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Kas eesti mees õn mees 
või inimene?
Liisi Piits

Sissejuhatus
■ 1 eministlikus keeleuurimises õn muu-
I—H hulgas tegeldud küsimusega, kuidas keel 

JL. kirjeldab ja kategoriseerib maailma. Isegi 
kui keeles grammatiline sookategooria puudub, 
tehakse sõnavaratasandil sugudel siiski vahet. 
Sõnavara sooaspektist analüüsimisel tuleks 
alustada kesksetest mõistetest ja vaadelda näi
teks, milliseid sõnu kasutatakse inimese tähista
miseks: kas keeles õn olemas eraldi sõna sooüle- 
sele inimese kategooriale ja milliseid soospetsii- 
filisi sõnu kasutatakse inimese alamkategooriate 
tähistamiseks.

Oleme harjunud soomeugri keelte hulka 
kuuluvat eesti keelt võrdlema indoeuroopa 
keeltega ja neile vastandama. Mitmes tuntud 
indoeuroopa keeles saab sama sõna kasutada nii 
inimese kui mehe märkimiseks. Näiteks inglise 
man, saksa Mann, prantsuse homme ja hispaa
nia hombre õn kasutusel nii sooüleselt inimese 
kui kä soospetsiifiliselt mehe tähenduses. Vene 
keeles tähendab sõnaühend molodoi tšelovek 
sõna-sõnalt ‘noor inimene’, aga tegelikus kasu
tuses märgib vaid noormeest (Vene-eesti sõna
raamat 1982, 789). Selline indoeuroopa keeltes 
levinud nimetamisviis võrdsustab ühe sugu
poole kogu liigiga, jättes teise sugupoole mit
metel juhtudel viidatavate hulgast välja.

Esmapilgul tundub, et eesti keeles õn olukord 
teistsugune: meil õn eraldi sõna inimene sooüle- 
sele kategooriale, mis ei ole kuidagi võrdsustatav 
soospetsiifiliste alammõistetega. Isegi eesti keele 
ajaloost ei leia viiteid indoeuroopa keeltes nii 
tuntud assotsiatsioonile inimene=mees. Vastu
pidi, kui vaadelda kõigis läänemeresoome keel
tes tuntud sõna inimene tähendusi eesti sugulas
keeltes, siis näiteks vepsa ja karjala keeles õn selle 
sõna tähenduseks ‘naine, naisterahvas’ (Rätsep 
2002,102). Aga kuigi sõna inimene eesti keeles ei 
ole tänapäevases kasutuses ega etümoloogiliselt 
soosnetdifiline. võib keelest leida vastupidiseid 
näiteid, kus sõna mees kasutatakse sooüleselt 
inimese tähenduses.

Feministlik keeleuurimus 
Eestis
Eesti keele uurimisele sooaspektist õn eel

kõige eeskujuks olnud nii inglise keele kui 
soome keele kohta kirjutatud sellealased uuri
mused. Viimases Ariadne Lõngas õn Kerk Puna 
(Olt) kirjutanud põhjaliku ülevaate soome 
feministliku keeleuurimise ajaloost, mille 
alguseks võib pidada 1970. aastaid, kui ilmus 
Fred Karlsoni artikkel “Sukupuoliroolien 
kielellisistä heijastumista” (Olt 2004, 59-62). 
Lisaks Puna tutvustatud töödele pean oluliseks 
mainida kä 1988. aastal ilmunud kogumikke 
Isosuinen nainen ja Akanvirtaan. Johdatus 
naistutkimukseen, kuna need koondasid mit
meid nii meeste ja naiste keelekasutust võrdle
vaid kui kä keele enda vahendeid sooaspektist 
analüüsivaid olulisi artikleid (vt. Laitinen 1988; 
Setälä, Kurki 1988). Kuna Ariadne Lõngas õn 
varem ilmunud Riita-Ilona Märkalt ülevaade kä 
inglise keele sooaspektist uurimise problemaati
kast (Märka 2003), siis ei pea ma siin vajalikuks 
enam soome ja inglise-ameerika traditsioonist 
ülevaate andmist.

Feministliku keeleuurimuse alguseks Eestis 
võib pidada 10 aastat tagasi ilmunud Vikerkaare 
erinumbrit feminismist, kus ilmus kä nüüdseks



paljutsiteeritud Kristiina Rossi artikkel “Naine 
eesti keele grammatikas” (Ross 1996), milles 
Eesti keele grammatika näitelausestikku ana
lüüsides jõuti järeldusele, et kuigi eesti keeles 
grammatiline sookategooria puudub, õn indo- 
euroopa mõttelaad meie meelde ja keelde selle 
kategooria varjatud kujul sisse toonud (Ross 
1996,104-105).

Eesti keeles õn mitmeid sõnavara soouuri- 
musi tehtud, tuginedes peamiselt sõnaraamatu
test saadud andmestikule. Üks esimesi selletee
malisi artikleid oli Cornelius Hasselblatti “Die 
Frau im estnischen Lexikon” (Hasselblatt 1998). 
Kerli Puna õn süvenenud juba põhjalikumalt 
sõnaraamatute analüüsi ja kaitsnud 2003. aastal 
bakalaureusetöö teemal “Mees ja naine sõnaraa
matutes” (Olt 2003).

Siinkirjutaja korpusanalüüsil põhinevas 
magistritöös õn uuritud sõnade mees, naine ja 
inimene kasutussagedust ja selle muutumist 20. 
sajandi ajakirjandustekstides, samuti õn võrrel
dud nende sõnade kollokatsioone (Piits 2004). 
Kõnealuses magistritöös õn lisaks analüüsitud kä 
mees- ja name-lõpuliste liitsõnade esinemist aja- 
kirjanduskeele korpuses. Oma viimastes artiklites 
õn kä K. Puna pöördunud tekstikorpuse poole, 
uurimaks mees- ja nais-alguliste liitsõnade dünaa
mikat (Puna 2005). Kui korpusanalüüs sageli dis
tantseerub terviktekstidest, siis Raili Põldsaar õn 
uurinud terviklikke meediatekste, kasutades sel
leks kriitilist diskursuseanalüüsi (Põldsaar 2001). 
Barbi Pilvre magistritöös analüüsitakse tervik
tekste kontentanaliiüsi kasutades (Pilvre 2000). 
Lisaks õn muidugi keele sooaspektidega tegeldud 
feministliku kirjanduskriitika raames.

Sõnade mees, naine ja 
inimene kollokatsioonid
Siinses artiklis keskendutakse sõna mees 

tähenduse ja kasutusviiside analüüsile: kas sõna 
mees kasutades mõtleme ainult meessoost isikut 
või kasutame sõna kä inimese tähistamiseks, 
soolisust rõhutamata?

