustesse, ja tema enda ideoloogilise suu
nitluse märke. Sageli õn Kristevat pealiskaudselt 
nähtud kas kõrgi eemalseisjana või psühho
analüüsi preestrinnana, kellele indiviid jääb 
alati pühamaks kui sooline solidariseerumine ja 
kollektiivne võitlus. Kuigi ta oma intervjuudes 
laseb oma bulgaaria päritolul ja elul sotsialistli
kus riigis diskreetselt välja paista, ei raja Kristeva 
endale “idaeurooplase” identiteeti ega toetu 
sellele kõnepuldina. Pigem näitavad tema hin
nangud Euroopale ja kä feminismile palju eba
mugavamat “võõra” kõrvalpilku, milles kumab 
see, mida Kristeva mujal nimetab “kõrvetatud 
rõõmuks”: sõltumatus, puutumatus, ükskõik
sus, samas aga kirglik kosmopoliitsus.’ Ehk õn 
identiteet, mida teadvustatakse, kuid millele 
tahtlikult ei tugineta, mõtlemiseks kasulikum ja 
nõtkem abivahend kui see, mille toel end retoo
riliselt kehtestatakse.

“Naiste ajas” ilmneb paradoksaalsus, et 
Kristeva analüüs õn radikaalne selle sõna 
etümoloogilises tähenduses, samas aga mitte 
võitlev. Õn oluline, et “Naiste aeg” paigutub 
1993. aastal ilmunud kogumikku, mille koond- 
teemaks õn “hingehaigused” (les maladies de 
1'äme). Kä mõeldes sugudevahelistele ebakõ
ladele, puudujääkidele, ebavõrdsustele ja vägi
vallale, õn Kristeva paradigmaks pigem ravi kui 
sõda. Teoreetiline mõtlemine otsib uurdeid, vas- 
tukäivusi, apooriaid pealtnäha tihedas sotsiaal
ses tekstis ja filosoofiliste traditsioonide mullas, 
tungides sedakaudu juurtele lähemale. Kristeva 
puhul ei ole tegemist lammutava ega ikonoklas- 
tilise “dekonstruktsiooniga” puhtal kujul, vaid 
intuitiivsema mulla kobestamisega, mis õn kiili 
nõus juuri paljastama, kuid mitte neid jäädavalt 
kahjustama. Selginemisest, mis sellest protessist 
tuleneb, avanevad mitmed hargnevad rajad 
edasi mõtlemiseks. Nimelt rõhutab Kristeva 
pidevalt nende võimalike teeradade mitmust, 
vastukäivust ja põimuvust, kä nende ettear
vamatuid käänakuid. Praktikud võõristavad 
sellise lähenemise abstraktsust, näilist sihitust, 
seisukohtade ja solidariseerumise vältimist- 
Samas pole õige, et Kristeva jätab sõnastama
ta, mida tuleks muuta või mis suunas tuleks 
liikuda ehk tegutseda: eesmärk õn ulatuslikum 
ning kaugeleulatuvam kui programmiline ühis
tegevus. Nagu Kristeva ühes varajases interv
juus väljendus, ei saa tema jaoks olla “mingit 
ühiskondlikku-poliitilist ümberkujunemist 
ilma subjektide muutumiseta, teisisõnu, peab 
muutuma meie suhe ühiskondlike piirangute
ga, mõnuga ja keelega.”3 “Naiste ajas” õn akti
vistlik, võrdõiguslikkust taotlev naisliikumine 
omal kohal kui esimene feministlik põlvkond- 
Teist ja kolmandat põlvkonda aga iseloomusta
vad teistsugused tõkked ja väljakutsed naise ja 
mehe võrdväärsusele, mida kodanikuõigused, 
edu ja institutsiooniline esindatavus põhi
mõtteliselt lahendada ei saa. Need põlvkonnad 
avastavad endi jaoks “subjektiivsuse,” olgu see 
komistamine paindumatute kollektiivsete hoia-



küte otsa või põrkamine vastu psühholoogilisi 
komplekse. Põhiline õn kä see, et kui emadus ja 
emakssaamise tähtsus taandusid esimese põlv
konna võitluses oma koha eest avaliku sfääri 
“päikese all,” siis teise ja kolmanda põlvkonna 
jaoks õn emadus keskne probleem. Soov emaks 
saada ning emaduse väärtustamine naiste jaoks 
ja naiste endi sõnutsi kutsub omakorda esile 
naise kehalise olemise ja kogemise, tema mõnu 
ehk jouissaticei sõnastamist ja väärtustamist 
julgemalt, vabamalt ja jõulisemalt, kui seda õn 
seni võimaldanud lääne filosoofilised traditsioo
nid. Konkreetselt oli “Naiste aja” ilmumise aegu 
prantsuse naiskirjanike hulgas erinevaid impulsse 
“naiste keele” ehk ecriture feminine i loomiseks 
eksperimentaalse proosa kaudu, mille eeskuju
deks oli kä mõnede avangardistlike meeskirjanike 
(Joyce, Artaud, Celine) keelekasutus. Kristeva 
suhtub Cixous’, Irigaray ja Wittigi erinevatesse 
Püüdlustesse sallivalt, samas aga kriitilise dis
tantsiga, jäädes üldkultuuriliste tulemuste suhtes 
äraootavale seisukohale.

Analüütilise hoovana tarvitab Kristeva 
muuhulgas kä marksismi, mida ta peab nõrgaks 
ja ebatäpseks tööriistaks, kuid psühhoanalüüs 
kujuneb talle palju olulisemaks mitte ainult 
analüütilise raamistikuna, vaid kä vahendina, 
mille kaudu subjektisiseste tingimustega saab 
tööd teha, et selle protsessi kaudu avarduks nii 
psüühhiline ruum kui väline tegevusvõimaluste 
sõrestik. Kuna psühhoanalüütiku diivan esin
dab paljudele vaid elitaarset ja elukauget naba- 
Uurimist nende jaoks, kellel õn palju vaba aega, 
tõstab Kristevat lugedes arusaadavalt pead kaht
lus psühhoanalüüsi ja poliitika võimalike kok- 
kusobivuste kohta. Sooerinevuse probleemistik 
°n olnud Kristeva mõtteloome lahutamatu osa 
juba tema esimestest suurteostest saadik, mil ta 
üritab määratleda läbi “semiootilisuse” mõiste 
Uut lähenemist naise subjektiivsusele. Essees 
“Naiste aeg” huvitavad teda aeg ja selle meta
füüsilise lahtimõtlemise võimalused, naised, 
ning alles siis - aja ja naiste suhestumisele tugi
nevalt - feministid.

Järgnevalt üritan siseneda “Naiste aega” 
märksõnade ehk võtmemõistete kaudu, püüdes 
vähendada võõristust, mis heale tõlkele vaa
tamata kipub uude keelkonda jõudvat mõtte
tihedat teksti veelgi läbipääsmatumaks tegema. 
Mure Kristeva kuuldeulatuse pärast eesti lugeja 
jaoks lubab end siinkohal aga väljendada vaid 
sihtotstarbeliselt ning praktiliselt, kuna Kristeva 
kujunemisteekond prantsuse ja euroopa intel
lektuaalide tippkujuks, Teise maailmasõja järgse 
Prantsusmaa intellektuaalne ajalugu enne ja 
pärast 1968. aasta veelahet ja prantsuse feminis
mi ajalugu vajaksid palju ulatuslikumat lahti
seletamist, enne kui osutub võimalikuks tõeline 
kaasamõtlemine.

Mis õn Euroopa?
“Naiste aega” raamistab Euroopa kui 

mõiste ajas ja ruumis. Kirjutaja astub lavale 
kui “eurooplanna” ning tema lähenemine ja 
vaatepunkt õn häbenemata ning vabandamata 
Euroopa-kesksed. Euroopa mõistmise ajalisteks 
pidepunktideks õn Kristeva jaoks 1929. aasta 
majanduskriis, 1930-tel aastatel väljakujune
nud totalitarismid ja aasta 1968, mille vaimsed 
energiahoovused ja järellainetused annavad 
end essees tugevalt tunda. Võiks isegi väita, et 
1968 ongi “Naiste aja” põhiline alltekst. 2004. 
aasta Euroopa loob omakorda kummalise ning 
põneva tausta “Naiste aja” taaslugemiseks, kuna 
mõiste “Euroopa” ja selle etnilised ja geograafi
lised piirid õn läbi teinud mitmeid kardinaal
seid nihkeid ja ümberhinnanguid. Essee julge 
avatakt, mis kuulutab ammendatuks Euroopa 
mõiste järgi äratuntava rahvusriigi, väljendab 
lootusi “rahvust ületavate” (transnatsionaalsete) 
moodustiste ilmumiseks ning seab sihiks leida 
üles “euroopa naise” (ehk siis “ühe eurooplan
na”) seisukoht “ülemaailmse ulatuse omanda
nud küsimustes”, kõlab nüüd, mil kõlapinnaks 
õn Euroopa teisenenud maakaart, paljuski 
teistmoodi kui 1977. aastal. Üldistus ja hinnan- 
gulisus, mida kätkeb essee esimene lause, võib



lugejat juba niivõrd häirida, et ühendus katkeb. 
Kes või mis õn eurooplane või siis eurooplanna, 
kui toonitada nende heterogeenset mitmust? 
Küllaltki oluline õn “Naiste ajas” tähele panna, 
et 1977. aastal haarab Kristeva pilk nii Ida- kui 
Lääne-Euroopa naiste ajaloolist kogemust: nii
hästi 1968. aasta mullistusi Pariisi tänavatel ja 
vaimuelus, naisõiguslaste pettumust revolut
sioonis sooliste ebavõrduste tõttu ja “psühho
analüütilist pööret” kui sotsialismimaades 
elavate naiste pettumusi, et sooline võrdsus 
ehk “neljas vabadus” seksuaalsuhetes õn “nii 
pseudomarksistliku eetika kui riiklike huvide 
tõttu endiselt tabu.” (173). Kristeva trotsib 
Lääne-Euroopa metropoli nartsissismi, ilma 
et ta asuks “perifeeria” poolele, ning ta ei pea 
vajalikuks tõmmata poliitilist joont ida ja lääne 
vahele. Ehk õn Ida-Euroopa endastmõistetav 
kaasamine põhjuseks, et 1980-te lõpul ja 1990- 
te alguses leidsid Ida-Euroopa feministlikud 
mõtlejad “Naiste ajas” dialoogivõimalusi ja läh
tekohti isemõtlemiseks, samas kui “ida-lääne” 
dialoog oli märgatavalt tõkestatud kas “külma 
sõja” järgsete väärarvamuste tõttu ä la “meie” 
ja “nemad” või lääne feministide agressiivse 
eneseturustamise tõttu, kusjuures tihti polnud 
vaevaks võetud Ida-Euroopa ajaloolist tagapõh
ja tundma õppida.4

Oma Euroopa-definitsiooni püstitamisel 
viib Kristeva läbi põhimõttelise muudatuse 
rõhuasetuses majandusliku ja sümboolse, 
tootva ja taastootva, produktsiooni ja reprodukt
siooni vahel, mille tulemusena naised muutuvad 
teoreetilisel vaateväljal nähtavamaks. Kristeva 
väldib siin sihilikult läbinähtavalt marksistlik- 
ku-strukturalistlikku põhilahterdust alus ja pea
lisehitus, vastandades selle asemel kahte dünaa
milist protsessi. Mis õn tagajärg? Naisajaloo üks 
esimesi impulsse oli näha naiste puudumist 
ajaloomaastikul ning üritada seejärel kaardis
tada ja sisulis-dokumentaalselt korvata naiste 
puudumise tõttu jäetud tühimikud ehk “valged 
laigud” Euroopa ajaloos. Kristeva Umschaltung, 
“re-produktsiooni” bioloogilise, kuid eriti

sümboolse taastootmise protsessi rõhutamine 
Euroopa kultuuri “ühises sümboolses nimeta
jas” kinnistab veelgi tugevamini naise “kohta” 
ajaloos üleüldse, kuna taastootev roll õn laia
ulatuslikum, hõlmavam, sisemiselt dialektili
sem kui bioloogiline reproduktiivsus ega sõltu 
ainult bioloogilise ülesande täitmisest. Järelikult 
pole võimalik kultuuri kandmist ning taastoot
mist jaotada soorollide järgi, vaid neid tuleb 
kohelda diakrooniliselt läbi sugude omavahelise 
suhestatuse ajaloo. “Eurooplanna” ei tarvitse 
ajaloolavale astuda, vaid ta õn alati seal olnud. 
Essee teises osas selgub otsesõnu, et tulenevalt 
reproduktsiooni olulisusest tuleks kaht “aega” 
(tsüklilist ja monumentaalset), mis suhestuvad 
naisega, võtta tõsimeeli ning järjekindlalt arves
se ajalookirjutuses ja historiograafias.3

Kui jälgida lähedalt argumendi kulgu, siis 
järgmine samm moodustab ühenduslüli taas
tootmise6 ja “ühise sümboolse nimetaja” (ehk 
kultuurilise mälupagasi), tootmise ja “majan
dusliku ilme”7 vahel. Euroopast välja vaadates 
ähvardab mõlemat globaliseerumine, nii turu- 
orientatsioonidest tingituna kui kä arvestades 
sisemist etnilist heterogeensust. Võiksime 
Kristevat korrale kutsuda, kui ta väidab, et 
Euroopat ühendab pigem “ühine sümboolne 
nimetaja” kui “majanduslik ilme”. 2004. aasta 
vaatepunktilt nendime, et “ühine sümboolne 
nimetaja” õn üha enam killustunud ning seega 
paljunenud, luues ehk ettearvamatult uusi 
suhteid “majandusliku ilmega”, mille põhistruk
tuuriks õn muutunud Euroopa Liit. Teiseks 
komistuskiviks võiks olla asjaolu, et vaatamata 
mööndusele, et Euroopa “majanduslik ilme’ 
põimub tema “kollektiivse mäluga”, ei täpsusta 
Kristeva ometi nende suhteid ega protsesse, mis 
nende vahel kulgevad. Rõhu ümberpaigutus 
sünnib abstraktsel tasemel, samas aga ei kaota 
Kristeva kontakti sotsiaalse reaalsuse pinnase
ga. Võiks olla üsnagi tulemuslik keskenduda 
Euroopa mälupagasile, ühismälu võimalustele 
ning võimatustele, mälude paljususe ajaloole, 
selle asemel, et püsida sündmuste, majanduslike



ja sotsiaalsete struktuuride ja protsesside tase
mel. Sealjuures kannab aga “Naiste aeg” oma 
ajastu märke. Tuleks teadvustada, et identiteedi 
rajamise ja kaotamise binaarsed protsessid, mida 
Kristeva strukturalistliku järjekindlusega teravalt 
teineteisest eritleb, õn vahepealsete aastakümne
tega juba ainuüksi tehnoloogia mõjul globaalses 
ulatuses tundmatuseni kiirenenud ning seetõttu 
kä segunenud. Kui üksnes mõelda Balkani sõjale, 
õn kä kaasaegsed püüded uue Euroopa loomiseks 
ja sellele märkide leidmiseks seotud põhimõtteliste 
ning konfliktsete mälupagasi ümberhindamistega. 
Ühes subtiilses ja tundelises 1998. aastal kirjuta
tud essees annab Kristeva nendest muudatustest 
ilgemalt aru ning kutsub üles “uute hingehai
guste” tasakaalustamiseks avardama mälupagasit, 
konkreetselt taasteadvustama õigeusu traditsioone 
ning usulist praksist kui vaimsuse ning eetika alli
kat, mis ravib lääneliku, Kanti poolt kaardistatud 
vaba subjektiivsuse” ekstsesse.8

Argumendi järgmine sõlm juhatab sisse 
essee peateema, aegade paljususe: identiteet 
(ja identiteedi rajamine) ning identiteedi 
kaotus toimuvad kvalitatiivselt erinevates 
aegades. Identiteedi rajamise (kusjuures 
Kristeva peab silmas eelkõige rahvusko- 
gukondlikku identiteeti) ajaline mõõt õn 
lineaarse, jooksva ajaloo aeg”. Identiteedi 

kaotus toimub sedakaudu, et õn olemas 
veel üks mäluallikas, mida Kristeva nimetab 
ajaloost puutumata jäänud üldinimlikuks 

ühismäluks” ning mille ajamõõt (ja teadvus) 
minevad identiteeti ehitavast protsessist. 
(Rahvuslik) identiteet kaob mitte lõhestu
mise, killustumise, tahtliku ikonoklasmi ehk 
koherentsusekaotuse kaudu (postmodernist
lik väide, et vanad head suured narratiivid 
er>am ei kehti), vaid pigem sulandumise 
kaudu nn. monumentaalsesse aega, “mis liidab 
rahvusülesed ühiskondlikud-kultuurilised 
kogumid veel suuremateks üksusteks”. Jääb 
'üle ühendada juhtmed monumentaalse aja, 
taastootmise rütmide ja naiste vahel ning 
essee põhiteesi piirjooned õn nähtaval.

Salapäraselt, kuid paljulubavalt sõnastatud 
“monumentaalse ajaga” suhestumine, sellesse 
ära kadumine kannab endaga tahes-tahtmata 
kaasas Jungi käsitamatuks kippuva kollektiivse 
alateadvuse hõngu ning tundub olevat sama
moodi aukartust äratav ning lunastust pakkuv 
kui Kristeva varasemates esseedes välgatav 
psühhoosi ülistus. Mõistagi õn psühhoosil 
ränk hind. Kä jooksva aja ja monumentaalse 
aja vahel lookleb ohupiir, mille ületamisel tsi- 
vilisatsioonilisuse poolt juhitav, dünaamiliselt 
multikultuurse Euroopa unistus vaevalt eristub 
Paabelist. Kuigi õn tervislik peljata liialdatud 
rahvuslikkuse pahesid (kitsarinnalisust, eelar
vamusi, võõraste ahistamist, rassiviha), ei kätke 
monumentaalne aeg automaatselt ei sallivuse 
tõusu ega ekstaatilist vabanemist omaenda rah
vusliku eripära kütkeist. Kuid tuletagem meelde, 
et Kristeva ise märgib selgelt ära monumen
taalse aja mõiste pärinevuse Nietzschelt, keda 
tuleks siinkohal orientiiriks pidada. Nietzsche 
nabanöör osutub aga küllaltki tinglikuks, kuna 
Kristeva vahetab Nietzsche “monumentaalse 
ajaloo”-mõiste “monumentaalse aja” vastu.9

Kellele kuulub milline aeg?
Euroopa feminismi lühiajaloo skitseeri

mise juurde asub Kristeva alles siis, kui ta õn 
selgemalt määratlenud oma aegade paljususe 
skeemi. Essee teises, metafüüsika-keskses osas 
arendab Kristeva kahte ajadimensiooni, mis 
seostuvad naise subjektiivsusega, naise aja-, 
keha- ning elukogemusega. Esiteks nendib 
Kristeva, et lääne filosoofilises traditsioonis õn 
kehtinud binaarsus mees = aeg / naine = ruum. 
Naine esindab seda ruumi ehk koda, kust sünni
takse, mees aega, milles liigutakse, võideldakse, 
tegutsetakse ning luuakse kultuuri. Kui mehe 
aegruum õn dünaamiline ja liikuv, milline õn 
siis “naiste aeg”? Kas naisele pole vastavat aega 
olemas, jättes teda meeste ajast kõrvale ja ilma, 
ihaledes või tõrjudes juurdepääsu ja kuulumist 
meeste kulgevasse, teotsemise aega? Kristeva



lähtekohast õn “naiste” aeg siiski kirjeldatav 
selle positiivses mõttes, mitte ainult “meeste 
aja” eitusena: “[Naiste aeg] õn võtnud tsivili
satsioonide ajaloo jooksul mitmeid erinevaid 
vorme, millest silmatorkavaimad õn korduvus 
ja igavik. Ühelt poolt tsüklid, rasedus, bioloogi
lise rütmi igavene taastulek kooskõlas looduse 
rütmidega - mis võib tunduda äärmiselt ste
reotüüpne, ent mille subjektivälise ja kosmi
lisena tajutud ajaga harmoneeruv korrapära 
kutsub esile sõnulväljendamatuid pimestus-ja 
naudinguhetki. Ning teiselt poolt massiivne, 
kompaktne, täiuslikult suletud aeg, millel õn 
niivõrd vähe pistmist lineaarse ajaga, et seda 
tundub isegi kohatu ajaks nimetada.” (170-171) 
Kahest “naiste ajast” õn kahtlemata tsükliline 
aeg elulähedasem, tuttavam ning mõistetavani, 
kuna see seostub biorütmidega nii (meeste 
kui kä naiste) kehades kui looduses üleüldse. 
Kä tsüklilise aja vastandamine lineaarse ning 
teleoloogilise ajaloo- ja lausete moodustamise 
ajaga ei nõua suurt hüpet. Monumentaalne aeg 
õn aga võõram mõiste ning nõuab juba oma 
nimetuse poolest rüselemist aja ja ruumi filo
soofiliste paradoksaalsustega. Aja ruumilisuse 
apooriat käsitleb Kristeva sugestiivse näidete- 
jada kaudu, alustades omaenda varasemast 
teoreetilisest mõistearendusest semiootiline 
chora ehk “emaruum,” kus laps tunnetab enne 
keele omandamist ema keha lähedust, sellest 
tulenevat mõnu, ning “kõneleb” ürgses keha
keeles. Chora õn aegruumi sulam, metafüüsilise 
kontseptsioonina vaadatuna hübriid, samas 
seisund, millesse subjekt suhtub nostalgiaga. 
Monumentaalset aega iseloomustab Kristeva kä 
Platoni Timaiose, Hesiodose Kronose-müüdi, 
ülestõusmismüütide ja kristlikus pärimuses 
Püha Neitsi keha kandumisega samas ajas ühest 
ruumist teise. Argisemal tasandil toimub lapse 
ruumiliste pidepunktide õppimine läbi ema 
füüsilise läheduse ja hoole, ilma milleta laps 
ei saavuta “sümboolset funktsiooni” ega keel- 
oskust, ei oska grammatikat ega ole suuteline 
lauseid moodustama. Psühhoteraapias tead

vustatakse sageli puudujääke selles varases ema- 
hooles ehk “ruumi puudusi”. Tuginedes Freudi 
tähelepanekutele “hüsteerikute” unenägudest 
ja fantaasiatest, õn kä siin tegemist “ruumi 
puudumisega” ning “kohanäljaga”. Kristeva 
arendab mõtet pisut teises suunas, rõhutades 
hüsteeriku lähedust teistele ajakvaliteetidele, 
monumentaalsusele ja tsüklilisusele, ning osu
tades kä lineaarsele ajale vastavale patoloogiale, 
sundmõtlemisele (obsession), mis õn kä energiat 
kulutav ehk läbipõletav paigalseis.

Et mitte ületähtsustada vaimuhaigust ning 
arenguhälbeid, õn monumentaalse aja positiiv
sed kogemuslikud pidepunktid kõige selgemini 
näha müstilises elamuses, mis tekitab subjektis 
seisundi, mil hetk paisub ja aeg seisab paigal- 
Monumentaalse aja kaootiline kvaliteet lõikab 
läbi ehk katkestab jooksva, lineaarse, ajaloolise 
aja kulu, liikudes lineaarse ajaloo suhtes dia
gonaalselt.10 Erinevate ajamõistete suhestatust 
komplitseerib ülalmainitud lineaarse (tsivilisat
sioonilise) aja patoloogia, subjekti orjastamine 
sundmõtlejaks (ohsessiontiel), kes keskendub 
eesmärkidele ning aheldub nende külge. Või
muvahekorrad ning tsivilisatsiooni ülesehitus 
õn kindlustanud lineaarse aja ainuvalitsemise, 
tungi välja pääseda tsüklilise aja - looduse ja 
keha - kammitsevast perioodilisusest ning 
projekteerida tulevikku. Monumentaalne aeg 
õn seisund, milles tabatav aeg “seisab paigal 
ehk milles viibitakse “väljaspool aega”. Aeg 
oma monumentaalses kvaliteedis paistab olevat 
avaram, ruumilisem, paindlikum kui dünaa
miliselt, kuid ühesuunaliselt kulgev lineaarne 
aeg, mis jääb oma eesmärki takerduma ehk 
siis hullub ohjeldamatu kiirenemise läbi. Koge
muslikul tasemel tasuks otsida lineaarse ning 
monumentaalse aja kokkupuutepunkte ehk 
lävesid, kust avanevad kas hääletult või kääk
sudes igavikulise ajataju uksed. Milliste isiksuste 
läbi õn lääne kultuuriloos näha monumentaalse 
ja lineaarse aja ristumist? Kuigi “Naiste ajas” õn 
see väljakutse küllaltki kaudne, peitub Kristeva 
monumentaalse aja kaardistamise taga soov



tõsiselt võtta Euroopa usuliste traditsioonide 
müstikuid ja nende tekste ning kaasata neid 
kultuurianalüüsi, mis eeldab kä nende tekstide 
lugema õppimist."

Õn küllaltki problemaatiline, et Kristeva 
käesirutus annab monumentaalse aja sümbool
selt naiste kätte. Kas pole siis lääne metafüü
silistes traditsioonides meessoost müstikuid? 
Ning millises ajas liiguvad nemad? Huvitav õn 
siiski tõdeda, et naistele omistatakse Kristeva 
mõtterikastuse tagajärjel kaks aega, mitte üks, 
isegi mitte sisuliselt üks, mis õn sisemiselt dife
rentseerunud. Kuid tulgem siis veelkord maa 
peäle: “naiste ajad” ei piirdu erandlike, peaaegu 
et kultuuriväliste müstiliste kogemustega, samas 
aga ei ole mitte ainult tsükliline aeg see, mis neid 
maa peale toob. Tsükliline ja monumentaal
ne aeg põimuvad ning sõlmuvad mõisteliselt 
emaduses. Neelakem alla kohene kiusatus süü
distada Kristevat bioloogilises “essentsialismis”. 
Prantsusekeelne sõnastus õn tinglikum ja 
ambivalentsem kui eestikeelne tõlge: “Ces 
deux types de temporalite, cyclique et massive, 
sont traditionnellement liees a la subjectivite 
feminine pour autant qu'elle est pensee comme 
necessairement maternelle” (303).12 “Pour 
autant qu'elle est pensee” rõhutab, et seos 
emadusega moodustub läbi kultuurilise tead
ise ja mõtlemise, mitte ei järeldu automaatselt 
bioloogilisest erinevusest. Lõigu lõpus lisab 
Kristeva veel möönduse, et need kaks ajatütipi 
ei võõrista põhimõtteliselt kä maskuliinseid 
väärtusi (les valeurs masculines).

Emaduse ja aegade suhestatust Kristeva 
edasi ei arenda, vaid piirdub selle ülesande 
Püstitamisega.13 “Naiste ajas” jääb kä ahvatlevalt 
sõnastamata, milline ajaline kuuluvus õn koge
musel, mida tähistab tõlkimatu prantsuskeelne 
sõna jouissance14. Konkreetsem ja vahetum kui 
ekstaas, “endast välja minemine”, õn jouissance 
kehalise mõnu piiriseisund, rõõm, mis püsib 
kehas, mis ei hüppa (oma) nahast välja. Kas 
Jouissance, mõiste, mis õn lahutamatu seksuaal
susest, õn sootu või läbib teda sooline eripära?

Kas ta õn värav monumentaalsesse aega või 
allub ta tsüklilise aja mustritele? Kui jälgida 
Kristeva sõnastust, siis paistab, et jouissance ongi 
piiritsoon monumentaalse ja tsüklilise aja vahel: 
“Ühelt poolt tsüklid, rasedus, bioloogilise rütmi 
igavene taastulek kooskõlas looduse rütmidega 
- mis võib tunduda äärmiselt stereotüüpne, ent 
mille subjektivälise ja kosmilisena tajutud ajaga 
harmoneeruv korrapära kutsub esile sõnul- 
väljendamatuid pimestus-ja naudinguhetki.” 
Teiselt poolt vaadatuna, läbi jouissance \ avaneb 
muidu “täiuslikult suletud” monumentaalne 
aeg, mis inimese kehalisuse kaudu mureneb, 
võimaldades üleüldse kokkupuudet lineaarse 
ajaga.

Aegade ristumise ning suhestumise võima
lus õn see, mis annab Kristevale põhjust lõd- 
vendada oma skepsist ecriture feminine i suhtes, 
millesse ta suhtub üldiselt küllaltki jahedalt 
ning mis juba lingvistilises plaanis (Monique 
Wittigi artiklite ja asesõnade mahakustuta- 
mine) tundub olevat utoopiline, isegi naeru
väärne eksperiment. Siin jääb Kristeva truuks 
oma lacanlikule intellektuaalsele pärimusele: 
Lacani keelekontseptsiooni järgides pole või
malik murda sümboolset lepingut, vabastada 
end keelestruktuuridest, ilma et seega langetaks 
psühhoosi. Kuid naiste “kehakirjutus” püüab 
samamoodi kui Joyce oma teoses Finnegans 
Wake ajaregistrite ristumist ning põrkumist. 
Probleemseks jääb aga lineaarse aja surve 
“naiste” ajale ning naiste praktiline ja poliitili
ne toimetulek, laiendades oma tegevusruumi 
“avaliku sfääri” suunas ning üritades liikuda 
“meeste” ajaga kaasa.

Naiste taotlused Euroopa 
aegruumis
“Feminismi tohutu teene seisneb selles, et 

tänu temale õn see [olemuslik erinevus kahe soo 
vahel] muutunud valulikuks, mis tähendab, et 
see kutsub esile üllatust ning elavdab sümbool
set tegevust meie tsivilisatsioonis, kus igavusele



pakuvad vaheldust ainult börs ja sõjad.” (171) 
Irooniliselt ning muhedalt sõnastab Kristeva 
feminismi toniseeriva mõju lääne kultuurile 
ning ei suhtu sellesse surmtõsidusega. See, mis 
õn valulik, ei tapa veel ära, vaid pigem üllatab, 
tekitab loomingulist elevust, paneb märgid 
dünaamilisemalt liikuma.

Olles sukeldunud metafüüsika põhjavetesse, 
ujub Kristeva essee kolmandas osas uuesti pin
nale. Lugejat ei tarvitse peletada tõlgendushori- 
sontide muutumine 1977. aastast 2004. aastani, 
kä mitte Kristeva enesekindel Euroopa feminis
mi periodiseerimine, mis kahtlemata nõuaks 
vähemasti pikendust ehk lünkade täitmist vahe
peal toimunud etappide ja ühiskondlike muu
tuste taustal. Periodiseeringu kiituseks tuleks 
aga rõhutada, et Kristeva väldib sildistamist 
ideoloogiliste hoiakute järgi, eriti aga lahterda
mist vastandpaariks “liberaalne” ja “radikaalne”, 
mille kaudu õn harjumuspärane ja ülihõlpus 
feminisme kaardistada ning püüda hinnata 
nende võimalikku ohtlikkuseastet. “Liberaalse” 
vs. “radikaalse” karide vältimine õn sama läbi
tungiv, strateegiline, tüütuid vaidlusi kavalalt 
katkestav liigutus, kui Euroopa “sümboolse 
nimetaja” püstitamine mitte produktsioonist, 
vaid re-produktsioonist tulenevale alusele. 
Mõlemad nihked teenivad sarnast mõttelist ees
märki: Kristeva näeb Euroopa feminismi “põlv
kondades” põhiliste filosoofiliste probleemide 
pinnalekerkimist, mis olid ajastukohased, prag
maatiliselt otstarbekohased, kuid juurte poolest 
ürgsemad kui võrdõiguslikkuse, valimisõiguste 
või reproduktiivse valikuvabaduse taotlused. 
Siin algavad uued paradoksaalsused. Olles juba 
varakult püstitanud erinevused tootmise-taas- 
tootmise ja lineaarse aja-monumentaalse aja 
vahel, võiks oodata, et feministide põlvkondi 
eritletakse nende suhte kaudu lineaarse ajaga. 
Esimene feministide põlvkond tahtis astuda 
lineaarse aja jõkke ning sellega kaasa liikuda. 
Teine põlvkond koosnes nendest naistest, kes 
hakkasid feministlikel lainetel mõtlema pärast 
1968. aastat, kes eitasid lineaarset aega, mässa

sid selle vastu või pidasid seda ebaadekvaatseks 
naise kogemuse mõõduks. Umbusaldades ning 
eirates poliitikat, pöördusid nad sissepoole, ana
lüüsides naise psühholoogilist kogemust ning 
uurides märkide dünaamikat, kä grammatikas. 
Sellele põlvkonnale vastab kaks ajamõistet, nii 
tsükliline kui monumentaalne aeg. Ühest kül
jest seostusid selle põlvkonna otsingud iidse 
“müütilise” mälu ihalusega, näiteks otsides 
Kreeta saarel oletatavasti elanud matriarhaalse 
ühiskonna jälgi, teisest küljest aga olevat see 
põlvkond juba ette globaalsemalt häälestatud 
üldinimlikele küsimustele kui esimese põlv
konna võitlejad. Seletamaks sotsiaalpoliitilisi 
protsesse, mis viisid “teise põlvkonna” vaadete 
ning hoiakuteni, väidab Kristeva, et sotsialismi 
kriisile vastab kõige paremini freudism, mis 
läbi lacanliku filtri annab adekvaatsema pildi 
subjekti suhtest keele ja seeläbi ühiskonnaga- 
Feministlik ideoloogia sünnib naise tõkestatud 
suhtest “sümboolse lepinguga, milles ta mängib 
ohvri rolli”: “Selles konkreetses psühholoogilis- 
sümboolses struktuuris tunnevad naised end 
igal juhul keelest ja ühiskondlikest sidemetest 
väljajäetuna. Nad ei leia siit tundeid, mida neis 
tekitavad suhted loodusega või omaenda, lapse, 
teise naise või mehe kehaga, ega kä mitte nende 
suhete tähistusi. See frustratsioon, mis õn tuttav 
kä mõnedele meestele, kujunebki uue fenii- 
nistliku ideoloogia tuumaks.” (175) Võitlus, 
vastu-ühiskonna loomise püüe ning osalemine 
terroristlikes liikumistes (juurtega antiikaja jõu
liste ja paheliste naiste kujutustes: Medeia mõrv, 
Klytaimnestra vandenõu ja atentaat) lähtuvad 
sellest põhilisest frustratsioonist ning sümbool
se lepingu eitamisest ehk äratõukamisest. Kuigi 
sellise tegevuse lätted seletuvad Kristeva jaoks 
psühhoanalüüsi kaudu, õn selle tulemused 
küsitava väärtusega. Kõige raskem väljakutse 
ootab pigem nn. “kolmandat põlvkonda”, kes, 
olles saavutanud mõningast pariteetsust mees
tega ning sõbrunedes “lineaarse ajaga”, püüab 
praktilises elus ühendada emadussoovi ning 
loovat, tulevikule suunatud tegevust, “kogeda



naiseksolemist kogu selle mitmekülgsuses, koos 
kõigi rõõmude ja vaevadega.” (178). Sellega 
käib kaasas liikumine nii naiste kui meeste ajas, 
nende aegade ühendamine subjektis, mis nõuab 
loomingulist avardumist ning mõttelist nihet, 
mille kaudu sugudevaheline konflikt tuuakse 
tagasi subjekti sisse ning lahendatakse seal: “Ma 
pean ennekõike silmas loobumist nende kahe 
vahelise “surmaheitlue” dramatiseerimisest. 
Mitte leppimise nimel - vähemalt selle eest 
oleme feminismile tänu võlgu, et ta õn paljasta
nud selle, mis ühiskondlikus lepingus õn taan
damatut ja isegi hukatuslikku, - vaid selleks, et 
see heitlus toimuks maksimaalse leppimatusega 
isikliku ja soolise identiteedi sees, mitte teise 
äratõukamise näol.” (179-180) Ühiskondliku 
ehk sümboolse lepingu teravad konfliktid tuleb 
interioriseerida, enne kui poliitilistel lahendus
tel võib olla jäädavat mõju. Nii kõneleb Kristeva 
kui psühhoanalüütik, kelle jaoks revolutsioon 
Peab toimuma ennekõike subjekti sees. Sellise 
revolutsiooni viljad peaksid olema mitte niivõrd 
poliitilised lahendused, kättevõidetud õigu
sed ning enesekehtestamise võimalused, vaid 
“uus eetika”. Õn aga kaheldav, kas uus eetika 
saab rajaneda üksnes emadusele, kuigi Sarah 
Ruddick õn oma filosoofilises essees Maternal 
Thinking üritanud emadusele vastavast mõtle
misest tuletada kä patsifistlikku eetikat.

Essee lõpu poole ilmneb “põlvkonna” defi
nitsioon semiootilise ruumina, järjekordne aeg
ruumi apooria läbimõtlemise vili: “Tegelikult 
ei tähenda sõna “põlvkond” siin mitte niivõrd 
ajajärku, kuivõrd teatavat tähistamisruumi, 
Vaimset ruumi, kehalist ja ihaldatavat.” (179) 
Tähistamisruumi muutumise võimalused (ehk 
selle diakroonia) sõltuvad suurel määral või
mest seda oskuslikult analüüsida. “Naiste aja” 
väärtus seisneb pigem naiste ja aja, keele ja sub
jektiivsuse suhestatuse analüüsis kui Euroopa 
feminismi ajaloo (täpses või ebatäpses) määrat
lemises. Kristevat ei huvita mitte niivõrd “femi
nistid” kui “naised”. Kristeva jõulise retoorika 
laga peitub aga nii subtiilsemaid tonaalsuseid,

kahtlevaid noote kui kä põhimõistete ümber
paigutusi. Kuivõrd aga “kolmas põlvkond” õn 
loonud tingimusi neljanda või isegi viienda 
põlvkonna tekkimiseks, õn vaieldav.