Võimalusele, et sõna mees saab kasutada kä 
inimese tähenduses, viitab juba Eesti kirjakeele 
seletussõnaraamatu sõnaartiklites mees ja naine 
esitatu. Kui naine esineb seletussõnaraamatus 
vaid kahes tähenduses: ‘naissoost inimene’ ja 
‘abielunaine’ (EKSS III 1992, 625-626), siis 
sõnal mees õn EKSS-i järgi kolm tähendust: 
‘meessoost inimene’, ‘abielumees’ja kolmandaks 
(soolisust rõhutamata) ‘inimene, isik, asjamees, 
tegelane’ (EKSS III 1992,386-387).

Leidmaks tõendeid, et sõna mees kasuta
takse tõesti kä kolmandas tähenduses, võrdlesin 
sõnade mees, naine ja inimene esinemist lau- 
sekontekstis ehk nende sõnade kollokatsioone. 
Kollokatsioonid õn sõnad, mis esinevad mingi 
sõna naabruses. Tihti õn kollokatsiooni käsit
lustesse kaasatud sageduse mõiste, kollokat
siooni nähakse kui sagedamini sõna naabruses 
asetsevat sõna (Singleton 2000; Stubbs 2001). 
Sõna ja tema kollokatsioonide vahelisi suhteid 
õn defineeritud kui üht keele siduvatest jõu
dudest, mis organiseerib sõnavara, arvestades, 
millised sõnad esinevad tüüpiliselt koos, ja 
näidates sõnaassotsiatsioonide võrke (Johnson 
1999, 57). Lähtusin eeldusest, et kui sõnadel õn 
rohkem ühiseid kollokatsioone, siis õn nad kä 
tähenduslikult tihedamalt seotud. Kui kollokat
sioonide võrdlusest peaks ilmnema, et sõnadel 
inimene ja mees õn rohkem ühiseid kollokat
sioone kui sõnadel inimene ja naine, siis võiks 
sellest järeldada, et peale hüponüümse suhte 
valitseb sõnade mees ja inimene vahel kä süno
nüümne suhe.

Analüüsi aluseks õn Tartu Ülikooli eesti kir
jakeele korpuse ajakirjanduskeele alamkorpus 
(TÜKK ehk tekstis edaspidi lihtsalt “korpus”), 
kuhu kuuluvad tekstid aastatest 1890-1990. 
Vajalikud andmed koguti korpusest 2002. ja 
2003. aastal. Tekstikorpustest kollokatsioonide 
leidmiseks õn loodud mitmeid programme, mis 
suudavad automaatselt moodustada sõna kol- 
lokatsioonidest sagedusloendeid. Näiteks üks 
selliseid asub Leipzigi ülikooli võrguleheküljel: 
http://wortschatz.uni-leipzig.de. Kahjuks ei ole



selline programm eestikeelsete sõnade otsinguks 
kõige sobivam, sest otsida oleks tulnud iga sõna
vormi eraldi. Mina leidsin sõnade mees, naine 
ja inimene vasakule hargnevad kollokatsioonid 
poolautomaatselt Word Smith Toots programmi 
abil. Aga saadud tulemust tuli käsitsi lemmati- 
seerida (s.t. taandada erinevad sõnavormid ühele 
algvormile) ja selle käigus oli otstarbekas jätta 
välja kõik sõnad, mis ei olnud lähtesõnaga gram
matiliselt või tähenduslikult seotud, sest lähtu
valt analüüsi aluseks oleva keelekorpuse suhteli
sest väiksusest, mis oli andmete kogumise hetkel 
1,8 miljonit sõnet (nüüdseks õn TÜKK jõudsalt 
kasvanud), võisid kollokatsioonide hulgas tooni 
hakata andma kä juhuslikud lähtesõnaga mitte - 
seostuvad sõnad. Isegi sama sõnavorm võis kord 
laiendada lähtesõna ja teisal kuuluda hoopis 
teise osalausesse või fraasi. Näiteks 1890. aastate 
korpusest pärinevad kaks lauset, millest esime
ses esinev ta arvati sõna naine kollokatsioonide 
hulka, aga teises lauses esinev mitte:

Niisama sugune metsaline kui räägitav
mees, olnud kä ta naine...

...kodu tulles ei leidnud ta naist sääl
olevat...

Andmete töötlemisel ei kasutanud ma kee
rulist statistilist analüüsi, vaid piirdusin kõige 
lihtsamate meetoditega, lugedes kokku sõnade 
mees, naine ja inimene vasakule hargnevad kol
lokatsioonid ja reastades need sageduse järgi. 
Arvutasin kä välja kollokatsiooni esinemis
sageduse lähtesõna esinemissageduse suhtes. 
Koostasin tabeli, kuhu võtsin vaid sõnade mees, 
naine ja inimene 30 sagedamini esinevat kollo
katsiooni.

Sõnade mees, naine ja inimene kollokatsioo
nide võrdlusest selgus, et iga sõna kollokatsiooni- 
dest oli kolmandik selliseid, mis esinesid kä kahe 
teise sõna kollokatsioonidena. Need kümme 
sõna, mis esinesid kõigi kolme lähtesõna sage- 
dusloendis 30 sagedamini esineva sõna hulgas, 
õn (tähestiku järjekorras): kaks, kõik, meie, noor,

30 sõnade mees, naine jo inimene 
kollokatsiooni sageduse järjekorras:

MEES NAINE INIMENE
1. see/need eesti Nõukogude
2. üks oma see/need
3. noor tema Iga
4. oma nõukogude Noor
5. kaks noor Üks
6. meie üks Kõik
7. mõni vana palju/ paljud
8. iga mu Tuhat
9. kolm see/ need Miljon
10. eesti teine Teine
11. vaimulik ta Aus
12. teine palju/ paljud Kaks
13. uus teie Mõni
14. kõik töötav Meie
15. niisugune kaks Mitu
16. valla mee Hea
17. aus kõik Vanem
18. mu maailma Uus
19. neli esimene Hulk
20. õige mõlemad Niisugune
21. tuhat vanem Oma
22. palju/ paljud ilus Vene
23. tema vene Vana
24. mõlemad rohkem Kolm
25. õpetatud mehe Rohkem
26. vene keegi Haritud
27. miljon neli Puuetega
28. keegi Tartu Viis
29. minu rootsi Halb
30. kümme tänapäeva Maata



oma, palju, see, teine, vene, üks. Keskmiselt kõige 
sagedamini esinevateks kollokatsioonideks õn 
nii arv- kui asesõnana esinev sõna üks, omadus
sõna noor ning asesõna see koos mitmusevor
miga need. Viimaste kohta õn oluline märkida, 
et sõna mees kollokatsioonina esines sagedamini 
ainsuse vorm see, sõnade naine ja inimene puhul 
oli aga poole sagedamini kasutatud mitmus- 
vormi need. Nimetatud seaduspärasus tuletas 
meelde Kristiina Rossi tähelepanekut: Eesti keele 
grammatika näitelausestikku analüüsides leidis 
ta, et kui lausestikus kasutati üldse tegijana või 
tegevuses olijana naist, siis esines sõna peaaegu 
alati mitmuses (Ross 1996).

Peale kollokatsioonide, mis õn ühised kõi
gile kolmele sõnale, esineb kä kollokatsioone, 
mis õn ühised vaid kahele sõnale. Kõige kattu
vamad õn sõnade mees ja inimene kollokatsioo- 
nid. Lisaks kõigi kolme sõna ühiskollokatsioo- 
nidele õn neil kahel sõnal kaheksa ühist kollo- 
katsiooni, mis puuduvad sõna naine kollokat
sioonide hulgast: aus, iga, kolm, miljon, mõni, 
niisugune, tuhat, uus. Sõnadel mees ja naine õn 
lisaks kõigi kolme sõna ühiskollokatsioonidele 
ühised veel: eesti, keegi, mu, mõlemad, neli ja 
tema. Sõnadel naine ja inimene õn neli kattuvat 
kollokatsiooni, mis puuduvad sõna mees kol
lokatsioonide sagedustabelist, need õn: nõuko
gude, rohkem, vana, vanem.

Kõigil sõnadel õn kä kollokatsioone, mis 
ei esine teiste sõnade sagedusloendites. Kõige 
väiksema eriosaga õn sõna mees kollokatsioo- 
nid. 30 suurima esinemissagedusega kollokat
siooni hulgast õn 6 sõnade inimene ja naine 
kollokatsioonidega kattumatut sõna: kümme, 
minu, vaimulik, valla, õige, õpetatud.

Sõna inimene kollokatsioonidest õn teiste 
sõnadega kattumatuid 8: mitu, hea, hulk, hari
tud, puuetega, viis, halb, maata. Kõige suurema 
eriosaga õn sõna naine kollokatsioonid: kol
mandik ehk 10 sõna (esimene, ilus, maailma, 
mehe, rootsi, ta, tänapäeva, Tartu, teie, töötav) ei 
kattu ei sõnade mees ega inimene kolmekümne 
sagedasema kollokatsiooniga.

Mees ja naine abikaasana. Sõnal mees õn 
kollokatsioone, mis ei saakski sõna inimene 
kollokatsioonidena esineda, sest sõnadel mees 
ja naine õn ühine tähenduslik aspekt, mis 
sõnal inimene puudub. Nagu kä EKSS kinnitab, 
saab esimesi kasutada abikaasa tähistamiseks, 
samas kui sõnal inimene see tähendus puudub. 
Sõnade naine ja mees kollokatsioonide hulgas 
õn võimalik eristada sõnu, mis esinevad juhul, 
kui sõnad naine ja mees tähistavad abikaasat, 
ja teisi, mis esinevad siis, kui need tähistavad 
lihtsalt eri soost inimolendeid. Viimases tähen
duses sõnu laiendavad kollokatsioonid võivad 
esineda kä sõna inimene täienditena, esimeses 
tähenduses sõnade kollokatsioonid aga mitte. 
Sõna mees kollokatsioonidest õn selliseid kuu
luvust näitavaid täiendeid, mida saab kasutada 
ainult mehe kui paarisuhte ühe osalise kohta, 
kolm: mu, minu ja tema. Sõna naine kollokat
sioonide seas oli selliseid täiendeid viis: tema, 
mu, ta, teie, mehe.

Kollokatsioonide analüüsimisel ja võrdlemi
sel pole oluline ainult esinemine või mitteesine
mine sagedusloendis, vaid kõnekas õn kä koht, 
mitmes seal ollakse, kuna tabelis esikohal ja 
viimasel kohal oleva sõna esinemissagedus võib 
erineda kümneid kordi. Sõna mees kollokat
sioonina esineb see/need 145 korda, samas sage- 
dusloendi viimasel kohal olev arvsõna kümme 
vaid 7 korda. Omajatäiendid tema ja mu esine
vad sõna naine kollokatsioonitabelis kolman
dal ja kaheksandal kohal, samas kui sõna mees 
kollokatsioonitabelis õn samad sõnad alles 18. 
ja 23. kohal. Arvestades kuuluvust väljendavate 
kollokatsioonide hulka ja kohta sagedustabelis 
võib teha üldistuse, et naist iseloomustatakse 
rohkem mehe abikaasana kui vastupidi. Neeme 
Kahuski ja Kaarel Kaljuranna uuritud ilukirjan
dustekstides õn sõna naine kasutatud abikaasa 
tähenduses koguni kolmveerandil juhtudest 
- 45 juhul 59-st (Kahusk jt. 2002,193).

Nõukogude inimene ja nõukogude naine. 
Sõna inimene kollokatsioonidest õn nõukogude 
kõige suurema esinemissagedusega. Kõnekas



õn fakt, et suure esinemissagedusega õn ühen
did nõukogude naine ja nõukogude inimene, aga 
täiesti puudub nõukogude mees. Lugedes korpu
ses esinevaid lauseid, ei saa küll väita, et sõna
ühend nõukogude inimene tähistaks vene keele 
eeskujul, kus inimest tähistavat sõna kasutatakse 
teatud ühendites kä ainult mehele viitavana (nt. 
eespool mainitud molodoi tšelovek), eelkõige 
nõukogude meest.

Konkurentsitult kõige sagedamini esineva 
omadussõnalise kollokatsiooni noor vastand 
vana koos võrdlusastmega vanem esineb ainult 
sõnade naine ja inimene 30 kõige sagedasema 
kollokatsiooni hulgas. Põhjuseks, miks fraasi 
vana mees kasutatakse harvem, võib olla liitsõna 
vanamees halvustav stiilivarjund.

Sõnadel mees ja inimene õn suurim kol- 
lokatsioonide ühisosa. Sõnade mees, naine ja 
inimene sagedasemaid kollokatsioone võrreldes 
selgub, et sõna mees oma kollokatsioonidega 
asub kesksel kohal, omades suurimat ühisosa 
sõna inimene kollokatsioonidega, veidi vähem 
õn sel ühiseid kollokatsioone sõna naine kollo
katsioonidega. Kõige väiksem ühisosa õn sõna
del naine ja inimene. Siit võiks järeldada, et kuna 
sõnad mees ja inimene omavad rohkem ühiseid 
kollokatsioone, õn nad kä tähenduslikult tihe
damalt seotud ja nende vahel valitseb peale 
hüponüümse suhte kä sünonüümne suhe.