Emakssaamise küsimus, mida väidetavasti 
esimesed ja võitlevad feministide põlvkonnad 
kas kõrvaliseks või ülearuseks pidasid, õn 
Kristeva jaoks võtmelise tähtsusega. Selle prob
lemaatika ajalugu Kristeva enda mõtlemises, 
selle kogemuslik laeng ning sellest tulenevad 
uued vormi ja stiili-impulsid väljenduvad 
eelkõige esseedes “Motherhood according to 
Giovanni Bellini” ja “Stabat Mater” ning kogu
mikus Histoires d’amour tervikuna. “Naiste ajas” 
ei jõua Kristeva tagasi mälu küsimuse juurde, 
millele tugines tema iseloomustus Euroopast 
essee esimeses osas. Kristevast edasi mõeldes 
oleks huvitav mõelda erinevatest mälukontsept- 
sioonidest, mis vastaksid tsüklilisele ja monu
mentaalsele ajale. Tõenäoliselt õn selle probleemi 
püstitamiseks vajalik tutvuda interdistsiplinaarse 
mälu-uuringuga, kä mälu sooliste erinevuste 
küsimustega, mida õn uurinud psühholoogid ja 
ühiskonnateadlased. Teine rada edasi mõtlemi
seks puudutab ajalookirjutuse võimalusi ja mitte 
ainult naisajaloo-keskselt. Kas lineaarne tempo
raalsus õn mälule hädatarvilik ja põhiline? Kas 
õn võimalik kirjutada ajalugu, tuginedes mitte 
üksnes, vaid muuhulgas kä monumentaalse 
aja mõistele, või õn monumentaalne aeg põhi
mõtteliselt narratiivivaenulik ehk narratiivile 
allumatu? Kolmandaks viljakaks mõtlemis- 
suunaks õn rahvusluse ning transnatsionalismi 
suhestatus “uues Euroopas”. Kui essee “Naiste 
aeg” kutsus Daša Duhacekit järele mõtlema, 
kuidas teravdatud ja vihane rahvuslus mõjus 
võrdõiguslikkuse püüdlustele tema kodumaal, 
endises Jugoslaavias, siis tasub ühtlasi pöörduda 
tagasi essee algusesse ning küsida, kuidas võiks 
suhtuda eesti kultuuriruumis naiste aegade 
paljususse, naiste ning aja suhetesse sümboolsel 
tasandil ja avalikus elus ning Kristeva manitsus
tesse saada eurooplasteks transnatsionaalseid 
radu pidi.



Märkused

1 “Le temps des femmes” ilmus esimest korda ajakir
jas 33/44 Cahiers de recherche de Sciences de textes et 
documents (1979. aasta talvenumbris). Ingliskeelne 
tõlge ilmus esmalt ajakirjas Signs vol. 7, n. 1 (1981), tõl
kijateks Alice Jardine ja Harry Blake, ning trükiti taas 
kogumikus N. O. Keohane, M. Z. Rosaldo, B. C. Gelpi 
(eds.), Feminist Theory: A Critique of Ideology (1982). 
Prantsuse keeles ilmus essee uuesti Kristeva kogumi
kus Les nouvclles maladies de Väme (1993) kogumiku 
viimase esseena. Kogumik Les nouvelles maladies tõl
giti 1995. aastal inglise keelde Ross Gubermani poolt 
pealkirjaga New Maladies of the Soid. Kahes tuntumas 
ingliskeelses Kristeva kogumikus esineb kaks mõneti 
erinevat tõlget: Toril Moi toimetatud 77le Kristeva 
Readeris (Columbia, 1986) õn esimese ingliskeelse 
tõlke taastrükk ajakirjast Signs, Kelly Oliveri poolt 
koostatud valimikus The Portable Kristeva (Columbia, 
1997) õn Gubermani tõlge. Käesolevas numbris ilmuv 
Heete Sahkai eestikeelne tõlge põhineb prantsuskeel
sele versioonile 1993. a. ilmunud kogust Les nouvelles 
maladies de Vätne. Versioonide erinevus seisneb põhili
selt stiilis ja süntaksis.

2 Kristeva ei ole kä endale omistanud pagulase identi
teeti. Implitsiitselt loeb ta ennast võõraks oma selle
teemalise raamatu mõttes: “Mitte kuuluda ühelegi 
kohale, ajale, armastusele. Kaotatud algus, võimatus 
juuri kasvatada, tuhlav mälu, jättes oleviku kuhugi 
õhku rippuma. Võõra paik õn liikuv rong, õhus lendav 
lennuk, üleminek, mille keskel ei ole mingit peatumist 
... Olles ületanud piiri (või isegi kaks), õn ta muutnud 
oma ebamugavustunde vastupanualgeks, kindluseks, 
milles edasi elada.” (Kristeva 1991, 7-8; eestikeelne 
tõlge T. K.) Kristeva kättesaamatus (ehk siis kätte
saamatuse poos) erineb paljuski lääne feministlikus 
kirjanduses levinud kombest määratleda end artikli 
alguses soo, rassi ja klassi kolmikteguri järgi, lisades 
sageli juurde kä teisi tunnuseid.

3 Intervjuu ajakirjale Psych et Po sügisel 1974. Ingliskeel
ne tõlge Marilyn Augusti poolt kogumikus New French 
Feminisms (1981,137-141).

4 Duhaöek 1993, 131-137.
3 Metodoloogiast, kuidas kahte “naiste aega” ajalookir- 

jutusse sisse viia, Kristeva ei räägi. Selge õn vähemalt 
see, et historiograafiline väljakutse õn suurem ja põhi
lisem kui inklusiivsus temaatilisel alusel, sündmuste ja 
isiksuste näol. Käesoleva käsitluse lõpul tuleme tagasi 
“naiste aegade” ja historiograafia küsimuste juurde.

6 Prantsuskeelses tekstis esineb sidekriipsuga teisen
datud re-production (reproductiom asemel, mis õn 
kitsama, liigi säilitamise mõttega seotud). Eestikeelne

tõlge õn tarvitanud samal kohal samuti sidekriipsu: 
taas-tootmine. See märgimuudatus õn küll näiliselt 
väike, kuid oluline tähenduslik nihe.

7 Eestikeelne tõlge kasutab mõistet majanduslik ilme 
prantsusekeelse profd economique'u asemel. Sõna pro
fiil oleks ehk andnud mõiste konkreetsust täpsemalt 
edasi.

8 J. Kristeva, “Europe Divided: Politics, F.thics, Religion” 
rmt-s Crisis of the European Subject (2000); kogumi
ku pealkirjas õn maha kriipsutatud sõna European. 
Mõiste “uued hingehaigused” (vt. viide 1) kätkeb 
Kristeva seisukohast Kanti poolt kaardistatud “subjek
ti” vabadusest tulenenud patoloogiat, mis avaldab end 
nii intiimsetes kui kä sotsiaalsetes kontekstides. Kä ter
rorismi, millele ta pühendab “Naiste aja” viimase osa, 
võib tagasi viia psüühiliste puudujääkide ning hälvete 
juurde. 1993. aastal ilmunud Les nouvelles maladies 
de Fäme avaessees väljendub selle hingepatoloogia 
tuum imaginaarsuse vaeguses, mille tagajärjel aheneb 
psüühiline ruum ja kaob rikkalik kõnevõime (enese- 
väljendamisoskus), sealjuures võime luua, hoida, 
talletada ning kuulata jutustust. Psühhoanalüüsi 
toime õn “hingekeeleuuenduslik”sedavõrd, kuivõrd 
ta suudab aidata patsiendil kõneleda endast ja oma 
maailmast, kontakteeruda viljakama sisekeelega (“... 
les nouvelles maladies de 1’äme sont des difficultes 
ou des incapacit£s de representation psychique, nõus 
nõus pla^ons au coeur meme du projet analytique. 
Renouveler la grammaire et la rhetorique, complexifier 
le style de celui ou de celle qui a demande de nõus 
parler, parce qu ils n'en peuvent pius de ne pas dire et 
de ne pas etre entendus, n'est-ce pas cette renaissance, 
cette nouvelle psyche que la psychanalyse se propose 
de d£couvrir?”) (19-20). Kristeva panustab psühho
analüüsile kui ilmalikule hingehooldusele, kuid müs
titsismi külgetõmbejõud tema mõtlemisele muutub 
üha tugevamaks.

9 Nietzschelt laenab Kristeva mõiste “monumentaalne 
ajalugu”, mille ta loominguliselt teisendab “monumen
taalseks ajaks”, arendades sellest välja omanäolise mõiste, 
Nietzsche skeemile peaaegu et risti vastupidise. Irooniast 
laetud essees “Vöm Nutzen und Nachtheil der Historie 
für das Leben” liigendab Nietzsche ajaloo kolmeks tüü
biks (drei Arten von Historie), olenevalt sellest, milline õn 
minevikuvajadus ehk ajalootellimus: monumentaalne, 
antikvaarne, kriitiline ajalugu. “Monumentaalset ehk 
suurtest võitlustest ja suurtest sündmustest kõnelevat 
minevikku vajab see, kes ise pürib suurtele tegudele.” 
(“Weini der Mensch, der Grosses schaffen wiil, überhaupt 
die Vergangenheit braucht, so bemächtigt er sich ihrer 
vermittelst der monumentalischen Historie; wer dagegen 
im Gewohnten und Altverehrten beharren mag, pflegt 
das Vergangene ais antiquarischer Historiker; und nur 
er, dem eine gegemvärtige Noth die Brust beklemnit



und der urn jeden Preis die Last von sich abwerfen wiil, 
hat ein Bedürfnis zur kritischen, das heisst richtenden 
und verurteilenden Historie.”) (Nietzsche 1996, 29) 
Antikvaarne ajalugu kutsub esile ning rahuldab hardust 
kadunud mineviku ees. Kolmas alternatiiv, kriitiline 
ajalugu, eeldab Nietzsche seisukohast mälutaagast 
ning ajaloo liiga raskest koormast vabanemist. Et olla 
kriitiline, tuleb eelkõige palju unustada.

10 Rosalind Minsky selgitab järgnevalt: “Monumental 
time, which cuts diagonally across linear time, refers to 
non-subjective or etemal time - our structural place in 
the mode of reproduction and representation which, 
although culturally specific, also refers to universal 
traits such as maternity.” (Minsky 1996, 183).

11 Kristeva enda müstikute tekstide lugemust esindab 
kuulus essee “Stabat Mater” ning kogumik Histoires 
d’amour( 1984).

12 Eesti keeles: “Neid kahte ajatüüpi, tsüklilist ja massiiv
set, seostatakse traditsiooniliselt naiste subjektitüübiga 
sellepärast, et naisest mõeldakse paratamatult kui 
emast.”

13 Kristeva emaduse-käsitluse teemal võiks soovitada 
Domna K. Stantoni esseed “Difference Õn Trial: A 
Critique of the Maternal Metaphor in Cixous, Irigaray, 
and Kristeva” rmt-s The Thinking Muse: Feminism 
and Modern French Philosophy (1989, 156-179) ja 
Mary Bittner Wisemani “Renaissance Paintings and 
Psychoanalysis: Julia Kristeva and the Function of the 
Mother” rmt-s Ethics, Politics, and Difference in Julia 
Kristevas Writing (1993,92-116).

14 Eesti keeles vastaks jouissance'tie ehk kõige täpsemalt 
sõna rõõm, mitte mõnu.
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Visuaalne nauding ja 
narratiivne kino *
Laura Mulvey

I Sissejuhatus

1. Psühhoanalüüsi poliitiline 
kasutamine

Käesolevas artiklis kavatsetakse kasutada 
psühhoanalüüsi, et avastada, kus ja kuidas 
võimendavad filmi võlu eelnevad eeskujud, 
mis toimivad juba enne nii indiviidis kui kä 
teda vorminud ühiskondlikus formatsioonis. 
Käsitluse lähtepunktiks õn viis, kuidas film 
peegeldab kujundeid, erootilisi vaatepunkte ja 
vaatemängu juhtivat ühiskondlikult kehtesta
tud seksuaalse erinevuse tõlgendust, toob selle 
esile ja isegi kasutab seda ära. Püüdes luua teoo
riat ja praktikat, mis heidab mineviku kinole 
väljakutse, õn kasulik mõista, milline õn kino 
olnud, kuidas selle maagia õn minevikus toimi
nud. Seega õn psühhoanalüütiline teooria siin 
kasutusele võetud kui poliitiline relv, et näidata, 
kuidas patriarhaalse ühiskonna alateadvus õn 
struktureerinud filmi vormi.

* Esmakordselt ilmunud: Laura Mulvey (1975), 
Visual Pleasure and Narrative Cinema. Sereni, vol. 

16, no. 3,6-18.

Fallotsentrismi paradoks kõigis selle ilmin
gutes seisneb selles, et fallotsentrism sõltub ta 
enda maailmale mõtet ja korda andvate kast
reeritud naiste imagost. Ettekujutus naisest õn 
selle süsteemi tähtsaim lüli: just naise ilmaolek 
loob fallose kui sümboolse kohaloleku, fallos 
tähistabki naise iha seda ilmaolekut korvata. 
Viimased psühhoanalüüsi ja kino teemalised 
kirjutised Screenis ei ole toonud piisavalt olu
lisena välja naise esitamist sümboolses korras, 
milles see kõneleb äärmuslikul juhul kastree- 
rimisest ja ei millestki muust. Lühidalt öeldes 
õn naise funktsioon patriarhaalse alateadvuse 
kujundamisel kahekordne: kõigepealt sümbo
liseerib ta oma tegeliku peenise puudumisega 
kastreerimisohtu ning teiseks tõstab ta seeläbi 
oma lapse sümboolsesse staatusse. Kui see õn 
saavutatud, õn naise tähendus protsessis otsa 
saanud. Seaduste ja keele maailma ulatub see 
üksnes mälestusena, mis võngub emaliku täiuse 
mälestuse ja ilmaoleku mälestuse vahel. Nende 
mõlema tõestatuse eelduseks õn loodus (või 
Freudi kuulsa fraasi kohaselt anatoomia). Naise 
iha ikestab tema veritseva haava kandja imago; 
ta saab eksisteerida üksnes suhtes kastreerimise- 
ga ning ei suuda seda ületada. Et saada peenist, 
muudab ta oma lapse omaenda iha tähiseks 
(tema kujutluse kohaselt õn see sümboolse 
valda sisenemise tingimus). Ta peab kas andma 
viisakalt teed sõnale, isa nimele ja seadusele, 
või võitlema, et hoida oma last koos endaga 
all imaginaarsuse poolhämaruses. Seega õn 
naine patriarhaalses kultuuris isase teise tähis
taja, ikestatud sümboolsest korrast, milles mees 
saab keele valdamise kaudu oma fantaasiaid 
ja paineid välja elada ning sundida neid peale 
vaikivale naisekujule, kes õn ikka veel surutud 
oma kohale kui tähenduse kandja, mitte aga 
selle looja.

See analüüs pakub loomulikult huvi femi
nistidele ning selles õn ilusasti ja täpselt edasi 
antud fallotsentristliku korra tingimustes koge
tav frustratsioon. See viib meid lähemale meie 
rõhumise juurtele, toob lähemale probleemi



sõnades väljendamise ning seab meie ette ülima 
väljakutse: kuidas võidelda alateadvusega, mis õn 
liigendatud nagu keel (moodustunud kriitiliselt 
keele saabumise hetkel), samal ajal, kui ollakse 
ikka veel patriarhaadi keele kütkes? Kiiresti 
mingit alternatiivi luua pole võimalik, kuid me 
võime alustada sellest, et vaatleme patriarhaati 
nendesamade vahendite abil, mida see annab 
ning mille seas psühhoanalüüs õn küll oluline, 
kuid mitte ainuke. Meid lahutab ikka veel suur 
tühik naise alateadvusele tähtsatest küsimustest, 
mis pole eriti olulised fallotsentristlikus teoo
rias: naissoost lapse seksuaalsuse kujunemine 
ja tema suhe sümboolsusega, seksuaalselt küps 
naine, kes pole ema, emadus väljaspool fallose 
tähendust, vagiina. Kuid praegusel hetkel võib 
psühhoanalüütiline teooria oma nüüdsel kujul 
vähemasti edendada meie arusaamist status 
quo’st, sellest patriarhaalsest korrast, millesse 
me oleme tarkerdunud.

2. Naudingu hävitamine kui 
radikaalne relv
Kino kui arenenud kujutamissüsteem esitab 

küsimusi viiside kohta, kuidas (valitseva korra 
loodud) alateadvus struktureerib nägemisviise 
ja vaatamisnaudingut. Viimaste aastakümnete 
jooksul õn kino muutunud. See ei ole enam 
see monoliitne süsteem, mis põhines suurtel 
kapitalimahutustel ja mille parimaks näiteks oli 
Hollywood kahekümnenda sajandi kolmeküm
nendatel, neljakümnendatel ja viiekümnendatel 
aastatel. Tehnoloogiline areng (16-mm film ja 
nii edasi) õn muutnud filmitoodangu majan
duslikke tingimusi ning see võib olla nüüd 
nii käsitöönduslik kui kä kapitalistlik. Nii õn 
saanud võimalikuks alternatiivse kino areng. 
Ükskõik kui piinlikkust tundev ja irooniline kä 
Hollywoodil ei õnnestu olla, piirab see ennast 
alati formaalse misansteeniga, mis peegeldab 
kino valitsevat ideoloogilist kontseptsiooni. 
Alternatiivne kino annab võimaluse sellise kino 
sünniks, mis õn nii poliitilises kui kä esteetili

ses mõttes radikaalne ning heidab väljakutse 
valitseva suuna põhieeldustele. Küsimus pole 
viimaste moralistlikus kõrvaleheitmises, vaid 
nende viiside esile toomises, kuidas selle vor
milisele küljele suunatud tähelepanu peegeldab 
seda loonud ühiskonna psüühilisi kinnisideid, 
ja kä selles, et rõhutada alternatiivse kino 
vajadust alustada just vastureaktsioonist neile 
kinnisideedele ja eeldustele. Nüüd õn võimalik 
poliitiliselt ja esteetiliselt avangardne kino, kuid 
see saab ikka veel üksnes kontrastina eksistee
rida.

Hollywoodi stiili võlu selle kõige paremas 
mõttes (ja kogu selle mõju alla sattunud kino 
võlu) sündis mitte üksnes, kuid ühes tähtsas 
suhtes, selle osavast ja rahuldust pakkuvast 
manipuleerimisest visuaalse naudinguga. 
Vastupanu leidmata kodeeris valitseva suuna 
film erootika valitseva patriarhaalse korra 
keelde. Arenenud Hollywoodi kinos jõudis 
kaotusetunde ja fantaasiapuuduse hirmu 
mõjul oma kujuteldavast mälust lahti rebitud 
võõrandunud objekt ainult nende koodide 
kaudu lähedale rahulduse silmamisele - selle
le aitasid kaasa vormiline ilu ning teda ennast 
kujundanud kinnisideede peale mängimine. 
Käesolev artikkel käsitleb seda filmist saadavat 
erootilist naudingut, selle tähendust ja eriti 
naise imago keskset kohta selles. Öeldakse, et 
naudingu või ilu analüüsimine hävitab selle. 
See ongi käesoleva artikli kavatsus. Ego rahul
damist ja kindlustamist, mis esindavad senise 
filmiajaloo kõrgpunkti, tulebki rünnata. 
Mitte uue rekonstrueeritud naudingu kasuks, 
mis ei saa abstraktselt eksisteerida, ega kä 
intellektualiseeritud mittenaudingu kasuks, 
vaid selleks, et teha teed narratiivse mängu
filmi kerguse ja külluslikkuse totaalsele eita
misele. Teine võimalus õn põnevus, mis tekib 
siis, kui jätta minevik selja taha seda lihtsalt 
kõrvale heitmata, tõusta kõrgemale kulunud 
või rõhuvatest vormidest ning julgeda teha iha 
uue keele loomise nimel lõpp normaalsetele 
mõnusatele ootustele.



II Vaatamise nauding/ 
inimkuju lumm
A. Kino pakub tervet rida võimalikke nau

dinguid. Üks neist õn skopofiilia (vaatamise 
nauding). Teatud olukorras õn vaatamine ise 
naudingu allikaks, nagu vastupidises format
sioonis pakub naudingut vaadatavana olemine. 
Freud eraldas oma algses Kolmes essees seksuaal
susest skopofiilia kui ühe seksuaalsuse koostisse 
kuuluva instinkti, mis eksisteerib tungina täiesti 
sõltumatult erogeensetest tsoonidest. Sel ajal 
seostas ta skopofiiliat suhtumisega teistesse ini
mestesse kui objektidesse, nende kontrollivale 
ja uurivale pilgule allutamisega. Tema näited 
keskenduvad laste vojeristlikele tegevustele, 
nende ihale näha ja teha kindlaks intiimset ja 
keelatut (huvi teiste inimeste suguelundite ja 
kehafunktsioonide vastu, peenise olemasolu 
või puudumise vastu ja retrospektiivselt ürgse 
pildi vastu). Selles analüüsis õn skopofiilia 
põhiolemuselt aktiivne. (Hiljem, “Tungides ja 
tungisaatustes” arendas Freud oma skopofiilia 
teooriat edasi, sidudes seda algselt pregenitaalse 
autoerootilisusega, pärast mida kantakse vaa
tamise nauding analoogia abil üle teistele. Siin 
toimib suhe aktiivse instinkti ja selle hilisema 
arengu vahel nartsissistlikus vormis.) Kuigi seda 
instinkti kammitsevad teised tegurid, eriti ego 
moodustamine, eksisteerib see edasi kui eroo
tiline alus naudingule, mis tuleneb teise inimese 
vaatamisest objektina. Äärmuslikul kujul võib 
sellest saada perversioon, tekitades kinnisideede 
mõju all olevad vojeristid ja piilujad, kes suuda
vad saada seksuaalset rahuldust üksnes sellest, 
et nad jälgivad aktiivses kontrollivas tähenduses 
objektiks taandatud teist.

Esmapilgul näib, et kino õn kaugel varjatud 
maailmast, kus teadmatuses ohvrit jälgitakse 
vargsi tema tahte vastaselt. Ekraanil näha olevat 
näidatakse nii silmanähtavalt. Kuid suurem 
hulk peavoolu filme ja tavad, mille piires need 
õn teadlikult arenenud, kujutavad hermeeti
liselt suletud maailma, mis avaneb maagiliselt

ja vaatajate juuresolekust olenemata, luues 
neile eraldatuse tunde ja mängides nende 
vojeristlikele fantaasiatele. Veel enam, äärmuslik 
kontrast auditooriumi pimeduse (mis eraldab 
kä vaatajad üksteisest) ning ekraanil liikuvate 
valguse ja varju mustrite heleduse vahel aitab 
vojeristliku eraldatuse illusiooni tugevdada. 
Kuigi filmi tõesti näidatakse, see õn saalisvii
bijatele näha, loovad linastamise tingimused ja 
narratiivi tavad vaatajale illusiooni, et ta vaatab 
pealt teiste eraelu. Muuhulgas surub kä vaata
jate paiknemine kinos selgelt maha nende enda 
ekshibitsionismi ning võimendab allasurutud 
iha projitseerimist esinejale.

B. Kino rahuldab ürgset naudingut pakkuva 
vaatepildi iha, kuid ta läheb veel kaugemale, 
arendades skopofiiliat selle nartsissistlikus 
aspektis. Peavoolu filmi tavad koondavad 
tähelepanu inimkujule. Mastaap, ruum ja lood 
õn kõik antropomorfistlikud. Siin segunevad 
uudishimu ja soov vaadata sarnasuse ja ära
tundmise lummaga: inimnägu, inimkeha,
suhted inimkuju ja ümbritseva vahel, inimese 
nähtav kohalolek maailmas. Jacques Lacan õn 
kirjeldanud, kui otsustava tähtsusega õn ego 
moodustumisele see hetk, mil laps tunneb ära 
iseenda kujutise peeglis. Siinkohal õn olulised 
mitu selle analüüsi aspekti. Peeglifaas jääb aega, 
mil laste füüsilised ambitsioonid ületavad nende 
motoorse võime ning nende enda äratundmine 
õn rõõmus, sest nad kujutlevad, et nende kuju
tis peeglis õn täiuslikum ja täielikum kui nende 
enda kehaline kogemus. Äratundmine õn seega 
kaetud moonutatud äratundmisega: peegelpilt 
tuntakse ära kui iseenda peegeldatud keha, 
kuid moonutatud arusaam sellest kui endast 
paremast projitseerib selle keha endast välja
poole kui ideaalse ego, võõrandatud subjekti, 
mis taas vastu võetuna ego ideaalina rajab teed 
tulevikus teistega samastumisele. See hetk peegli 
ees eelneb lapsel keelele.

Käesoleva artikli jaoks õn oluline fakt, et 
just kujutis loob kujuteldava, äratundmise/



moonutatud äratundmise ja samastumise ning 
seega kä mina, subjektiivsuse esimese artiku
latsiooni maatriksi. See õn hetk, mil varasem 
vaatamise lumm (ilmne näide õn ema näo 
vaatamine) põrkab kokku esimese aimusega 
eneseteadvusest. Seega sünnib sel hetkel pikk 
armastus/meeleheide imago ja endast tekki
nud imago vahel, mis õn leidnud nii mõjuva 
väljenduse tiimis ja nii rõõmsa äratundmise 
kinopubliku seas. Peale väliste sarnasuste 
ekraani ja peegli vahel (näiteks inimkuju raa
mistamine tema keskkonnas), õn kinol küllalt 
tugevaid lummavaid struktuure, mis lasevad 
egol ajutiselt kaduda, võimendades seda samal 
ajal. Maailma unustamise tunne, nagu ego õn 
hakanud seda tajuma (ma unustasin, kes ma 
olen ja kus ma viibin), meenutab nostalgiliselt 
seda presubjektiivset kujutise äratundmise 
hetke. Samal ajal aga õn kino näiteks staaride 
süsteemi kaudu paistnud kä silma ego ideaalide 
tootmisega. Staarid loovad keskme või fookuse 
nii ekraaniruumile kui kä ekraaniloole, kus nad 
esitavad keerulist sarnasuse ja erinevuse prot
sessi (glamuurne kehastab tavalist).

C. Lõikudes A ja B õn visandatud tavapä
rases kinoolukorras vaatamise naudingut pak
kuvate struktuuride kaks vastandlikku aspekti. 
Esimene, skopofiilne aspekt, tuleneb naudin
gust, mida pakub teise inimese kasutamine 
vaatamisel seksuaalse stimulatsiooni objektina. 
Teine arenes nartsissismi ja ego rajamise kaudu 
ning see tuleneb nähtud kujutisega samastumi
sest. Niisiis annab filmiterminoloogiat kasutades 
üks tunnistust subjekti erootilise identsuse eral
damisest ekraaniobjektist (aktiivne skopofiilia), 
teine aga nõuab ego samastumist ekraaniobjek- 
tiga vaatajat haaranud lumma ja endasarnase 
äratundmise kaudu. Esimene õn üks seksuaal
instinktide funktsioon, teine väljendab ego 
libiidot. See dihhotoomia oli Freudile otsustava 
tähtsusega. Kuigi tema meelest need kaks mõju
tasid teineteist ja kattusid osaliselt, polariseerub 
pinge instinktiivsete tungide ja enesesäilitamise

vahel naudingu seisukohalt. Mõlemad õn aga 
kujundavad struktuurid, ilma seesmise tähen
duseta mehhanismid. Kui nad ei ole seotud 
idealiseerimisega, ei ole neil iseenesest mingit 
mõtet. Mõlemad püüdlevad eesmärkide poole, 
pööramata tähelepanu tajutavale reaalsusele, 
ning motiveerivad erotiseeritud pettepilte, mis 
mõjutavad subjekti maailmataju ning naeru
vääristavad empiirilist objektiivsust.

Tundub, et kino õn ajaloo jooksul arenda
nud välja erilise reaalsuse illusiooni, milles see 
vastuolu libiido ja ego vahel õn leidnud kau
nilt meelitava fantaasiamaailma. Tegelikkuses 
allub see ekraani fantaasiamaailm seda loovale 
seadusele. Seksuaalsetel instinktidel ja samastu- 
misprotsessidel õn iha väljendavas sümboolses 
korras oma tähendus. Koos keelega sündinud 
iha annab võimaluse instinktidest ja kujutlustest 
kõrgemale tõusta, kuid võrdlemisaluse mõttes 
pöördub see pidevalt oma traumaatilise sünni
hetke - kastreerimiskompleksi - juurde tagasi. 
Seega võib naudingut pakkuv vorm olla sisult 
ähvardav ning just naine kui kujutis/kujund 
muudab selle paradoksi selgepiiriliseks.

III Naine kui kujund, mees 
kui pilgu kandja
A. Maailmas, kus puudub seksuaalne 

tasakaal, õn vaatamise nauding jagunenud 
aktiivseks/mehelikuks ja passiivseks/naiselikuks. 
Määratlev mehepilk projitseerib oma fantaasia 
naisekujule, mis siis vastavalt modelleeritakse. 
Naisi nende traditsioonilises ekshibitsionist- 
likus rollis nii vaadatakse kui kä pannakse 
väljanäitusele, kusjuures nende välimus õn 
kodeeritud avaldama tugevat visuaalset ja 
erootilist mõju, nii et neid võib nimetada pilku
püüdvaks. Erootilise vaatemängu leitmotiiviks 
õn seksuaalse objektina väljapakutud naine: 
ajakirjade ahvatlevatest kaunitaridest striptiisi
tarideni, Ziegfeldist Busby Berkeleyni püüab ta 
pilku, vastab mehe iha ootustele ja tähistab seda. 
Peavoolu film ühendab osavalt vaatemängu ja



narratiivi.(Pange aga tähele, kuidas muusikalis 
laulu-ja tantsunumbrid diegeesi katkestavad.) 
Naise olemasolu õn normaalses narratiivses 
filmis vaatemängu paratamatult tarvilik ele
ment, ometi näib tema visuaalne kohaolek loo 
kulule vastu töötavat, tegevuse voolu erootilise 
vaatluse hetkedel peatavat. Seega tuleb see 
võõras element narratiiviga ühendada. Budd 
Boetticher õn seda väljendanud järgnevalt:

Loeb see, mida kangelanna esile kutsub 
või pigem see, mida ta esindab. Ta õn see, kes 
paneb kangelase käituma nii, nagu ta käitub, 
või õigemini teeb seda armastus või hirm, 
mida kangelanna kangelases äratab, või siis 
osavõtlikkus, mida kangelane tema vastu 
tunneb. Naisel endal pole kõige vähematki 
tähtsust.

(Narratiivse filmi viimaseks tendentsiks õn 
sellest probleemist täielikult vabaneda ning sel
lest õn tulenenud kä areng, mida Molly Haskell 
õn nimetanud “semufilmiks”, kus kesksete 
meeskujude aktiivne homoseksuaalne erootili
sus laseb lool areneda ilma kõrvalekaldumiste- 
ta.) Traditsiooniliselt õn vaatamiseks mõeldud 
naine funktsioneerinud kahel tasandil: erootilise 
objektina ekraaniloo tegelaste jaoks ja erootilise 
objektina publiku seas oleva vaataja jaoks, kus
juures pinge vaheldub mõlemal pool ekraani. 
Näiteks võimaldab show-girl'i võte ühendada 
need kaks pilku tehniliselt, ilma mingi nähtava 
diegeesikatkestuseta. Naine esineb narratiivi 
sees, vaataja ning filmi meestegelaste pilk ühen
datakse osavalt, ilma narratiivset tõenäolisust 
lõhkumata. Hetkeks viib esineva naise seksuaal
ne mõju filmi eikellegimaale väljaspool oma 
aega ja ruumi. Nii toimisid Marilyn Monroe 
esimene ilmumine filmis The River of No Return 
ja Lauren Bacalli laulud filmis To Have and Have 
Not. Samamoodi toovad tavapärased lähivõtted 
jalgadest (näiteks Dietrichi puhul) või näost 
(Garbo puhul) narratiivi teistlaadi erootilisust. 
Fragmenteeritud keha üks osa lõhub renessansi

ruumi, sügavuse illusiooni, mida nõuab narra- 
tiiv; see annab ekraanile lameduse, pigem välja- 
lõike või ikooni kvaliteedi kui tõenäolisuse.

B. Narratiivi struktuuri õn üsna sama
moodi kontrollinud kä aktiivne/passiivne 
heteroseksuaalne tööjaotus. Vastavalt valitseva 
ideoloogia ja seda toetavate psüühiliste struk
tuuride põhimõtetele ei saa mehekuju seksuaal
se esemestamise koormat kanda. Mees tõrgub 
oma ekshibitsionistlikku võrdkuju vaatamast. 
Seega toetab lõhe vaatemängu ja narratiivi vahel 
mehe rolli loo aktiivse edasiviijana, sündmuste 
käivitajana. Mees kontrollib filmifantaasiat ning 
tõuseb kä võimu esindajana esile järgmises 
tähenduses: ta kannab vaataja pilku, viies selle 
ekraani taha, et neutraliseerida naise kui vaate- 
pildi esindatud ekstradiegeetilisi tendentse. See 
õn tehtud võimalikuks protsessidega, mis õn 
pandud liikuma, organiseerides filmi peamise 
domineeriva kuju ümber, kellega vaataja saab 
samastuda. Kui vaataja samastub meespeatege
lasega, projitseerib ta ennast endasarnasele, oma 
ekraaniasemikule, nii et sündmusi kontrolliva 
meespeategelase võim langeb ühte erootilise 
pilgu aktiivse jõuga ning need mõlemad loovad 
rahuldust pakkuva kõikvõimsuse tunde. Mees
soost filmistaari glamuursed jooned pole mitte 
erootilise vaatamisobjekti jooned, vaid ta õn 
täiuslikum, täielikum, võimsam ideaalne ego, 
mis loodi tol esimesel äratundmishetkel peegli 
ees. Loo tegelane suudab paremini sündmusi 
käivitada ja olukordi ohjeldada kui subjekt/ 
vaataja, nagu suutis kä kujutis peeglis paremini 
oma liigutusi valitseda.

Erinevalt naisest kui ikoonist nõuab aktiiv
ne mehekuju (samastumisprotsessi ego ideaal) 
kolmemõõtmelist ruumi, mis vastab peegli- 
kujutise äratundmisele, milles võõrandunud 
subjekt internaliseeris omaenda kujutise oma 
kujuteldavast olemasolust. Ta õn inimkogu 
maastikul. Selle juures õn filmi funktsioon luua 
võimalikult täpselt uuesti need niinimetatud 
inimtaju loomulikud tingimused. Kaamera teh



noloogia (mille näiteks õn eriti võimalus esi-ja 
tagaplaani erinevalt fokusseerida) ja kaamera 
liikumine (mille määras peategelase liikumine), 
ühendatuna nähtamatu toimetamisega (mida 
nõudis realism), ähmastavad ekraaniruumi 
piire. Meespeategelasel õn vabadus valitseda 
lava, ruumilise illusiooniga lava, kus ta annab 
väljenduse pilgule ja loob tegevuse. (Õn mui
dugi kä filme, kus peategelane õn naine. Selle 
nähtuse tõsisem analüüs viiks mind käesole
vast teemast liiga kaugele. Pam Cooki ja Claire 
Johnstoni töö“Mamie Stoveri mäss” Phil Hardy 
toimetatud “Raoul Walshis” [Edinburgh, 1974] 
esitab vapustava näite varal, kuidas selle nais
peategelase jõud õn pigem näiv kui tegelik.)

Cl. Lõikudes III A ja B õn näidatud pinget 
naise filmis esitamise viisi ja diegeesi ümbritse
vate tavade vahel. Mõlemad õn seotud pilguga, 
selle vaataja pilguga, kes õn otseses skopofiilses 
kontaktis talle naudingu valmistamiseks välja 
pakutud naisekujuga (mehe fantaasiale vihja
tes), ja selle vaataja pilguga, keda paelub temaga 
sarnane tegelane illusoorses looduslikus ruumis 
ning võimalus selle tegelase kaudu diegeesi 
sees seda naist valitseda ja ta endale saada. (See 
pinge ja nihe ühelt pooluselt teisele võib liigen
dada kä üht ja sama teksti. Nõnda algab film nii 
Only Angels Have Wings ja To Have and Have 
Not puhul naisega, kes õn nii vaataja kui kä 
kõigi filmi meestegelaste kombineeritud pilgu 
objekt. Naine õn üksi, glamuurne, vaatamiseks 
esitatud, seksualiseeritud. Narratiivi kulgedes 
aga armub ta meespeategelasse ja saab tema 
omaks, kaotades oma välise sära, üldistatud 
seksuaalsuse ja aimatavad show-girMe omased 
jooned; tema erootilisus õn allutatud üksnes 
meestähele. Mehega samastumise kaudu, tema 
võimust osasaamise kaudu saab naine kaudselt 
kä vaataja omaks.)

Kuid psühhoanalüütilistest terminitest 
lähtudes kujutab naine endast sügavamat 
probleemi. Ta tähistab midagi, mille ümber pilk 
pidevalt ringe teeb, kuid mille see maha salgab:

naise peenise puudumine, mis viitab kastreeri- 
misohule ja seega ebameeldivale kogemusele. 
Lõppkokkuvõttes seisneb naise tähendus sek
suaalses erinevuses, visuaalselt kindlakstehtavas 
peenise puudumises, materiaalsetel tõenditel, 
millel põhineb kastreerimiskompleks, mis õn 
olulise tähtsusega sümboolsesse korda ja isa 
seadusse sisenemise organiseerimisel. Seega 
ähvardab naine kui ikoon, kes õn esitatud pilku 
aktiivselt kontrollivatele meestele vaatamiseks 
ja nautimiseks, alati äratada seda ärevust, mida 
ta algselt tähistas. Meeste alateadvusel õn sellest 
kastreerimishirmust kaks pääseteed: tegelemine 
algse trauma taaskordamisega (naise uurimine, 
tema saladuse demüstifitseerimine), mida tasa
kaalustab väärtuse vähendamine, süüdioleva 
objekti karistamine või päästmine (tee, mida 
tüüpiliselt kasutab film noir); või siis täielik 
kastreerimisest lahtiütlemine fetišeeritud objek
ti asendamise kaudu või muutes esitatud kuju 
enda fetišiks, nii et see muutub pigem julgusta
vaks kui ohtlikuks (siit kä ülehindamine, nais- 
filmitähtede kultus).