Sõnade mees ja naine suhe õn aga anto
nüümne, mis tähendab, et sellises suhtes sõnad 
õn ühe semantilise tunnusjoone poolest vas
tandlikud. Viimasest võivad olla tingitud kä eri
nevad kollokatsioonid. Sara Mills viitab Carrolli 
ja Kowitzi uuringule, mille kohaselt hulk adjek
tiive, nagu tähtis, kuulus, rikas esinevad palju 
sagedamini viitega mehele, samas kui naisele 
viitavad adjektiivid hõivatud, ilus, kaunis (Mills 
2002, 210). Kä eesti keele korpust analüüsides 
oli märgata erinevust: sõna mees täiendavad 
adjektiivid aus, õige, õpetatud, samas sõna naine 
täienditena esinevad ilus, tänapäeva, töötav. 
Viimastest õn sõna ilus heaks näiteks, et naisi 
üleleksikaliseeritakse just välimust silmas pida

des. Nii Raili Põldsaare kui Barbi Pilvre uuri
mustest selgus, et tüüpiline artikkel naissoost 
avaliku elu tegelase kohta sisaldab viiteid tema 
välimusele, samas kui mehi kirjeldatakse sellest 
aspektist hoopis vähem (Põldsaar 2001, 103; 
Pilvre 2000, 52). Samas õn täiendi töötav esine
mine 30 sagedasema kollokatsiooni seas vastu
pidiseks näiteks Raili Põldsaare esitatud väitele, 
et naise töölkäimine ei ole eriliselt markeeritud 
(Põldsaar 2001,104).

Geneerilised mees-lõpulised 
liitsõnad
Sõna mees geneerilisest (e. sooneutraalsest, 

kogu liigile viitavast) kasutusest võib rääkida 
kä seoses mees-lõpuliste liitsõnadega. Võrrel
des mees- ja name-lõpuliste liitsõnade esinemist 
korpuses, hakkab esimesena silma raees-lõpu- 
liste liitsõnade suur arvuline ülekaal. Korpuses 
õn erinevaid mees-lõpulisi liitsõnu 262. Erine
vaid zzazVze-lõpulisi liitsõnu esineb seal vaid 35. 
Seega esineb korpuses iga nazVze-lõpulise sõna 
kohta seitse mees-lõpulist liitsõna. Suurim sisu
line erinevus mees- ja zzazne-lõpuliste liitsõnade 
vahel seisneb erinevas soolise markeerituse 
astmes. Kui nažne-lõpulised liitsõnad õn kõik 
sooliselt markeeritud, s.t. nende põhisõna naine 
viitab alati tegijale kui naisele, siis paljud mees- 
lõpulised liitsõnad ei ole soospetsiifilised, s.t. 
põhisõna mees ei pruugi rõhutada mitte tegija 
meessoolisust, vaid võib viidata tegijale üldiselt. 
Johanna Laakso leiab, et meessugu õn keeltes 
markeerimata, kuna leksikaalselt kodeeritud 
tähendused õn määratud mehe perspektiivist 
(Laakso 2005,132).

Selgesti sooüleselt kasutatavatest sõnadest 
tuleks esmajärjekorras nimetada kahte kõige 
sagedamini korpuses esinevat zzzees-lõpulist liit
sõna: esimees ja seltsimees. Neid sõnu õn kõige 
tihedamini kasutatud eksplitsiitselt kä naisele 
viitavatena: “Pärnakate seisukohti tutvustas 
üksikvanemate liidu esimees Tiina Ploom 
... Kallid seltsi-mehed naised, meie suure



sotsialistliku kodumaa tublid tütred!” (sõren
dus - L. P.) (TÜKK 2003). Mees-lõpuliste liit
sõnade soolist neutraalsust näitab eriti selgelt 
mees-lõpuliste liitsõnade võime liita endaga 
täiendosis nais-, näiteks naisesimees, naisturva- 
mees: “Ning uste peal seisavad naisturvamehed” 
(TÜKK 2003).

Muidugi õn mees-lõpuliste liitsõnade seas 
kä kindlalt soospetsiifilisi sõnu, näiteks vanust 
rõhutavad sõnad: noormees, vanamees, täis
mees, väikemees ja sugulussidemetele viitavad 
sõnad: peigmees, väimees, abielumees, poissmees, 
õemees.

Siiski tuleb kõigi, isegi esmapilgul kõige 
geneerilisemate mees-lõpuliste liitsõnade puhul 
kõne alla nende sõnade võimalik näiline genee- 
rilisus. Nimelt õn mitmed uurimused näida
nud, et geneeriliseks peetud sõna tajutakse ja 
kasutatakse tegelikult soospetsiifilisena. Inglise 
keele raan-lõpulisi ametinimetusi (craftsman, 
seaman, policeman, postman, fisherman jne.) 
peetakse inglise keeles ainult näiliselt geneerili
seks, sest kontekstis saavutavad need nimetused 
ikka soospetsiifilise tähenduse, viidates vaid mees
soost tegijale. Eesti keeles pole vastavaid katseid 
mees-lõpuliste liitsõnade tajumise kohta tehtud, 
aga ilmselt õn olukord analoogiline soome keeles 
toimuvaga, kus suur osa tänapäevastest keeleka
sutajatest tajub mees-lõpulisi sõnu vaid meestele 
viitavatena ning naistel õn tihti raskusi samas
tuda näiteks lehe-, teadus-, ameti- ja muude mees- 
lõpuliste sõnadega ( Engelberg 2002; Karppinen 
2002,23).

Kokkuvõtteks
Soosüsteemi kultuuriliselt, sotsiaalselt 

ja keeleliselt fundamentaalne printsiip õn 
androtsentrism - ettekujutus inimesest kui 
mehest ja mehest kui inimesest (Engelberg 2002, 
128). Eesti keeles avaldub androtsentrism sõna 
mees kasutuses sooüleselt inimese tähenduses. 
Eesti keele struktuuris esinev loogika, millest 
lähtuvalt meessugu õn markeerimata norm,

s.t. mees õn prototüüpne inimene, avaldub nii 
sõnade mees ja inimene kollokatsioonide suures 
ühisosas kui kä geneerilistes mm-lõpulistes 
liitsõnades. Muidugi kasutatakse sõna mees kä 
soospetsiifiliselt, sõna naine antonüümina. Ent 
samal ajal kui naine esineb alati antonüümses 
suhtes mehega, siis mees võib esineda kord anto
nüümses suhtes naisega, teisal aga sünonüüm
ses suhtes inimesega.
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Võrdõiguslikkus kui 
avaliku debati objekt 
Ameerika Ühendrii
kides ja Eestis: sarna
sused ja erinevused1
Raili Põldsaar

/*"> oolist võrdõiguslikkust võib pidada tee- 
^^maks, mis õn viimasel aastakümnel Eesti 

üldiselt loius avalikus debatis rohkelt kirgi 
tekitanud ja pälvinud rohkem tähelepanu, kui 
teised võrreldavad poliitilised teemad. Juba see 
erandlikkus tõstatab küsimuse, miks õn just 
sooline võrdõiguslikkus olnud valupunktiks 
meie ühiskonnale. Vastuse leidmisel võib abi 
olla rahvusvahelisest kogemusest ja selle kõr
vutamisest Eestis toimuvaga. Käesolevas artik
lis õn esmaseks võrdluseks kasutatud USA-d 
kui kaasaegse maailma poliitilist ja kultuurilist 
keset, mille kohalolu ülejäänud maailma koda
nike eludes õn muutunud vältimatuks, nagu 
õn täheldanud Euroopa juhtivaid amerikaniste 
Rob Kroes (Kroes 1996, 173). Kä ameerikalik 
feminismikuvand mõjutab teiste riikide oma, 
nii positiivse eeskuju kui hirmutava hoiatusena. 
USA kaasamist õigustab kä fakt, et ameerika 
naisliikumine ja feministlik mõte õn mõjuta
nud sarnaste ideede kujunemist mujalgi ning 
seetõttu õn USA-s toimunud debatid olulised 
kä teiste riikide feminismi(de) kujunemise ja

retseptsiooni mõistmiseks. Eestis õn räägitud 
rohkem Euroopa Liidu ja Põhjamaade kogemu
sest, kuigi mõtlemapanevaid paralleele leiaks kä 
USA-st. Käesolevas artiklis õn peamiseks uuri
misobjektiks sooline võrdõiguslikkus, mida õn 
rahvusvaheliselt defineeritud kui üht olulisemat 
inimarengu indikaatorit, kuid mis õn nii USA-s 
kui kä Eestis osutunud erinevatel põhjustel polii
tiliselt problemaatiliseks.2

Käesolevas artiklis analüüsitakse esmalt 
erinevaid feministlikke lähenemisi soolisele 
võrdõiguslikkusele ning seejärel soolise võrdõi
guslikkuse seaduste arutelu erinevaid rõhuase
tusi USA-s ja Eestis, et anda selgem ettekujutus 
sellest, kuidas vastuolulist võrdsuse mõistet 
õn kahe erineva ajaloolis-kultuurilise taustaga 
ühiskonna individualistlikusse ja konservatiiv
sesse ideoloogilisse raamistikku sobitatud. Kuna 
eesmärgiks õn laiema diskursiivse maailma 
kaardistamine, siis ei keskendu artikkel mitte 
konkreetsete tekstinäidete analüüsile, vaid ava
likus debatis esile tõusvate ideoloogiliste eelis
tuste võrdlusele.

Kuigi USA õn üks konservatiivsemaid lää
neriike, seda eriti religioossuse ja parempoolse 
maailmavaate laia leviku tõttu, õn ta samuti 
olnud üks feminismi kasvulavasid. See paradoks 
õn mõjutanud kä ameerika avalikus diskursu- 
ses käibivaid vastuolulisi lähenemisi sootemaa- 
tikale. Eesti avalikus diskursuses õn eelistatud 
konservatiivset sookäsitlust ning ignoreeritud 
feministlikke katseid seda ümber hinnata. Sel
gelt õn tajutav “feminismitondi” demonisee- 
rimine, seda hoolimata laiaulatusliku femi
nistliku liikumise puudumisest (Pilvre 2002, 
140).3 Huvitaval kombel ei eelista meie tänane 
meedia mitte niivõrd 1930. aastatest pärinevat 
traditsioonilist kodu- ja emadusekeskset naise
likkust, vaid pigem ideaali, mis nõuab naiselt 
edu nii avalikus tegevuses kui kä perega seon
duvates rollides (Põldsaar 2001, 105). USA-ski 
õn neid “supernaisi” pjedestaalile tõstetud, kuid 
seda, vaid piiratud grupile kättesaadavat ideaali, 
õn kritiseerinud nii vasak- kui parempoolsed



mõtlejad. Paraku jääb sellisele naisekuvandile 
esitatud nõudmiste vaheline skisofreeniline lõhe 
Eestis enamasti teadvustamata ja meil domi
neerivad jätkuvalt stereotüüpsed suhtumised 
soorollidesse, mis ei haaku inimeste käitumi
sega meid ümbritsevas reaalsuses (vt. nit. RASI 
2006). USA avalikus diskussioonis seisavad kõr
vuti konkureerivad, kuigi mitte võrdväärsed, 
konservatiivsed ja feministlikud4 diskursused 
naiste ja meeste õigustest ja kohustustest, mis 
kõik põhjendavad oma eluõigust sobitumisega 
ameerikalikku väärtussüsteemi. Eestis õn olnud 
eelispositsioonil feminismiskeptilised suhtumi
sed, mis õn kujundanud arusaama feminismist 
kui ideoloogiast, mis õn “meile” olemuslikult 
võõras, kasutades selleks individuaalsetele väär
tustele keskenduvast konkurentsieetikast läh
tuvaid argumente, kuid ignoreerides feminis- 
misõbralikku võrdsete võimaluste diskursust. 
Seetõttu õn meie diskursiivne maailm kitsam ja 
konkureerivate soodiskursuste positsioon eba
võrdseni kui USA-s.

Vastuoluline suhtumine soolisusse mõjutab 
mõlema riigi lähenemist naiste õigustele, eriti 
soolisele võrdõiguslikkusele, kuigi viimane õn 
lääneriikides, välja arvatud EL-i laienemisarute- 
ludes, tänaseks lakanud olemast aktiivse avaliku 
debati objekt. Juba 1987. aastal märkis Judith 
Mitchell, et võrdsus pole “moes”; endiselt taot
letakse küll võrdseid õigusi, kuid arusaam, et 
võrdsus õn üks õiglase ja vaba ühiskonna alus
talasid, ei ilmu enam poliitilistesse aruteludesse 
(Mitchell 1987, 39). Seda nihet võib seletada 
1980. aastatel hoogustunud konservatiivsuse 
(taas)esiletõusuga anglo-ameerika kultuuriruu
mis (vt. nt. Micklethwait and Wooldridge 2004, 
63-93; Faludi 1991, 229-256) kui kä sellega, 
et varasemate põlvkondade poolt välja võidel
dud õigusi õn hakatud iseenesestmõistetavaks 
pidama, märkamata, et muutuvates ühiskond
likes tingimustes kipuvad need murenema, 
seda eriti üha sotsiaalkonservatiivsemas USA-s. 
Väljaspool ÜRO ja EL-i arenguprogramme ei 
ole sooline võrdõiguslikkus hetkel lääneriikide

poliitilises diskursuses aktuaalne teema. Valit
seva konsensuse põhjal õn soolise võrdõiguslik
kusega probleeme postkolonialistlikul “Teisel” 
Aafrikas, Lähis-Idas või Ida-Euroopas, mitte 
“esimesel maailmal”. Sellest huvipuudusest hoo
limata pole sooline võrdõiguslikkus kui mõiste 
siiski nii selge ja selle poliitilised garantiid nii 
kindlad, kui tahetakse uskuda.