See teine tee, fetišistlik skopofiilia, upitab 
objekti füüsilist ilu, muutes selle millekski 
iseendast rahuldust pakkuvaks. Esimesel teel, 
vojerismil, õn aga, vastupidi, seoseid sadismiga: 
nauding seisneb süü kindlaks tegemises (mis 
otsekohe seostub kastreerimisega), kontrolli 
kehtestamises ja süüdioleva inimese ikestamises 
karistamise või andestamise kaudu. See sadist
lik külg sobib hästi kokku narratiiviga. Sadism 
nõuab lugu, see sõltub sündmuste käivitamisest, 
teises inimeses sunniviisilise muutuse esilekut
sumisest, tahte ja jõu duellist, võidust/kaotusest, 
mis kõik toimuvad kindla lõpu ja algusega 
lineaarajas. Fetišistlik skopofiilia aga võib eksis
teerida väljaspool lineaarset aega, sest erootiline 
instinkt õn koondatud üksnes pilku. Neid vas
tuolusid ja mitmemõttelisusi saab lihtsamalt 
illustreerida, kasutades Hitchcocki ja Sternbergi 
teoseid, kelle mõlema paljudes filmides õn pilk 
peaaegu filmi sisu või teema. Hitchcock õn neist 
kahest keerulisem, sest ta kasutab mõlemat



mehhanismi. Sternberg! looming pakub aga 
mitmeid ehedaid fetišistliku skopofiilia näiteid.

C2. Sternberg ütles kunagi, et talle meeldiks, 
kui tema filme näidataks pea peale pööratult, nii 
et lugu ja tegelased ei segaks vaatajal ekraaniku- 
jutise täielikku hindamist. See väide õn kõnekas, 
aga avameelne: avameelne selles mõttes, et tema 
filmides õn tõesti vaja, et naise kuju (Dietrich õn 
temaga tehtud filmide tsüklis selle ülim näide) 
oleks äratuntav, kuid kõnekas, sest see rõhu
tab, et Sternbergile õn kaadris olev pildiruum 
ülima tähtsusega ning olulisem kui narratiiv 
või samastumisprotsess. Kui Hitchcock tegeleb 
vojerismi juurdleva küljega, siis Sternberg loob 
ülima fetiši, arendades seda punktini, kus mees
peategelase võimukas esinemine (iseloomulik 
traditsioonilisele narratiivsele filmile) katkesta
takse kujundi nimel, mis õn otseses erootilises 
kontaktis vaatajaga. Naise kui objekti ilu ja 
ekraaniruum liituvad, naine ei ole enam süü 
kandja, vaid täiuslik toode, kelle stiliseeritud ja 
lähivõtetega fragmenteeritud keha õn filmi sisu 
ja vaataja pilgu otsene vastuvõtja.

Sternberg kahandab ekraanisügavuse illu
siooni, tema ekraan kaldub olema ühemõõt
meline ning valgus ja vari, pits, aur, lehestik, 
võrk ja nii edasi vähendavad vaatevälja. Peamise 
meespeategelase silme läbi vahendatud pilku õn 
vähe või see puudub sootuks. Lausa vastupidi, 
sellised ähmased tegelased, nagu La Bessiere 
Marokos esinevad režissööri asemikena, olles 
eemal publikupoolsest samastumisest. Hooli
mata Sternberg! kinnitustest, et tema lood pole 
olulised, väärib tähelepanu, et need lood tege
levad olukorraga, mitte pingega, ning kulgevad 
pigem tsükliliselt kui lineaarses ajas, sündmus
tiku keerdkäigud aga keerlevad pigem valesti- 
mõistmiste kui konflikti ümber. Kõige olulisem 
õn see, et ekraanistseenis puudub kontrolliv 
mehepilk. Kõige tüüpilisemates Dietrich! 
filmides saabub emotsionaalse draama kõrg
punkt, ülim erootilise tähenduse hetk siis, kui 
meest, keda ta selles loos armastab, pole üldse

kohal. Teised tunnistajad, teised vaatajad jälgi
vad teda ekraanil, nende pilk õn ühtne publiku 
pilguga, kuid ei täida selle aset. Maroko lõpus 
õn Tom Brown juba kõrbesse kadunud, kui 
Amy Jolly oma kuldsed sandaalid jalast viskab 
ja talle järele kõnnib. Dishonoured lõpus ei lähe 
Magda saatus Kranaule korda. Mõlemal puhul 
esitatakse surmast pühitsetud erootilist muljet 
vaatemänguna publikule. Meeskangelane saab 
valesti aru ning eelkõige ta ei näe.

Hitchcocki filmides õn aga lugu vastupidine 
ning meeskangelane näeb täpselt seda, mida 
näeb publik. Aga kuigi filmi teemaks võib olla 
skopofiilse erotitsismi kaudu esitatud kujundi 
lumm, jääb siin kangelase osaks vaataja koge
tud vastuolude ja pingete portreteerimine. Eriti 
Vertigos, aga kä Marnies ja Rear Windows õn vaa
tamine süžee suhtes keskse tähtsusega, kõikudes 
vojerismi ja fetišistliku lumma vahel. Hitchcock 
ei ole kunagi varjanud oma huvi vojerismi vastu 
ei filmis ega väljaspool filmi. Tema kangelased 
esindavad näitlikult sümboolset korda ja seadust 
- politseinik (Vertigo), domineeriv mees, kellel õn 
raha ja võim (Marnie) - kuid nende erootilised 
tungid viivad nad kompromiteerivatesse olu
kordadesse. Teise inimese sadistliku oma tahtele 
või vojeristlikult oma pilgule allutamise võim 
õn suunatud naise kui nende mõlema objekti 
vastu. Seda võimu toetab kindel usk tegutsemise 
seadusele vastavusse ja naise kindlaks tehtud süü 
(psühhoanalüütilisest seisukohast kastreerimis- 
ohu meelde tuletamine). Tõeline perverssus õn 
vaevu varjatud ideoloogilise korrektsuse õblu
kese maski alla - mees õn seaduse silmis õige, 
naine ei ole. Hitchcocki osav ringikäimine samas- 
tumisprotsessidega ja subjektiivse kaameratöö 
kasutamine, millega näidatakse sündmusi mees
peategelase seisukohast, sunnib vaatajaid temaga 
kaasa minema ja tema ärevat pilku jagama. 
Vaataja tõmmatakse ekraanistseenis ja diegeesis 
vojeristlikku olukorda, mis parodeerib tema oma 
olukorda kinos.

Douchet käsitleb Rear Window analüü
sis seda filmi kui kino metafoori. Jeffries õn



publik, sündmused vastasmajas kujutavad 
endast ekraanil toimuvat. Sedamööda, kuidas 
ta vaatab, lisatakse tema vaatamisele, draama 
kesksele kujundile, erootiline mõõde. Tema 
sõbratar Lisa õn pakkunud talle üksnes vähest 
seksuaalset huvi, kuni ta õn püsinud publiku 
poolel. Niipea, kui naine ületab piiri tema toa ja 
vastasmaja vahel, sünnib nende suhe erootilises 
mõttes uuesti. Mees mitte üksnes ei jälgi teda 
binokliga nagu kauget tähendusrikast kujundit, 
vaid ta näeb teda kä nagu süüdlast sissetungis, 
kelle paljastab hädaohtlik mees, ähvardades teda 
karistada ning andes seega lõpuks talle võima
luse naine päästa. Lisa ekshibitsionism õn juba 
selge tema painavast huvist riiete ja stiili vastu, 
sellest, et ta õn visuaalse täiuslikkuse passiivne 
kujutis; Jeffriese vojerism ja tegevus õn samuti 
selged seetõttu, et ta töötab fotoajakirjanikuna, 
inimesena, kes loob lugusid ja jäädvustab kuju
tisi. Tema pealesunnitud passiivsus, mis sunnib 
teda pealtvaatajana toolil istiuma, asetab ta 
kindlalt fantaseeriva kinopubliku olukorda.

Vertigos õn valdavaks subjektiivne kaamera
töö. Peale ühe tagasivaate Judy vaatepunktist 
põimub narratiiv selle ümber, mida Scottie 
näeb või ei näe. Publik jälgib tema erootilise 
kinnisidee tugevnemist ja sellele järgnevat 
meeleheidet täpselt tema vaatepunktist. Scottie 
vojerism õn jultunud: ta armub naisesse, keda 
ta jälitab ja kelle järele ta nuhib ilma temaga rää
kimata. Selle sadistlik külg õn niisama jõhker: ta 
õn valinud (ja vabalt valinud, sest ta oli olnud 
edukas advokaat) politseiniku töö koos kõigi 
sellega kaasnevate tagaajamise ja uurimistöö 
võimalustega. Selle tulemusel jälitab ta ja jälgib 
naiseilu ja -saladuse täiuslikku kehastust, kelles
se ta armub. Kord astub ta naisele isegi vastu 
ning tema erootiline tung sunnib teda üritama 
naist murduma panema ja visa ristküsitlusega 
kõigest rääkima sundima.

Filmi teises osas esitab ta uuesti oma paina
jaliku suhte kujutisega, keda ta armastas salaja 
jälgida. Ta rekonstrueerib Judy Madeleine’ina, 
sunnib teda kõigis üksikasjades oma fetiši

tegeliku füüsilise väljanägemisega kohanduma. 
Naise ekshibitsionism, tema masohhism teevad 
temast Scottie aktiivsele sadistlikule vojerismile 
ideaalse vaste. Naine teab, et tema roll õn esi
neda ning ta suudab säilitada Scottie erootilist 
huvi üksnes oma rolli täites ja seda siis uuesti 
esitades. Kuid korduse käigus murrab Scottie 
ta ning paljastab tema süü. Scottie uudishimu 
pääseb võidule, naine saab karistatud.

Nii loob erootiline suhe pilguga Vertigos 
bumerangiefekti: vaataja enda huvi tuleb näh
tavale kui keelatud vojerism sedamööda, kuidas 
narratiiv esitab protsesse ja naudinguid, mida 
ta ise kogeb ja naudib. Hitchcocki kangelane 
õn siin narratiivi mõttes kindlalt sümboolses
se korda paigutatud. Tal õn kõik patriarhaalse 
superego omadused. Seepärast juhtubki, et oma 
asemiku näiva seaduskuulekuse poolt petlikku 
turvatundesse ahvatletud vaataja näeb teda läbi 
ja leiab, et ta õn paljastatud kui kaassüüdlane, 
kes õn vaatamise kõlbelise kahemõttelisuse 
lõksu püütud. Kaugel sellest, et näidata lihtsalt 
politsei perverssust, keskendub Vertigo aktiivse/ 
vaatamise ja passiivse/vaadatav olemise lõhe 
tagamaadele seksuaalse erinevuse ja kangelases
se koondunud mehesümboolika võimu kaudu. 
Marnie esineb samuti Mark Rutlandi pilgu 
all ning teeb endast kujutise, mis õn vaatami
seks täiuslik. Mark õn samuti seaduse poolel, 
kuni naise süü, tema saladus, tal kinnisideeks 
muutub ja ta ihkab naist kuritegu sooritamas 
näha, et teda siis üles tunnistama panna ja ta 
päästa. Nii saab kä tema kaassüüdlaseks, esi
nedes vastavalt oma võimu tähendusele. Tema 
kontrollib raha ja sõnu, seega võib ta tahta ja 
saada kaht head korraga.

IV Kokkuvõte
Käesolevas artiklis käsitletud psühhoana

lüütiline taust õn oluline selle naudingu või 
ebameeldivuse seisukohast, mida traditsiooni
line narratiivne film pakub. Skopofiilne instinkt 
(nauding teise inimese kui erootilise objekti



vaatamisest) ja selle vastandina ego libiido (mida 
kujundavad samastumise protsessid) toimivad 
formatsioonidena, mehhanismidena, mis vor
mivad selle kino formaalseid atribuute. Tegelik 
kujutis naisest kui (passiivsest) toormaterjalist 
mehe (aktiivse) pilgu käes läheb sammu võrra 
kaugemale esituse sisu ja struktuuri valda, lisades 
veel ühe ideoloogilise tähenduse kihi, mida nõuab 
patriarhaalne kord oma kõige enam armastatud 
filmivormis - illusionistlikus narratiivses filmis. 
Diskussioon peab jälle tagasi pöörduma psüh
hoanalüütilisele taustale: naised võivad esindada 
kastreerimist ning aktiviseerida vojeristlikud või 
fetišistlikud mehhanismid sellest ohust mööda 
hiilimiseks. Kuigi ükski neist üksteist vastastik
ku mõjutavatest kihtidest ei ole filmile oluline, 
suudavad need tänu kino võimalusele vaatamise 
rõhku nihutada üksnes filmivormis ilusa ja täius
liku vastuolu saavutada. Pilgu koht, võimalus 
seda muuta ja esile tuua määratleb kino. See 
teebki kino selle vojeristliku potentsiaali mõttes 
erinevaks näiteks striptiisist, teatrist, etendustest 
ja nii edasi. Kino läheb palju kaugemale naise 
kui silmarõõmu esile toomisest ning teeb tõe
lise etenduse kä sellest, kuidas seda naist tuleb 
vaadata. Mängides pingele filmi kui ajamõõtme 
kontrollija (toimetamine ja narratiiv) ja filmi 
kui ruumimõõtme kontrollija vahel (vahemaade 
muutmine, toimetamine), loovad kinokoodid 
pilgu, maailma ja objekti, tekitades seega vastavalt 
ihale valmistatud illusiooni. Need filmikoodid ja 
nende suhe formatiivsete väliste struktuuridega 
tulebki purustada, enne kui saab heita väljakutse 
peavoolu filmile ja naudingule, mida see pakub.

Kõigepealt (lõpetuseks) saab lõhkuda kä 
seda vojeristlikku-skopofiilset vaatamist ennast, 
mis õn traditsioonilise filminaudingu oluline 
osa. Kinoga seostub kolm erinevat vaatamisviisi: 
kaamera vaatamisviis, kui see filmib materjali, 
publiku vaatamisviis lõpp-produkti jälgides ning 
tegelaste viis vaadata üksteist ekraaniillusiooni 
raames. Narratiivse filmi tavad eitavad kaht esi
mest ning allutavad need kolmandale, kusjuures 
teadlik eesmärk õn alati kaamera häiriva kohal

oleku kaotamine ja publiku teadliku distantsee
rumise takistamine. Ilma nende kahe kõrvalda
miseta (salvestamisprotsessi materiaalne tõend, 
vaataja kriitiline lähenemine) ei saa mängufilmi 
draama saavutada reaalsust, endastmõistetavust 
ja tõesust. Sellegipoolest, nagu käesolevas artiklis 
õn väidetud, sisaldub narratiivse mängufilmi 
vaatamisstruktuuris endas vastuolu: naisekuju 
kui kastreerimiähvardus ohustab pidevalt diegeesi 
ühtsust ning tungib läbi illusiooni maailma kui 
pealetükkiv, staatiline, ühemõõtmeline fetiš. Seega 
õn kaks ajas ja ruumis materiaalselt olemasolevat 
lähenemisviisi allutatud mehe ego neurootilistele 
vajadustele. Kaamerast saab mehhanism, mis loob 
renessansiruumi illusiooni, inimsilmale sobiva 
sujuva liikumise, kujutamise ideoloogia, mis keer
leb subjekti taju ümber, ning kaamera vaatamis
viisist loobutakse selleks, et luua veenev maailm, 
milles vaataja asemik saaks tõenäolist muljet jättes 
esineda. Samal ajal ei lubata kä publiku pilgule 
tõelist jõudu: niipea, kui naiskuju fetišistlik esitus 
ähvardab illusioonilumma lõhkuda ning erootili
ne kujutis ilmub otse (ilma vahendajata) vaatajale, 
seiskab fetišeerimise fakt, mis peidab hirmu kast- 
reerimise ees, selle vaatamisviisi, fikseerib vaataja 
ning ei lase tal tema ees oleva kujutisega mingit 
distantsi saavutada.

See keeruline vaatamisviiside vastastiku
ne toime õn filmile omane. Esimese hoobina 
traditsiooniliste filmitavade kogumile (millega 
juba tegelevad radikaalsed filmitegijad) õn kaa
mera vabastamine selle materiaalsusesse ajas ja 
ruumis ning publiku vaatamisviisi vabastamine 
dialektikaks ja kirglikuks eemalseismiseks. Pole 
kahtlustki, et see hävitab “nähtamatu külalise” 
rahuldustunde, naudingu ja eesõiguse ning rõhu
tab seda, kuidas film õn sõltunud vojeristlikest 
aktiivsetest/pasiivsetest mehhanismidest. Naised, 
kelle kujutist õn pidevalt varastatud ja sel ees
märgil kasutatud, ei saa suhtuda traditsioonilise 
filmi allakäiku millegi enama kui sentimentaalse 
kahetsusega.

Tõlkinud Krista Kaer



Soouuringud Vene
maa Teaduste Aka
deemia rahvastiku 
sotsiaalprobleemide 
instituudis
N. Rimaševskaja,
L. Lunjakova

ahvastiku sotsiaalmajanduslike “
probleemide instituudis (Institut 

-JL V. sotsialno-ekonomitšeskih problem 
narodonaselenija Rossiiskoi Akademi Nauk, 
ISEPN RAN) tegutseb sooökonoomika labor. 
Nime sai labor 2001. aastal, kuigi asutati kümne 
aasta eest ja kandis alguses soouuringute labori 
nime. Praegu ühendab instituut erinevate tea- 
dusvaldkondade spetsialiste, kelle teadustegevus 
õn seotud sotsiaalse soo poliitiliste aspektidega, 
sotsiaalsete ja majanduslike institutsioonide 
funktsioneerimise sootundlike mehhanismide
ga, meeste ja naiste staatusega ühiskonnas, soo
rollide stereotüüpidega kultuuris ja ühiskonnas, 
sugude õiguste ja võimalustega, peresuhetega, 
riiklike poliitikate ning ideoloogia mõjuga 
naiste olukorrale. Edendatakse kä akadeemilise 
tegevuse ja kolmanda sektori initsiatiivide pers
pektiivseid valdkondi soolise diskrimineerimise 
ületamiseks.

Labori ajaloo lühitutvustus
1980-ndatel aastatel kavandas Nõukogude 

Liidu Ülemnõukogu riikliku programmi koos
tamist naiste ja perekondade olukorra paranda
miseks ning emaduse ja laste kaitseks. Tõstatati 
küsimusi, mis puudutasid taolise programmi

aluseks võetavat teaduslikku kontseptsiooni. 
Rahvastiku sotsiaalmajanduslike probleemide 
instituudis asuti sellega tegelema ning koor
dineerima vastavaid uurimistöid. Kontsept
siooni loomist juhtisid instituudi direktor N. 
Rimaševskaja, teadurid N. Zahharova ning A. 
Posadskaja. Tollase kontseptsiooni väljatööta
mise käigus tehti esimene katse sõnastada riigi 
poliitikat ja suhtumist naistesse ning peredesse 
lähtuvalt võrdsete õiguste ja võimaluste põhi
mõttest. Esimest korda jõudis Nõukogude 
Liidus uudne idee trükipildis lugejateni N. 
Rimaševskaja, N. Zahharova ja A. Posadskaja 
artiklis “Kuidas meil lahendatakse naisküsi
must”, mis ilmus ajakirja Kommunist 1988. aasta 
neljandas numbris. See artikkel sai kä tõlgitud 
ning ilmus tõlketekstina 11 riigis.

Riikliku programmi kontseptsiooni loomise 
protsessi käigus tegid selle dokumendi autorid 
järelduse, et tingimata peaksid akadeemilise 
hariduse humanitaardistsipliinide õppekava
desse olema lülitatud soouuringute erinevad 
distsipliinid, mis peaksid edaspidi muutuma 
iseseisvaks uurimissuunaks. Sotsiaal-majan- 
duslike ja õigusteaduste instituudis (Institut 
sotsialno-ekonomitšeskih i pravovõh nauk, 
ISEPN) loodi sel eesmärgil uus labor, mis sai 
Venemaa esimeseks teadus- ja uurimistöö kes
kuseks sooprobleemide alal.

Sooteematika teadusseminarid, mis olid 
avatud kõigile huvilistele, said samuti alguse 
sel ajaperioodil. Teadlaste järgnevate aastate 
tegevus kinnitas teadmist, et naiste problee
mide lahendamiseks ei piisa ainuüksi riiklikest 
regulatsioonidest, nõukogude perioodil levinud 
paternalistlikest sekkumismeetoditest. Selgeks 
sai tõsiasi, et kõik naiste elu ja saatust mõjutavad 
protsessid olenevad eelkõige naiste endi hoiaku
test ja aktiivsest suhtumisest. Laboris toimunud 
seminaride vastu tekkinud teadusringkondade 
ja ühiskonna huvi andis tunnistust sellest, et 
naisuurijad olid ületanud akadeemiliste uurin
gute traditsioonilisi raame (soouuringud ning 
feminismi ideoloogia), mis viisid arusaamiseni



vältimatust vajadusest osaleda naisliikumises.
1991. aasta kevadel viisid soouurimise labori 

töötajad koostöös mitmete naisorganisatsioo
nidega läbi Esimese Sõltumatu Naistefoorumi, 
1992. aastal korraldati sarnane üritus - Teine 
Sõltumatu Naistefoorum - teist korda. Foorum 
lükkas liikvele hulgaliselt mitteformaalseid naiste 
gruppe riigi erinevates paikades, kes tõid päeva
valgele vajaduse ühiskonnaelu mitmetes valdkon
dades konkreetsete tegevustega kaasa lüüa.

Laboris läbi viidud suur hulk uuringuid 
ning kogutud laialdane empiiriline materjal 
õn kinnitanud naiste soolise diskrimineerimise 
fakti. Labori kaastöötajate kirjutised ja esine
mised tekitasid huvi ja said tunnustust paljude 
soolist võrdõiguslikkust käsitlevate välismaa 
spetsialistide poolt. Labori kollektiivi jõududega 
valmistati ette hulk materjale Vene Föderatsioo
ni valitsusele, sealhulgas tasub ära märkida tea
duslikul analüüsil põhinevat ringkirja “Naiste 
olukorrast Venemaal”, mis sai tõukeks ja aluseks 
olulisele dokumendile: 1993. aasta 4. märtsil 
anti välja Presidendi Ukaas “Esmastest ülesan
netest riigi poliitikas naiste suhtes”.

Tänu labori töötajate jõupingutustele said 
sooaspektide teoreetilised teadmised ja lähe
nemised tunnustuse sotsiaalteadlaste, humani- 
taarteadlaste ja õppejõudude seas.

Alates 1994. aastast sai laborist välja kasva
nud üksus ametlikult registreeritud uue nime
tuse - Moskva soouuringute keskus (Moskovski 
tsentr gendernõh issledovani, MTsGI), mille 
tegevus õn seotud järgmiste põhivaldkonda
dega:

1) sugude uurimine ja naisuurimine, soo- 
teooria integreerimine sotsiaalteaduste 
ja humanitaarteaduste temaatikaga;

2) teadustööde tulemuste levitamine ühis
konnas ja haridusinstitutsioonides;

3) sotsiaalpoliitika meetmete analüüs ning 
seadusandluse ekspertiis lähtuvalt 
sugude võrdõiguslikkuse ja naiste õigus
te tagamise vajadustest;

4) piirkondlike ja kohalike naisorganisat
sioonide algatuste toetamine, naisliiku
mise edendamine Venemaal;

5) Moskva soouuringute keskuse tegevuse 
integreerimine Venemaal tegutsevate 
ning rahvusvaheliste programmidega 
inimõiguste ja naiste õiguste alal.

1996. aastal koostas labori kollektiiv Vene 
Föderatsiooni rahvastiku sotsiaalkaitse minis
teeriumi poolt tellitud ja Venemaa Teaduste 
Akadeemia rahvastiku sotsiaal-majanduslike 
probleemide instituudi poolt ette valmistatud 
teadusliku ettekande “Sotsiaalne doktriin ja 
sotsiaalkaitse tegevusprogramm” ühe osadest 
pealkirjaga “Võrdsete õiguste ja võimaluste 
poliitika”. Selles määratleti peamised ühiskonna 
ees seisvad ülesanded naistele ja meestele võrd
sete õiguste ja võimaluste tagamiseks, toodi välja 
olulisimad takistused võrdõiguslikkuse poliitika 
realiseerimisel, pakuti välja prioriteetsed suunad 
võrdõiguslikkuse poliitika elluviimisel ja eden
damisel riigi poolt. Venemaa ühiskonnaelu iga
külgne analüüs lubas välja tuua järgmised eelis- 
arengusuunad: võimupositsioonid ja poliitiline 
osalus, tööhõive, haridus ja kultuur, peresuhted. 
Soovitustena toodi nimetatud kirjutises ära kä 
rida võrdõiguslikkuse edendamise meetmeid, 
mis jagunesid viieks peamiseks tegevussuunaks, 
millele riik peaks tähelepanu pöörama:

1) seadusandlik (seaduste täitmise mehhanis
mide ning inimõiguste garantiide välja
töötamine),

2) institutsionaalne (rahvuslike meetmete 
tugevdamine naiste olukorra parandami
seks),

3) metodoloogiline (soouuringute arendus
tegevus),

4) informatsiooniline (seaduste ja nende 
täitmise järelevalvemehhanismide tutvus
tamine elanikkonnale),

5) finantsiline (riigieelarvelistest vahenditest 
sihteraldiste tegemine inimõiguste taga
mise programmide jaoks).



Föderaalse tööhõiveameti tellimisel kor
raldati 1996. aastal sotsioloogiline uurimus 
sotsiaalse mobiilsuse ja naiste tööalase diskri
mineerimise tegurite kohta riiklikus sektoris 
ja erasektoris. Tehtud analüüs tõi välja sugusid 
puudutavad stereotüübid tööhõives, mis mõju
tavad nii naiste sotsiaalset mobiilsust kui kä dis
krimineerimist soo alusel. Tulemused, analüüs 
ja soovitused esitati tööhõiveametile.

Aastatel 1996-1998 viidi laboris läbi funda
mentaalne sotsioloogiline uurimistöö “Naiste 
õigused Venemaal: reaalsed näitajad ja massitead
vus (Rõbinski linna näitel)”, mis annab põhjaliku 
pildi sugude olukorrast Venemaa ühes keskmise 
suurusega linnas. Uurimuse käigus kasutati 
kvantitatiivset meetodit (representatiivne valim, 
respondendid 900 meest ja naist, standardiseeri
tud vastustega ankeetküsimustik) ja kvalitatiivset 
meetodit (paarkümmend süvaintervjuud). Antud 
uuringu tulemuste põhjal õn koostatud ja välja 
antud kaheköiteline raamat, ette valmistatud ja 
üle antud föderaalsetesse ning kohalikesse riigi
organitesse soovitused, Moskvas läbi viidud 
konverents ning mitu praktilise suunitlusega 
teadusseminari Rõbinskis kohalikele võimudele ja 
mitteriiklikele organisatsioonidele. Rõbinski lin
naraamatukogu tarbeks koguti komplekt teoseid 
inimõiguste teemadel.

Labori teadurite individuaalseteks uuri
misteemadeks said näiteks “Naiste tööhõive 
ja töötuse määr Venemaal”, “Naiste osalus 
otsustustasandil, poliitikas, juhtimises”, piloot- 
uuring “Seksuaalne ahistamine töökohas: ste
reotüübid, reaalsus, seadusandlus” “Filosoofia 
metateoreetiliste aluste sooline determineeritus 
ja sotsiokultuurilised determinandid soouurin- 
gute arengus Venemaal ja lääneriikides” “Pere
suhted Venemaal siirdeperioodil”, “Elatanud 
naiste suulised lood”, “Üksikvanematega perede 
toimetulekustrateegiad Venemaa üleminekupe
rioodil (keskmise suurusega linna ja suurlinna 
näitel)” ja paljud teised.

Kokku õn labori ja keskuse tegutsemise aja 
jooksul erinevate uuringute tulemusel ilmunud

ligikaudu 250 teadusartiklit, teaduslikel konve
rentsidel Venemaal ning välisriikides õn esitatud 
ligi 100 ettekannet ja sõnavõttu, pressiväljaan- 
netele õn antud paarikümne intervjuu ringis.

Projektid ja ekspertiisid
Aastatel 1997-1998 osaleti projektis “Vene 

Föderatsiooni seadusandluse sooline eksper
tiis” mis käsitles tööhõive ja tööelu probleeme, 
meediaväljaannete analüüsi, reproduktiivseid 
õigusi, migratsiooni küsimusi. Projektijärgsed 
tulemused õn ilmunud neljas brošüüri1, mis 
jagati Riigiduuma saadikutele, erinevate valit
susasutuste töötajatele, uurijatele, mittetulun
dusühingutele.

Kuna labor tegutseb Venemaa Teaduste 
Akadeemia struktuuris, viiakse seal läbi uurin
guid ja osutatakse ekspertteenuseid riigi- ja 
valitsusorganite tellimusel. Vene Föderatsiooni 
valitsuse poolt telliti näiteks järgmised tööd: 
ettekanne riigi sotsiaalpoliitikast, ettekanne 
“Konventsiooni naise diskrimineerimise kõigi 
vormide likvideerimise kohta” täitmisest, 
perede olukorrast Vene Föderatsioonis, ette
kanne ÜRO neljandale ülemaailmsele naiste 
konverentsile (Peking 1995), ettepanekud rah
vusliku arenguplaani koostamiseks. Koostöös 
teiste teadusinstituutidega ja vastavalt Teaduste 
Akadeemia üldplaanidele osales labori kollek
tiiv Vene Föderatsiooni Tööministeeriumile 
esitatud riikliku programmi “Naiste tööhõive” 
kontseptsiooni väljatöötamisel. Riigiduuma 
õn tellinud kä ekspertiisi mitmetele seaduseel
nõudele, mille hulgas võib nimetada peretoe
tuste süsteemi seaduseelnõud, reproduktiivsete 
õiguste seaduseelnõud, bioeetika seaduse ette
valmistamist. Välja õn töötatud seadusloome 
protsessi kontseptsioonid naistele ja meestele 
võrdsete õiguste ja võimaluste tagamiseks koos
tatavate seaduste osas.

Labori töötajaid kutsutakse regulaarselt osa
lema seaduseelnõude lugemisele parlamendis, 
kus neil õn võimalus esineda naiste sotsiaalma



janduslike probleeme puudutavate küsimuste 
aruteludes ning teistes küsimustes.

Samuti õn regulaarseks kujunenud labori 
töötajate osalemine ekspertidena naiste olu
korra parandamise riiklike mehhanismide 
väljatöötamise erinevates töögruppides ja 
struktuuriüksustes: Vene Föderatsiooni Presi
dendi juures tegutsevas naiste ja perede õigus
like küsimuste ja demograafia komisjonis, 
Vene Föderatsiooni Tööministeeriumi naiste 
tööhõive komisjonis, Venemaa Föderatsiooni 
Föderaalkogu Föderatsiooninõukogu soolise 
ekspertiisi komisjonis, Venemaa Sõltumatute 
Ametiühingute Föderatsiooni ekspertide tea
dusnõukogus.

Instituudi tegevuse positiivsed tagajärjed 
ilmnevad eelkõige selles, et paljude riigi sot
siaalpoliitikat reaalselt mõjutada saavate ini
meste suhtumine õn muutunud. Eelkõige õn 
need Riigiduuma saadikud, riigiametnikud, 
kes tegelevad riiklike meetmetega naiste olu
korra parandamiseks, ajakirjanikud, noortega 
suhtlevad kõrgkoolide õppejõud, naisliikumi
ses osalejad.

Sooaspekti integreerimine akadeemilisse 
haridusse, soolise vaatenurga integreerimi
ne humanitaarteaduste erinevate erialadega 
kõrgharidussüsteemi õn olnud üks kõige 
olulisematest labori ja Moskva soouuringute 
keskuse tegevuse sihtidest. Alates 1996. aastast 
käesoleva ajani õn koostatud kaheksa erinevat 
õppeprogrammi, korraldatud mitmeid semi
nare naisuurimise ja soouuringute teemadel, 
laiale kuulajate ringile toimus seeria sooöko- 
noomika ning globaliseerumise seminare. 
Märkimisväärne üritus oli Venemaa esimene 
suvekool “Valdai 96“, mis korraldati koos
töös Tveri Riikliku Ülikooliga. Suvekooli töös 
osalesid kõrgkoolide õppejõud, aspirandid, 
tudengid ja uurijad, kes olid huvitatud soo
uuringute ning naisuuringute temaatikast.

Suvekoolid muutusid traditsiooniks: 
sarnane üritus “Volga 97” korraldati veel 
ühistööna Samaara Riikliku Ülikooliga, koos

Doni-äärse Rostovi ülikooliga kutsuti ellu 
suvekool nimetusega “Aasov 98”.

Haridusliku missiooni tulemusena õn 
soouurimuslike teooriate ja teemadega oma 
kvalifikatsiooni tõstes tuttavaks saanud üle 150 
kõrgkoolide õppejõu Venemaalt ja lähiriikidest. 
Saadud teadmisi kasutatakse nende poolt eri
nevate õppekavade ja erialade õpetamisel 62 
kõrgkoolis.

Labori ning Moskva soouuringute keskuse 
tähendusrikas tegevus Venemaa kõrgkoolide 
õppejõudude täiendõppe organiseerimisel 
õn seisnenud samuti sootemaatika teadmiste 
süstemaatilises levitamises, informatsiooni 
jagamises, loengukursuste ja õppematerja
lide valmistamises2. Vastava ettevalmistuse 
saanud õppejõudude aktiivsus sooperspektiivi 
teoreetiliste teadmiste ja metoodiliste aluste 
tutvustamisel erinevates õppeasutustes õn 
laiendanud kõrgharidussüsteemi institutsio
naalseid raame.

Laboratooriumi ja keskuse töötajad ise õn 
tihedalt seotud haridusega, töötades kõrgkoolides 
lektoritena, lugedes sooteooria loenguid sellis
tes mainekates kõrgkoolides nagu Majanduse 
Kõrgkool, Moskva Sotsiaal- ja Majandusteaduste 
Kõrgkool (kraadiõpe Venemaa-Suurbritannia 
ülikoolis), Venemaa Teaduste Akadeemia sotsio- 
loogiainstituudi magistriõpe, Venemaal toimivad 
ja rahvusvahelised soouuringute suvekoolid.

Lisaks traditsioonilistele kommunikat
sioonimeetoditele õn labor kasutusele võtnud 
uusi informatsioonisüsteeme. Keskuse inter- 
netilehekülg http://www.gender.ru õn lülitatud 
“Ist WOMEN WEBRING”-võrgustiku töösse. 
Koduleheküljel õn moodustatud lingid uudiste 
tarvis, lisatud haridusprojektide kirjeldused, 
raamatukogu, organisatsiooni ajalugu, publi
katsioonid ning muud asjakohast. 2003. aastal 
korraldati esmakordselt e-õppe kursus sooteoo- 
riate tutvustamise programmiga ülikoolides. 
Kursuse programmi lõpetasid edukalt õppe
jõud 18-st Venemaa, Valgevene, Kasahstani ja 
Ukraina ülikoolist.



Rahvusvahelised kontaktid

Tihendamaks kontakte rahvusvaheliste 
teadusuuringute ja ühiskondlike organisat
sioonidega, võetakse stažeerimiseks pidevalt 
vastu spetsialiste välismaalt, kellele tagatakse 
juurdepääs informatsioonile raamatukogudes, 
arhiivides, samuti osutatakse abi kä viisade 
vormistamisel, antakse konsultatsioone. Tava
päraseks õn kujunenud kirjavahetus korrespon
dentidega Venemaalt ja välisriikidest, ülikoolide 
teaduritega, raamatukogudega, fondidega.

Tõlkinud Ly Pihlak
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Eesti arvamusliidrid 
prostitutsiooni ole
musest, põhjustest ja 
tagajärgedest1

Kristiina Luht

aasta varakevadel 
õn prostitutsiooni- 

• temaatika Eesti 
avalikkuses jälle eriti aktiivselt päevakorral. 
Eesti õn tänaseks kogu põhjala regioonis ja 
Kesk-Euroopas tuntud kui prostitueeritud 
naiste lähtekohariik; Eestist kui Põhjamaade 
Taist räägivad murelikult kä mõned kohalikud 
poliitikud. Kuigi prostitutsiooni vahendamine 
õn keelatud, õitseb bordellindus silmatorkavalt, 
olles politsei ja varimajanduse raportite koos
tajate hinnangul muutunud lausa majandus
haruks. Sisenemine mitmekesiste seaduste ja 
avatud piiridega Euroopa Liitu toob kahtlemata 
muutusi kä seksiga kaubitsemise problemaa
tikasse. Soomes hiljuti vastu võetud avalikus 
kohas seksi ostmise ja müügi keelu mõjud pole 
samuti veel selgunud. Kuidas peaks Eesti riik 
käsitlema majandusharuks muutunud naise
keha ostu-müüki?



Selgitamaks välja, kuidas suhtuvad prosti
tutsiooni arvamusliidrid ehk inimesed, kellel õn 
mõju ühiskondlikele nähtustele antavatele hin
nangutele või kelle seisukohad seksiäri suhtes 
õn üldteada ning mõjutavad seega kogu ühis
konda, viidi 2003. aasta kevadsuvel Baltimaade 
ja Loode-Venemaa võrdleva uurimisprojekti 
raames läbi kaks sotsioloogilist uurimust. 
Esimene analüüsis prostitutsiooni käsitlevaid 
artikleid riigi või piirkonna ühes peamises aja
lehes ning teine selgitas välja, millised õn arva
musliidrite seisukohad prostitutsiooni põhjuste, 
tagajärgede ning võimalike lahendusvariantide 
kohta. Käesolevas artiklis tutvustatava uuringu 
Eesti kohta ning riikide võrdleva analüüsi viis 
läbi Marion Pajumets Eesti Naisuurimus- ja 
Teabekeskusest. Projekti rahastas Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu ning toetas Sotsiaalmi
nisteeriumi võrdõiguslikkuse osakond.

Arvamusliidrite uurimuse taustteooriaks 
valiti Ibarra ja Kitsuse ühiskondlike nõudmiste 
esitamise teooria.2 Sellest lähtuvalt uuritakse, 
milles näevad mitmesuguste institutsioonide 
esindajad seoses prostitutsiooniga ühiskond
likku probleemi ning selle lahendusi. Uurimuse 
analüüsimeetodiks valiti poolstruktureeritud 
süvaintervjuu, mis kestis olenevalt respondendi 
huvist ühest tunnist kahe ja poole tunnini.

Prostitutsioon õn probleem
Viieteistkümne eesti arvamusliidri mõtte

käike jälgides joonistub küllaltki põhjalik pilt 
Eestis levinud hoiakutest prostitutsiooni suhtes. 
Etteruttavalt olgu öeldud, et suurem osa interv- 
jueeritutest pidas prostitutsiooni probleemiks, 
millega riik peaks midagi ette võtma, ning oli 
rahulolematu praegu Eestis kehtivate seaduste 
ja prostitutsioonile suunatud tegevuste suhtes.