Deborah Rhode õn soolise võrdõiguslikkuse 
arutelu vajalikkuse eitamist USA-s seondanud 
soovimatusega näha lõhet formaalsete õiguste 
ja tegeliku praktika vahel (Rhode 1997,13). Sar
nane suhtumine iseloomustab kä “teise maa
ilma” riike, näiteks Eestit. Siiski õn nende kahe 
ühiskonna soolist võrdõiguslikkust tõrjuvate 
diskursuste taga erinevad mõjurid. Kui USA 
puhul õn peamiseks probleemiks olnud vajadus 
sobitada traditsioonilist erinevusele üles ehita
tud soosüsteemi ja demokraatlikule ühiskon
nale olulist võrdsete võimaluste tagamise nõuet, 
siis Eestis mängib olulist rolli nõukogudeaegne 
ajalooline kogemus, mis diskrediteeris kõik 
võrdsusega seonduvad diskursused. Mõlemal 
puhul jääb keskseks probleemiks võrdõiguslik
kus, mõiste, mis oma keerukuse tõttu väärib 
siinkohal täpsemat lahtikirjutamist.

Võrdsus, erinevus, 
võrdõiguslikkus
Võrdõiguslikkus õn olnud üks naisliiku- 

miste keskseid nõudmisi nende algusaegadest 
alates. USA iseseisvusdeklaratsiooni ümber 
sõnastades kuulutas 1848. aastal New Yorgi 
osariigis Seneca Fallsis toimunud naiste õigus
tele pühendatud koosoleku lõppdokument, et 
“me peame iseenesestmõistetavaks tõde, et kõik 
mehed ja naised õn loodud võrdsena” (Stanton 
jt. 2004, 214-216). Prantsusmaal oli sarnase 
tekstiga juba 1791. aastal välja tulnud Olympe 
de Gouges, kes kirjutas naisi kaasava variandi 
inimese ja kodaniku õiguste deklaratsioonist, 
Prantsuse Revolutsiooni kesksest tekstist (Abray 
1975,48-49).



Nende varajaste aktivistide jaoks polnud 
võrdsuse mõiste ise problemaatiline, sest eel
kõige oli tegu abstraktse ideaaliga. Kui tekkis 
võimalus teoreetilisi printsiipe praktikasse 
rakendada, tõstatusid küsimused erilise teravu
sega liberaalsetes ühiskondades, mille õigussüs
teem rõhutab vabadust ja võrdsust, kuid ainult 
seni, kuni ei vaadelda ebavõrdseid tingimusi, 
milles sellise riigi kodanikud reaalselt elavad 
(Mitchell 1987, 29).5 Probleemid tekivad sellest, 
et enamasti rakendatakse võrdsusest rääkides 
Aristotelese printsiipi, mille järgi tuleb kohelda 
seda, mis õn sarnane, sarnaselt ja seda, mis pole 
sarnane, erinevalt (Jaggar 1990, 239). Meeste 
ja naiste vahelisest võrdõiguslikkusest rääkides 
aga kerkib selle põhimõtte kasutamise puhul 
esile küsimus, kuivõrd erinevad või sarnased õn 
mehed ja naised. Tegemist õn kä teadusringkon
dades sügavat ideoloogilist erimeelsust tekitava 
küsimusega, millele ühene lahendus puudub 
ning see komplitseerib kä sooproblemaatika 
lahkamist poliitilisel tasandil.

Selles küsimuses valitsevad suured erimeel
sused kä feministide seas. Feministlikku mõtte
välja õn võimalik kaardistada just läbi suhtumise 
soolisse erinevusse, kus erinevad feministlikud 
mõtlejad saab asetada mõttelisele teljele, mille 
ühes otsas õn Catherine Stimpsoni poolt mini
malistideks nimetatud, kes soovivad sooerine- 
vust minimeerida ja teises otsas maksimalistid, 
kes näevad naiste vabanemist läbi erinevuse 
rõhutamise (Rojola 2003, 160-161). Seega pole 
üllatav, et kogu soolise võrdõiguslikkuse diskur- 
sust läbib pinge soolise võrdõiguslikkuse ideaali 
ning meeste ja naiste vahelise erinevuse vahel, 
mida Martha Minow õn nimetanud erine
vuse dilemmaks: sooerinevuste ignoreerimine 
kinnistab sooerinevusi, aga sedasama teeb kä 
sooerinevuste rõhutamine (Minow 1990, 49). 
Paraku õn see viinud kogu võrdõiguslikkuse 
diskussiooni teatavasse nõiaringi, nii et näiteks 
Joan Scotti arvates saab poliitilised diskussioo
nid soolise võrdõiguslikkuse üle viia uuele kva
litatiivsele tasemele ainult võrdsuse ja erinevuse

dihhotoomia dekonstrueerimise läbi (Scott 
1990, 134-147). Sellega nõustub kä Catharine 
MacKinnon, kelle väitel õn erinevuse ja võrd
suse bipolaarsusele ehitatud võrdõiguslikkuse 
käsitlus mitte ainult saavutamatu, vaid kä väär 
ja seega tuleks tegelikele muutustele suunatud 
tegevust alustada põhimõistete ümbermõt- 
lemisest (MacKinnon 1989, 233-234). Kind
lasti aga õn oluline teadvustada selle, mõneski 
mõttes lahendamatu, dilemma olemasolu ning 
mitte jääda lihtsustatud stereotüüpsuhtumiste 
tasandile. Alljärgnevalt analüüsitaksegi kahte 
levinuimat feministlikku lähenemist võrdsuse 
küsimusele, eesmärgiga näidata, mil moel need 
informeerivad poliitilist praktikat.

Catherine Stimpsoni poolt minimalismiks 
kutsutud suunda õn Vai Plumwood nimetanud 
kriitikavaba võrdsuse feminismiks {feminism 
of uncritical equality) (Hughes 2002, 34). Selle, 
enamasti liberaalse feminismiga seondatud 
lähenemise, põhiväide õn, et kuna mehed ja 
naised õn sündinud võrdseina, tuleb neid võrd
selt kohelda. Selle lähenemise pooldajad leiavad, 
et ühiskondlik-kultuurilised erinevused meeste 
ja naiste vahel õn tekkinud sotsialiseerumise 
käigus, lähtudes ühiskonnas juurdunud stereo
tüüpidest. Kuna erinevus eeldab alati erinevust 
kellestki (naiste puhul “neutraalse” normina 
defineeritud meestest), siis õn erinemine ise 
alaväärtuslikkuse märk ja seda tuleb minimee
rida (Rojola 2003, 161, 163). Ehk siis tasakaa
lustatuma arengu tagamiseks peaks ühiskond 
ja õigussüsteem olema soopime. Loomulikult 
ei peeta siinkohal silmas bioloogilise erinevuse 
kaotamist, vaid stereotüüpide ja nende kultuu
riliste väljenduste muutmist.

See näiliselt selge lähenemine tekitab mit
meid probleeme. Kriitikute sõnul õn selle 
võrdsuse mudeli põhiteesiks naiste ja meeste 
vaheliste erinevuste eiramine või isegi eita
mine. Erinevuste ignoreerimine võib aga viia 
soovitule vastupidiste tulemusteni. Sara Evans 
õn kujundlikult märkinud, et kui arst raviks 
erineva diagnoosiga patsiente samamoodi,



kohtleks ta neid ebavõrdselt (Hughes 2002,37). 
Kui arstil õn võimalik läheneda igale patsien
dile individuaalselt, üritavad seadused käsitleda 
inimesi universaalselt. Põhiline raskus tekib 
sellest, mida tuleks pidada võrdsuse etaloniks. 
Kuna enamasti kasutatakse selleks meie ühis
konna tüüpparameetreid, mis õn küll kujunda
tud valge keskklassi mehe järgi, kuid mida õn 
hakatud nägema neutraalsema, siis õn tulemu
seks normid, mis võrdsust kehtestades soosivad 
varjatult mehi. Radikaalne võrdsusprintsiip 
võib seega hoopis edendada soolist ebavõrdsust 
(Jaggar 1990, 241). Sellelt baasilt õn liberaalset 
feminismi süüdistatud kä selles, et tegelikult 
toetab see mehekeskse ühiskonnamudeli jätku
mist, mis sunnib naisi mängima meeste reeglite 
järgi ja seega surub alla naiselikeks peetavaid 
väärtusi. Kuna see lähenemine opereerib libe
ralistliku ühiskonnamudeli sees, ei võimalda 
see kritiseerida ühiskonna mehekeskset ole
must, välistades seega radikaalsed muutused 
(Kristeva 2003, 176). Ühelt poolt õn süsteemi 
sees töötamine küll kaasanud liberaalfeministid 
poliitilisse dialoogi, kuid teisalt piiranud nende 
eesmärke ja vahendeid.

Sellist kriitikat õn pareeritud väitega, et kes
kendumine soolisele erinevusele juhib tähele
panu kõrvale sooliselt ebavõrdsuselt ja soolise 
erinevuse ajalooliselt konstrueerituselt, mida 
õn naiste alaväärsuse tõendamiseks kasutatud 
(Rhode 1990, 197; MacKinnon 1989, 216). 
Ameerika õigustraditsioon õn traditsiooniliselt 
lähtunud just erinevuse printsiibist, kasuta
des meest kui “neutraalset” kodanikku, kellega 
võrreldes naine õn mitte ainult erinev, vaid kä 
puudulik (Rhode 1990, 199). Erinevuse retoo
rikat kasutati, tihti romantilisse sõnastusse loo- 
ritatuna, põhjendamaks erimeetmeid naiste 
kaitsmiseks, mis paraku sageli osutusid naisi 
diskrimineerivaiks (nt. naiste kaitsmise sildi 
all hoiti naised eemal töökohtadest, kus maksti 
kõrgemat palka). Ehk nagu Rhode õn iroonili
selt märkinud, naise haprus oli põhjus, miks ta 
ei saanud töötada prestiižikatel ametikohtadel,

kuid see argument ununes siis, kui juttu oli 
selgamurdvast tööst vabrikutes või põldudel 
(Rhode 1990,200).

Võrdsuse printsiibi rakendamise teevad 
keerukaks mitte ainult naiste ja meeste vahe
lised erinevused, vaid kä suured erinevused 
erinevate naiste vahel ja keskendumine indi
viduaalsetele õigustele, mitte grupiõigustele. 
Katsed juurutada grupiõigusi, näiteks positiivse 
diskrimineerimise või kvootide abil, õn klassi
kalises liberalistlikus ja eriti neoliberalistlikus 
diskursuses enam kui problemaatilised. Nii õn 
enamus liberaalse feminismi poolt saavutatud 
diskrimineerimist keelustavaid seadusi mini
malistlikud, keskendudes individuaalkaasustele, 
ja ei võimalda adekvaatselt käsitleda paljusid 
ühiskonna süvaprobleeme, mis diskrimineeri
mist tekitavad ja taastoodavad (Hughes 2002, 
45).

Paljud soolist võrdõiguslikkust tagama 
pidanud printsiibid õn osutunud loodetust 
vähemefektiivsemaks või isegi loonud olukorra, 
kus nendest võidavad pigem mehed kui naised. 
Seadused õn eelkõige tegelenud avaliku sfääriga, 
kus viimaste aastakümnete jooksul õn naiste ja 
meeste rollid üha võrdsustunud. Paraku pole 
sellega kaasas käinud ulatuslikud muutused 
isiklikus sfääris, mis mõjutab negatiivselt naiste 
võimet konkureerida avalikus sfääris meestega 
võrdsetel alustel, jättes neile seal seetõttu tihti 
halvemini tasustatud ja/või vähem professio
naalset rahuldust pakkuvad töökohad. Sellest 
tulenevalt ei näe kõik naised, eriti madalapalga
list ja väheprestiižikat tööd tegevad naised, suu
renenud ligipääsu palgatööle vabastavana ning 
selleteemaline feministlik retoorika jääb neile 
võõraks (Hughes 2002, 34). Seega, kuigi libe
raalne feminism ja absoluutse võrdsuse ideo
loogia õn toonud kaasa olulisi muutusi naiste 
olukorras ja nende aktsepteerimises ühiskonna 
täisväärtuslike liikmetena, õn see tihti tähenda
nud naistele vaid õigust konkureerida meestega 
reeglite järgi, mis soosivad mehi. Tulemuseks 
õn küll teatav võrdsus, kuid võrdsus, mida



ei informeeri naiste kogemus ja mis seega ei 
lahenda naiste diskrimineerimise probleeme ega 
võimalda laiahaardelist muutust soorollides.