Reeglina pidasid arvamusliidrid problee
miks mitte naiste ekspluateerimist seksiäris, 
vaid seksteenuste vahendamisega kaasnevaid 
nähtusi - riigi julgeolekut ohustavat kuritege
vuse kasvu, “musta raha” voogusid, AIDS-i jt.

sugulisel teel edasikanduvate haiguste levikut 
jne. Hoiak, mille kohaselt keha ja seksuaalsuse 
kaubaartikliks muutmine õn vältimatult alan
dav, oli eesti arvamusliidritele üsna võõras. 
Märksa sagedamini avaldati arvamust, et pros
titutsiooni muudab problemaatiliseks hoopis 
viis, kuidas seda korraldatakse. Taunimist leidis 
prostitutsioon kä “riskirühmade” (alaealiste ja 
Ida-Virumaa naiste) kuritarvitamise tõttu. Kor
duvalt toodi esile, et seksiäri ohustab inimeste 
tervist, pereinstitutsiooni, Eesti Vabariigi sise
julgeolekut ning rahvusvahelist mainet.

Osa intervjueeritavatest ei näinud prostitut
sioonis probleemi, pidades nähtust vähehäiri- 
vaks võrreldes narkoäri, tapmiste ja vargustega. 
Prostitutsiooni peeti loomulikuks ja avaldati 
isegi kartust, et seksiäri pidurdamine võib 
mõjuda kahjulikult üldisele majanduskasvule.

“Paratamatus”
Nagu eesti ajakirjanduseski, domineeris kä 

uuringus suhtumine, mille kohaselt prostitut
sioon õn eelkõige prostituutidesse ja naistesse 
puutuv nähtus. Reeglina leiti, et prostitutsioo
niprobleem tuleb lahendada prostituutidele 
suunatud tegevuste kaudu - prostitutsiooniga 
elatist teenivate naiste karistamisega või neile 
alternatiivsete teenistusvõimaluste loomisega. 
Seksi ostja käitumist ei suutnud suurem osa 
küsitletud arvamusliidritest kuidagi seletada. 
Üldjuhul käsitleti seksi ostjate osalemist pros
titutsiooniäris inimtahtest vähe sõltuvana. 
Toonitati prostituutide kasutamise pikka tradit
siooni ning meeste loomulikke vajadusi, millest 
tuletati seksi ostmise paratamatus. Pigem nähti 
ostjat suguhaigustesse nakatumise ohu tõttu 
prostituudi ohvrina, mitte aga oma vastavates 
valikutes vaba ja vastutusvõimelise indiviidina. 
Esile toodi kä võimalikud suhtlemisraskused 
“tavaliste” naistega, sõpradepoolne surve, mis 
ergutab meelelahutuslikku prostituutide tarbi
mist, ning vajadus tõestada oma kõrgel tasemel 
sotsiaalmajanduslikku positsiooni.



Prostituudiks hakkamise 
põhjused
Enesemüümise peamiseks põhjuseks peeti 

majanduslikke probleeme, st. tööpuudust 
ja vaesust. Räägiti naiste ebaõiglasest ja eba
võrdsest kohtlemisest ühiskonnas, varasemast 
vägivallakogemusest ning vastutusest teiste 
perekonnaliikmete ees. Samas viidati prosti
tuudiks hakkamise põhjendamisel kä naiste 
tahtejõuetusele ja “mugavama tee” valimisele. 
Viidati “elustiilile” ja tarbimisvajadusele, vaba
meelsete naiste vabale valikule. Valdavalt nähti 
aga prostitutsiooni põhjust siiski ühiskonnas, 
mitte indiviidis - prostitutsiooni käsitleti 
majanduspoliitilise probleemina, mitte seksi
äris osalejate moraali küsimusena. Kritiseeriti 
ühiskonnas valitsevaid väärtushinnanguid, 
norme ja käitumismudeleid. Lisaks Eesti Vaba
riigi regionaalpoliitika kritiseerimisele loeti 
praeguses prostitutsiooni vohamises süüdi 
meediat, mis õn tegelenud prostituudi imago 
populariseerimisega, aidanud kaasa seksi kau
baartikliks muutumisele ja tegeleb kä otseselt 
prostitutsiooni vahendamisega. Kriitikat sai 
kä haridussüsteemis pakutav seksuaalkasvatus, 
mis mõne intervjueeritu hinnangul õhutab 
seksuaalsuhete kaubastamist.

Oluline õn märkida, et uurimismaterjalis 
ei eristu vastanduvate seisukohtadena mees- ja 
naissoost intervjueeritavate arvamused. Prosti
tuutidele mugavuse etteheitmist kohtas samas 
näiteks vaid naiste puhul.

Vabatahtlik ja sunnitud pros
titutsioon
Uuringus domineeris seisukoht, et õn 

olemas vabatahtlik prostitutsioon ning sunni
tud prostitutsioon. Esimene õn taolist arvamust 
avaldanud eesti arvamusliidrite sõnul täisealiste 
naiste vaba valik, teine pettuse ja otsese füüsilise 
sunni ohvriks langenud naiste ja laste kuritarvi
tamine, millega riik peab kahtlemata võitlema.

Arutelu teemal, kas tegu õn tavalise tööga või 
alatiseks vaimset ja füüsilist tervist ruineeriva 
seksuaalse ekspluateerimisega, praktiliselt ei 
tekkinud. Väärika toimetuleku vajadust, ilma 
oma keha müügita, rõhutati üksikutes interv
juudes. Pigem käsitleti inimõigusena prostituu
di õigust oma keha müüa.

Mida riik peaks arvamus
liidrite hinnangul tegema?
Kõige sagedamini pakutud lahenduseks 

prostitutsiooniprobleemile oli selle reguleeri
mine või legaliseerimine. Nagu juba öeldud, 
oldi rahulolematud Eesti praeguse tegevuse(- 
tuse) ja seaduste suhtes ning avaldati arvamust, 
et seksiäri laia leviku ning kriminaalsuse õn 
põhjustanud riigi ebaõnnestunud poliitika, 
st. prostitutsiooni reguleerimatus. Küsitletud 
avaldasid lootust, et legaliseerimine annaks 
riigile ülevaate prostituutide taustast ning 
tegutsemismotiividest. Valdavalt usuti legali
seerimise humaansusse ja võimalusse tagada 
sellega prostituutidest naistele kindlustatud 
pensionipõlv. Kä allmaailma tegevust ning 
varimajandust loodeti legaliseerimisega piirata. 
Õn tähelepanuväärne, et enamus moraalsetena 
esitatud põhjustest prostitutsiooni riiklikuks 
reguleerimiseks olid tegelikult majandusli
kud ja rahalised, mis tähendab, et küsitletud 
arvamusliidrite jaoks õn majanduslik heaolu 
ülimaks väärtuseks. Intervjueeritud ei olnud 
tõenäoliselt midagi kuulnud prostitutsiooni 
reguleerivate riikide negatiivsetest kogemustest 
- märkimisväärsest seksiäri kasvust ja seksuaal
se ekspluateerimise erivormide lisandumisest, 
samuti alaealiste sagedasemast kaasamisest ja 
inimkaubanduse jõudsamast arengust.

Suhtumine teiste riikide 
kogemusse
Suhtumine teiste riikide prostitutsiooni- 

poliitikasse oli küllaltki pessimistlik ja neid ei



toodud Eestile eeskujuks. Intervjueeritud ei 
kiitnud ühegi konkreetse riigi seadusi, kä mitte 
prostitutsiooni legaliseerinud riikide tulemusi 
prostitutsiooni kontrollimisel, küll aga kriti
seeriti Rootsi seksteenuste ostmist keelustavat 
seadusandlust kui heaoluriigi “egoistlikku eks
perimenti” Leiti, et Eesti oludes oleks ostmise 
keelustamine vastuolus kehtiva majandusliku 
ja kultuurilise olukorraga. Kultuurilise olu
korra all pidasid arvamusliidrid ilmselt silmas 
prostituutide kasutamise “traditsioone”. Ei 
oldud teadlikud Rootsi põhimõttelisest otsu
sest käsitleda prostitutsiooni kui naistevastast 
vägivalda, mis tingis kä vastava seaduse. Kä 
ei mõeldud miskipärast, et naaberriikidel 
õn täpselt samasugused võimalused muuta 
olukorda oma riigis. Eriti suurt muret tunti 
seoses Soome tollal veel vastu võtmata plaani
ga lisada vahendamise keelustamisele kä seksi 
ostu ja müügi keelustamine.

Üksikud intervjueeritud pidasid ostmise 
keelamise positiivseks jooneks riigipoolset 
signaali, mille kohaselt riik ei tunnusta sek
siäri. Euroopa Liitu astumise suhtes kardeti 
valdavalt, et see kasvatab veelgi Eesti rolli 
prostitutsiooni päritolu-, transiit- ning siht
riigina. Nimetati kä suurenevat ohtu eesti 
naistele langeda rahvusvahelise kuritegevuse 
petmise ja kuritarvitamise ohvriks.

Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et uuringus 
osalenud eesti arvamusliidrite suhtumine 
prostitutsiooni oli küllaltki pessimistlik. Ei 
usutud Eesti riigi prostitutsioonikäsitluse 
kiiret muutumist, rõhutati korduvalt, et 
ühiskonnas napib vajalikku kodanikualga
tust diskussiooni tõstatamiseks. Kaheldi kä 
poliitikute julguses haarata initsiatiivi sellises 
komplitseeritud ja võimalikku negatiivset 
tähelepanu toovas teemas. Seega siis õn 
tegemist kinnise ringiga - kuna ühiskond ei 
ole prostitutsiooniprobleemi teadvustanud, 
ei saa riik kodanikelt “tellimust” tegutsema 
hakata, aga kuni riik ise ei suuna kä peaaegu

mingeid ressursse seksiäri põhjuste, ulatuse ja 
tagajärgede uurimiseks, ei oskagi rahvas “telli
must” esitada. Kui ei olda teadlikud probleemi 
olemusest, ei osatagi probleemi näha. Ometigi 
peaksid just arvamusliidrid teadma, kuidas 
mõjutab prostitutsiooni lai levik ja seda soo
sivad väärtushinnangud üldist elukvaliteeti 
riigis. Paralleele võiks siin tuua AIDS-i temaa
tikaga - kui aastaid tagasi ignoreeriti üksikuid 
epideemia eest hoiatavaid hääli, mis nõudsid 
riigi poolt vajalikke samme ennetuseks, siis 
nüüdseks õn kõigile selge, et õige aeg AIDS-i 
leviku peatamiseks lasti mööda. Arvamusliid
ritel ja poliitikutel lasub vastutus, mis eeldab 
kä enda kurssiviimist sotsiaalsete probleemide 
eri tahkudega. Tolerantsus seksuaalse eks
pluateerimise suhtes ja käegalöömine ühele 
märkimisväärsele probleemile Eesti ühiskon
nas viivad seksiäris ärakasutatud naiste ja laste 
lisandumiseni. Suur osa uuringus ilmnenud 
arusaamadest näitab selgelt vajakajäämisi 
teadmistes, seega tuleks teha olemasolevad 
uuringud rohkem kättesaadavaks ja tutvus
tada kä neid kogemusi, mida muu maailm õn 
prostitutsiooni tõkestamisel saanud. Interv
juudes liigagi sageli kõlanud stereotüüpsete 
ja patriarhaalsele maailmapildile iseloomulike 
hoiakute kaotamine nõuab aega ja tööd.

Tänan Marion Pajumetsa artikli kirjutamisel 
antud heade nõuannete eest.
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Mehe ettekujutus 
võrdõiguslikkusest
Marion Pajumets
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TT”ogumiku Mehe ettekujutus võrdõigus- 
1^ likkusest ilmumine eesti keeles õn väga 

-LXxiluline. Varem laius eesti lugeja jaoks 
meesküsimuste kohal suur tühimik, mida 
õnnestus vaid osaliselt täita paar aastat varem 
trükitud raamatuga Mees muutuvas maailmas. 
Kui viimatinimetatu koostajad olid meeste
arstid ja psühholoogid, siis Soome Võrdõigus
likkuse Nõukogu meeste komisjoni tööraport 
Mehe ettekujutus võrdõiguslikkusest keskendub 
rohkem mehelikkuse ühiskondliku kujunemise 
ehk meheks sotsialiseerumise küsimustele ja 
täidab Eestis seega teerajaja rolli.

Samuti aitab kogumik eesti lugejal esi
mest korda tutvust teha meesuurimise 
profeministliku ja promaskulinistliku kool
konna mõningate arusaamadega ühiskon
nakorraldusest. Meesliikumine ning sellega 
seotud meesuurimine jaguneb mitmeks kool
konnaks. Tavaliselt eristatakse konservatiivset, 
profeministlikku, promaskulinistlikku ning 
mütopoeetilist suunda. Kõigil neil õn erinevad 
arusaamad mehelikkuse olemusest, sugu- 
pooltevahelisest võimuvahekorrast kaasaegses 
maailmas ning ideaalsest mehe- ja naiserollist 
(vt. kä: Luht 2000; Pajumets 2001; Clatterbaugh 
1990).

Kogumikul õn kõlav pealkiri, mis annab 
mõista, et võrdõiguslikkus ei ole mitte ainult 
naiste probleem. Lisaks sellele, igati positiivsele 
vihjele, tekitab pealkiri kä mitmeid küsimusi: 
miks peaksid mehed nägema võrdõiguslikkuses 
midagi muud kui naised? Kes õn see ainsuslik 
mees, kellele pealkirjas viidatakse? Mil määral 
esindavad tema eelistused sadade ja tuhan
dete teise meeste arusaamu optimaalse(te)st 
meherolli(de)st?

Kogumik koosneb viiest peatükist, millele 
eelneb eesti ühe tuntuima meesuurija ja üht
lasi kogumiku tõlkija Jüri Uljase sissejuhatus. 
Kogumiku koostamisel õn lähtutud loogilisest 
ning hõlpsasti jälgitavast struktuurist. Esiteks 
demonstreeritakse, et mehed ei ole praeguses 
ühiskonnakorralduses võitjad või vähemalt, et 
nad ei ole alati võitjad või et kõik nende hulgas 
ei ole võitjad; seejärel kirjeldatakse raskusi, 
millega mehed ühiskondlike ootuste poole pür
gides kokku puutuvad; lõpuks pakutakse tulevi
kuks välja “meestesäästeprogramm”.

Esimeses peatükis püstitab Tapani 
Kaakkurinniemi küsimuse - kui õigusta
tud õn lääne ühiskonna käsitlemine meeste 
pärusmaana? Ta alustab tõdemusest, et naisi 
meestest ühiskondlikult madalamale posit
sioonile suruvad võimusuhted iseloomustavad 
ühtmoodi nii kaugeid ja eksootilisi maid kui 
kä Euroopat ning koguni kaasaegseid Põhjala 
riike. Viimastes toetub sooline ebavõrdus aga 
peenematele ja peidetumatele ühiskondlikele 
mehhanismidele. Kaakkurinniemi nimetab 
näiliselt sooliselt neutraalseid kodanikuõigusi, 
mille varjus lokkab naiste ja laste reaalne õigu
setus; traditsioonilisi väärtushinnanguid, mis ei 
lase naistel ja meestel kõiki seadustega loodud 
võimalusi rakendada, ning viimasel ajal levivat 
äärmusliberalistlikku mentaliteeti, mis ei tun
nista ühiskonnaliikmete jagunemist sooliste, 
etniliste, varanduslike või muude näitajate 
alusel ning mille kohaselt õn iga indiviid oma 
õnne sepp ja vastutab ainuisikuliselt oma eba
õnnestumiste eest. Kaakkurinniemi naaseb alles



peatüki lõppedes pealkirjas püstitatud küsimu
se juurde - kas meie maailm õn meeste maailm? 
Selleks toob ta lisaks soo kategooriale mängu 
klassikategooria. Ta leiab, et hoolimata sajandite 
jooksul väljakujunenud meessoo eelisseisundist 
naiste üle jagunevad tähelepanelikumal vaat
lusel kä mehed rikasteks ja vaesteks, edukateks 
ning läbikukkujateks. Kaakkurinniemi lõpetab 
tõdemusega - lääne jäikade soorolliootustega 
maailm ei ole kõigi meeste maailm.

Teise peatüki “Mehesuse sotsiaalne kujune
mine” konstrueerib Jõuni Kempe hegemoonili- 
se maskuliinsuse mõiste ümber. Tegu õn mees- 
uurimise klassikult Bob Connellilt pärineva 
ning sotsioloog Antonio Gramsci hegemoonia 
mõistest tuletatud väga väärtusliku kontsept
siooniga. Tavapäraselt tähistatakse sellega pika 
aja jooksul välja kujunenud ning stabiilset 
mehelikkuse vormi, mis enamasti ühiskonna
liikmete jaoks teadvustamatult, aga kui vaja, 
siis kä brutaalse jõu abil kehtestab ennast ainu
õigena. Lääne kultuuriruumis välja kujunenud 
traditsiooniline mehelikkus õn nii enesestmõis
tetav, et tavaliselt ei oska mehed oma käitumist 
põhjendada ja püüavad etteantud vormi sobitu
da. Kempe aga kirjutab: “Valitsevad ja väärtusta
tud (hegemoonilised) mehesuse mudelid võivad 
näiteks profeministlike meeste seas olla üsna teist
sugused kui kusagil teeäärses baaris, rääkimata 
angloameerika või keskeuroopa kultuurist” (lk. 
23). Selline killustatud käsitlus seab kahtluse alla 
hegemoonilise maskuliinsuse mõiste kasutamise 
otstarbekuse antud kogumikus. Kui ühes kul
tuuriruumis, ütleme siis lääne kultuuris, esineks 
mitmeid erinevaid hegemoonilise maskuliinsuse 
vorme, siis ei saaks neid enam selle omadussõ
naga kirjeldada. Nähtuse hegemoonilisus seisneb 
nimelt domineerimises, endast erineva mahasal
gamises ning madaldamises.

Peatükis “Mitmekülgsema mehelikkuse 
poole” käsitlevad autorid tervet rida mehelikku
se vormimisega seotud küsimusi. Koolide “nais- 
tevalitsuse” mõju peab Jõuni Kempe kahjuli
kuks nii poistele kui kä tüdrukutele. Sealjuures

omistab ta naissoost õpetajatele-kasvatajatele 
kalduvust edastada oma kasvandikele ahista
vaid traditsioonilisi soorolliarusaamu. Samuti 
üllatab mind oletus: “Kui lasteaedades ja koo
lides oleks enam mehi, tunneksid isad senisest 
rohkem huvi lasteasjade vastu ning võtaksid osa 
lasteaedade ja koolide tegevusest, näiteks laste
vanemate koosolekutest või heategevuslikest 
oksjonitest” (lk. 27). Kummaline, miks oletab 
autor, et isad tegelevad oma lastega rohkem, 
kui neil avaneb võimalus lapse eest hoolitsemise 
kõrval muuseas kohtuda teiste meestega. Miks 
peaks käsitlema lapsi ettekäändena meesterüh- 
made moodustumisele?

Kolmanda peatüki alapeatükis “Mehe töö” 
tõstatatakse äärmiselt oluline probleem - mehe
likkuse konstrueerimine palgatöö alusel. Raha
teenimise ja palgatöö ülima tähtsustamise tõttu 
näevad paljud mehed vähem prestiiže töö tege
mist, rääkimata töö kaotamisest, mitte tööalase 
läbikukkumisena, vaid sooalase ebaõnnestumi
sena. Jõuni Kempe ja Johanna Lammi-Taskula 
tõdevad, et meeste jäik enesepildi kinnitamine 
töö külge kitsendab nende tööalaseid valikuid 
ning tekitab pidevat hirmu ja stressi.

Sarnast piiramist ja ahistavate soorolliaru- 
saamade taastootmist heidetakse ette meediale, 
mis kinnistab arusaama “tõelisest mehest” kui 
lihaselisest, karmist, tugevast ja vägivaldsest 
actionstaarist, kes vastandub homoseksuaalsete
le meestele ning «loomulikult" kä naistele.

Alapeatükis “Heteronormatiivsus ja meeste 
mitmekesisus” tutvustab Jukka Lehtonen eri
nevusi kultuurilise ning psühholoogilise ehk 
üksikisiku tasandil väljenduva homohirmu 
vahel. Neljandas ja viiendas peatükis manit
setakse ühiskonna erinevaid institutsioone 
tähelepanelikkusele meeste reaalsust puudu
tavate probleemide suhtes. Jukka Lehtonen, 
Irma Pahlman ja Heikki Koiso-Kanttila võta
vad kokku palju erinevaid murepunkte, alates 
meeste tõrjumisest ja abitusest abielulahutuste 
korral kuni isade isarollist eemalejätmiseni. 
Viimase puhul süüdistatakse mehi ja isasid



diskrimineerivaid seadusi ning kohtuprakti
kaid. Autorid juhivad tähelepanu kä meeste 
meeleheitlikule olukorrale seoses kasvava töö
puudusega Euroopas. Juttu õn kä meeste vilja- 
kuseprobleemidest, meeste kalduvusest uimas
teid kuritarvitada, meeste ennasthävitavast 
käitumisest ning vägivaldsusest selle nimel, et 
sobituda traditsioonilisse, siinkohal võiks öelda, 
hegemoonilisse mehekuvandisse.

Vastates küsimusele - kas mehe ettekujutus 
võrdõiguslikkusest erineb või pigem sarnaneb 
naiste ettekujutusega? - toonitavad soome 
autorid siiski sarnasusi. Kogumiku koostami
sel osalenud meesuurijad tõdevad, et lääne 
saavutusühiskonnas hinnatakse tõelise eduna 
edu tööelus ning sellega seonduvat majandus
likku sõltumatust. Nende hinnangul õn selline 
käsitlus piirav mitte üksnes ametialases soolises 
segregatsioonis kaotajapooleks jäänud naissoo 
jaoks, vaid pikemas plaanis kä töö- ja saavutus- 
ellu vangistatud meessoo jaoks. Soomlastest 
autorite väljendatud arusaamad soosüsteemist 
ja soolise võrdõiguslikkuse tähendusest lange
vad seega üldiselt kokku enimlevinud feminist
like arusaamadega ja liigituvad seega liberaalse
teks profeministlikeks mõtteavaldusteks.

Kogumiku põhiosas antakse mõista, et nais
tel ja meestel õn ühine valik - kas võita koos või 
kaotada koos, teisisõnu, kas jätta traditsioonili
sed soorollid minevikku või jätkata nende dik
taadi all. Viimane tähendaks mõlema sugupoole 
jaoks eneseteostuse suunamist kaugesse-kau- 
gesse tulevikku, mis ei pruugi iial kätte jõuda.

Sooviksin eraldi peatuda kogumiku sisse
juhatusel, mis kajastab Eesti olukorda nõnda, 
nagu eesti meesuurija Jüri Uljas seda näeb. 
Esiteks torkab silma, et kui soome autorid too
nitavad erinevate sugupoolte koostööd ja koos- 
võimu - meeste ja naiste ühist võitu või kaotust, 
siis ühes lühikeses peatükis konstrueerib Uljas 
naiste nutikale ülemvõimule ja meeste varjatud 
kaotusele rajaneva antagonistliku süsteemi. See 
õn meesuurimise promaskulinistlikule kool
konnale küllalt omane võte. Näiteks põhjendab

Uljas eesti meeste üha kasvanud tööpinget 
iseseisvumisjärgsel aastakümnel eestlannade 
kodusistumisega: “Mehel, kes teenib raha sel
leks, et vabastada oma naist, ei olnud samas 
võimalik vabastada ennast” (lk. 9). Koolisüs
teemi kohta leiab ta, et see õn “üsna üheselt 
kohandatud tüdrukute kui normõpilaste järgi” 
(lk. 10) jne.

Kohati kirjeldatakse sissejuhatuses meessoo 
tõrjumist naissoo poolt, toetudes sealjuures 
faktidele, mis räägivad pigem otse eeskujuli
kust soolisest tasakaalust: “1999. aastal õppis 
bakalaureuseõppes 54,9% naisi, magistriõppes 
58,5% naisi ja doktoriõppes 54,7% naisi. Naiste 
parema hariduse üheks põhjuseks õn poisse dis
krimineeriv koolisüsteem.” (lk. 11)

Paratamatult jääb mulje, et selliste riiakate, 
ülekohtuste ja sageli ümberlükatavate hinnan
gutega üritab autor “paljastada” meeste ja naiste 
“tegelikke” positsioone Eestis. Sealjuures käib 
jutt ikka tuntud 1/0 seisust, ainult et ümber
pööratud rollidega - naised troonivad meeste 
üle. Kahjuks taastoodab selline taktika kon
servatiivset bipolaarset soosüsteemi, mida õn 
võrdõiguslikkuse diskursuse peasuunad juba 
aastakümneid proovinud minevikku jätta.

Eestis õn meesuuringud alles algusjärgus, 
nagu kinnitatakse kä sissejuhatavas peatükis. 
Küllap sellega tulebki seletada Uljase järjekind
lusetust traditsioonilise maskuliinsuse hinda
misel. Kord käsitletakse seda kui meeste piira
tuse kurja põhjust, millest tuleb kiiremas korras 
vabaneda: “Traditsiooniliste rolliootustega kaas
nevate arusaamade järgi seab mees esikohale töö 
ja naine kõik selle, mis seostub koduga.” Sellest 
tulenevalt peetakse loomulikuks, et lahutuse 
korral otsib mees endale uue kodu, tõdeb Uljas 
ning jätkab: “Kuid mitte kõik mehed ei tule sel
lisest olukorrast edukalt välja. Seega toetab ühis
kond sellist mehelikkuse mudelit, mis tegelikult 
õn meest hävitav” (lk. 9-10). Või väidab, et “Kui 
meestel õnnestuks vabaneda traditsioonilisest 
rollist, lõpeksid kä enese mahasurumine, süü
tunne ja enesehävitamine" (lk. 13).



Sellelaadsed tõdemused ei takista samal auto
ril samadel lehekülgedel käsitlemast traditsioo
nilist maskuliinsust elujõu allikana. Uljas tõdeb 
kahjutundega, et mitte kõik meesliikumise harud 
ei mõista ühiskonna ja meeste feminiseerumise 
ohtu: “Poliitiliselt tunduvalt paremas olukorras õn 
profeministlikud mehed, kelle arvates õn tradit
siooniline maskuliinsus meestele kahjulik”, ning 
hoiatab: “Profeministlikult platvormilt lähtuvad 
feministlikud mehed ei saa kaasa aidata positiivse 
maskuliinse identiteedi loomisele, kuna lähtuvad 
tegelikult maskuliinsuse eitusest'1 (lk. 12-13).

Meessugu kurnava probleemi hüplik püstitus 
kogumiku sissejuhatuses jätab aga lugeja sega
dusse. Teda veendakse, et eesti meeste olukord õn 
halb. Samas jäetakse lugeja ilma seletustest.

Lõpetaksin mõne küsimusega, mis õn nii selle 
kogumiku sissejuhatuse kui kä promaskulinistliku 
meesuurimuse kui sellise seisukohalt keskse 
tähendusega. Kas profeministlik “pehmete” 
väärtushinnangutega mees õn vähem mees kui 
traditsiooniline “kõvade” väärtuste kandja? Kas 
mehi “suretab välja” kasuahne ja ebaõiglane nais
sugu või piirab neid hoopis traditsiooniline mees- 
sooroll? Kas ühiskonna probleem peitub selles, et 
mõned alad (kool, perekond) õn liialt feminisee- 
runud ja tasakaalu saavutamiseks tuleks neisse 
traditsioonilist maskuliinsust kandvaid mehi tuua 
või õn lääne tööedule keskendunud saavutus- 
ühiskond tervikuna ohtlikult maskuliniseerunud 
ja seda tuleks tervikuna “pehmemate” väärtustega 
turgutada?
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f | 1 uru Ülikooli naisuurimise professori 
I Marianne Liljeströmi ja Helsingi Üli- 

-A. kooli naisuurimiskeskuse, Kristiina 
Instituudi teaduri Anu Koivuneni toimetatud 
kogumiku Võtmesõnad. 10 sammu feministliku 
uurimiseni näol õn tegemist põhjaliku sissevaa
tega feministlikku uurimisse. Kui eesti keeles õn 
käibel kä mõisted naisuurimine ja soouurimine, 
õn siin tegemist just feministliku uurimisega. 
Soome ühiskonnas seostub sõna feminism 
eduka poliitilise võitlusega soolise võrdõiguslik
kuse eest ning demokraatia ja tasakaalustatud 
heaoluühiskonnaga, Eestis õn sõnal paraku 
jätkuvalt negatiivne varjund, mida seostatakse 
perekondlike ja rahvuslike väärtuste lammu
tamise ja meestevihkamisega. Meie avalik 
arvamus, mida kohati jagavad kä akadeemili
sed ringkonnad, peab feminismi ekslikult just 
ebademokraatlikuks, mittetolerantseks ning 
äärmuslikuks ideoloogiaks. Käesolev süstemaa
tiline ja süstematiseeriv ülevaade feministliku 
mõtte ja naisuurimise arengutest sobib hästi 
taoliste stereotüüpide vaidlustamiseks.



Enamus eestlasi lähtub naisuurimisest ja 
eriti feminismist rääkides kas siis ajakirjanduse 
poolt loodud ja võimendatud eelarvamustest 
ning karikeerivatest müütidest või kusagilt üles 
nopitud juhuteadmistest. Tuleb tunnistada, 
et ega eestikeelsel kultuurimaastikul vastava 
temaatika kohta objektiivset teavet levitavaid 
raamatuid seni eriti võtta pole olnudki. Samas 
ei asetu Võtmesõnad Eestis sugugi päris tühjale 
kohale. Väga oluline roll feministliku uurimise 
nähtavaks tegemisel õn ajakirjal Ariadne Lõng, 
mille kolmes numbris õn ilmunud mitmekesine 
ja esinduslik valik feministlikke uurimusi eesti 
teadlastelt ja mitmeid feministliku uurimise eri 
aspekte tutvustavaid kirjutisi tõlkeartiklite näol. 
Lisaks Ariadne Lõngale, mille eesmärgiks õn 
eelkõige keskendumine eesti kogemuse vahen
damisele feministlikus raamistikus, õn avalda
tud kä feminismi populariseerivaid käsitlusi. 
Eelmisel aastal ilmunud humoorika Tilliga või 
tillita kogumiku bestselleriks tõusmine näitas, 
et feminismihuvi õn igati olemas. Teoreetili
sematest käsitlustest õn avaldatud Simone de 
Beauvoiri Teine sugupool (e.k. 1997), Evelyn Fox 
Kelleri Mõtisklusi soost ja teadusest (e.k. 2001) 
ning Katrin Kivimaa ja Reet Varblase poolt 
koostatud kunstiteaduslik kogumik Pandora 
laegas (2001), mis valgustavad küll hästi femi
nistliku mõtte mõningaid tahke, ei anna aga 
samuti ammendavat ülevaadet feministlikust 
uurimisest. Võtmesõnad täidavad selle vajaka- 
jäämise.

Keskendudes mitte niivõrd feministlikule 
aktivismile kui teoreetilistele ja maailmavaate
listele alustele, millele toetub nii akadeemiline 
kui poliitiline feminism, annab teos mitmekülg
se ülevaate feminismis praegu kesksetest mõis- 
tekimpudest. Laialt kasutatavaid, feministlikku 
mõtet tutvustavaid õpikuformaadis käsitlusi, 
mille eestindamine oleks võinud kõne alla tulla, 
õn ju teisigi, näiteks Rosemary Tongi Feminist 
Thought, Sheila Ruthi Issues in Feminism või 
Diane Richardson ja Victoria Robinsoni toime
tatud Thinking Feminist. Võtmesõnad tõusevad

nende käsitluste seas esile hetkel feminismis 
aktuaalse poleemika vahendamise, teoreetiliste 
ja poliitiliste paradigmade integreerimise ning 
eelnevaist süvitsiminevama lähenemise poolest.

Autorid õn avanud feminismi kui mitme
tahulise ja tihtipeale vastuolulise mõttevoolu 
olemuse, sest raamat kirjeldab ja analüüsib ju 
tegelikult feminisme. Kuna feminismide näol õn 
alati ja avalikult tegemist poliitiliste projektide
ga, õn õnnestunult edasi antud selle kahtlemata 
ülimalt mitmekesise ja samas väga vastuolulise 
teoorialoome erinevad aspektid, sidudes erisuu- 
nalised teooriad ning vastandlikud argumendid 
siiski ühtseks ülevaateks.

Üks tänapäeva feministliku uurimise põhi- 
postulaate väidab, et pole olemas neutraalset 
ja universaalset teadmist ja teadust; teadmine/ 
teadus lähtuvad alati mingilt subjektiivselt 
positsioonilt. Oma positsiooni määratleb teos 
avapeatükis Audre Lorde’i sõnadega, mille järgi 
ellujäämine “eeldab õppimist, kuidas meie eri
nevused tugevuseks muuta; peremehe tööriis
tadega ei saa lammutada peremehe maja”, ning 
järgnevais peatükkides tutvustataksegi feminis
mi teoreetilist arsenali, feminismiga seonduvat 
mõtet ja mõisteskaalat kogu oma avaruses ja 
mitmetahulisuses Võtmesõnad mitte ainult ei 
anna ülevaadet feministliku mõtte arengust, 
vaid näitab, et feminism pole pelgalt poliiti
line, vaid kä oluline filosoofiline traditsioon. 
Viimane aspekt omab erilist tähtsust Eesti 
oludes, kus feministlik mõte õn alaesindatud 
ja intellektuaalsetes ringkondades alahinnatud. 
Teemad ja mõisted, mida teoses käsitletakse, ei 
oma tähtsust sugugi mitte ainult feministliku 
mõtte kontekstis; need õn kä kaasaegsete teo
reetiliste paradigmade kesksed kontseptsioonid 
(näiteks rõhumine ja postkolonialism, subjekt 
ja seksuaalsus ning postmodernism/poststruk
turalism).

Õnnestunuks tuleb pidada kä raamatu 
sisulist ülesehitust. Traditsiooniliste ajalooliste, 
valdkonna- ja mõttevoolu-põhiste liigenduste 
asemel õn keskendutud võtmesõnadele ehk



võtmearuteludele, mis õn iseloomustanud 
feministliku teooria ja praktika arengut. Ometi 
õn raamat tervik - peatükke seovad omavahel 
mitmed läbivad mõistesüsteemid. Näitena võib 
siinkohal tuua feministliku mõtlemise lammu
tus- ja iilesehitusprojekticie vaatluse läbi erinevate 
võtmearutelude, samuti käsitletakse läbivalt 
erinevusel ja samasusel põhinevate lähenemiste 
vahelist pinget. Tegemist õn tänuväärse mõttega: 
nii õn võimalik keskenduda mõiste arengule, mis 
teistsuguse lähenemise korral erinevate mõtte
traditsioonide või ajalooetappide võrdlustes 
kaduma võib minna.

Teose esimene peatükk “Kriitika. Visioonid. 
Muutus” juhatab sisse kogumiku teistes osades 
käsitletavad teemad ning visandab mõnede 
kõiki peatükke läbivate mõistete piirjooned (nt. 
väljaspoolsus, seespoolsus, erinevuste ja liitluste 
suhe jne.). Peatükk Rõhumine annab ülevaate 
erinevatest naistevastase rõhumisega seondu
vatest arusaamadest. Siin õn tegemist teemaga, 
mis paljudele eestlastele, nii naistele kui meestele, 
mõjub kui punane rätik härjale. Õn ju meie edu- 
ühiskonnas eriti raske endale tunnistada, et oled 
alistatu, marginaliseeritu, mitte võitja. Seega õn 
tegu teemaga, mida õn Eestis vaja tutvustada ja 
õn hea, et soome autorid õn püüdnud käsitleda 
seda paljudele 1990. aastate mõtlejatele vastu
meelset mõistet. Nende lähenemisest annab aimu 
juba pealkirja valik - kasutatud õn selget seisuko
havõttu väljendavat sõna rõhumine, mitte mahe
damaid kaasaegseid variante, nagu võimusuhe või 
võimuhierarhia. Kuigi selline otseütlemine võib 
meie kultuuriruumis valulikku vastuvõttu leida, 
tundub see teose eesmärke silmas pidades vajalik 
- kui raamatu algus ei too selgelt esile alistamise 
problemaatikat, siis võib arusaamatuks jääda 
kogu järgneva teoreetilise mõttegümnastika 
vajalikkus. Anu Koivunen annab hea ülevaate sel
lest, kuidas rõhumist õn läbi aegade mõtestatud, 
viidates nii käsitletud viie lähenemise tugevatele 
külgedele kui kä nende kriitikale. Liigutakse 
materialistlikest seletustest diskursiivseteni - esi
mesed õn tuntud kä meil, teised üldiselt mitte.

Teretulnud õn peatükis sisalduv analüüs keelest 
kui mitteneutraalsest tähendusi loovast süstee
mist, mis nähtamatult meie käitumist suunab. 
Kasuks tulevad soomekeelsed näited, mis võiksid 
mõtlemisainet anda kä meie lugejale, sest õn ju 
siin endiselt juurdunud arusaam, et eesti keel õn 
sooneutraalne. Igati teretulnud õn kä diskursuse 
ja sümbool-materiaalse rõhumise lühikirjeldus. 
Viimase puhul õn teooriat tutvustatud läbi väga 
elulise ja valulise vägivallaprobleemi - hea näide 
sellest, et teooria ei jää oma kõrgustesse lendlema, 
vaid see seostatakse igapäevase elu valupunktide
ga. Väga sümpaatne õn kä see, et peatükk lõpeb 
küsimusega vastuhakust ehk siis ei kinnistata 
mõtet naistest kui ohvritest (arusaam, mida femi
nistidele stereotüüpselt omistatakse).

“Emantsipatsioonis” vaatleb Anu Koivunen 
naisliikumise ja poliitilise filosoofia põhiküsi
muste ristumisi. Emantsipeerumisvõimalusi õn 
läbi ajaloo nähtud erinevalt - alates kunagiste 
sufražettide ja tänapäevaste liberaalide võrdõi
guslikkuse nõudeist kuni marksistliku klassisoli- 
daarsuse või hoopis erinevusi pühitseva identi- 
teedipoliitikani välja. Võimusuhete asümmeetria 
lõhkumisega paralleelselt luuakse aga nii indivi
duaalset kui kä laiemalt rühma subjektsust.

Marianne Liljeströmi peatükk “Soosüsteem” 
vaatleb bioloogilise ja sotsiaalse soo mõtesta
mist, seda eriti angloameerika maailmas, kus see 
debatt õn olnud oluline. Rääkides soosüsteemist, 
liigub kaasaegne naismõte 1970. aastate politisee
ritud patriarhaadi kriitikast lähtuvast bioloogilise 
ja sotsiaalse soo eristamisest selle dihhotoomia 
lõhkumise ja postmodernse tähenduste paljususe 
suunas. Tegemist õn vaieldamatult ühe keerukama 
osaga kogu teoses, mille teeb meie lugejale eriti 
raskeks tõsiasi, et Eestis pole seda arutelu veel 
alustatudki. Meil usutakse endiselt bioloogilist 
determinismi ja sotsiaalse soo eristamine bioloo
gilisest pole kindlasti üldiselt tunnustatud, rääki
mata sellele poliitilise tähenduse omistamisest. Kui 
me nüüd sellest etapist üle, tõlgenduste paljususes 
kümblevasse postmodernismi hüppame, kas siis ei 
jää kogu feministliku projekti vajalikkus segaseks?



Peatüki “Naine” eesmärk õn purustada müüti, 
et “naine” ja “mees”on iseenesestmõistetavad 
mõisted. Katriina Honkanen ei ürita luua ühtset 
kumulatiivset feministlikku naise-mõistet, vaid 
vaatleb naist kui eripalgelist, tihedalt kontekstiga 
seotud ja tihti mütologiseeritud konstruktsiooni. 
Eitamata reaalsete naiste eksisteerimist, suunab 
ta tähelepanu naise mõtestamise ideoloogiliste
le tagamaadele ning feministide katsetele neid 
dekonstrueerida. Meilegi tuttava humanistliku 
käsitluse juurest liigutakse postmodernistlike, 
paljuski Lacanist lähtuvate, fallotsentristlike 
teooriateni ja arutlusteni naisesuse tootmisest. 
Katse neid keerukaid mõttesuundi tutvustada õn 
kiiduväärt ning kä päris õnnestunud, eriti kuna 
peatüki lõpus juhitakse tähelepanu postmoder
nistlike teooriate problemaatilisele relativismile, 
mille kaudu õn võimalik küsimärgi alla seada 
feministlik poliitiline tegevus.

Lea Rojola “Erinevus” võtab ette veel ühe 
teema, mis õn eesti mõttetraditsioonis läbi 
kirjutamata. Räägitakse nii sooerinevustest kui 
kä erinevustest soo sees (rahvuslikel, rassilistel 
jne. alustel). Erinevus õn üks feminismi põhi
mõisteid, mis õn samas paljude feministide 
jaoks ülimalt problemaatiline. Peatükk annab 
ülevaate nii ajaloolisest arengust kui kä pingetest 
erinevate feminismide vahel seoses essentsialismi 
ja võrdõiguslikkuse küsimustega. Feministid õn 
võrdõiguslikkuse suhtes vägagi erinevatel seisu
kohtadel - küll aga oskavad nad oma seisukohti 
põhjendada ratsionaalsemate ja subtiilsemate 
argumentidega kui meie seadusandjad. Tegemist 
pole siiski naise müstilise olemuse otsimisega 
või kausaalse seose loomisega naise keha ja 
tema ühiskondliku olemise vahel, vaid katsetega 
arendada essentsialistliku naise-mõiste ümber 
poliitilisi strateegiaid ehk siis naise vabastamisele 
suunatud ettevõtmisega.

Subjekti mõistet võib peatüki “Subjekt” 
autori Päivi Kosoneni sõnutsi pidada üheks meie 
ajastu intellektuaalseks võtmesõnaks. Feminist
liku mõtte arengus, kus õn keskne naise õigus 
subjektsusele, seondub subjekti mõiste mõtlevat

ja tegutsevat naist puudutava feministliku aru
teluga. Vahetus ühiskondlikus plaanis seondub 
subjektsusega kä naise kodanikustaatuse küsi
mus. Olles seotud antihumanistlike filosoofiliste 
koolkondadega, ei moodusta feministlikud 
subjektimääratlused omaette valdkonda, vaid 
soolisustavad üldisemaid tegutsemis- ja tähen
dusteooriaid (nt. psühhoanalüüs, marksism). 
Peatükis visandab autor kä feminismi genea
loogia sobivate naissubjekti mudelite otsingu ja 
arenguloona.

Keha ja seksuaalsus õn valdkonnad, mida 
eesti teadusmaastikul teoreetilises plaanis (v.a. 
ehk loodusteadused) seni peaaegu puudutatud 
polegi. Meedias õn keha ja seksuaalsus leidnud 
käsitlemist põhiliselt naise keha ilu suurendava 
või alalhoidva temaatika kaudu, seksuaalsust 
õn puudutatud vaid möödaminnes, enamasti 
seotuna seksiteemaga. Nii omavad Võtmesõna
de peatükid “Seksuaalsus” ja “Keha” eesti kon
tekstis feminismi ja naisuurimist puudutavast 
poleemikast tunduvalt laiemat tähtsust. Väga 
oluliseks peame seksuaalsuse mõiste kasutus- 
väljade avamist nii füsioloogilis-bioloogilise, 
psühholoogilise kui ühiskondlik-kultuurilise 
nähtusena. Õn ju arusaam seksuaalsusest kui 
ühiskonna tootest, mis eksisteerib (vaid) ühis
kondlikus vormis ning läbib kogu sotsiaalset 
elu, eesti kontekstis suhteliselt uudne. Eraldi 
küsimusena tõstatatakse peatükis seksuaalsuse 
soolisustatuse problemaatika, mis seostub kä 
naisliikumise ajalooga ning kõlbluse, prostitut
siooni, emaduse ja naise seksuaalset naudingut 
puudutava poleemikaga. Keha käsitlev peatükk 
ei toogi sisse niivõrd uusi mõisteid, kuivõrd 
laiendab ja süvendab juba eelnevalt tõstatatud 
teemasid (näiteks haakub seksuaalsuse kui 
ühiskondlik-kultuurilise konstruktsiooniga 
arusaam kehast kui kultuuriliste tähenduste 
joonistumise pinnast). Peatüki autor Tutta Palin 
kirjutab lahti kaks kehaga seotud feministlikku 
põhistrateegiat. Ületamist vajavad nii lääne
maailma ajaloos sügavalt juurdunud naisekeha 
taandamine pelgaks sünnitusmehhanismiks kui



kä kristluse ja psühhoanalüüsi poolt propagee
ritud nägemus “puudulikust ja räpasest naiseke
hast”. Positiivse strateegiana tõuseb esile naise (ja 
ema) keha väärtustamine mõnedes feminismides 
eetilise, esteetilise ja loovpotentsiaali sisaldava 
entiteedina.

Johanna Matero “Teadmine” ning Anu 
Koivuneni ja Marianne Liljeströmi “Paigutumi
ne” moodustavad omamoodi loogilise terviku, 
käsitledes epistemoloogia(te)sse puutuvat. 
Esimene annab ülevaate feministlikust teadus
filosoofiast, vaagides teaduse kui võimu küsi
must ning pakkudes lahendusi feministliku 
empirismi, feministliku standpointi, postmo
dernistliku lähenemise või hoopis nende kolme 
sünteesi näol. Koivunen ja Liljeström lähevad 
süvitsi edasi ning vaatlevad lähtekohtade iden
tifitseerimise olulisust ja analüüsivad kogemuse 
mõiste de- ja rekonstrueerimist feministlikus 
uurimises.

Kuna teos koosneb kaheksa autori kirjutis
test, õn see paratamatult teataval määral eba
ühtlane. Nii näiteks õn terminite tähendused 
mõnel määral liikuvad; erinevad autorid toovad 
sisse omi mõisteid või annavad eksisteerivatele 
mõistetele erinevaid tähendusvarjundeid. Kuigi 
mitmehäälsus õn eessõnas tekstistrateegiana 
välja toodud ning kogenud lugejale võib siit 
välja kooruda huvitavaid mõttenüansse, võib 
algaja eesti feminismihuviline sellistest termi- 
ninihetest segadusse sattuda. Probleemseks 
võib pidada sedagi, et sageli õn feminismi 
teoreetilist arengut kujutatud omamoodi “ene
sest tulenevana” Selgelt õn välja toodud küll 
opositsioonilisus teaduse põhivoolude suhtes, 
kuid selgem suhestumine paralleelsete mõju
kate alternatiividega võimaldaks feministlikku 
teoorialoomet kä rohkema kui marginaalse 
vastandujana kujutada.

Teose kasutamisel võib probleeme tekitada 
kä see, et feminism õn arenenud tihedas süm
bioosis selliste mõttesuundadega, nagu psüh
hoanalüüs või poststrukturalism, mille tuntus 
meie kultuurimaastikul õn väga lünklik. Ilma

piisava taustata võivad nii mõnedki argumendid 
segaseks jääda. Võtmesõnade ideaallugejaks näib 
olevat kaasaegses filosoofias haritud inimene, 
laiem kasutajaskond vajaks lisakommentaare. 
Võtmesõnade autorid õn teinud ära suure töö, 
lisades anglo-ameerika ja prantsuse feministli
ku mõtte tutvustuste juurde Soomet puuduta
vat empiirilist ja teoreetilist materjali. Näiteks 
peatükis “Emantsipatsioon” õn väga põhjalikult 
illustreeritud ning analüüsitud soome naiste 
poliitilise tegevuse ajalugu, sidudes seda paral
leelselt viidetega teooria arengusse. Kogumikku 
võiks tulevikus täiendada vastav eestikeskne 
uurimus, kuna käesoleval juhul õn meil siiski 
tegemist vahendatud kogemusega.

Teose üheks suurimaks plussiks õn väga 
laiaulatuslik bibliograafia inglis- ja soome
keelse feministliku teooria kohta, mille alusel 
õn võimalik vastavatesse teemadesse iseseisvalt 
süüvida. “Rahvusvaheliste” klassikute kõrval õn 
ära toodud suur osa olulisi soome autoreid.

Kuna tegemist õn mahuka ja ülevaatliku 
tõlketööga veel väljakujunemata teooriamõis- 
testikuga keeles, tuleb kahtlemata arvestada 
selle teksti mõju hilisematele tekstidele. Siinko
hal võib eesti oma “feminismikeel” olla tänulik, 
et tõlge õn tehtud just soome keelest, kus võõr
sõnade soomestamine õn igapäevane praktika. 
Inglise keelest tõlgitud teoreetilise teose puhul 
oleks ilmselt nii tõlkijatel kui toimetajatel olnud 
lihtsam rahulduda võõrsõnade ületoomisega. 
Õn oluline, et saaks hakata välja kujunema ema
keelne oskussõnavara ja selle kaudu areneks kä 
kodumaine feministlik mõte. Vastasel juhul jääb 
niigi kultuuriimperialismiga seonduv femi
nistlik uurimine kä keeleliselt võõramaiseks. 
Tõlge aitab luua uusi sõnu ja neid meie kõne
pruugis kodustada. Kuigi mõned neist sõnadest 
(naisesus, soolisustumine) võivad esialgu tun
duda võõrapärastena, loovad nad tähendus- 
eristusi, mida varem lihtsalt ei eksisteerinud. 
Mõningate terminite puhul ei ole eestindamine 
siiski meie arvates õnnestunud (sümbool-mate- 
riaalne, sooklassisüsteem, “isikliku poliitilisus”)-



Mitmetel juhtudel aitab teksti mõista vaid vasta
va inglisekeelse sõnavara valdamine.

Esimese eestikeelse tekstina, mis süvitsi
minevad tutvustab feministlikku mõtet tema 
mitmekesisuses, õn Võtmesõnade ilmumine 
väga tervitatav. Võtmesõnad õn teooriale tüü
piliselt keeruka sõnakasutusega, sisaldades 
lugemiseks n.-ö. raskeid tekste. Samas õn selliste 
tekstide eesti keele-ja mõtteruumi toomine väga 
vajalik, eriti feministlike teooriate puhul, mille 
seniseid käsitlusi õn iseloomustanud pigem 
vildakad stereotüübid ja lohakad üldistused. 
Interdistsiplinaarse ülesehitusega kogumik 
sobib hästi kõrgkooli õppevahendiks erinevate 
erialade (filosoofia, sotsioloogia, psühholoogia/ 
psühhoanalüüs, kultuurikriitika, ajalugu, kirjan
dusteadus, politoloogia jne.) lõikes. Olles varus
tatud rohkete viidetega, juhatab kogumik kätte 
teeotsad lisamaterjali kaudu süvitsiminekuks. 
Edasine töö oleks veelgi lihtsam, kui iga peatüki 
lõpus sisalduks soovitusliku kirjanduse nime
kiri. Kogumiku kasutamise puhul kõrgkooli 
õpikuna võib probleemiks saada selle teoreeti
line tihedus, mis täielikuks mõistmiseks justkui 
eeldaks eelnevaid teadmisi nii feministlikust 
teooriast kui kä mitmete teiste teoreetiliste vald
kondade (psühhoanalüüs, poststrukturalism/ 
postmodernism) põhimõistetest. Ehk sobikski 
kogumik õppematerjalina enam ülemastme ja 
kraadiõppe üliõpilastele.

Võtmesõnad õn esimene eestikeelne femi
nistlikku mõtet teoreetilisemas plaanis käsitlev 
teos, mis omab sügavamat tähendust ja laiemat 
kasutusala kui pelgalt õppevahend. Tahaks 
loota, et Võtmesõnad aitab kaasa feminismi 
mõiste kodustumisele eesti kontekstis ning 
praegu valdavalt negatiivsete ja pealiskaudsete 
konnotatsioonide asendumisele süvitsimine- 
vamate, konstruktiivsemate ja positiivsemate 
tähendusväljadega. Teos täidab kahtlemata 
olulise tühiku eesti ühiskonnas. Võtmesõnade 
jätkuna ootaks peatselt kä eesti feministliku 
mõtte esilekerkimist senisest intensiivsemal ja 
julgemal kujul.

Taasavastatud 
Lilli Suburg
Eve Annuk

Lilli Suburg. Kogutud kirjatööd. Koost, ja 
järelsõnad Aino Undla-Põldmäe. Eesti 
Raamat, Tallinn, 2002. 503 lk.

illi Suburgi, kirjaniku ja eesti esimese 
t feministi tegevus ning looming õn 
1 J pälvinud teenimatult vähe tähelepanu. 

Domineerib steretüüpne käsitlus Suburgist 
kui Koidulast vähem andekast kaasaegsest 
ja rivaalist, “kibestunud naisest”, kes jäi alati 
Koidula varju. Selline käsitlusviis õn pärit juba 
sõjaeelsest Eestist ja hilisemad nõukogudeaeg
sed napid käsitlused õn seda vaatenurka pigem 
võimendanud. Aino Undla õn oma 1935. aastal 
Eesti Kirjanduses avaldatud artiklis Suburgist 
väitnud, et Lilli Suburgile õn tulnud kahjuks, 
et just Anton Jürgenstein kui kaasvändralane 
õn olnud tema põhiline arvustaja. Jürgenstei
ni seisukohti õn omakorda üle võtnud teised, 
kõige “tigedamalt” Eugen Jannsen oma Koi
dula kaitseks kirjutatud kirjas, mille järgi “Lilli 
Suburg õn laimujuttude laotaja, isatalu hävitaja, 
naabrite rahurikkuja ja kiusamismaaniat põdev 
paha vaim.” Undla leiab, et Jürgensteini “tüse ja 
tõsine loomus” oli kõige vähem kohane Suburgi 
kui keeruka natuuri mõistmiseks. “Pidi olema 
tolle aja üldsusest liiga erinev too mõttejulguse 
ja vabameelsuse nais-Jakobson oma naisõigus
lase ja peen-haritlase poosis.” Ja seetõttu väidab 
Aino Undla, et Jürgensteini arvustustes õn 
tunda ühekülgset halvustamist. (Undla 1935a, 
346-347)



Suburgi retseptsioon kultuuriteadvuses õn 
mõtlemapanevalt kriitiline ja viitab proble- 
maatilistele lähtekohtadele. Koidulast loodud 
rahvusliku suurkuju kõrval ei ole tahetud näha 
konkurenti, kes võiks Koidulale varju heita ja 
tema suurust ning rahvuslikku tähendust niivii
si vähendada. Oli ju Suburg Koidula kooliõde ja 
kaasaegne, kelle teened eesti kultuuris õn vaiel
damatud ja teatavates aspektides, nagu näiteks 
naisõiguslus, kä Koidulast suuremad. Teisalt 
ei ole Suburgi tegevuse tähendust mõistetud 
kä seetõttu, et seda õn lihtsalt vähe uuritud. 
Suburgi tegevus ei piirdunud ju ainult ilukir
janduse loomisega; ta asutas ja andis välja eesti 
esimest naisteajakirja Linda, lõi omas ajas ees
rindliku, uudsete õpetamismeetoditega tütar
lastekooli, tõi 19. s. II poole eesti ühiskondlikku 
teadvusse naisemantsipatsiooni idee, laiemalt 
üldse rõhutute, nõrgemate eest seismise vaja
duse. Seetõttu ei saa Suburgit hinnata ainult 
ta ilukirjanduslike teoste põhjal, vaid kogu ta 
mitmekülgse tegevuse kontekstis.

Suburgi põhiliseks uurijaks ongi olnud 
Aino Undla (hilisema nimega Undla-Põld- 
mäe), kelle uurimistöö Suburgist ja Koidulast 
algas juba 1930. aastatel. Selle töö tulemuseks 
õn väga põhjalik ja huviga loetav käsikirjaline 
uurimus Esimesed eesti naiskirjanikud, nende 
kujunemine, anded ja ideaalid (1935), mis sai 
Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu auhinna. 
Paraku õn uurimus tervikuna jäänudki käsi
kirja ja seda säilitatakse Eesti Kultuuriloolises 
Arhiivis. Paljut sellest uurimusest õn Aino 
Undla-Põldmäe kasutanud oma hilisemates 
artiklites Koidula ja Suburgi kohta, ent osa 
sellest õn jäänudki käsikirja ja seega kä üldsuse 
eest varjatuks, muuhulgas kä mitmeid aspekte 
Suburgi tegevuse kohta. Ilmselt õn Aino Undla- 
Põldmäed selle varase uurimuse tervikliku aval
damise eest hoidnud tagasi tugev kriitikameel, 
Gustav Suitsu õpilasena omandatud nõudlik 
allikakriitiline lähenemine, mis eeldab iga fakti 
ja järelduse mitmekordset kontrollimist ja 
aeganõudvat uurimistööd arhiivides. Pealegi

katkestasid uurimistöö peatselt sõda ja sõja
järgsed repressioonid: kä Aino Undla-Põldmäe 
oli Siberisse saadetute hulgas. Pärastsõjaaegses 
uurimistöös hakkas Aino Undla-Põldmäed 
aga rohkem huvitama Koidula elu ja tegevus 
ning Suburgi uurimine jäi tahaplaanile. Oma 
osa selles võis olla kä nõukogude ajastul, selle 
ideoloogilistel kontrolli- ja survemehhanismi- 
del, mille tõttu uurimistemaatika oli piiratud 
ja teemade valikul tuli arvestada väga mitme
suguste asjaoludega.

Aino Undla-Põldmäe käsikirja jäänud 
uurimismaterjalide hulgas õn Suburgi kohta 
siiski üht-teist olulist, mida ta lihtsalt ei jõud
nud oma eluajal valmis. Õn kahju, et näiteks 
Suburgi päevik, mis originaalis õn saksa keeles 
ja gooti kirjas ning mida Aino Undla-Põldmäe 
oli osaliselt eesti keelde tõlkinud, jäi avaldamata. 
Suburgi päevik annab olulist lisateavet ta elu 
ja tegemiste kohta, kuigi osa sellest (elu lõpu- 
aastaid puudutav osa) õn ilmselt lähikondlaste 
poolt hävitatud, nagu väidab Aino Undla oma 
uurimuses Eesti esimesed naiskirjanikud... 
(Undla 1935b, 215).

Suburgi valitud teoste väljaanne, mis esi
algsete kavatsuste kohaselt pidanuks sisaldama 
kä Suburgi päeviku tõlget, nagu kinnitavad 
Aino Undla-Põldmäe käsikirjalised materjalid 
EKLA-s, oli mõeldud ilmuma Undla-Põldmäe 
eluajal, ent nihkus uurija surma tõttu (1992) 
edasi, ilmudes alles üksteist aastat hiljem. Suure 
osa oma teadmistest Suburgi kohta ongi Aino 
Undla-Põldmäe kirjutanud Suburgi Kogutud 
kirjatööde järelsõnadesse. Raamat loob pildi 
Suburgist kui kirjanikust, sest raamatusse õn 
koondatud valik Suburgi ilukirjanduslikke 
tekste - “Liina” (1877), “Leeni” (1887), “Linda, 
rahva tütar” (1900), paarile lühemale mälestu
sele lisaks pikem autobiograafia “Suburgi pere
konna elulugu” (1915) ja üksainuke ajakirjan
duses ilmunud artikkel “Järele anda ja kindlaks 
jääda”. Pole aga näiteks Suburgi naisõiguslikke ja 
pedagoogilisi artikleid. Kuigi Aino Undla-Põld
mäe põhjalikud järelsõnad valgustavad neid



Suburgi tegemiste teisi aspekte, jääb raamatusse 
koondatud tekstide põhjal domineerima käsit
lus Suburgist kui kirjanikust.

Ilukirjanduslike tööde kõrval oleks kindlasti 
tulnud avaldada kä Suburgi artikleid, mis võik
sid tänapäeva kontekstis pakkuda lugejale suu
rematki huvi, luues võimaluse tutvuda Suburgi 
vaadetega ta enda tekstide, mitte hilisemate 
käsitluste ja kriitika põhjal. Pole põhjust näha 
Suburgi peamiselt kirjanikku, kui ta maailma
vaate ja tegevuse raskuspunkt asub samavõrra 
kä pedagoogilises ja feministlikus tegevuses. 
Selles mõttes - kirjanduslikele tekstidele eelis
õiguse andmisega - toetub kä nüüdne välja
anne ikkagi teatud stereotüüpsele arusaamale 
Suburgist kui eelkõige kirjanikust. Et Suburgi 
Kogutud kirjatööd õn käsikirjana valminud 
nõukogude ajal, võib arvata, et need kannavad 
selle ajastu märke. Feminism oli nõukogude ajal 
tabu, naisliikumist kui niisugust ei olnud (koos 
nõukogude võimu tulekuga keelati ju Eestis 
kõik naisorganisatsioonid) ja paljudest nähtus- 
test-probleemidest ei olnud võimalik rääkida 
või neid uurida. Suburgi käsitlemisega para
tamatult esile tulev feminismi-teema võinuks 
olla problemaatiline, samuti nagu ta Lindas 
avaldatud artiklite uuesti avaldamine, sest need 
artiklid rõhutavad naisõigusluse kõrval kä rah
vuslikke väärtusi. Samas pole põhjust arvata, et 
autori vaated tulevad tingimata paremini esile 
ta ilukirjandusliku loomingu kui ta artiklite 
põhjal, pigem vastupidi. Seetõttu õn kahju, et 
Suburgi publitsistliku ja filosoofilisema poolega 
tutvumiseks jääb Kogutud kirjatöödest väheks.

Muidugi võib küsida, kuivõrd õn Suburgi 
ilukirjanduslik looming loetav tänapäeval? Ras
kepärane, saksamõjuline keelekasutus muudab 
ta jutustuste lugemise mõnikord vaevaliseks ja 
nende sisugi tundub tänapäeva lugeja vaate
punktist naiivsevõitu. Eelkõige õn need tekstid 
loetavad oma aja kujutistena, mis toovad nais- 
problemaatika selgelt esile ja viitavad samas kä 
vastava eestikeelse diskursuse rajamise raskus
tele. Suburgi eesmärk ei olnud teha “kirjandust

kirjanduse pärast”, ta ilukirjanduslikud tekstid 
kannavad sotsiaalset sõnumit. Ja selles mõttes 
olen nõus Aino Undla-Põldmäega, kes leidis 
oma 1935. aasta uurimuses, et Suburgile tõeli
selt sobivaks vormiks võinuks olla filosoofiline 
tekst.

Kuivõrd aga peaks Suburgit üldse hindama 
kirjandusliku mõõdupuuga? Ilukirjandus oli 
ainult üks osa Suburgi mitmekülgsest tegevu
sest ja seetõttu pole õige näha temas eelkõige 
(keskpärast) kirjanikku. Nagu Aino Undla- 
Põldmäe märgib, õn Suburgi õnnestumised 
kirjanduses seotud eelkõige autobiograafiliste 
tekstidega, jutustusega “Liina” ja mälestustega 
“Suburgi perekonna elulugu.” Autobiograafili
sus koos filosoofilise lähenemisega naisteemale 
õn Suburgi tugevateks külgedeks, mis ajastu 
kontekstis, olemasolevate võimaluste piires ei 
saanudki tõeliselt esile pääseda. Eesti kirjandus 
oli tollal alles algusjärgus ja kä lugejate hulk 
polnud suur, omakeelne filosoofiline žanr 
aga, mis Undla-Põldmäe järgi Suburgile kõige 
rohkem oleks sobinud, polnud veel kujunema 
hakanudki.

Suburgi aus ja otsekohene väljenduslaad ei 
sobinud kokku ajastuomase arusaamaga naise
likkusest, naiselikest voorustest. Oma ajalehe
artiklites kirjeldab Suburg (talu)naiste olukorda 
nii, nagu ta seda ilmselt enda ümber näinud oli, 
nimetades mehi mõnikord “orjaperemeesteks” 
ja naiste ülejõukäivat rügamist “orjamiseks”. See 
tõigi Suburgile meestevihkaja kuulsuse, nagu 
väidab Aino Undla-Põldmäe oma uurimuses 
Esimesed eesti naiskirjankud... (1935b, 211). 
Samas õn Suburgil olnud tegelikult terav pilk, 
märkamaks sooideoloogia suurt mõjuvõimu 
naistemaatika käsitlemisel, mil argumentat
siooni aluseks õn eelarvamustest kantud aru
saamad: “Õn ju isegi veel meie kirjanikkude seas 
mehi, kel naisterahva vaimu loomus seitsme 
pitsariga raamat õn, ja kes sellepärast kohe, kui 
üks meie soost liige mõne mõistliku sõna ava
likus seltslikus elus kirja teel ära ütelda katsub, 
karjumas õn: see õn üks mehine naisterahvas;



sel pole vähematki õrnust ega südametundmust 
enam! j.n.e. Aga seda ei tule neile meeldegi, et 
meie põllumehe naisterahvas siiamaani kõigest 
rängemad tööd meeste kõrval põllul, nurmedel, 
rehtides ja lautades ärategema õn pidanud, ja 
siiski sealjuures oma hellamaid tundmusi ära- 
kaotanud pole. Ja seal peab ta neid siis kohe 
kaotama, kui ta töö põllul, mis mitte nii mehist 
keha jõudu ei tarvita, meeste kõrvale astub?” 
(Suburg 1887,2)

Naiste olukorda käsitledes õn Suburgil 
paljuski õigus olnud: Tsaari-Venemaa osana 
olid Balti provintsid nii majanduslikult kui 
kultuuriliselt mahajäänud, võrreldes näiteks 
Põhjamaadega, ja see mahajäämus iseloomustas 
kä sugupoolte vahelisi suhteid ning naiste aren
guvõimalusi. Kä poliitiliste õiguste mõttes olid 
eesti naised muu maailmaga võrreldes tagapool: 
eesti naised said valimsõiguse alles 1920. aastal, 
aga näiteks Soome naised juba 1906. aastal. Eesti 
naiste haridusvõimalusedki ei olnud kiita: ajal, 
mil ameerika naised võisid saada juba ülikooli
haridust, oli eesti naiste jaoks kõrgeimaks kätte
saadavaks haridusvõimaluseks seesama Pärnu 
Tütarlastekool, kus käisid nii Suburg kui Koi
dula. Tartu Ülikooli võisid naised täieõiguslike 
üliõpilastena astuda alles alates 1917. aastast.

See ühiskondlik kontekst koos kultuuriliste 
eelarvamustega naiste suhtes kujundaski naiste 
igapäevast elu, mida iseloomustasid hariduse 
saamise piiratud võimalused, raske töö, naiste 
alaväärsemaks pidamine võrreldes meestega. 
Suburg nägi seda ebaõiglust ja protestis selle 
vastu. Suburgi vabastusideed, emantsipatsiooni- 
nõue, mida ta oma ajakirja Linda kaudu püüdis 
laiemalt teadvustada, olid ajastu kontekstis 
revolutsioonilised ja kä ühiskonnakriitilised - ta 
osutas ühiskonna valupunktidele (lisaks naiste 
olukorra parandamisele ja laste eest seismisele 
võitles ta kä alkoholismi leviku vastu) ja nõudis 
olukorra muutmist. Loomulikult ei meeldinud 
see meestele, kelle käes oli võim ja kes nägid 
Suburgis ning tema levitatud ideedes ohtu oma 
eelisasendile. Suburgi feministlikku argumen

tatsiooni toetas võrdlus euroopa naistega, kelle 
võimalused ühiskonda mõjutada ja oma häält 
kuuldavale tuua olid märksa suuremad. Nii õn 
ta Linda teise aastakäigu seitsmendas numbris, 
artiklis “Emancipirt!” selgitanud emantsipat- 
siooni-mõiste tähendust ja tagamaid ning 
püüdnud lahti mõtestada naiste alaväärtusliku 
seisundi põhjuseid: “Nõnda kuidas ennemuiste 
nõrgemad rahvad vägevamate omanduseks, 
pärisorjadeks langesid, nõndasamuti oli, kuidas 
teadu pärast, kä naisterahva sooga meeste vasta 
lugu. Mees võttis talt esmalt inimliku volipriiuse 
ja kui ta oma enese vaimu teaduste varal ruma
luse orjusest peästma hakkas, jättis ta naiste
rahva, oma käsualuse teenija, sellesse orjusesse. 
Seda tegi ta sellessamas põhjusmõttes, milles 
kõik pärisorja rahvad rumalad peetakse, ta 
arvas: saavad naised targemaks, ei saa nad sõna 
kuulelikult teenima, ei või meie mehed nendega 
enam oma tahtmise järele ümber käia.” (Suburg 
1888, 247) Võrreldes inglise, saksa, prantsuse 
ja ameerika naistega õn eesti naissugu alles 
“vaimu, “mancipiumi” piiris, enam kui ta juba 
“emancipiumi” äärelegi jõudnud oleks. See
pärast leiab Suburg: “Meile jääb alles see hüüd 
maksvaks: ärgake üles, Eesti naisterahvad, vaimu 
undmusest, nõdrusest, pimedusest ja vaadake, 
kui kaugele, kui kõrgesse naisterahva vaimu- 
loomus ülepea jõuda võib; hakakegi teaduste 
abitsat veerima, hakake silmi ilu ilmutuste ära
nägemiseks teadmise varal heledamaks pesema! 
Hakakem mõistust arusaamisele, tundmusi 
õigusele, kohustele, mis Jumal isi peale paneb, 
teritama! Vaadake, Soome naisterahvad, kes ju 
meie kõigest ligemad sugulased õn, käivad juba 
Amerika maa koosolekutel, mõistavad enese 
mõtteid juba mitmel maailma keelel mõjuvalt 
avaldada, ja meie ei mõista veel mitte oma enese 
suure riigi keeltki rääkida! Meil ei saadagi veel 
sellest aru, mis pärast kä naisterahvaski teisa 
keelegi õppima peab, veel vähem mõnda muid 
kõrgemaid teadusi.” (Suburg 1888,250)

Oma päevikus õn Suburg kajastanud vastu
reaktsioone Lindas avaldatud naisemantsipat-



sioonialastele kirjutistele. Päevikusissekannetest 
kumab läbi arusaam, kuivõrd vaevaline õn 
teadvustada naiste probleeme meestekeskses 
ühiskonnas, kus naiste õiguste eest seismises 
nähakse pigem ohtu valitsevale korrale kui ühis
konna arenemise võimalust: “Meeste vaimuilma 
proletariaadile pole see meeltmööda, et naiste
rahvas veidi avarama pilguga elule vaataks, et ta 
end oma kummargil küürmisasendist valguse 
poole sirgu ajaks, et ta end veidigi meeste kutsa- 
rijõugu käsu alt vabastaks, et iseseisvalt seista ja 
sammuda - iga vabama väljenduse, lause, soovi, 
kontrahti peale “Lindas” sööstab kohe kallale 
metsaelanike raevukas hord. Leht õpetagu 
üksnes õmblemist ja söögikeetmist, ärgu kõnel
gu midagi naise kohast ja õigustest ühiskonnas! 
kisavad nood, sõidavad rahva seas ringi ja püüa
vad teda kui rumalat ja ohtlikku lehe vastu üles 
ässitada, tellijaid eemale peletada.” (Lilli Suburgi 
päevik, 14. jaanuar 1888. Originaal: KM EKLA 
f 122, m 4:1; Aino Undla-Põldmäe eestikeelne 
tõlge: KM EKLA, reg. 1992/70)

Õn kahju, et Suburgi päeviku tõlge õn 
Kogutud kirjatöödest välja jäänud, selle avalda
mine oleks olnud väga vajalik ja toonud laiema 
avalikkuse ette senini vähetuntud allikmaterjali. 
Päeviku avaldamine lisanuks Suburgi käsitlusse 
uusi jooni ja murendanuks kä senist negatiivset 
stereotüüpi.

Et Aino Undla-Põldmäe õn Suburgi Kogu
tud kirjatöid nimetanud “kriitiliseks rahvavälja- 
andeks” poleks nagu põhjust ette heita kä alli
katele viitamise kohatist puudumist - tuleneb 
see ju rahvaväljaande olemusest. Siiski mõjub 
see kohati häirivalt või eksitavaltki, eriti lugeja 
suhtes, kelle teadmised Suburgist õn vähesed. 
Näiteks räägib Aino Undla-Põldmäe Suburgi 
elu käsitlevas järelsõnas perioodist, mil Suburg 
läks pärast Pärnu Tütarlastekoolis käimist tagasi 
koju, kuid ei suutnud kohaneda talutööga: “Aga 
ta ei pidanud seda tööd endale enam kõlblikuks. 
Võõrdumus ja tööd rühmavate vanemate talu
poeglikult karm suhtumine, samuti vaadete 
erinevus viis ägetate kokkupõrgeteni. “Kanna-

tusaastad kodus” õn ta seda ajajärku nimeta
nud.” (464) Ent kui hakata “Suburgi perekonna 
eluloost” otsima viiteid selle kohta, ei leia sealt 
midagi sellist, ning probleem jääb õhku rippu
ma. Selgus saabub Undla-Põldmäe järelsõnas 
alles paar lehekülge hiljem, kui ta viitab üldiselt 
Suburgi päevikule, kus õn kirja pandud Suburgi 
mälestused lapse- ja koolipõlvest. Ja tõepoo
lest, kui lugeda Aino Undla-Põldmäe poolt 
eesti keelde tõlgitud Suburgi päeviku käsikirja, 
leiame sealt põhjalikuma ülevaate ja saame 
tutvuda Suburgi enda versiooniga kõnealusest 
perioodist. Tekstist kostab läbi mitte ainult 
haritud inimese võõrdumus oma lapsepõlve
kodust, vaid kä vanemate (ema) võõrdumus 
tütrest, mõistmatus selle maailma suhtes, mida 
koolitust saanud tütar esindab, sest haritud 
inimese püüd vaimse tegevuse ja eneseteostuse 
poole võib talupoeglikus kontekstis tunduda 
arusaamatuna.

Huvitav õn võrrelda Undla-Põldmäe 
nüüdses järelsõnas antud hinnangut Suburgile 
ta poole sajandi taguse Suburgi käsitlusega, 
kus õn rõhutatult esile toodud Suburgi ande 
filosoofiline olemus. Seejuures viitab Aino 
Undla-Põldmäe Suburgi loomingu autobio
graafilisele ja (seetõttu) naiselikule laadile, 
leides ta loomingust “naistele omistatud erisusi, 
enamikus just puuduste hulka arvatavaid”, mis 
võivad kahtlema panna Suburgi ilukirjandusli
kes võimetes (Undla 1935b, 230). Samas loovad 
Suburgi memuaarilikud kirjutised, kuid eriti ta 
filosoofilised arutlused, mis tavaliselt naiselikule 
andele õn kättesaamatud, hoopis teistsuguse 
pildi: “Ja näib, et siin ongi Suburgi õige ala. 
Nende jõulise naturalismini ulatuv sõnastus, 
karedasõnaline pildikus, julged võrdlused, tun
nustavad autori suurt tundejõudu ja fantaasia- 
elavust. Ja peaaegu julgeks väita, et naturalistlik 
kirjandusvool olnukski Suburgi õige ja võltsi
matu ande vabastajaks ... Ta ande iseärasus õn 
veelgi intellektuaalse ande ülekaal, nagu selgesti 
ilmneb “Lindas”, võime anda talle veelgi esimese 
naisfilosoofi hüüdnime.” (231-232).



Omapärane õn kä jutustuse “Linda” käsitlus 
Aino Undla järgi: ta nimetab “Lindat” filosoo
filiseks romaaniks, mis meenutab oma laadilt 
Platoni dialooge; üksikute tegelaste suhu õn 
pandud terved ajakirja “Linda” artiklid, “autor 
õn kokku võtnud kogu oma elu maailmavaa
telise mõtiskluse” (Undla 1935b, 217). Samas 
muudavad arutlused “Linda” igavaks ja veni
vaks, pealegi tõi töö autorile pahandusi kasu
tütre Anna Wiegandt-Lammase talus, mille olu
korda ta oli kujutanud (Undla 1935b, 218). Kä 
jutustuse “Leeni” analüüs õn Kogutud kirjatööde 
järelsõnaga võrreldes filosoofilisema rõhuasetu
sega, seostades Suburgi ideid Kanti kategoorilise 
imperatiiviga: “[Leeni] lõpumoraalis kohtame 
Kanti kategoorilist imperatiivi: kelleltki ei tohi 
võtta vaba arenemisõigust (nagu teevad emad, 
kasvatajad, mehed). Tõeliselt vaba õn see, kes 
vabatahtlikult allub oma kohustistele, mitte see, 
keda selleks sunnitakse” (Undla 1935b, 209).

Aino Undla leiab, et Suburgi ilukirjandus
lik anne ei saanud areneda õiges suunas ja kä 
sotsiaalsete olude piiratus ei võimaldanud vaba 
arenguvõimalust. Ning üldistavaks kokkuvõt
teks kogu Suburgi tegevusele kirjutab Undla 
oma uurimuse lõpus: “Ja selle tigeda “vana Lilli 
Suburgi”, keda arusaamatused nii vintsutanud, 
kogu elu juhtmõtteks õn ratsionalistlikust 
usukäsitusest, idealistlikust filosoofiast, posi- 
tivistlik-realistlikest sugemetest kogutud suur 
inimarmastus. Võitlus rõhutute eest, kelleks 
õn ennekõike naine, aga kä kõik vaesteklassi 
liikmed. Ta viimased avaldised vastavad ta mili
tarismi halvustust, ta püüdlust suurema inim
likkuse, klassivaenuvaba kultuuri poole. Polnud 
seni niikaugele jõudnud Eestis veel ükski naine, 
kä Koidula mitte, kelle maailmavaatelised huvid 
piirdusid peamasti ainult isamaa-küsimustega 
ning - kellest õieti tõeliselt filosoofiline ala jäi 
leiutmata. Aga kä ainult üksikud mehed võisid 
hoobelda nii vabameelse maailmavaatega, nii 
tormilise inimarmastusega.” (Undla 1935b, 
227) Võib ainult imestunult küsida, miks Aino 
Undla-Põldmäe õn oma järelsõnas loobunud

Suburgi loomingu ja tegevuse sellisest tõlgen
dusest, taandades ta mõtlejast (peamiselt) kirja
nikuks, ajakirjanikuks ja tütarlastekooli rajajaks. 
Seda enam, et see poole sajandi tagune tõlgen
dus osutus üllatavalt asja olemust tabavaks: 
kui lugesin käesoleva arvustuse jaoks Suburgi 
ajakirja Linda esimesi aastakäike, hämmastas 
mind Suburgi vaadete tänapäevasus, avar pilk ja 
filosoofiline lähenemisnurk.

Õn kahju, et Suburgi Kogutud kirjatööde 
järelsõnades õn Aino Undla-Põldmäe jäänud 
oma üldistustes traditsioonilisemale pinna
le. Ta tunnustab Suburgit kui oma ajast ees 
olevat mõtlejat, naiste õiguste eest võitlejat, kes 
mõttekaaslaste puudumise tõttu jäi üksikuks 
hüüdjaks hääleks ning pidi seetõttu taluma 
karmi kriitikat ja pilget. Kõlama jäävad kä 
väited Suburgi raskest elust üksiku naisena ning 
Suburgi vanaduspõlve kibestumusest käsikirja 
jäänud poleemilistes sõnavõttudes. Aino Undla- 
Põldmäe rõhutab, et Suburgi üleminek, “mur
dumine” ühest kultuurist teise õn varju jäänud 
ning kogu Suburgi tegevust tuleks mõista nende 
väärtuste kontekstis, mida ta eesti kultuuri
ellu tõi (479-480). Kuigi nende järelduste ees
märgiks õn vabastada Suburgi käsitlus sellest 
põhjendamatult kriitilisest hoiakust, mis alates 
Anton Jürgensteini kriitikast õn kultuuritead
vuses domineerinud, ei lisa need tõdemused 
Suburgi uurimisse midagi uut, võrreldes Aino 
Undla seitsme aastakümne taguse käsitlusega. 
Tundub, et nõukogude aja pitser õn oma jälje 
jätnud mitte ainult uurimistöö sisusse, vaid kä 
väljenduslaadi, kus õn püütud ettevaatlikult 
ümber sõnastada varasemaid, tänaseski kon
tekstis värskena tunduvaid väiteid ja tõdemusi. 
Muidugi õn kä võimalik, et aastate tagant vaa
dates õn Aino Undla-Põldmäe kriitiliselt ümber 
hinnanud oma varasema uurimistöö tulemusi. 
Kuivõrd aga oli ta käsutuses uusi allikaid, võr
reldes oma 1935. aasta uurimusega? Kogutud 
kirjatööde järelsõnade põhjal muljet uutest alli
katest siiski ei jää: Suburgi päevik õn olnud Aino 
Undla käsutuses juba alates 1935. aastast, mil see



jõudis Eesti Kultuuriloolisse Arhiivi, samuti kä 
Suburgi kirjavahetused ja muud käsikirjalised 
materjalid. Nagu näitavad Eesti Kultuuriloolise 
Arhiivi protokollides kajastatud uurimistee
mad, õn Aino Undla tegelenud Suburgi uurimi
sega põhjalikumalt kä 1930-te aastate II poolel: 
ta õn uurinud nii Suburgi maailmavaadet kui 
ajakirja Linda, samuti õn ta andnud EKLA-le 
üle Suburgi käsikirjalisi materjale.

Lilli Suburgi elu ja tegevust tuleks uuesti 
uurima hakata tänasest perspektiivist, raken
dades neid vaatenurki ja käsitlusviise, mis 
praegu õn võimalikud. Suburgi roll ja koht 
võiksid paista uues valguses nüüd, mil enam 
ei kammitse nõukogudeaegsed stereotüübid ja 
rahvusluse ideoloogilised mudelid. Avaldatud 
tööde kõrval tuleks kindlasti uurida allikma
terjale: Suburgi päevikut, kirjavahetusi, kä vähe
seid avaldamata käsikirju jmt., sest tegelikult õn 
Suburgiga seoses mitmeid selguseta asjaolusid. 
Samamoodi oleks mõeldav avaldada Suburgi 
Kogutud kirjatöödele järg, kuhu oleksid koonda
tud ta artiklid ja päevik. Suburgi retseptsiooni 
tänase seisuga näitab hästi Kogutud kirjatöödele 
osaks saanud vastukaja: arvustused ilmusid nii 
Postimehes, Sirbis kui Eesti Ekspressis, ent need 
õn siiski üles ehitatud olemasolevale suhte
liselt stereotüüpsele narratiivile, mis käsitleb 
Suburgit eelkõige kirjanikuna, jättes ta tegevuse 
teised aspektid varju. Rohkem tähelepanu tuleks 
aga pöörata Suburgi ühiskondlikule tegevusele, 
ajakirjanduslikule tööle ja tütarlastekoolile, 
mis omas ajas olid teedrajava tähtsusega. Õieti 
tundubki, et Suburgi roll oli neis valdkondades 
olulisem, kui puhtalt kirjanduslikul alal, sest ta 
tütarlastekooli mõju ulatus kasvandike kaudu 
ilmselt sügavale ühiskonnaelu kihtidesse. Hari
tud (talupere)naise rolli oma elu kujundamises, 
majapidamises ja laste kasvatamises ei tohiks 
alahinnata: käitumispraktikad, arusaamad ja 
väärtushinnangud, mida igapäevaelu kultuuri 
kaudu vahendatakse, kujundavad paljuski ini
meste mõttemaailma ja hoiakuid, sedakaudu 
aga kä naistele avanevaid võimalusi. Suburgi

tütarlastekoolist said tüdrukud ju peale hea 
hariduse, mis võimaldas neil kä iseseisvalt, 
näiteks õpetajana, leiba teenida, kaasa kä 
naist väärtustava suhtumise: kinnituse sellele, 
et naisel õn vajadus ja õigus haridust saada, 
et naine õn inimesena mehega võrdväärne ja 
temalgi õn õigus eneseteostusele. 19. sajandi 
lõpu Eesti oludes oli sellise hariduse võimalus 
harukordne ja seda enam hinnatav.
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ning regilaulu käsitlevais väljaandeis. Osalenud 
mitmetel välitöödel ja regilaulukäsikirjade 
digitaliseerimisprojektis.
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jutised hõlmavad laia valdkonda, strukturaal
lingvistikast semiootikani ja psühhoanalüüsist 
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lõpetamas doktoritööd teemal “Keha ja identi
teet Aino Kallase, Virginia Woolfi ja Anais Nini 
päevaraamatuis”. Tema põhilised uurimistee
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Õpingute Keskus, kus õpetab välisüliõpilastele 
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Ülikoolis germaani-romaani filoloogia osakon
nas inglise keele ja kirjanduse lektorina ning õn 
samas kä Põhja-Ameerika Uuringute Balti Kes
kuse tegevdirektor. Raili Põldsaar õn õpetanud 
mitmeid soouurimuslikke kursusi ja tegelenud 
feministliku temaatika tutvustamisega eesti 
avalikkuses.

Tiina Raitviir (PhD) õn Tallinna Peda
googikaülikooli soouuringute lisaeriala koor
dinaator ja üks õppejõude. Ta õn lõpetanud 
Tartu Ülikooli majandusgeograafina ning 
töötanud sotsiaalgeograafi ja sotsioloogina nii 
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Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) 
registreeriti mittetulundusühinguna 1997. a. 
aprillis. ENUT-i eesmärk õn süvendada arusaa
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veebruaril 1999. a. konverentsiga “Eesti naised 
poliitikas” eelnes mitu aastat vabatahtlike tööd, 
planeerimist ja toetuste kogumist.

Oma lühikese ajaloo jooksul õn ENUT 
komplekteerinud mitmekülgse naisuurimust 
käsitleva raamatukogu, millele panid aluse 
Kanada Ontario provints, Eesti Abistamis
komitee ning Kanada Womens Issues Project.

Tänu Tallinna Pedagoogikaülikooli toetu
sele õn ENUT-il kontori- ja raamatukoguruum 
ülikooli peahoones, samuti internetiühendus.

Mitmete toetajate, nagu Euroopa Liidu 
PHARE demokraatia makroprogrammi, Norra, 
Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritan
nia, Saksa ja USA Eestis asuvate saatkondade, 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arengu
programmi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
ning Norra Välisministeeriumi (koostööprog
ramm Kesk- ja Ida-Euroopaga) panus õn teinud 
võimalikuks ENUT-i videokeskuse, kodulehe
külje ja andmebaaside loomise, eesti- ja inglis
keelse uudistelehe väjaandmise ning seminaride 
ja konverentside korraldamise.

ENUT-i raamatukogu ja konverentside 
külastatavus annab tunnistust eesti naiste ja 
meeste suurenevast huvist nende elu mõjuta
vate sooga seotud tegurite vastu. Seega õn alust 
arvata, et õn oluline ja vajalik välja anda eesti 
nais- ja meesuuringute ajakirja. Ajakiri õn foo
rumiks, kus saab kriitiliselt analüüsida soorolle 
kaasaja ühiskonnas ja diskuteerida sügavuti 
eesti ühiskonnas toimivate soorollide üle.

Women and literary history: 
the known and unknown 
Ilmi Kolla

Eve Annuk
The story of Estonian literature has been 

studied very little from the gender aspect and 
little attention has been paid to the roie of 
female authors. In the writings about literature 
rarely has it been analysed how the author is 
described, how the narrative about the authors 
biography is created, and to what extent are 
these studies ideologically shaded. During the 
Soviet period - especially at the time of Stalin - 
literature was Under strong ideological control. 
In addition to direct censorship which made 
it impossible to write about certain authors, 
indirect mechanisms were at work, also, which 
determined whether an authors life and works 
would be published. The female author had to 
consider, also, the gender ideology which forced 
her life and works to be presented according to 
the approved stereotype of femininity.

The article analyses the way female authors 
were presented in Estonian literary hisstory by 
using the poet Ilmi Kolla (1933-1954) as an 
example. The texts written about Ilmi Kolla and 
her works are analysed critically and interpreted 
anew õn the basis of archival material. The 
analysis considers how the authors biographical 
narrative is constructed, what aspects have been 
omitted, and how does it fit the understanding 
of femininity at that time, or the Soviet gender 
ideology.

Ilmi Kollas Creative period occurred at the 
height of Stalinism, which influenced strongly 
her poetry and its publication possibilities. Due 
to her early death, no collection of her poetry 
appeared during her lifetime (two volumes



of selected poetry appeared posthumously) 
although many of her poems appeared in 
journals. Her work had broad appeal and was 
popular, because she was talented and seen as 
a dissenting voice of her time. The pressure 
mechanisms of the time did not allow her to 
publish ideologically non-conforming poetry 
and, therefore, most of her poems are in 
manuscript form. As an author, Kolla made 
a distinction between poetry written for a 
living (to have money), and for herself. Such a 
situation was caused by the Stalinist policies for 
paying writers, which guaranteed in the post- 
war years of poverty a large payment to authors 
who wrote ideologically correct works.

Ilmi Kolla is given a modest roie in the 
hisstory of literature and her persona and works 
have been presented one-dimensionally. Texts 
about her have been written according to the 
demands of Soviet ideology. Kolla as a female 
writer is a good example of how the canons of 
Soviet Estonian literature have been created and 
how they have been labelled in terms of gender.

Girls’ and physicians’ 
perceptions of the causes 
and existence of eating 
disorders
Katri Eespere
The article is a summary of the author’s 

baccalaureate thesis and it looks at the causes 
and existence of eating disorders. It describes 
briefly the five prevailing theoretical models, 
which are woven together with the empirical 
data õn the causes, existence, and medical 
treatment of eating disorders obtained from 
girls with eating disorders and physicians 
treating the condition.

The author does not approach the disorder 
as a psychological problem, but as a social 
problem which has its own developmental 
history. The empirical data obtained through

interviews is analysed qualitatively õn three 
levels (external, primary group, and internal), 
which makes it possible to approach the causes 
of eating disorders from different sides and to 
emphasise their interdependence.

The author focuses õn describing the external 
and internal factors. The external level looks at 
the way in which girls with eating disorders and 
physicians perceive societys values, media and 
lack of awareness in the development of eating 
disorders. Õn the internal level, the author 
analyses the girls’ identities and aspects tied to 
their personality.

At the end, the author offers her ideas õn 
how to arrest the spread of eating disorders and 
to prevent its occurrence.

Use of time in Estonia and 
Europe through a gender 
lens

Malle Järve
The article explains the differences in the 

use of time between Estonian working men and 
women in the European context. The Estonian 
Use of Time study conducted in 1999-2000 
is the empirical material used in the article. 
The comparative analysis indudes eight other 
European countries where same studies were 
conducted in 1998-2001.

The results show that although mens 
working hours are longer than womens, õn 
the whole, womens unpaid work at home is 
significantly greater than mens and they have 
less free time than men during a lifetime. The 
study dismisses the widely held myth that men 
in Estonia lead a more stressful life than women. 
Estonian mens total workload (paid and 
unpaid) is considerably smaller than womens 
and as a result, they are in a much better 
position than women to organize their daily life. 
They have greater opportunities to spend time 
õn leisure, hobbies and personal interests.



This is very evident when comparing the 
data to the findings in developed European 
countries. With respect to gender inequality in 
everyday life Estonia resembles the other post- 
soviet countries and has the least resemblance 
to her Nordic neighbours with whom we often 
want to identify.

Mens position of power is also shown by 
the use of time. The principal reason for gender 
inequality in everyday life is the traditional 
roie model, which is deeply rooted in Estonia 
to this day. Neither side disagrees about that, 
not even the Estonian women themselves. And 
although positive moves toward a more flexible 
roie model can be seen in attitudes, changes in 
practice are slow.

As lõng as womens double workload is 
considered normal by the Estonian society, 
amelioration in gender inequality can not be 
hoped for. At the same time, it is clear that 
by moving toward a gender balanced Estonia, 
which would make it possible to use women’s 
and mens potential more fully, the whole soci
ety would benefit.

The worid of Seto womens 
autobiographies
Andreas Kalkun
The autobiographical songs of Seto women, 

collected during the 1920s and 30s are analysed 
in this article. The autobiographical worid is 
manifested through the texts written by 24 
women. The life story improvisations are seen 
as sources of micro-history. Family life and 
the womens religious beliefs in the songs are 
analysed. The womens intimate confessions 
render it possible to learn about womens 
position in the family hierarchy, their status, 
and different roles as a sexual being.

Seto women’s life stories cannot offer 
much to researchers who have sought mythical 
fragments hidden in folklore or men’s epics 
originating from ancient times. The author

tries to free Seto womens improvisations 
from negative slogans and to treat their texts 
synchronously. The author looks at the texts as 
being complete and the only forms of expression 
possible at the time of their creation, without 
belittling the writers as purely objects of recall 
or adapters of an ancient traditions remnants. 
Improvisations of songs are very valuable to 
researchers who want to learn something about 
their writers and their time. One can hear from 
Seto womens songs silenced womens voices 
and see how women reflect the lives in which 
they believe, and how they believe, and what 
was the social environment during their time.

Women s time
Julia Kristeva
Published: Julia Kristeva, Le temps des 

femmes. - Les Nouvelles Maladies de Värne. 
Fayard, Paris, 1993,243-270.

Claiming and disclaiming the 
Body in the Early Diaries of 
Virginia Woolf, Anais Nin 
and Aino Kallas
Leena Kurvet-Käosaar
Autobiographical practices, as carried out 

and conceptualized in the twentieth century, 
have, to a great extent, chosen to ignore the 
questions of the body. The Cartesian mind/ 
body separation placing women into the latter, 
culturally negatively encoded category, has 
historically resulted in a textual neutralization 
or a “writing off” the body in autobiographical 
texts authored by women and can, in many 
cultures even nowadays be seen as necessary 
strategy women autobiographers for claiming 
any ground for authority. However, I would 
argue, that at the same time, texts submitted 
to such neutralizing strategies gain certain 
palimpsestic qualities that reveal the body as a



locus of meaning and a shaper of subjectivity.
My presentation that focuses õn the early 

diaries of three women writers of the first 
half of the twentieth century inhabiting vastly 
different cultural spaces - Virginia Woolf 
(1882-1941), Aino Kallas (1878-1956), and 
Anais Nin (1903-1977) -explores the textual 
presence and absence of the body as basis of 
autobiographical identification, the relationship 
between the public and private bodies and the 
traces of body politics in the diaries. The early 
diaries of the three writers, covering the period 
of adolescence to womanhood, in my opinion, 
offer interesting insights into the bodily 
processes of gendered identity-construction. 
Underlying my investigation is also a more 
general question of whether the diary as a 
more loosely conceptualized and perhaps 
also more “fluid” type of autobiographical 
practice could offer richer and more diverse 
possibilities for writing the body as other kinds 
of autobiographical genres and practices.

Pluralism in the theory 
of knowledge: Helen 
E. Longino s socio- 
epistemological resolution 
of the conflict between 
traditional rationalism and 
sociological relativism

Endla Lõhkivi
The well-known author in feminist theory 

of knowledge, Helen E. Longino, suggests in 
her book, The Fate of Knowledge, a resolution 
to the long-standing knowledge wars, as they 
are sometimes called, between sociologists 
and philosophers about knowledge. An exact 
diagnosis of the causes of the “war” is the 
basis for the resolution. Longino suggests 
contradistinguishing the rational for the social. 
Philosophers are inclined to over-rationalise

scientific knowledge while sociologists place 
excessive emphasis õn the social and contextual 
aspects. The solution would be a social theory 
of knowledge in which this conflict is overcome. 
In the construction of such a theory Longino 
considers it essential to separate clearly the 
different aspects of the concept of knowledge. The 
basic mistake of the warring parties is that they do 
not distinguish between the content of knowledge 
and the process of acquisition of beliefs, and as 
a consequence, if someone has, for example, a 
non-monistic view about the content of a subject, 
he is automatically assumed to be a relativist, 
which is tied to socialisation. Longino shows 
that non-monistic ontology can be combined 
with the non-relativistic justification and non- 
individualistic knowledge approach. It is possible 
to agree with the latter argument, but errors 
can be found in Longino’s criticism of the over- 
rationalisers and socialisers and one could ask 
whom is she mediating. Could these opponents 
be an invention? Likewise, the suggestion leaves 
without solution the problematic relationship 
between local and universal epistemology, 
especially in the realm of standards.

Visual Pleasure and Narrative 
Cinema
Laura Mulvey
This article was first published in Screen, vol. 

16, no. 3 (1975), pp. 6-18. 
www.screen.arts.gla.ac.uk.

Linguistic manifestations 
of gender in Emil Tõdes 
“Border State”

Riitta-Ilona Märka
Using Emil Tode’s novel, Border State, the 

article looks at gender aspects in language 
and the changes that occur when translated 
into another language. To a great extent, the



novel is constructed õn the absence of gender 
category in Estonian grammar. Since it is 
generally absent also in English (except for 
the third person pronoun and other limited 
instances), it is interesting to see if the multiple 
meanings contained in the original text appear 
also in translation. The story is written in first 
Person and, therefore, it is possible to preserve 
the ambivalence of the story teller’s identity in 
the English text as lõng as it exists in the Esto
nian. As a theoretical background, the article 
gives õn overview of the ties between gender 
and language, and it contains the basic gender 
considerations at work in translations.

The analysis discloses the significant 
differences that result in the original and 
translated texts, especially regarding the 
essential nuances in the original, such as 
gender ambivalence and neutral expressions. 
The translator has opted, for the most part, 
to use the generic masculine pronoun in cases 
where gender is undefined. In addition to the 
diminution of neutrality, the multiple meanings 
of a word are affected. As a result, the meaning 
in the original is distorted in several instances 
and is in conflict with the intended general 
impression. Likewise, numerous cultural- 
specific expressions as well as simpler language 
construction create problems.

The gender identity of the protagonist in 
Border State cannot be classified, because it is 
ambivalent. Since such gender ambivalence 
has not been generally accepted in our culture, 
it can be considered one of the reasons for the 
problems encountered by the translator.

The educational roie of the 
magazine Siluett during its 
publication in 1958-1963

Loone Ots
The article focuses õn analysing the 

educational roie the fashion magazine, Siluett,

had during the first five years of its publication. 
The analysis aims to show how Siluett 
functioned not only as provider of new fashions 
to the public, but also as society’s educator and 
reflector of Western aesthetics, which had been 
repressed since the war, through its educated 
and businesslike staff. Siluetfs high profile 
developed during the post-Stalinist break from 
socialist-realism aesthetics and style, in which 
the magazine itself actively participated. Most 
of the educational assignments were addressed 
in hidden form, offering new aesthetic values 
in an indirect way as, for example, background 
material. Instructions in etiquette and hygiene 
were possible due to good contact with the 
reader, primarily via the mailbox. The article ties 
the analysis of Siluetfs material into a fashion 
and socio-semiotic paradigm. In order to show 
the conditions Under which Siluett developed, 
the author gives a brief account of two pre- 
Siluett Soviet Estonian fashion magazines and 
their political message.

Ideology in the early period of Siluett is 
studied - the Party roie in the articles and 
questions of socialist and Western fashions. 
The author is especially interested in the new 
directions that Siluett engendered during the five 
years - innovations in fashion canons, staging 
of fashion photography and its metamorphic 
meaning, interactivity and concentration õn 
a variety of topics related to educating the 
reader, such as a garmenfis suitability for the 
wearer, caring for ones body, skin, hair, hands, 
instructing men and youth, and writings õn the 
history of fashion.

In summation, the analysis confirms that 
Siluett was at the end of the 1950s and beginning 
of the 1960s a publication rich in cultural topics 
and information, and demanding of the reader. 
It offered a wealth of reading material to women 
of all ages and it appealed to men, also. The large 
number in which it was issued and its Russian 
language edition attest to the fact that its 
message went beyond Soviet Estonias borders,



where it found acceptability. This, in turn, made 
it possible to publish an even more courageous 
edition of Siluett during the second half of the 
1960s, one that concentrated more õn youth 
and youth fashions.

Shifting Identities: Simone de 
Beauvoir^ The Second Sex 
in Estonian translation

Raili Põldsaar
Feminism has been largely invisible 

in Estonian public discourse and very few 
feminist texts by women thinkers have been 
published. The few existing works, therefore, 
bear the heavy burden of representing feminist 
- or even female - thought as a whole in our 
culture. Simone de Beauvoir^ The Second Sex 
was the earliest of the translations (published 
in 1997), and it remains the most Central 
feminist text available to the Estonian reader. 
However, the translation suffers from serious 
flaws that damage the scholarly standing of 
the text, above all. The Second Sex has been 
abridged primarily at the expense of references 
to other thinkers, which makes it impossible to 
follow de Beauvoir^ personal genealogy or to 
appreciate the dialogue with the existentialist, 
Marxist and psychoanalytical thought of her 
time. De Beauvoir^ treatment of biology, 
sexuality, history and myth are simplified and 
receive a more masculine bent than in the 
original. There are, however, relatively fewer 
omissions in sections that deal with domesticity 
and marriage while significant silences appear 
in sections that concern lesbianism and 
prostitution. Furthermore, the editing leaves 
the text uneven and, at times, incoherent. The 
problems result probably from ignorance rather 
than from a conscious attempt to produce an 
interventionist translation or to de-ideologise 
de Beauvoir. Yet, this does not reduce the 
potential damage the book could cause. Since

it is unlikely that a new translation would be 
produced in a small country Eke Estonia, the 
misrepresented book wiil continue to have a 
potentially negative effect õn the reception of 
feminist thought in general. It is only to be 
hoped that other critical scholarly literature 
would lead to a more authentic appreciation of 
de Beauvoir.

Women as business leaders
Tiina Raitviir
The article aims to explain what proportion 

of the TOP companies listed in 2002 by Äripäev 
(the business daily) had women as directors 
or owners, and how good is the business run 
by women in comparison to those headed by 
men. In addition to the information from the 
above source for the year 2001, which indudes 
the names of the leaders making it possible to 
determine the sex of the subject, the author 
used as complementary material the results 
of the sociological study õn equality and 
entrepreneurship, conducted by Iris Pettai and 
Ivi Proos in the spring of 2003.

The analysis showed that very few women 
head Estonia’s largest firms and corporations. 
Among the largest Estonian companies (TOP 
500) about 4-6% had women chief executives, 
the TOP companies in the counties had 5-10%, 
and about 14% in a miscellaneous variety of 
business enterprises had women at their helm. 
The business worid is strongly segregated by 
gender. Companies headed by women have 
fewer employees than those headed by men, and 
their net income, profit, and võlume of business 
are smaller. Võlume of business and profit for 
1999-2001 grew slightly faster in the companies 
headed by men in comparison to those headed 
by women. Female leaders are more frequently 
in those companies which have only female 
owners, or which have women among the 
owners. Very often, the female owner is also the 
companys director. Male owners prefer male



directors. A Corporation or the State appears to 
be more neutral about the gender of the director 
than does a privately owned company.

The analysis does not explain the causes 
behind the disadvantageous situation of the 
companies headed by women that the analysis 
of Äripäev s TOP revealed.

From the perspective of social Capital, 
the inclusion of women in such small 
numbers reduces a woman’s opportunities for 
development and, thereby, also societys social 
Capital. Consequently, society’s social fibre is 
weakened.

The women themselves identified three 
major difficulties õn the road to heading a 
business. Combining work and family headed 
the Iist, followed by fear of failure and the 
necessity to be better than men in order to 
achieve an equal position. The views that a 
woman must devote herself only to home and 
family and that a male leader is better than a 
woman have started to change among both 
women and men.

How did women become 
witches in the Old World 
mythologies, demonologies 
and jurisprudence?
Tiina Vähi
The article refers to numerous belief- 

mythological and philosophic-theological 
material that have created a demonic 
stereotype of the woman in the Old World 
mythology, which became female witches in the 
demonological tenets and court cases of the läte 
Medieval Period and early Modern Period.

The article is divided thematically into 
two parts. In the introductory theoretical part 
is presented the thesis that the tradition of 
perceiving the woman as a witch is based õn her 
being “different” from man, and thus possessing 
negative and marginal qualities. A woman’s

body is determined to be anomalous, “a broken 
vessel”, and unclean according Mary Douglas’s 
theories õn anomaly, cleanliness, vileness of 
womens bodies in superstition. The other 
focus is õn placing the woman’s body õn the 
borderline, between symbolic order and chaos 
in metaphysics, and according to the French 
feminist Heilne Cixous, the French-Bulgarian 
linguist and psychoanalytic Julia Kristeva, 
and feminist Toni Moi thus marginalising the 
woman culturally and socially. The analysis 
gives examples of the dualistic traditions in Old 
World thought (Aristotle, Plato, St. Augustine, 
Paracelsus), mythologies and folk superstitions.

The greater part of the article addresses 
the stereotype of a she-witch in demonologies 
and court trials. Malleus Maleficarutn (1487) 
is analysed as a demonological treatise that 
created a new witch-myth that was dominated 
by misogyny and sexism, and which had as its 
metaphysical backdrop the oid myth about the 
woman being a representative of evil chaos. 
The philosophic-theological renditions of 
the incompleteness of woman originating in 
antiquity are also analysed.

The part that addresses witch trials in courts 
mentions the most significant stereotypes of 
she-witches and looks at the socio-political 
reasons and metaphysical explanations for 
women being tried as witches. The author 
thinks that the basis for regarding the woman 
as a witch over the ages has been man’s 
fear of her different sex and for that reason 
negative qualities have been ascribed to her. By 
emphasising the latter, myths and metaphysical 
explanations have emerged that call the woman 
“a witch”.
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ordinator for the gender studies minor at 
the Tallinn Pedagogical University and one 
of the lecturers. She holds a Ph.D. from the 
University of Tartu and has worked in the 
areas of social geography and sociology at 
scientific institutions and other institutions of 
higher learning. She has researched elections 
and political parties in Estonia’s transitional 
period from a political, sociological, and 
geographical perspective, from which emerged 
for her study the roie of women in public life.

Tiina Vähi is a graduate of the University 
of Tartu where she studied folklore as an Esto
nian philologist. She has also studied folklore, 
cultural anthropology and superstitions 
at the University of Helsinki, where she is 
currently a doctoral candidate while at the 
same time studying for a doctorate at the 
theological school of the University of Tartu. 
Her Ph.D. thesis is õn Estonian werewolf 
superstitions. She has been a lecturer of 
cultural anthropology at the University of 
Tartu and currently lectures at the University 
of Helsinki. Her research focuses õn the ties 
between folk superstition and witch trials, folk 
superstition and neo-Satanism, flamenco and 
gypsies.



About ENUT

The Estonian Women’s Studies and Resource 
Centre, known Under Estonian acronym ENUT, 
was registered as an NGO in April, 1997. The 
Centre was officially opened õn February 4,1999 
at the Tallinn Pedagogical University. Its aim 
is to promote better understanding of human 
rights, and to support the democratic process 
by encouraging gender equality, cooperation 
among men and women in all aspects of life, and 
the empowerment of women.

During its short history, ENUT has devel- 
oped an extensive library, thanks to donations 
from the Government of the Province of 
Ontario, Canada, the Estonian Relief Commit- 
tee in Canada, and the work of the Canadian 
Womens Issues Project.

The Tallinn Pedagogical University has pro- 
vided space and Internet Service õn its premises 
for the Centre. Other donors, most notably the 
European Union PHARE Democracy Pro
gramme, the Embassies of Germany, Norway, 
Canada, Finland, Netherlands, Great Britain, 
Sweden, UNDP, the Nord ic Council of Minis- 
ters, and the Norwegian Foreign Offices Pro
gramme of Cooperation in Central and East- 
ern Europe, made it possible for us to develop 
an audio-video center, to issue a newsletter in 
both Estonian and English, and to establish a 
homepage and databases.

ENUT has organized well-attended confer- 
ences and seminars õn a wide variety of subjects.

Evidence of growing interest, based õn 
attendance at the conferences, visitors to 
ENUT, and borrowers of books from ENUTs 
library gave reason for ENUT to decide that 
the time is ripe for launching an Estonian 
journal of womens studies. The journal wiil be 
the forum in which critical analyses of gender 
roles in contemporary Estonian society are 
presented.

06 aBTopax

3Be Ahhvk 3ainHTnaa MamcTepcKyio 
AHCcepiauHio tio cnepHaabHocra «scTOHCKaa 
/iHiepaiypa» b TapiycKOM yHHBepcmeTe (1999r.) 
H Ha AaHHblft MOMeHT HB/IfleTCfl HayHHbIM 
coTpyflHHKOM b 3ctohckom KyabTypoaoraaecKOM 
apxMBe. HaaHHaa c 2000 roaa, 3Be AHHyx 
- flOKTopaHT TapiycKoro yHHBepcHTeia. PaöoTaaa 
Hää npoöaeMOH reHaepHoro acneKTa b sctohckoh 
/iHTepaType (MarncTepcKaa aHCcepTanna “Tckct 
h noa. reHaepHbie acneKTbi b coBpeMeHHOH 
3CTOHCKOH aHTepaiype»). TeMOH nacToainero 
HccaeaoB aHHa aBaaeTca KyabTypoaornaecKHH 
KOHTeKCT coBeTCKoro nepHoaa, a TaK>Ke acH3Hb h 
TBopaecTBO HabMH Koaaa.

Käiw Sacnepe 3aKOHHnaa Sctohckhh 
ryMaHHTapHbiH HHCTHTyT no cneHHaabHocra 
«couHoaoraa». B paöoTe Ha cowcKaHHe cieneHH 
öaxaaaBpa OHa paccMaTpHBaaa coBpeMeHHbiü 
naeaa KpacoTbi h BanaHne HopMaraBHOH 
CTpofiHocTH Ha 3ctohckhx >KeHUtHH. IlyöaHKOBaaa 
CTaTbM, nocBautenHbie TeMamKe paccipoftCTB 
rnnaHHa. PaöoTaaa npoeKTHbiM pyKOBOflHTeaeM 
b Sctohckom ueHipe reHaepnbix HccaeaoBaHHH. 
Ha aaHHbift MOMeHT paöoiaeT b connaabHOM 
MHHHCTepcTBe accHdeHTOM pyxoBoaHTeaa 
npoeKTa no npeceaeHHio ToproBan aioabMH h 
npocTMTyn,HH.

Manne HpBe 3autHTnaa MarnciepcKyio 
aHccepiauHK) b TapiycKOM yHHBepcnieTe 
no cnennaabHocTH «conHoaorna» (1994r.) h 
aBaaeica nayaHbiM coipyaHHKOM b HHCTHTyie 
eBponccaeaoBaHHH. PaHee paöoTaaa connoaoroM 
h aeKTopoM b TaaaHHHCKOM neaarornaecKOM 
yHHBepcmeTe h hhmx nayanbix yiipe>KaeHHax. 
CoBepmeHCTBOBaaacb b oöaacra nccaeaoBaHHH 
KyabTypbi b nccaeflOBaiea bCKOM ueHTpe coBpe- 
MeHHOü KyabTypbi npn YHMBepcHTeTe lOBacKioaa 
(Jyväskylä). OcHOBHbie HanpaBaeHiia paöoTbi



- COllHOHOrHfl CBOÕOAHOrO BpeMeHM, H3MeneHMfl 
b 06/iacTH noTpeö/ieHHB Ky/ibTypbi h mennH. 
KpoMe BbimeynoMHHyTbix oö;iacTeil, Man^e 
flpBe TaK)Ke 3aHHMa^acb nyöJiHKauHeji ciaieft o 
BocnpHBTMM flHTepaTypbi b Ky/ibTypo/iorHMecKOM 
acneKTe h cocTaBTieHHeM KHHm o no/ioaceHHH c 
paBuonpaBMeM no/ioB b 3ctohhh.

AiiApeac KajiKyH 3aiHHTiüi MarHCTepcKyio 
AHccepiauHK) b 2003 roAy, b TapTycKOM 
yHHBepcmeTe, no cnepHa/ibHocTH <octohckhh h 
cpaBHHTe;ibHbitt4>o;ibK;iop».CoBepmeHCTBOBaJicH 
b YHHBepcHTeTe Xe/ibCHHKH. C 1999 ro^a paöoiaeT 
b ApxMBe acTOHCKoro napoAnoro noaranecKoro 
TBopHecTBa (Eesti Rahvaluule Arhiiv). OcHOBHaa 
TeMa HCOieflOBaHHfi - neBHijbi HapoAHoera 
ceiy h hx neceHHoe TBopuecTBo. Aimpeac 
KaaKyH ocymecTBHJi noflpoÖHbin pa3Öop 
aBTOÖHorpa^HHecKnx neceH ceiy (MarHCTepcKaa 
anccepTauHH «>KH3HeonHcaTe;ibHbie necHH 
MceHLAHH-ceiy. ABTOÖHorpa(j)HH n yionnM») 
n annuecKoro TBopuecTBa AHHe BaöapHa. 
riyö/iHKOBa/i daTbH b cöopHHKe Pro Folkloristica n 
H3flaHMHX, nocBameHHbix TeMe a/uiHTepauHOHHofi 
necHH. ripHHHMa/i ynacrae b no/ieBbix 
HccaeaoBaHHBX h npoeKTe AnrHTa/iH3anHH 
pyKonnceft a/i/iMTepauHOHHbix neceH.

IOjihji KpncTeBa - ncHxoaHa/iHTHK, nncaienb 
n npotfjeccop H3biK03Hannfl b FIapH>KCKOM 
yHHBepcHTeie. Ee paöoTbi oxBaTbmaioT umpoKHü 
cneKTp TeM, HauHnaa co cTpyKTypa^bHoü 
JIHHTBHCTHKH, CeMHOTHKH, H nCHXOaHa;iH3a, H 
3aKaHUHBaH (j)eMHHH3MOM. B HHC/ie ee KHnr: 
Semeiotike: Rechearches pour une semanalyse (1969), 
La Revolution du langage poetique (1974), Polylogue 
(1977), Histoires d’amour (1983), Soleil noir (1987), Le 
Temps sensible. Proust et 1’experience litteraire (1994), 
Sens et non-sens de la revolte (1996). IlpeflMeTOM 
H3y4eHHH ee TpexTOMHoro nccAeflOBanMH no TeMe 
>KeHmnHa-renHfi hb/hhotch XaHa ApenAT (Le Genie 
Feminin. La vie, lafolie, les mots. Hanna Arendt, 1999), 
Me/iann K/iettH (Le Genie Feminin. Melanie Klein, 
2000) n Koaerr (Le Genie Feminin. Colette, 2002).

.Heana KypBeT-Kaoccaap - nayMHbifi 
coTpyAHHK KacjjeApbi MnpoBon /iMTepaTypbi b 
TapTycKOM yHMBepcmeTe, Ha HacToaiUHH momcht 
AonncbiBaeT AOKTopcKyio AMCcepTapnio Ha TeMy 
«Te/10 n HAeHTHTeT b AHeBHHKax AOho Ka/macc, 
Bhpa>khhhh Byab(J) n AHanc Hhh». OcHOBHbie 
TeMbi MCcaeAOBaHH»: nepcneKTHBa (j)eMHHH3Ma 
b JiHTepaiypoBeAeHHH, aBTopw - >KeHinnHbi 
n npeACTaBJieHHH 06 HCTopnn, HccieAOBaHHB 
aBTo6norpa(|)HÄ, >kh3hh h cyAböbi, AHeBHHKM 
nncaTeabHrat m H3o6pa>KeHHe Te;ia b BHTepaiype. 
OHa ony6jinKOBa/ia HeMa/10 daieO b HayuHbix 
H3AaHHflx n cöopHHKax. K UHcny nocaeAHHX 
nyönHKaunft othocbtcb: ««A/iMa3 b nbmw», wm 
KaK caeAyeT paccMaipHBaTb aceHCKne ahcbhhkm» 
(«R3mk n /iMTeparypa» - Keel ja Kirjandus 2003, 
nr. 3). B CKopoM BpeMeHM AOJDKHa bhätm ciaTbfl 
“Exploring Embodied Identities in Contemporary 
Estonian Fiction by Women” (Interlitteraria 9/2004).

3HAJia JlbIXKHBM 3amHTH/ia AOKTOpCKyiO 
AHCcepiauHK) Ha oTAe/ieHHH (Jjh/iococJjhh, 
no^yuH^a cieneHb JiHueHitHaTa no (J)H^oco(j)HH 
b yHHBepcHTeie Teieöopra no cneima/ibHOCTH 
«TeopHH HayKH». B HacToautee BpeMH npenoAaeT b 
TapTycKOM yHHBepcHTeTe nayuHyio (jw/iocotfnno, 
anHCTeMonoraio h aHa/iHTHMecKyio MeTa(J)M3HKy. 
Bo/iee y3KMMH 06/iacTHMH Hcc/ieAOBauHH 
hb/ihiotch (|)Haoco(|)CKHe npoöaeMbi copHonorMH 
3HaHMB, (J)h/ioco(|)hb couHa/ibHoft anHCTeMoaorMH 
h (|)H^ococJ)Hfl xmmhh, b nepByio ouepeAb - moacjih

B XMMHH.

Jlopa MajiBH HB/meTCH npo(J)eccopoM khho 
M CpeACTB MaCCOBOft HH(J)OpMaUHH b EepKÖeK- 
Ko/uieA>Ke npn JIohaohckom YHHBepcHTeTe. 
OHa - TeopeTHK b oö/iacra Ky/ibrypbi h cpeACTB 
MaCCOBO/i HH(j)OpMaUHH. Cboh paHHHe paÖOTbl 
OHa nocBHTHiia H3yHeHHio Bonpoca o 3pHTeabHOÄ 
HAeHTH^HKapHH H ee 33BHCHMOCTH OT My^CKOTO 
B3maAa. Ee paöoTbi, b ocoöchhocth acce 1975 roAa 
Visual Pleasure and Narrative Cinema noMomH
CTaHOBAeHHK) (J)eMHHHCTCKOH TeopHH KHHO. ÜHa 
TaKa<e BB^aeTca pe)KHccepoM, cpeAH ee paöoT b



3T0ft 06/iaCTH - riOCTaHOBKa (})H7IbM0B c IlHTepoM 
By/meHOM, b nnc/ie KOTopbix - «3araaKH C(J)HHKca» 
f„Riddles of the Sphinx“, 1977r.) h «Dthäh b 
xpycTa/ibHbiH map» («Crystal Gazing», 1982r.).

PHHTa-Hjiona Mapmca okohhh/13
TapiycKHft ynHBepcHTeT no cneuHa/ibHocra 
«aHüiHMCKMfi H3biK h JiHTepaTypa» m noayMwaa 
CTeneHb npo(J)eccHOHaabHoro Marncipa b 
o6aacra nncbMeHHoro nepeBoaa c aHr/wficKoro. 
IlepeBOA aaa Kee HBaaeica KaK npoc^eccHefi, 
TaK h oöaacTbK) ajih HccjieaoBaHHft. B aaHHoe 
BpeMfl paöoiaeT nepeBoaHHuefl b EBponeftcKofi 
Komhcchh b /lioKceMÖypre.

Jloone Otc 3aKOHHH/ia TapiycKHft 
yHHBepcmei no cneuna/ibHocra «sctohckhA 
H3biK h anTepaTypa» (1990r.). MarncTepcKaa 
flHCcepTauHH nocBameHa HapoaHOMy ycraoMy 
TBopaecTBy, aoKTOpcKaa - HayKe o BocnmaHHM. 
npeACTaBHTeabHMna CBoöoflHoft npocjjeccnn; 
Ha npoTJDKeHHH ao/iroro BpeMeHH paöoiana 
b Llempe BanraÄCKHX HCCJieaoBaHHft npn 
TY, rae h cennac npenoaaeT MHocipaHHbiM 
CTyaemaM acTOHCKyio aHTepaiypy h HCTopnio 
3CT0HCK0ft Ky/ibTypbi. /IooHe Otc 3aHHMa/iacb 
HccaeaoBaHneM oöpa3a )KeHmHH b sctohckhx 
nocaoBHuax, paccMaTpHBaaa ponb aceHiHHHbi b 
snoxy cTa/iHHH3Ma n nocTCTa;iHHH3Ma.

Pan.iH ribuibacaap no/iynii/ia MarnciepcKyio 
CTeneHb, 3autHTHB aHCcepTapHio no 
cneunaabHocTH «aHr;mftcKHfi H3biK ii /MTepaTypa». 
HBaaeTca aoKTopaHTOM TapTycKoroyHHBepcHTeTa. 
B CBoett HayHHofl aeaTe/ibHocra KOHpeHTpnpyeT 
BHHM3HHe Ha aHTH(|)eMHHHCTHHeCKOft pHTOpilKe M 
COnOCT3BHTe/lbHOM aHa/IH3e B OTKpbITOM aHCKypCe. 
OHa paöoTaeT b TapTycKOM yHHBepcHTeTe 
aeKTOpoM aHHiHftcKoro H3biKa h aHTepaTypbi 
Ha oTae/ieHHH repMaHO-poMaHCKOft (JjuaoaoniH, 
OaHOBpeMeHHO BbinO/IHHH o6fl3aHHOCTH 
aeÄcTByiomero anpeKTopa Ea/iTHHCKoro ueHTpa 
ceBepo-aMepnKaHCKHX ncc/ieaoBaHHft. Pmm 
Ilbi/ibacaap aoBoan/iocb HHTaTb HecKo/ibKO KypcoB,

nocBameHHbix reHaepHbiM Hcc/ieaoBaHHHM, h 
3aHHMaTbc« 03HaK0MJieHHeM scTOHCKofl nyö/iHKH 
C (JjeMHHHCTCKOft TeMaTHKOH.

Tuima PanTBnnp (aoKTOp 4>H;ioco(j)HH) 
pyKOBoaHTenb TaKoft aonoflHHTeabHoft 

cneunaabHOCTH KaK reHaepHbie Hcc/ieaoBaHHH b 
Ta/uiHHHCKOM neaarornnecKOM yHHBepcHTeTe, h 
oaHa H3 npenoaaBaTeaeft TaM >Ke. OHa 3aKOHHH7ia 
OTae/ienHe skohomhhcckoh reorpacfwH, 
paöoTaaa b KanecTBe couHaabHoro reorpa({)a h 
copHOJiora, KaK b Bbicuinx yneÖHbix 3aBeaeHHHX, 
TaK h b HayHHbix ynpeacaeHHflx. 3aHHMa/iacb 
napTHftHbIMH HCCaeaOBaHHHMH C TOHKH 3peHHfl 
nojiHTo/ioniH, couho/iothh h reorpatjmH, hto 
npHBeao ee k H3yHeHMio oTae/ibHoft bctkm 
B HCCneaOBaHHHX - paccMOTpeHHio po/in 
>KeHIHHHbI B nO/IHTHKe. TaKHM 0Öpa30M, ÖbUIH 
OTKpbITbl aononHHTeabHbie B03M0>KH0CTH a/i« 
ocymecTBaeHHfl reHaepHbix HccneaoBaHHft b 6o/ie 
mnpoKOM acneKTe.

Tuima Bhxh (TIO) 3aKOHHH/ia TapTycKHfl 
yHHBepcHTeT, rae oöyna/iacb no cneuHa/ibHocra 
«HapoaHoe nosTHHecKoe TBopnecTBo» Ha 
OTaeaeHHH sctohckoA 4>RfioaorHH. M3ynaaa 
(J)07ibKJiopHCTHKy, KynbTypHyio aHTpono/ionno 
m cpaBHMTeabHyio Teoaornio b YHHBepcHTeTe 
Xe/ibCHHKH. HMeeT CTeneHb /iHueHimaTa 
(j)Haococj)HH b oöaacTH cpaBHHTenbHofl TeonorHH 
h npoaoa>KaeT H3yneHHe aaHHoro npeaMeTa 
b aoKTopaHType, b to >Ke BpeMH HB/iaacb 
aoKTopaHTOM Ha OTae/ieHHH Teo/iorHH TapTycKoro 
yHHBepcHTeTa. rinmeT aoKTopcKyio anccepTauHio 
O nOBepbflX, CBH3aHHbIX C BOJIKaMH-OÖOpOTHHMH. 
PaöoTa/ia b TapTycKOM yHHBepcHTeTe /ieKTopoM 
no KynbTypHoft aHTponoaonm, ceftnac HHTaeT 
aeKUHH b YHHBepcHTeTe Xe/ibCHHKH. TeMa 
H3yHeHHB - npoueccbl Hää BeabMaMH H HX CBH3b 
c HapoaHbiMH noBepbHMH, HapoaHbie noBepba h 
HeonaraHH3M, (J)aaMeHKo h HbiraHe.



Pe3iOMe

>KeHIIJHHbI H HCTOpHH 
HHTepaTypbi: MnbMH 
Konna - 3HaMeHHTan h 

3ara/jOHHan

3Be AHHyK
McTOpHH3CTOHCKOHAHTepaTypbinpaKTHMeCKH 

He paccMaipHBa/iacb nepe3 ripH3My reHaepHoro 
acneKTa, a põnn aBTopoB-wemuHH yaenanocb 
Mano BHHMaHHB. B cnynae paöoT, nocBflineHHbix 
HCTopMH nHTepaTypbi, Ha 3aaHeM nnaHe ocTaBanca 
Bonpoc o Tom, KaK co3flaeTCH o6pa3 aBTopoB, KaK 
nHuiyTCH ÖHorpacfwHecKHe HappaTHBbi h b KaKOH 
Mepe nofloÖHbie HHTepnpeiauHH ottchbiotcb 
Haeonornefi paccMaipHBaeMoro nepnoaa.

B coBeTCKoe BpeMa, mo ocoöchho 
CnpaBeA^HBO B KOHTeKCTe CT3nHHH3Ma, HCTOpHB 
nHTepaTypbi h cnoBecHOCTH öbina noauHHeHa 
ocoöo CTporoMy HfleoiiorHHecKOMy KOHTpo/no: 
BfloöaBOK k ochobhoü, HenpHKpbiTOH ueH3ype, 
KOTopaa ae/ia/ia HeB03M0>KHbiM caMo H3yiieHne 
HeKOTOpbIX aBTOpOB, aeflCTBOBaaH T3K)Ke 
pa3JiHHHbie KOCBeHHbie (J)aKTOpbi, onpeaenaBuine 
rpaHHUbl B03M0)KH0CTeH paCCMOTpeHHH 
aBTOpCKOfi ÖHOrpa^HH, TBOpHeCTBa H 
npefldaB/ieHHbix HapparaBOB. B cnynae c 
>KeHmHHaMH-JiHTepaTopaMH, orpoMHoe 3HaueHHe 
HMeno pacnpocTpaHeHnoe npeaciaBneHHe o 
HepaBeHCTBe nonoB, Bbiny>KaaBmee nHcaTenbHim 
h noaTecc cooTBeTCTBOBaTb CTepeoTHnaM 
a<eHCTBeHHocTH, mo HanpflMyio Kacanocb hx 
ÖHorpa(J)HH h TBopnecTBa.

B ciaTbe npoBOAHTca aHanH3 oTnoineHHa 
K aBTOpaM - >KeHUlMHaM B 3CTOHCKOH HCTOpHH 
nHTepaTypbi Ha npHMepe nosTeccbi HnbMH Konna 
(1933-1954). KpHTHHecKH paccMaTpHBaioTca 
npe>KHHe TpaKTOBKH >KH3HH H TBOpHeCTBa

nosTeccbi, 3aMenaeMbie - b CBeie OTKpbiTHa 
hobwx apxHBHbix MaTepnanoB - nä HOByio CHCTeMy 
B3raaaoB, ohchok, HHTepnpeiauHH. IIpoBonHTCfl 
aHami3 KOHCTpynpoB anna noBecTBOBaHHa 
0 >kh3hh nosTeccbi c H3yneHHeM Toro, Kaxne 
acneKTbi ociaioTca CKpbiTbiMH h K3khm oöpa30M 
3To CBa3ano c npHcyinHMH onpeaeneiiHofi snoxe 
nOHaTHaMH O >KeHCTBeHHOCTH, H HaCKOabKO 
coBnanaioT npeaciaBneHHa, xapaKTepHbie 
naa coBeTCKoft HaeonorHH c ee noHaTHaMH o 
pa3fleaeHHH no/ioB.

TBopnecKaa aemenbHocTb HnbMH Konna 
npHiunacb Ha nHK CTanHHH3Ma, hto oKa3ano 
3HauHTenbHoe BnnaHHe KaK Ha no33Hio Konna, TaK 
h Ha bo3mo>khocth caMOBbipan<eHHn nosTeccbi. no 
npHHHHe 6e3BpeMeHHofi CMepra HnbMH Konna He 
ycnena H3aaTb hh eflHHoro cöopHHKa npn )kh3hh 
(flBa cöopHHKa H3ÖpaHHbIX CTHXOTBOpeHHÄ öbinH 
onyönHKOBaHbi ya<e b KanecTBe nocMepmoro 
H3naHHa), ho, TeM He MeHee, 0Ha MHoroe 
onyönHKOBana b nepuoannecKOH nenaTH 
CBoero BpeMeHH. Ee TBOpnecTBO öbino xoporno 
H3BecTHo h nonb30Banocb nonynapHOCTbK) y 
uiHpoKoro Kpyra HHTaTenen, TaK KaK ona, BHe 
BcaKoro coMHeHHa, öbina oaapeHHbiM, xoTb 
H nOABep>KeHHbIM BeaHHaM UHCCHneHTCTBa 
- H CKnOHHbIM K UHCCHneHTCTBy - 3BTOpOM. 
HneonorHuecKHe Mexann3Mbi noaaBneHHa He 
ocTaBnann He Manefiineft bo3mo>khocth ana 
nyönHKanHH CTHXOTBopeHHU, KOTopbie He 
cooTBeTCTBOBanH npeanncaHHaM, BcneacTBHe nero 
öonbuiaa nacrb TBOpnecTBa Konna coxpaHHnacb 
b pyKonncHOM BHae. KaK aBTop, Konna mötko 
pa3aenana npoH3BeaeHHa, npeaHa3HaneHHbie nuu 
nyönHKanHH (a cjjaKTHnecKH ana 3apaöaTbiBaHHa 
aeHer) h to, mo nncanocb HCKnioMHTenbHO ana 
ceöa («b auiHK CTona»). ripHMHHOfi ana noaBneHHa 
TaKoro noaxoaa b nHTepaType nocnyaoina 
coBeTCKaa nonHTHKa BbiaanH roHopapoB,KOTopaa b 
TaacKHfl nepnoa nocneBoeHHoro 3KOHOMHHecKoro 
ynaaKa rapaHTHpoBana öonbinne roHopapbi TeM 
aBTopaxM, KOTopbie nncann b yroaHOM BnacTaM 
naeonorHuecKOM Kmone.

B HCTOpHH nHTepaTypbi HnbMH Konna



OTBOAHTbCH He3HaMHTe^bHafl po/lb, a ee HHHHOCTb 
H TBOpMeCTBO paCCMaTpilBaiOTCH OHHOÖOKO. Bce, 
hto 6bi/io HariMcano o Heit, öbino HanncaHO b 
COOTBeTCTBHH C COBeTCKHMH HOpMaMH. MeCTO, 
oTBOflHMoe Konna KaK noaiecce, HBnneTCH 
xoponiHM npHMepoM Toro, KaK 6bin co3naH 
KanoH coBeTCKoii sctohckoh nHTepaTypbi, h b 
KaKoü Mepe AaHHbiit KaHOH HBnneTCH reHAepHO 
MapKHpOBaHHbIM.

npHpOAa paCCTpOHCTB 
nHTaHHH H npHHHHbl 
MX B03HHKH0BCHHH C 
pa3Hbix ToneK 3peHHH 
- o npoö/ieMe roBopaT 
AeBOHKM H BpaHH 

KaTpw 33cnepe
CTaTbH KaTpw 3acnepe «IIpHpona 

paCCTpOHCTB nHTaHHH H npHHMHbl HX 
B03HHKH0BCHHH C pa3HbIX TOHeK 3peHHH - 0 
npoö/ieMe roBopHT acbohkh h Bpann» - KpaTKoe 
H3no>KeHHe pa6oTbi aBTopa Ha coHCKaHHe CTeneHH 
öaKanaBpa, paccMaipHBaioutee B03HHKH0BeHHe 
npHHHH anfl paCCTpoitCTB nHTaHHH H HX npHpoay. 
B cTaTbe KpaTKO H3/io>KeHbi n«Tb H3 Hanöonee 
pacnpocTpaHeHHbix TeopeTHHecKHX MOAeneit, 
npHHeM cyxoii kocthk TeopeTHHecKHX 3HaHHft 
oöpacTaeT nnoTbio sMnHpHHecKHX naHHbix 
o npHHHHax B03HHKH0BeHHH HapymeHHit B 
nHTaHHH, HX npHpOfle, B03M0>KH0CTHX neHeHHH, 
nonyneHHbix y aeBoneK c paccTpoitcTBaMH 
nHTaHHH, h y Bpaneii, 3aHHMaioutHXCH neneHHeM 
nofloÖHbix HapyuieHHit.

Abtop CTaTbH paccMaTpHBaeT paccTpoitcTBa 
nHTaHHH He KaK ncHXHHecKoe paccTpoitcTBo, 
a KaK couHanbHyio npoöneMy, HCTOpHH 
pa3BHTHH KOTOpoft HBHHeTCH OÖllteit A^H BCeX 
M/ieHOB oöutecTBa. 3MnnpHHecKHii MaTepnan, 
noHyHeHHbiii H3 HHTepBbio, aHanH3HpyeTCH 
KanecTBeHHO Ha Tpex ypoBHHX (BHeuiHHH 
cTOpoHa, nepBHHHan rpynna h BHyTpeHHHit 
ypoBeHb). rioAoÖHafl Mone/ib aHanH3a no3BonneT

nOAXOAHTb K KOHCTpyHpOBaHHJO npHHHH 
B03HHKH0BCHHH paCCTpOHCTB nHTaHHH C pa3HbIX 
CTopoH, noAHepKHBan b to >Ke BpeMH cbh3I>, 
cymecTByioLHyK) Me>KAy bccmh rpaHHMH 3Toft 
npoÖAeMbi.

B AaHHoii CTaTbe aBTop npe)KAe Bcero 
KOHHeHTpHpyeT BHHMaHHe Ha onHcaHHH 
(j)aKTOpOB, B03AeitCTByi0Ui,HX Ha BHeUIHHit H 
BHyTpeHHHit ypoBeHb. Ha BHeniHeM ypoBHe 
paccMaTpHBaeTCH cncTeMa peHHOCTeit (b Tom 
BHAe, KaKoil 0Ha npeACTaB/ineTCH neBOHKaM 
c paccTpoitcTBaMH nHTaHHH h BpanaM, 
3aHHMaiOIHHMCH HX neneHHeM), BOCnpHHTHe 
3THMH HHnaMH CpeACTB MaCCOBOÜ HH(J)OpMaUHH H 
pOAb, KOTOpyiO HrpaeT OTCyTCTBHe HeoÖXOAHMblX 
3HaHHii no AaHHOMy Bonpocy b (J)opMHpoBaHHH 
nnmeBbix paccTpoitcTB. BHyTpeHHHH CTopoHa 
noApa3yMeBaeT paccMOTpeHHe HAeHTHTeTa 
AeBOHeK H acneKTOB, CBH3aHHbIX C HX AHHHOCTbK).

B KOHpe CTaTbH aBTop npeAAaraeT BHHMaHHio 
HHTaTe/ieit coöcTBeHHbie Hach, KaK mo>kho 
ocTaHOBHTb pacnpocTpaHeHHe paccTpoitcTB 
nHTaHHH h npeAOTBpaTHTb ycyryöneHHe 
npoöneMbi.

Mcno^b30BaHHe BpeMeHH b 

3ctohhh h EBpone: B3niHfl 
CKB03b reHflepHyK) npn3My

MajiJie flpee
B CTaTbe OÕTjflCHHeTCH, HeM OTAHHaeTCH 

Hcnonb30BaHHe BpeMeHH paöoTaiontHMH 
My>KHHHaMH ot Hcno;ib30BaHHH ero 
paÖOTaiOmHMH JKeHUTHHaMH B 3CTOHHH 
b KOHTeKCTe cpaBHeHHfl c EBponoit. B 
KanecTBe 3MmipHHecKoro MaTepnana 
npriMeHeubi AaHHbie 06 HcnoAb30BaHHH 
BpeMeHH, HoayneHHbie b xoAe HccaeAOBaHHii 
b 1999-2000 roAax. CpaBHHTeAbHbiü aHa/iH3 
oxBaTbiBaeT, KpoMe 3ctohhh, BoceMb Apyrnx 
rocyAapcTB, rAe b nepnoA c 1998 no 2001 toa 
npoBOAHHHCb aHaaorHHHbie HccneAOBaHHH.

Pe3yAbTaTbi noATBep>KAaK)T, hto,



HecMOTpfl nä to, mto Harpy3Ka My>KHMH 
nä onaaaHBaeMOH paöoTe, KaK iipaBMao, 
npeBbiuiaeT TaKOByio y aceHiHHH, BKaaa 
^<eHiHHH b HeonaaaHBaeMyio hhkcm 
AOMauuHioK) paöoTy 3HaHMTeabHo cymecT- 
BeHHeft, a KoaHaecTBO cboöoahoto Bpe- 
MenH - MeHbiiie, hokctih y My>KMHH, 
h 3to yTBep)KAeHHe cnpaBeaaHBO Ha 
/IiOÖOfl MOMeHT >KH3HH. HccaeAOBaHMH 
onpoBepraioT pacnpocTpaHeHHbift MH(f) o 
Tom, öyaTo 6bi »H3Hb My^tHHHbi TpyaHee 
h HanpfliKeHHeft >kh3hh >KeHiHHHbi. Oöman 
paöoaaH Harpy3Ka sctohckhx My>KHHH 
(BKaioaaiomaH b ceöfl KaK onaaaHBaeMyio, 
TaK h HeonnaHHBaeMyio paöoTy) 3HaliH- 
TeabHO ycTynaeT Harpy3Ke )KeHUi,HH, H3 
uero caeayeT, mto nepBbie HaxoaHTCH b 
Kyaa 6o/iee Bbiro/jHOM noao>KeHHM Aan 
opraHH3auHH CBoeft noBceaHeBHoft ach3hh, 
HeM >KeHIU,HHbI. B KOHeHHOM HTore, y HHX 
T3K>Ke HMeeTCH ÖoabHie B03M0>KH0CTefl 
Aan paccaaöaeHHH, pa3BaeHeHHH h caMO- 
COBepmeHCTBOBaHHfl, HeM y )KenmHH, H 3TO 
3aKOHOMepHO B OTHOUieHHH ÖoabHIHHCTBa 
paöoHHX rpynn.

Bce 3to ocoöeHHO öpocaeTCH b raa3a npw 
CpaBHeHHH C pa3BHTbIMH eBponeftcKHMH 
cTpaHaMH. CHTyauHH c HepaBeHCTBOM no/ioB 
B ÖyAHHMHOft >KH3HH B ScTOHHH CKOpee 
cpaBHHMa c CHTyauwefi, cao>KHBiuefiCH b 
nocTcouHa/iHCTHHecKHX CTpaHax, h MeHee 
Bcero - c CHTyauHeft b coceaHHX ceBepHbix 
CTpanax, KOTOpbiM Mbi TaK nacTO nbiTaeMCH 
noapa>KaTb.

rionyTHo npw noMomn 6onee npoayK- 
TMBHoro Hcno/ib30BaHHB BpeMeHH yKpen- 
JIHeTCB B/iaCTByiomafl n03HUHH My>KHHH B 
oömecTBe. OcHOBHaa npwMHHa HepaBeHCTBa 
noaoB, HaöaioaaeMoro b noBceAHeBHofi 
>KH3HH, KpOeTCH B TpaAHHHOHHbIX poaeBblX 
Moaeawx, KOTopbie npoauo yKpenHaHCb b 
3ctohhh, mto 3aMeTHo h Ha ceroAHHUiHHii 
aeHb. C 3THM He enopMT HM OflHa H3 CTOpOH, 
B TOM HHCae M SCTOHCKHe >KeHIH,MHbI. Ho,

HecMOTpfl Ha TO, MTO Ha ypOBHe OTHOUieHHH 
k npoö/ieMe y>Ke 3aMeTHbi nono>KHTe/ibHbie 
CABHTH B CTOpOHy 6oaee THÖKOfi poaeBOH 
MOfleaH, B aeHCTBMTeabHOCTH H3MeHeHHH 
eme ToabKo Aoa>KHbi npoH30imi.

Jlf) Tex nop, IIOKa B 3CTOHCKOM 
oömecTBe flBOMHan narpy3Ka Ha 
>KeHmHH öyaeT CHHTaTbcn caMa coöoft 
pa3yMeioineftcH, HeT ocoöoh Haaea<abi Ha 
yayHiueHMe CMTyauHH c HepaBeHCTBOM 
noaoB b noBceaHeBHoA >KH3HH. TaKace 
hcho, mto aBHHceHHe b HanpaBaeHHH 6oaee 
cöaaaHCHpoBaHHOH cHCTeMbi b Sctohhh, 
KOTopaa no3BoaHaa 6b i noaHee Hcnoab30BaTb 
KaK >KeHCKHft, TaK m My>KCKofi noTeHUHaa, 
npHHecao 6bi noab3y BceMy oömecTBy.

Mnp aBTo6HorpacJ)HH 
^ceHiuHH-ceTy

AHapeac KaaKyH
B CTaTbe aHaaM3HpyioTCH coöpaHHbie b 20 

- 30-bix roflax 20 BeKa aBTo6Horpa(J)MHecKHe 
necHH a<eHmHH-ceTy. FIpM 03HaK0MaeHHH 
nocpeacTBOM 6aw>Kattmero npoHTeHHH c 
24 TeKCTaMH, cocTaBaeHHbix HceHu^MHaMH, 
mx aBToÖMorpaiJJMHecKMft MHp npeflCTaeT 
MMeHHO T3KHM, K3KMM OH MaHH(J)eCTHpyeT B 
TeKCTaX. MMnpOBH3aUHH H<H3HeonMCaHHÄ 
paCCM3TpHBaiOTCH KaK MHKpOHCTOHHMKH 
MCTOpHH, npOBOAMTCH aHaaH3 OTTOaOCKOB 
naTpHaoKaabHbix ceMeüHbix ycTaBOB b 
necHHX h peaHTH03Hbix npeacTaBaeHMii 
ÄeHmHH B TOM BHae, B K3KOM OHH 
OTpa>KaioTCH b aBTo6Horpa(J)HHecKHX 
TeKCTaX. rioflOÖHbie HHTHMHbie MCnOBeaH 
H<eHUiHH aaioT B03M0H<H0CTb npocaeAHTb 
no3HHHK) H<eHiHHHbi-ceTy b aeOcTByiomeK 
HepapxHHecKofi CHCTeMe oömecTBa m 
ceMeHHOH HepapxHH, pa3aHMHbie poaH 
a<eHiHMH b ceKcyaabHOM naaHe, a TaK>Ke 
CTaTyc JKeHiHHH.

TeKCTaM H<M3HeoriHCaHHH >KeumMH- 
ceTy Heaero npeaaoacHTb HCcaeaoBaTeaHM,



BbiHCKHBaiomHM Me>Kfly CTpoK aaaHTe- 
pau,MOHHbix neceH (JjparMeHTbi mh(|)ob nan 
OTpa>KeHHH nepBOÖbITHOft 3nHKH, C03aaHH0ft 
My^HHHaMH. ABiop CTaTbH coBepuiaeT nonbiTKy 
OCBOÖOflHTb C03flaHHbie ^(eHLUHHaMH-ceTy 
HMnpOBH3aUMM OT HeraTHBHOH MapKMpOBKH 
h OAHOBpeMeHHO paccMOTpeTb TeKCTbi. He 
HM3BOfla co3flaTeaeft TeKCTOB flo daiyca 
npocTbix H3aaraTeaeft 3anoMHeHHoro HaH 
Hcno/ib30BaTe/iefi ocTaBiueroca ot nepBoöbiTHbix 
BpeMeH MaTepHa/ia, aBTop paccMaipHBaeT 
TeKCTbi T3KHMH, KaKOBbl OHH eCTb, noaHbIMH H 
HanHcaHHbiMH b Tom BH/je, b KaKOM ohh öbian 
eflHHCTBeHHO B03M0>KHbI B MOMeHT HX C03flaHHfl. 
MMnpoBH3HpoBaHHbie TeKCTbi neceH oneHb 
B3)KHbi aaa HeeaeaoBaTeaa, peab KOToporo 
y3HaTb HeMTO HOBoe 06 hx co3flaTeae h cboöm 
coBpeMeHHHKe. B >KH3HeonHcaTeabHbix necHax 
aceHmnH-ceTy cabiuiHTca roaoc BbiHyiKaeHHoft 
MonnaTb >KeHiHHHbi, b hhx mo>kho yBHaeTb, 
KaK aceHiUMHbi npeflCTaBaaioT ce6e npoacHTyio 
>KH3Hb, BO MTO H KaK BepaT, H KaKOBa 6biaa 
oKpy>Kaiomafl nx copnaabHaa cpefla.

BpeMH ^ceHiu,HH

JOjihh KpHCTeea
Onyö/iHKOBaHO b H3,naHHH: Julia Kristeva, 

Le temps des femmes. - Les Nouvelles Maladies 
de räme, Fayard, Paris, 1993,243-270.

npHTH3aHHH Ha TeTIO H

OTpeneHHH ot Tena b 

paHHHX AHeBHHKaX 
Bhpa^khhhh By;ib(}), AHanc 
Hhh h Ahho Ka/uiac
JleJHa KypneT-Kflocaap 
B aBTOÖHorpacfjHHecKHx paöoTax, ocy- 

mecTBnaeMbix b 20 Bexe, b 3HanHTeabHOft 
Mepe HTHOpHpyiOTCfl BOnpOCbl, CBH3aHHbie c 
Te/ioM. KapTe3naHCKoe pa3fleaeHHe ayuiH m Te/ia, 
OTBemnee aaa weumHHbi anuib Te/io (HeraTMBHO

MapKupoBaHHyio KaTeropnio b KyabType), 
ecTb HCTopnaecKoe caeacTBHe tckctoboh 
HenTpa/iH3auHH, - HHane roBopa, «cnncbiBaHna» 
Teaa, - b aBTOÖHorpacjjHnecKMX Tpyaax 
>KeHinHH; noaoÖHaa HeÄTpaaH3auHa Mo>KeT, 
bo mhothx KyabTypax, flaa<e Ha ceroflHaniHHfi 
fleHb, CHHTaTbCB HeoÖXO/UIMblM (flHH >KeHIUMH 

aBTopoB aBTOÖHorpa(j)Hii) ycaoBHeM, 
BbinoaHeHHe KOToporo HeH3Öe>KHO, ecan aBTop 
>KeaaeT noaynnTb ocHOBaHHa naa aaeKBaraoro 
BocnpHaTna cbohx paöoT KaK aocTOBepHbix. 
0/^HaKO, b to >Ke BpeMa, a roTOBa yTBepacaaTb, hto 
TeKCTbi, noaBeprHyTbie TaKofi HeftTpajiH3auMH, 
npnoöpeTaioT onpeaeaeHHbie, npHcymne 
naanMncecTy KanecTBa, npe/jcTaBaaioinHe Teao 
KaK aoKyc 3HaneHHa h (JiopMy cyö^eKTHBHOCTH.

Moa CTaTba, b KOTopon a cocpeaoTanHBaio 
BHHMaHne Ha paHHHX AHeBHHKax nHcaTeabHHp 
nepBoit noaoBHHbi aBaauaToro BeKa, 
npOÄHBaBUIHX B KOpeHHbIM 0Öpa30M OT- 
/iHHaBUiHXca apyr ot apyra KyabTypHbix 
npocTpaHCTBax - Bnpa>KHHHa Byabtf) (Virginia 
Woolf, 1882-1941), Aüho Kaaaac (Aino Kallas, 
1878-1956), hAh3hcHhh (AnaisNin, 1903-1977), 
- HccaeayeT TeKCTOBoe HaaHHHe h oTcyTCTBHe 
Te/ia KaK ochobw aBTOÖHorpa(})HHecKoft 
HfleHTH(J)HKaUHH, B3aHMOOTHOUieHHe MOKfly 
OÖmeCTBeHHbIMH H HaCTHbIMH TeaaMH h caeabi 
ynoMHHaHHÄ noaHTHnecKHX Tea b flHeBHHKax. 
B paHHHX flHeBHHKax TpoHX nHcaTeabHHp 
(HaHHHaa c noapocTKOBoro nepnoaa h KOHaaa 
3peaocTbio), ecTb, no MoeMy mhchhio, mhoto 
aioöonbiTHbix HaMeKOB Ha 4)H3HMecKHe 
npopeccbi reHflepHoro (JiopMHpoBaHHa 
anHHOCTH. B ocHOBe Moero HccaeaoBaHHa TaK>Ke 
aeacHT 6oaee oömnii Bonpoc o Tom, Moa<eT an 
flHeBHHK (aBaaiomnllca öoaee cBoöoflHbiM, 
MeHee KOHuenTyaaH3HpoBaHHbiM, h, B03Moa<HO, 
6oaee «TeKynHM», H3MeHHHBbiM bhaom 
aBTo6norpa(J)HHecKHX paöoT) npeflJio>KHTb 
õoabine pa3Hoo6pa3Hbix B03MoacHocTeft flaa 
onncaHHa Teaa, KaK 3T0 B03Moa<HO b apyrnx 
aBTo6Horpa(J)HHecKHM acaHpax.



H;iK)pa/IH3M B TeopHM 
no3HaHHH: cou;Ha;ibHO- 
anHCTeMO/iorHHecKoe 
pemeHHe cnopa
Me^CAy CTOpOHHHKaMH 
TpaAHIJHOHHOrO 

pau;HOHa7iH3Ma h 
cou,MO/iorHHecKoro 
pe/iHTHBH3Ma Xe;ieH 
3. JlOHrHHO

3H^Jia JlbIXKHBH
M3BecTHaa b HHTepaType HayMHoro 

(J)eMHHH3Ma nHcaTe/ibHHija XeneH 3. 
/IoHrHHO npennaraeT b CBoeft KHHre The 
Fate of Knowledge pemeHHe TaK Ha3biBaeMoft 
HayHHoft BoftHbi - flonroBpeMeHHOMy cnopy 
MÖKAy COU,HOHOraMH 3HaHHfl H HayMHbIMH 
{j)H/ioco(J)aMH. B ocHOBe penieHHH npoöaeMbi 
JIÖKHT TOHHblft flMarH03, BblflCHeHHe npHMHHbl 
B03HHKH0BCHHH «pa3JJOpa», KOTOpbIM JlOHrHHO 
Ha3biBaeT nporaBonocTaBJieHHe: pannoHaiibHoe 
- couna/ibHoe. <l>H/ioco(|)bi ck/iohhm, ec;w mo>kho 
TaK CKa3aTb, nepecnyp pauHOHajiH3npoBaTb 
HayMHoe 3nanne, b to BpeMfl KaK couHO/iora 
H3/imuHe npeyBewwBaioT 3HaneHHe co- 
UHa^bHoro, KOHTeKCTyajibHoro acneKTa. Peiue- 
HHeM Morna 6bi cTaTb couHa/ibHaa TeopHB 
3H3HHB, KOTOpafl 6bi;ia 6bl OCBOÖO)K,HeHa OT 
BbIIIieHa3BaHHbIX HeflOCTaTKOB. npH nocTpoeHHM 
flaHHOÄ TeopHM /IOHTHHO CHHTaeT B3)KHbIM 
pa37IMHeHHe pa3HbIX acneKTOB nOHBTHH 3HaHHfl. 
OcHOBHoe 3a6^y»aeHHe ynacraHKOB HaynHoro 
cnopa coctoht b Tom, hto ohh He aeaaioT pa3HHUbi 
Me>Kfly coaep>KaHHeM 3H3HHB, npoueflypoft h 
acneKTOM oB/iafleHHfl BepoBaHHHMH, a noaTOMy 
HaxoaBT, hto ec/iH, npe,ano/io>KHM, HeKTO 
npHflep^HBaeTCB MOHHCTHHeCKOfi n03HUHH, TO 3TO 
aBTOMaTHnecKH 03HanaeT npHBTHe pe/iflTHBH3Ma, 
HTO CBH3bIBaiOT C COUHOJIOrH3HpOBaHHeM. 
/IOHTHHO nOKa3bIBaeT, HTO HeMOHHCTHHeCKyiO 
OHTOilOTHR) MO>KHO KOMÖHHHpOBaTb C

Hepe/IBTHBHCTCKHM OIipaBflaHHeM H HeMHflHBH- 
flya/iHCTHHHbiM paccMOTpeHHeM cyÖT>eKTa 3Ha- 
HHH. C 3TMM MO>KHO COÜiaCHTbCfl, HO B KpHTHKe 
/IOHTHHO H3aHUIHerO paUHOHaJIH3aTOpCTBa H 
noaxoaa couHoaoroB aonymeH pafl oihhöok, TaK 
hto HeBo/ibHo HanpauiMBaeTCH Bonpoc, koto OHa 
nbiTaeTCH npHMHpHTb - y>K He BbiMbiimieHHbix 
JIM npOTHBHHKOB. TaK>Ke B npe/yio>KeHHOH 
jioKa/ibHOH anHCTeMOJionm ocTaeTca HepeuieH- 
Hoft npoö/ieMa cooraomeHHH /ioKa/ibHOH h 
OÖmeH anHCTeMO/IOTHH, B OCOÖeHHOCTH B H3CTH 
HOpM3THBHbIX nOHflTHft.

BH3ya;ibHoe Hacna>KAeHHe h 
HapparaBHoe khho

.Hopa MajiBH
BnepBbie H3flaHo: Laura Mulvey (1975), 

Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 
vol. 16, no. 3,6-18.

TeHAepHbiH acneKT h 

ero nepeHoe b h3bik: 
«riorpaHHHHoe 
rocyAapcTBO» 3mhhh ToAe

PHHTTa-MjioHa Miipica 
B CTaTbe paccMaTpHBaeTCH reHflepHbift 

acneKT b H3biKe h H3MeHeHHH, bo3HhKatolikue 
npw nepeHoce ero b apyrae H3biKH, Ha ocHOBe 
poMaHa 3mm;ui Tone «IIorpaHHHHoe rocyaapcTBo». 
AaHHoe npoH3BeaeHHe npaKranecKH ne/iHKOM 
nOCTpoeHO Ha OTCyTCTBHH B 3CTOHCKOM H3bIKe 
KaTeropHH rpaMMaranecKoro rio/ia. TaK KaK 3Ta 
KaTeropHB, no öojibineft naera, T3K>Ke OTcyTCTByeT 
H B aHDIHftCKOM B3bIKe (3a HCKJIK)HeHHeM 
MecTOHMeHHft TpeTbero raija eflHHCTBeHHoro 
HHC/ia H OrpaHHHeHHOrO HHC/ia HHbIX HCKJHOHeHHll), 
HHTepecHo paccMaTpHBaTb, coxpaHHeTca im b 
nepeBoae npHcymafl opnraHaabHOMy TeKCTy 
MH0r03H3HH0CTb. IloCKOflbKy Mbl HMeeM jje/io c 
noBecTBOBaHHeM ot nepBoro raua, 0Ka3biBaeTCfl 
B03M0>KHbIM COXpaHHTb aMÖHBa/ieHTHOCTb B



OTHomeHHH paccKa3MHKa CTO/ib >KeycneiuHo,cKoab 
h b 3CTohckom TeKde. B KaaecTBe TeopeTHMecKoro 
naaHa b CTaTbe npHBOflMTca 0Ö30p cbä3H noaa h 
»3biKa, TaK^e noKa3aHbi ocHOBHbie aepTbi TeopHH 
nepeBoaa b cba3h c no/ioM.

H3 aHaaH3a CTaHOBHTCA achmm, mo 
MOKfly opurana/ioM h nepeBeaeHHbiM tckctom 
HMeeTca pHa pacxo^CAeHHft, B OCOÖeHHOCTH 3TO 
KacaeTca Ba>KHbix HioaHCOB b mcxoahom TeKde 
- reHAepHoft aMÖMBaaeiiTHocTM h HefiTpaabHoro 
Bbipa*eHHH. IlepeBOflMHK, b caynaAX, Koraa 
noa yKa3aHHoro repoa 6bia neonpeaeaeHHbiM, 
KaK npaBHao, npHÖeraa k Hcnoab30BaHHio 
Mya<CKoro MecTOHMeHHA. B cba3H c 3tmm, 
BflOÖaBOK K yMeHbUieHHK) HeHTpaabHOCTM, T3K)Ke 
yMeHbiuaeTCH MHoro3HaMHOCTb, mo b paae 
c/iynaeB HCKaacaeT 3HaqeHne hcxoahoto TeKda 
h npoTMBopeMHT oömeMy BneHaTaeHHio, k 
4>opMHpoBaHHK> KOToporo cTpeMHTCB opHTHHaa. 
HeKOTOpbie npoöaeMbi bo3hhkah b cba3h c 
Hcnoab30BaHHeM HeKOTopbix cnepu^HMecKHX 
Aan KyabTypbi BbipajKeHHH, ho nopon caoachocth 
Bbi3biBaaH Aaa<e npocreHUiHe KOHCTpyKHHH.

TeHAepHbiÄ HAeHTHTeT repoeB «riorpaHHHHoro 
rocyAapcTBa» - nepcJ)opMaTHBeH, oh He noAHH- 
HAeTCA HHK3KHM pa3AeaeHMAM, noTOMy MTO He 
onpeAeaaeTca paBH03H3HH0. Xota noaoönaa 
reHAepHaa aMÖHBaaeHTHOdb eme hh b Koea 
Mepe He nepeHma HauiHM oömecTBOM, ee mo>kho 
CHHTaTb OAHOÄ H3 npHHHH B03HHKH0BeHMA 
npoõaeM npw nepeBoae.

O BOcriHTaTe/ibHOH põim 
^cypHana «Cu/iyaT» (Si
luett) b nepByio nHTH/ieTKy 

(1958-1963)
JIooHe Otc
B A3HHOH CTaTbe BHHMaHHe COCpeAOTOHeHO 

Ha aHaaH3e BocnHTaTeabHoft poan acypHaaa moa 
«CHay3T» (Siluett) b nepBbie riATb aeT ero BbinycKa. 
Ueab HccaeAOBaHHH - noKa3aTb, KaK öaaroaapA 
oöpa30BaHHoft h aeaoBofi HanpaBaeHHoera

>KypHaa H3 npocToro h3A3hhh a^h 03HaK0MaeHHA 
c moaoh npeBpaTHacfl b cpeacTBo BocnHTaHHA 
oömecTBa, nepeaaiomee HOByio 3CTeTHKy 
3anaAHoro oömecTBa h MoaeaH noBeaeHHA, aoaro 
öbiBuine b onaae. M3bicKaHHbw BKyc «CHayaTa» 
cj)OpMHpOBaaCfl B yCAOBHAX HCHe3HOBeHHA 
K3HOHOB COHpeaaHCTHHeCKOH KpaCOTbl, 
AeHCTBOBaBüiHX b 3noxy nocTCTaaHHH3Ma, h 
H3A3TeaH acypHaaa oxotho noAXBaTbiBaaH 3Ty 
aHHHK). Boabrnaa aacTb BocnHTaTeabHoft paöoTbi 
BbinoaHaaacb TaftHO, npeacTaBAAaacb OKoabHbiMH 
nyTHMH; HOBbie scTeraHecKHe peHHoera 
nepeaaBaaHCb He HanpAMyio, a npncyTCTBOBaaH 
b poan <«j)OHa». OöyHeHHe MaHepaM noBeaeHHA 
h coBeTbi no yxoay 3a TeaoM oöecneHMBaan 
xopouiHH KOHTaKT c HHTaTeaeM, noaaep>KHBaeMbiH, 
b nepByio oaepeab, aepe3 nepenHCKy. CTaTbA 
CBA3biBaeT MaTepHaabi «CHayaTa» c couwaabHO- 
ceMHOTHHecKOH napaaHTMOH. H3 aceaaHHA 
noKa3aTb ycaoBHA cJ)opMHpoBaHHA acypHaaa, 
CTaTbA MMMoaerao KacaeTCA asyx acypHaaoB moa 
- npeauiecTBeHHHKOB «CnaysTa», H3aaBaeMbix 
b CoBeTCKOH 3ctohhh, h paccMaTpHBaeT hx 
npHHaAae>KH0CTb k noaHTHHecKHM TeaeHHAM.

TaKA<epaccMaTpHBaeTCA HaeoaorHA «CHayaTa» 
b paHHHfi nepHoa: ynoMHHaHHA o napran, 
nOABaAIOUl,HeCA B HeKOTOpbIX CT3TbÄX> H MX pOAb; 
Bonpocbi couHaaHCTHHecKOH h 3anaaHOH moah. 
OcoöeHHo HHTepecHbi aBTOpy Bce HanpaBaeHHA 
oÖHOBaeHHA, KOTOpbie pa3BMBaa «CwayaT» b 
yKa3aHHyio nATHaeTKy: HHHOBauHA b KaHOHax 
Moabi, nocTaHOBKa MoaeabHoft tj)OTorpa(j)HH h 
ee MeTacfjopHHecKoe 3HaHeHHe, MHTepaKTHBHocTb 
H COCpeaOTOHeHHe Ha pa3AHHHbIX CBA3aHHbIX c 
BocnHTaHMeM HHTaTeaa Bonpocax (HacKoabKo 
Moaa noaxoAHT aaa HOCAmero, 3a6oTa o (jjMrype, 
KO>Ke anpa, Boaocax, pyKax, Horax m t.a.; coBeTbi 
My)KHHH3M M nOApOCTK3M, paCCMOTpeHMe 
HCTOpHH MOAbl). B 33KaK)HeHHH aHaaH3 A<ypHaaOB 
noATBep)KAaeT, mo b KOHue 50-x - Haaaae 60-x 
roaoB 20 BeKa «CnaysT» 6bia MCKaioHHTeabHO 
öaaronpMATHbiM aaa pa3BMTHA KyabTypbi, 
HHcJjopMaTHBHbIM H TpeÖOBaTeabHbIM K CBOeMy 
HMTaTeaio H3aaHHeM, hto caMO no ceöe - öoabrnaa



peflKOCTb fl/ifl paccMaipHBaeMoro nepwoaa. Cbohm 
HHTaTe/iflM «CwaysT» npeaflara/i B3aMeH MaTepna/i, 
noflXOAHmHM Unn AeHmMHbi /noöoro B03paCTa, HO 
TaiOKe HHTepeCHbIH H My)KHHHe. Bo/IbUIOH THpa)K 
H CymeCTBOBaHHe pyCCKOH3bIHHOft BepCHH, a 
TaK^ce nonynflpHOCTb, aoKa3biBaioT, hto ji3jiannB 
pacnpocTpaHHJiHCb h 3a npeae/ibi 3CCP, rae 
TaK)Ke BCTpeTHBH Teruibifl npHeM. 3to, b CBOK) 
onepeab, cae/ia/io B03M0>KHbiM co3aaib erne 6o;iee 
oTKpbiTbift, CMe^biÄ «Cw/iysT», npeaHa3HaHeHHbift 
a/Ifl MO^Oae>KH H KOHHeHTpHpyiOmHji BHHM3HHe 
Ha nepeaoBoft Mo/ioae>KHOfi Moae.

riOflMeHa nOHHTHH: «BTOpOH 
no;i» CnMOHbi Ae BoByap b 
nepeBOAe Ha sctohckhh

Pümjih IlbiJibAcaap
C>eMHHH3M no öojibineft naera ocTa/ics 

He3aMeneHHbiM b sctohckom nyö/iHHHOM 
awcKypce, BecbMa Ma^oe ko/ihhcctbo 
(J)eMHHHCTCKHX TeKCTOB H/IH TeKCTOB, 
COCTaB/ieHHbIX JKeHmHHaMH-MblOIHTe/IHMH, öbuio 
onyö/iHKOBaHO. Ha ara peaxne cyinecTByiomHe 
paÖOTbl, T3KHM 0Öpa30M, B3B3/ieH TfliKe/Iblfl 
rpy3 - npeacTaB^HTb (|)eMHHHcraHecKyio (kah 
aa)Ke >KeHCKyio) Mbic/ib KaK eaHHoe ue/ioe b 
Hanieft Ky/ibrype. PaöoTa Chmohm ae BoByap 
«Brapotö noji» (The Second Sex, 1997) HBflfleTCfl 
oaHHM H3 HaHÖo^ee paHHMX nepeBoaoB, noHbiHe 
OCTaiOmHMCH maBHbIM (J)eMHHHCTCKHM TeKCTOM, 
aocTynHbiM acTOHCKOMy Hmaie/no. Tein He Menee, 
b nepeBoae öbi/in aonyujeHbi cepbe3Hbie ouihökh, 
KOTopbie, b nepByio onepeab, noapbiBaioT 
aKaaeMHHecKHil ciaiyc TeKCTa. «Brapoft no/i» 
6bi/i coKpaureH, b ochobhom 3a chöt otcm/iok k 
HHbIM MblCJIHTeiIHM, HTO ae/iaeT HeB03M0>KHbIMH 
nonbiTKH npooeaHTb /MHHyio poaoc/ioBHyio 
ae BoByap nuu oneHHTb ana/ior, KOTOpbifl OHa 
BeaeT c 3K3HCTeHHHa;mcTaMH, MapKCHdaMH, nim 
>Ke ee näen KaK ncHxoaHajinraKa Toro BpeMeHH. 
B3maabi Ha öho/iobiio, ceKcya/ibHocTb, HCTopnio 
h mh(J), npea^o^eHHbie ae BoByap, ynpomeHbi,

h no/iynaioT öo/iee My>KecTBeHHbiH yKBOH, neM 
opnrHHaÄ. OraocMTe/ibHo MeHbmee koahhcctbo 
onyurenHoro MaTepMa/ia BCTpeHaeTCH b pa3ae/iax 
CTaTbH, oTBeaeHHbix npoöneMe noBceaHeBHOCTH, 
3aMy)KecTBa, Toraa KaK cepbe3Hbie yMO/inaHHfl 
3aMeTHbi b pa3ae/iax, nocBflineHHbix JiecÖHBHCTBy 
h npocTHTyuHH. KpoMe Toro, peaaKTop Bbinycra/i 
KHHry «HepOBHOÄ», MeCTaMH - Hepa3ÖOpHHBOft. 
noaoÖHbie npoÖBeMbi, CKopee Bcero, CTara 
cneacTBHeM HeBe)KecTBa, a He co3HaTe/ibHoft 
nonbiTKH npOH3BeCTH HHTepBeHUHOHHCTCKHft
nepeBoa h/ih aeHaeo/iora3HpoBaTb ae BoByap. 
OaHaKO 3TO He CHM>KaeT noTeHHHaBbHbift Bpea, 
HaHeceHHbift KHHre. nocxo/ibKy Ma/ioBepoBTHO, 
hto b TaKoft ManeHbKoft Ky/ibType, KaK Ky/ibTypa 
3ctohhh, öyaeT ocyinecTB/ieH erne oaHH nepeBoa, 
HenpaBH^bHO HHTepnperapoBaHHafl KHHra öyaeT 
npoao/DKara OKa3biBaTb oTpHijaTe/ibHoe Bnnnnne 
Ha BOCnpHflTHe (})eMHHHCTHHeCKHX HaeÄ B ae/IOM. 
OCTaeTCH TO/IbKO HaaeHTbCH, HTO KpHTHHeCKafl 
aKaaeMHHecKaa /iHTepaTypa npHBeaeT k öo/iee 
npaBH/ibHofi oueHKe naeft h HHTepnpeTauHfl ae 
BoByap.

)KeHHIiHHbI - pyKOBOAHTe/IH 
(J)HpM

l uuna PaHTBHHp
U,e/Ib aaHHOÄ CTaTbH - BbIHCHHTb, 

KaKyio nacTb ot HHC/ia Bcex pyKOBoaHTe/ieft 
h B/iaae/ibueB, onyö/iHKOBaHHbix b cnHCKax 
«caMbix-caMbix» ra3eTbi Äripäev (Äripäeva 
TOP-id) cocraB/iflioT >KeHLU,HHbi h HacKonbKO 
3KOHOMHHecKH ycneiHHa aeHTenbHOCTb 
cJ)HpM, B03r/iaB/iaeMbix H<eHiirHHaMH, no 
cpaBneHHK) c cJwpMaMH, B03rnaB/meMbiMH 
My>KHHHaMH. OcHOBHOÜ HCTOHHHK /jailHblX 
- 6a3a naHHbix «caMbix-caMbix» ra3eTbi 
Äripäev, b ochobhom HOMepa, onyö^HKOBaHHbie 
b 2002 roay (rae öbinn npHBeaeHbi aaHHbie o 2001 
roay). B cöopHHK aaHHbix T3K)Ke BK/noneHbi MMeHa 
aeücTByiouiHX pyKOBoaHTe/ieü h B/iaaeabueB, 
coniacHO KOTopbiM onpeaeBH^CH no^. Jlna



no/iyneHHa pe3ynbraTOB 6bi/in ncno/ib30BaHbi 
flaHHbie COUHO^OrHHeCKHX HCC/ieAOBaHHH 
Mpnc rieTTaM h Hbh Ilpoo3H BecHbi 2003 
rofla, nocBBinenubix paBHonpaBHio h 
npeAnpHHMMaTenbCTBy.

B xofle aHa/iH3a 6bi/io BbiacHeHO, mo 
b 3ctohhh b (})MpMax h opraHH3auHHx c 
HaHÖoabiiiHM oöopoTOM BecbMa Ma/io aceHinHH- 
pyKOBOAHTeaeft. B cnncKe caMbix yaaH/iHBbix 
npeAnpHATHft 3ctohhh (TOP 500) mx öbuio 
okojio 4-6%, b ye3flax - 5-10% h b cnncKax caMbix 
pa3Hbix npeflnpHHHMaTe/ibCKHX (j)HpM b cpeflHeM 
14%. B pa3Hbix BHflax npeanpHHHMaTe/ibCTBa 
3aMeTHa aBHaa no/ioBaa cerperaijHa. ^>npMbi, bo 
r/iaBe KOTOpbix CToaT >KeHinHHbi, b cpaBHeinm 
c (J)HpMaMM, B03raaBaaeMbiMH My>KHHHaMH, 
eC/IH CyflHTb no KO/IMHeCTBy paÖOTHHKOB, 
peaaH3auHH oömero oöopoia h o6T>eMy rojjoBoro 
öaaaHca, yciynaioT nocneflHHM h 3aHHMaioT 
nocneflHMe Mecia b cnncKax «caMbix-caMbix» 
no Ko/iHMecTBy nonynaeMoft npMÖbinn. 
ripnöbinb B03maB7iaeMbix My>KHHHaMH 
(j)HpM b 1999-2001 roflax poena HecKO/ibKO 
öbicTpee, HeM b (jrnpMax c pyKOBOflHTe/iaMH- 
aceHiUHHaMH. H<eHmHHa-pyKOBOflHTenb, KaK 
npaBHJio, paöoTaeT b Tõtt 4)HpMe, rne tihöo 
Bce BflanenbUbi, nnöo nacTb mx - >KeHinHHbi. 
HepenKn cHTyannn, Roma B/iane/wna caMa 
aBnaeTca fleficTByiomHM pyKOBOflHTe/ieM 
(J)npMbi. BnaflenbUbi-Mya<HHHbi npeanoMMTaioT 
b KanecTBe pyKOBOAHTe/ieft My>KHHH. OnpMa wm 
rocynapcTBo, Bbiciynaa b KanecTBe Bnageabua, 
0Ka3biBaeica HaHÖo/iee HeHTpa/ibHa b oTHouieHMH 
nonoBoft npHHaa/iöKHOCTH AettcTByiomero 
pyKOBOAMTena, Heace/iH nacmbie B/ia/je/ibUbi.

flaHHbift aHaaH3 He flaeT HcnepnbiBaiomHx 
OTBeTOB Ha TO, KaKOBbl npHMHHbl TOft He3aBHflHOft 
CHTyaUHH, B KOTOpOft HaXOflaTCa <})HpMbI, 
B03raaBnaeMbie pyKOBOflHTeaaMH >KeHCKoro no/ia, 
daBuieÄ OMeBHaHoK noene aHa/iH3a nyönMKauHH 
cnncKa «caMbix-caMbix» ra3eTbi Äripäev.

Ec/ih roBopHTb o couHanbHOM KanHTane, to 
ManoeyMacTHe >KeHinHH yMeHbmaeT bo3mo>khocth 
pa3BHTHa >KeHmHHbI KaK OTflenbHOfl flHHHOCTH, a

BMecTe c TeM h conHa/ibHbiÄ KanHTa/i oömecTBa, h 
ocnaönaeT couManbHyio caa>KeHHOCTb.

Tpn HaHÖoabuiHX cjio>khocth Ha 
nyTH aceHUtMH-npeflnpHHHMaTeneO, no mx 
coöcTBeHHOMy MHeHHio (b nopa/H<e yöbiBaHHa), 
- 3To coneTaHHe paöoTbi h ceMeftHoft >km3HH, 
CTpax nepen nenoBbiM phckom h HeoöxoflHMOCTb 
ÖbITb CnOCOÖHeH MyaCMHH, HTOÖbI ÖbITb Ha 
paBHOfi c hmmh no3HUHM. PacnpocTpaHeHHbie 
tohkh 3peHHa, öy/rro 6bi >KeHiiuina nonacHa 
nocBaTHTb ce6a HCK/noHHTenbHo AOMy h ceMbe h 
npeayöoKnenna npoTHB >KeHmHH-pyKOBoaHTeneft 
(öyflTo 6bi pyKOBonHTenb-MyacHHHa - /iynine) 
nocTeneHHo OTCTynaioT, h sto npoMcxoflHT KaK 
cpeflH >KeHiHMH, TaK h epe/m MyacHHH.

I<aK >KeHIHHHbI
npeBpaiu;a/mcb b Be^bM 
b MH(J)onorHH 3anaflHbix 
CTpaH, AeMOHonorHH h 
comacHO npoijeccaM Ha# 
Be^bMaMH

Thhhü Baku

CraTba onnpaeTca Ha pa3/iHHHbie peaHTM03HO- 
MH(f)o/iorHHecKHe npeflCTaBneHHa h 4>Mnoco(J)CKO- 
TeonorMHecKHe TonKOBaHMa, cnocoöcTByiomHe 
4)OpMHpOBaHHK) B MM(f)0/IOrHM 3ana3HbIX CTpaH 
CTepeoTHna >KeHu;HHbi-fleMOHa, KOTopaa b 
no3flHee cpeflHeBeKOBbe h b neMOHO/ionniecKHX 
yneHHax h npoqeccax Hää Be/jbMaMH paHHero 
hoboto BpeMeHH cTaaa aceHmHHoft-BeflbMoft.

TeMaTMHecKH CTaTbio mo>kho pa3flenHTb Ha 
ABe nacTM. Bo bboahoH TeopeTHnecKofi nacTH 
npeflCTaBneH Te3Mc: KmoaeBbiM momchtom

B npH3HaHHM XCeHmHHbl BeflbMOH 6bI/IO 
onpeAeneHHe >KeHmHHbi KaK «hhoO», otjihhhoH 
OT My)KHHHbI, HeraTHBHOft H MapTHHanbHOft. 
B TeopeTHMecKOM paccMOTpeHMH oTnpaBHoe 
tohkoh aB/iaeTca onpeaeneHHe aceHCKoro 
Tena aHOManbHbiM, «noponubiM cocyaoM», 
HeHMCTbiM, Hcxoaa H3 TeopHH Mspn j],yrnac 06



aHOpMa/IbHOCTH H O CBH3aHHbIX C MHCTOTOfi H 
ocKBepHeHMeM noBepbax h onaceHHHX. Biopoft 
McxoaHbifi nyHKT - o6o3HaMeHHe >KeHCKoro Teaa 
B MeT3(J)H3HKe TpaHHUeH KAH >Ke nepeXOflHbIM 
nyHKTOM MeMdy cuMöOAmec.KUM nopnÖKOM u 
XÜOCOM, OCHOBbIBaflCb Ha BHAeHHflX <|)paHUy3CKOH 
(JjeMHHHCTKH 3aeH CHKcy, (JjpanKO-öoarapcKoro 
BHHrBHCTa H IICHXOaHaTIHTHKa K)AHH KpMCTeBOft 
H ({)eMHHMCTKH TopHA MoH >KeHmHHbI KaK 
Ky/ibTypHo h couna/ibHO MaprHHa^bHoft. B aHaaH3e 
npHBeaeHbi npHMepbi H3 ayaaHCTHaecKHX chctcm 
MbHIMeHHH, CBOftCTBeHHbIX 3anaflHbIM CTpaH3M 
(ApHCTOTeBb, 11/iaTOH, ABrycTHH, riapai^e^bc h 
ap.), MHcjjoaorHH h HapoaHbix noBepHÄ.

Boabuian aacTb paöoTbi nocBameHa 
depoTHny >KeHmHHbi-BeabMbi b aeMOHoaorHH h 
npoueccax Hää BeabMaMH. M3 aeMOHoaoniHecKHX 
yaeHHÄ wisi aHaaH3a 6bia BbiöpaH TpaKTaT Mal
leus Maleficarum (1487) KaK Hanöoaee 3HaaHMbift 
Tpya B B0CC03aaHHH OÖpa3a JKeHmHHbI-BeAbMbI, 
B KOTOpOM aOMHHHpyeT >KeHOHeHaBHCTHHHeCTBO 
H CCKCH3M. OaHaKO MeT3(J)H3HHeCKOÄ OCHOBOft 
Aab 3Toro TpaKTaia nocAy>KHAo apeBHee, cpoAHH 
MH(J)oaorHHecKOMy, H3o6pa>KeHHe >KeHmHHbi 
KaK npeaciaBHTeabHHUbi 3aoro xaoca. TaK>Ke 
npoaHaaH3HpoBaHbi nomeauiHe ot aHTHMHocra 
cy>KaeHH« (j)Haoco(|)CKO-TeoaorHHecKoro naaHa o 
HecoBepmeHCTBe >KeHmHHbi.

B naera, paccMaipHBaiomeft npoijeccbi Hää 
BeabMaMH, ocoöoe BHHMaHHe yaeaeHO Hanöoaee 
Ba>KHbiM CTepeoranaM >KeHLUHH-BeabM h 
paccMOTpeHbi couHaabHO-noaHTHaecKHe npHHH- 
Hbl(HapaayCMeTa(J)H3HHeCKHMHo6oCHOBaHHHMH)

Aab Haaaaa npouecca Hää aceHiUHHoft KaK 
Hää BeabMoft. CoraacHo mhchhio aBTopa, 
OCHOBOft Wia npH3H3HHfl JKeHUAHHbl BCAbMOÄ 
Ha npoma<eHHH bckob 6bia CTpax My>KMHH, 
BbI3BaHHbIH OTAHHHBMH MOKAy noaaMH, H3-3a 
aero aceHiUHHaM npwnHCbiBaAHCb oTpHuaieabHbie 
KaaecTBa. MHoroKpaTHo noanepKHyTbie, ohh 
npHBeaH k noflBaeHHio MHcJjoaorHH h co3aaHHio 
MeTa(J)H3HMecKHX oö^HCHeHHÄ, noneMy aceHmHHa 
bbabctcb «BeabMofi».



BKpame o 6
ScTOHCKOM

Liepupe reHflpeHbix 

HCCJie/IOBaHHH

Sctohckhm peHTp reHflepHbix Hcc/ieao- 
BaHHft (ENUT) 6b ni 3aperecipHpoBaH KaK 
HeKOMMepMecKoe oöbe^HHeHHe b anpe/ie 1997 
r. U,e/ib ENUT 3aK/noHaeTCH b ymyö/ieHMH 
noHMMaHHB npaB MenoBexa h b noMom,H b 
pa3BHTHH ÄeMOKpaTHnecKHX npeoöpa30BaHHH 
Mepe3 opraHH3au,Hio coBMecTHoft paöoTbi 
My^HHH H JKeHinHH H npOBe^eHHK B >KH3Hb 
HfleH paBeHCTBa noaoB bo Bcex >KH3HeHHbix 
ctjiepax.

KoH(J)epeHU,HH «}KeHIH,HHbI B 3CT0HCK0Ä 
no/iHTMKH», cocTOBBiuettcfl b 4 cj)eBpanfl 1999 
r. m cTaBiueft ocJjHUManbHbift oTKpbiraeM 
ENUT, npefliuecTBOBano HecKoabKo neT 6ec- 
KOpblCTHOft paÖOTbl, IlfiaHHpOBaHHB H nOHCKa 
(J)HHaHCOBbIX CpeflCTB.

3a CBOIO KOpOTKyK) HCTOpHK) ENUT 
yKOMroieKTOBaa oömupHyio HaynHyio 6h6- 
TIMOTeKy, HaHajIO KOTOpoft nOJIO>KHaH KHHJKHbie 
nocTyibieHHH ot npoBHHitHH OHTapno h 
KaHaACKoro Women’s Issue Project. E/iaroaapa 
noaaep*Ke TaiMHHHCKoro neaarorHMecKoro 
yHMBepcmeia, imaö-KBapTHpa n ÕMÖJiHOTeKa 
ENUT pacno/io>KeHbi b maBHOM 3aaHHH 
ynHBepCMTeTa. Be3 noauep>KKH yHHBepcH- 
TeTCKOft aAMHHMCTpauMH, y ENUT He 6biao 
6bi h noflK/iioHeHHfl k HHTepHeiy. noanep>KKa 
cnoHcopoB - ÄeMOKpaTMMecKoft MaKponpo- 
rpaMMbi CoBeia EBponbi PHARE, nocoabCTB 
HopBeniH, IÜBeUMH, ^HHnflHUHH, IblMaHÄHH,

KaHaflbi, BenHKoöpHTaHHH, TepMaHHH h CIUA, 
nporpaMMbl peKOHCTpyKUMM H pa3BHTHfl 
OOH, CoBeTa MHHHCTpOB CKaHflHHaBCKHX 
CTpaH, a TaiOKe MHHHCTepCTBa HHOCTpaHHbIX 
aea HopBerHH (b paMKax nporpaMMbl 
coTpyflHHHecTBa c U,eHTpanbHoÄ n BoctohhoA 
EBponon)- caeaaaa B03M0>KHbiM co3aaHHe 
BHfleoneHTpa, saeKTpoHHoro öioaaeTeHa 
H 37ieKTpOHHOH >Ke 6a3bl ÄaHHbIX, BbinyCK 
SCTOHCKO-aHrnHHCKOrO HHcJ)OpMaUMOHHOrO 
nHCTKa h - HaKOHen, - npoBeaeHHe KOHijiepeH- 
UHft H CeMHHapOB.

noceinaeMOdb 6n6aHOTeKH h KOH^e- 
peHUMtt ENUT BceaaeT yBepeHHOCTb b Tom, hto 
>KeHIHHHbI H My>KHHHbI OdOHHH HCnbITbIBaiOT 
pacTymnfi HHTepec k tcm (JiaKTopaM, KOTopbie 
HanpflMyio cBimHbi c no/ioM h 0Ka3biBai0T 
B/iHHHne Ha >KH3Hb. 3to, B CBOIO oaepeab, 
HaTa/iKHBaeT Ha Mbicab o HeoöxoaHMocTH 
H3AaHHB scTOHCKoro >KypHaaa, nocBHineHHoro 
reHflepHbiM HccaeaoBaHHflM. )KypHaa npea- 
craBaaeTca HaM, npeacae Bcero, xax cJiopyM aaa 
KpHTHHecKoro paccMOTpeHHB noaoBbix poleli b 
coBpeMeHHOM oöipecTBe h aafl naoaoTBopHbix 
ÄHCKyccHft no noBoay no/ioBbix poaeft b 
HbiHeuiHeM 3ctohckom oönjecTBe.
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Soovitusi elektrooniliselt sisestatud käsikirja 
vormistamiseks:

1. Failinimi sisaldagu a) autori nime ja b) artikli 
pealkirja (Win95 alates õn võimalikud kuni 250 
tähemärki sisaldavad failinimed). Vanemate 
operatsioonisüsteemide 8 tähemärgi piiranguga 
failinimi sisaldagu vihjet autori nimele.

2. Failivorming. Soovitav salvestada universaalses 
failivormingus Rich Text Format (MS Word 6.0/95 
RTF), et vältida tekstiprogrammide ühildumis- 
probleeme.
Macintosh arvuti kasutajatel salvestada fail PC > 
Rich Text Format või PC > MS Word 6.0/95 
vormingus.

3. Käsikirja ülesehitus:
a) artikli pealkiri;
b) autori nimi;
c) põhitekst;
d) viited, lõpumärkused, kasutatud kirjanduse 

loetelu jms.

Märkus. Viited (footnotes) ja kirjanduse loetelu 
(endnotes) sisestada võimaluse korral automaatset 
numeratsiooni võimaldava käsuga Insert>Footnotes/ 
Endnotes.
Viidetest: kõik tekstis tsiteeritud teosed peavad olema 
viidatud ja nimekirjastatud. Viide esitatakse ümarsul
gudes, esiteks autori perekonnanimi ja siis avaldamise 
aasta (Moi 1985). Vajadusel märkida kä lehekülje 
number (Moi 1985,47). Võimaluse korral kasutage 
viites initsiaalide asemel autori eesnime. Vältige lühen
dite kasutamist kä ajakirjade pealkirjades.

Viidete näited:
Butler, Judith (1990). Getuier Trouble. Routledge, 
London, New York.

Harding, Sandra (1990). Feminism, Science, and 
the anti-enlightenment critiques. Iri Nicholson, L. J. 
(ed.), Feminism/Postmodernism. Routledge, New York, 
London,83-106.
Annuk, Eve (1999). Naisest tekstini: feministliku kir- 
jandusanalüüsi lähtekohti. Keel ja Kirjandus 11, (42), 
764-770.
Vene-ladina transliteratsiooni kohta vt.: Erelt, Tiiu 
(1999). Eesti ortograafia, lk. 19.

4. Tabelid ja diagrammid lisada põhiteksti eraldi 
lehekülgedena.
Erand: andmebaaside, tabeltöötluse failid tuleb 
küjendamise tarbeks saata eraldi failidena. 
Näitlikkuse huvides võiksid nad olla sisestatud kä 
põhiteksti viitega eraldi failile.

5. Graafikaprogrammide CorelDraw, Adobe 
Illustrator, Macromedia Freehand jt. failid salvestada 
EPS vormingus.

6. Graafika: fotod, diapositiivid, joonised õn soovitav 
esitada originaalidena. Vajalik teave tagaküljel: 
number ja allkiri. Kui artikkel sisaldab illust
ratsioone, peab autor saatma need mustvalgete foto
dena koos artikliga. Värviillustratsioone avaldadakse 
ainult juhul, kui värvi olemasolu õn artiklis oluline. 
Digitaliseeritud kujutised võib lähetada kä e-posti 
lisandiga (attachment).
NB! E-posti suurim maht õn 2,5-3 Mb.

7. E-postiga lähetatavate kujutiste põhilised 
skaneerimisparameetrid: halltoonid või RGB; 
resolutsioon: 150-200 dpi; vorming JPG; suurimad 
mõõdud: kõrgus 190 mm, laius 130 mm.

8. Lisad artikli lõppu:
a) resümee (1500-1700 tühikutega tähemärki);
b) autori eluloo lühikokkuvõte;
c) autori isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, 

aadress, postiindeks, telefon, e-post, faks.
Andmed raamatupidamisele: pank, konto number, 
isikukood või passinumber.

9. Toimetus ja autor. Toimetaja kooskõlastab 
parandused autoriga.

10. Korrektuur. Autor tagastab korrektuuri toimetusele 
kokkulepitud ajaks.
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Seto
naisautobiograafide
maailm
Andreas Kalkun

20. sajandi alguses õn seto 
naistelt üles kirjutatud 
hulgaliselt autobiograafilisi 
improvisatsioone.
Enamasti pole neid 
talletanud haritud folk
loristid, vaid need õn 
kogutud setode endi poolt. 
Sellistes tekstides õn 
erakordselt keeruliselt 
põimunud fiktsioon ja 
reaalsus või siis traditsioo
niline ja selgelt individuaal
ne aines. Taoliste tekstide 
raskelt määratletavuse, aga 
kahtlemata kä nende 
loojate soo ja marginaalse 
päritolu tõttu õn need 
senini jäänud igasuguse 
uurijate poolse tähele
panuta.

Naiste aeg
Julia Kristeva

Rahvus oli 19. sajandi 
unistus ja tegelikkus. See 
jõudis haripunkti ja 
ühtlasi ammendus 1929. 
aasta kriisiga ja natsio
naalsotsialistliku apoka
lüpsisega, mille käigus 
varisesid kokku selle 
alustalad: majanduslik 
homogeensus, ajalooline 
traditsioon ja keeleline 
ühtsus. Kuigi Teist 
maailmasõda peeti 
rahvuslike väärtuste 
nimel, tegi see tegelik
kuses rahvustele lõpu ja 
muutis need illusiooniks, 
mida säilitati üksnes 
ideoloogilistel või kitsalt 
poliitilistel eesmärkidel. 
Ning kuigi rahvuslikke 
ja natsionalistlikke taas- 
sünde võib ilmselt loota 
või karta kä edaspidi, õn 
rahvuslik loogika nii 
ühiskondlikus kui filo
soofilises plaanis 
ammendunud.

Ajakasutus läbi 
sooprisma Eestis 
ja Euroopas
Malle Järve

Ajabilanss kujutab endast 
väärtuslikku ajaloolist 
dokumentatsiooni inimeste 
argielu korralduse kohta. 
See õn otsekui sotsiaalne 
mikroskoop, mis võimal
dab heita pilku nendele 
igapäevaelu tahkudele, mis 
muul viisil pole jälgitavad, 
lükates muuhulgas ümber 
mitmeid laialtlevinud arva
musi selle kohta, kuidas 
meie argielu õn struktu- 
reeritud (Robinson &c 

Godbey 1999, 5). 
Ajakasutuse struktuur ja 
selle jaotus rahvarühmades 
õn ühtlasi oluliseks elukva
liteedi ja ühiskonna heaolu 
indikaatoriks, seda eriti 
läbi vaba aja olemasolu, 
mis võimaldab indiviidi 
laiendatud taastootmist. 
Samas see, kuidas meie 
ajaressursid sooliselt 
jaotuvad ning millised õn 
põhiliste inimtegevuste 
ajalised proportsioonid 
naiste ja meeste elus, 
peegeldab otseselt soolise 
võrdõiguslikkuse seisundit 
ühiskonnas, osutades naise 
ja mehe staatusele, võimu
positsioonile ja dominee
rivale soorollimudelile.
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