Teine keskne feministlik lähenemine võrdsu
sele üritab ülal loetletud puudujääke kõrvaldada, 
propageerides meestekesksetest normidest loo
bumist ja nende asendamist naistekesksete väär
tushinnangutega. See suund, mida Stimpson õn 
kutsunud maksimalismiks, Plumwood kriitika
vaba ümberpööramise feminismiks (feminism 
of uncritical reversal) (Hughes 2002,34) ja mida 
õn eelkõige seondatud radikaalse feminismi või 
prantsuse feministliku teooriaga, üritab saa
vutada naiste erinevuse väärtustamist, alusta
des erinevuse kui mõiste ümbermõtestamisest 
(Rojola 2003, 168-169). Kui liberaalfeminist- 
like mõtlejate puhul õn esmaseks probleemiks 
see, et mehi ja naisi peetakse liiga erinevateks, 
siis erinevust rõhutavate feministide arvates õn 
probleemiks pigem, et erinevust õn liiga vähe. 
Oluline õn rõhutada, et erinevus, millele vii
tavad radikaalfeministid, erineb oluliselt selle 
patriarhaalsest määratlusest, lõhkudes viimase 
hierarhilise mudeli. Ühiskond käsitleb mehi ja 
naisi samalaadselt, meestekeskse mudeli järgi, 
mis paneb naised alaväärtuslikku olukorda ning 
sunnib neile peale praktikad ja väärtused, mis 
ei vasta nende autentsele olemusele. Selle femi
nismi suuna peamine eesmärk õn väärtustada 
naiselikke kogemusi (nt. emadusest lähtuvat) ja 
maailmanägemist, mille keskmes õn hoolitsus 
ja empaatia, mis loovad õigluse eetikale alter
natiivse hoolitsuse eetika (nt. Ruddick 1980, 
Gilligan 1982). Julia Kristeva (Kristeva 2004, 
103) väitel õn esmase tähtsusega, et naisi kui 
poliitilisi subjekte tunnustataks nende erine
vuses, mitte ei allutataks võrdsuse põhimõttele. 
Erinevuse diskursust õn arendanud kä post
modernistlik teooria, mis näitab dihhotoomse 
soomudeli, või isegi soolisuse, konstrueeritud 
olemust ning julgustab küsimärgi alla seadma 
paljusid loomulikena nähtud kategooriaid 
(Weedon 1999,99-130). Kuigi enamus postmo
dernistlikust teooriast õn jäänud abstraktsele

tasandile, õn näiteid kä katsetest rakendada 
seda konkreetse poliitilis-õigusliku reaalsuse 
muutmisele, mille näiteks võib pidada Drucilla 
Cornelli Derrida dekonstruktivistlikust mõt
test väljaarendatud võrdväärsete õiguste ideed 
(Cornell 1992,280-296) või Luce Irigaray poolt 
välja pakutud alternatiivset kodanikuõiguste 
printsiipi (Irigaray 2001).

Selle suuna ideedega haakuvad näited ei 
puudu kä juriidilisest praktikast. Juba 19. sajandi 
lõpus ja 20. sajandi alguses reguleeriti naiste töö
hõivet, apelleerides naiste “erilisele loomusele” 
ja emarollile ning rakendati seadusi, mis piirasid 
naiste tööpäeva pikkust ja määratlesid ametiko
had, kus naised kui (potentsiaalsed) emad võisid 
töötada. Sellised seadused rõhutasid, et naised 
pole niivõrd töölised, kuivõrd naised ehk siis 
nende bioloogiline roll varjutas ühiskondliku 
rolli. Nagu juba mainitud, soolise erinevuse too
nitamisega kinnistati samas kä arusaama naiste 
nõrkusest ja alaväärtuslikkusest avalikus sfääris. 
Tänapäeval näeb sarnast naiste erinevusest läh
tuvat mõtlemist kvoote ja muud erikohtlemist 
tagavates seadustes. Probleemiks jääb see, et 
kuigi sellised seadused tõesti aitavad naisi posit
sioonidele, kuhu neil ilma erimeetmeteta oleks 
raskem pääseda, tekitavad nad kä arvamuse, et 
naised ei suudakski muul moel meestega võis
telda. Piisavalt selgelt ei tooda välja, et sellised 
vahendid üritavad vähendada näiliselt neutraal
sesse süsteemi sissekodeeritud eeliseid meestele. 
Selliste seaduste rakendamine õn olnud eriti 
raske ameerikalikus kultuuriruumis, mille kesk
mes õn üksikisik ja tema saavutused.

Erinevust rõhutavat feminismi õn kritisee
ritud kä tema liigse essentsialismi ja bioloogilise 
ettemääratuse rõhutamise tõttu (selle lähene
mise kriitikat vt. nt. Rojola 2003, 174-175). 
Samuti õn erinevusest lähtuv feminism vähe 
tähelepanu pööranud naistevahelisele erine
vusele. Õn märgitud sedagi, et selline analüüs 
ei pööra piisavalt tähelepanu ühiskondlikele ja 
ajaloolistele tingimustele, mis mingeid konk
reetseid olemise viise toodavad ja soosivad ning



eriti seda, et erinevusi rõhutav feminism igno
reerib võimu küsimust ja tähenduste poliitilist 
asetatust (Hughes 2002,48). Nagu Alison Jaggar 
õn märkinud, aitab selline lähenemine kin
nistada ja loomulikustada soolisi stereotüüpe, 
millel õn negatiivne mõju erinevatele poliitilis
tele praktikatele (Jaggar 1990, 244-245). Femi
nistliku poliitilise võitlusega vastuollu minevaks 
õn peetud kä erinevuste diskursust rõhutavat 
postmodernistlikku teooriat (vt. nt. Nicholson 
2006). Kui liberaalse feminismi põhiproblee
miks õn suutmatus või soovimatus kaasata eri
nevust võrdsuse mõistesse, siis erinevust rõhu
tava feminismi keskseks puuduseks õn suut
matus või soovimatus näha, kuidas erinevuse 
diskursus taastoodab naiste teisest positsiooni 
ühiskonnas.

Kuigi kumbki feminismi suund pole suut
nud pakkuda üheselt mõistetavat ja kõiki osa
pooli rahuldavat lahendust võrdsuse ja erine
vuse dilemmale, õn sellel debatil olnud oluline 
roll mitte ainult feministlikele liikumistele, aga 
kä ühiskonnale laiemalt. Julia Kristeva õn väit
nud, et feminism õn muutnud erinevuse valuli
kuks teemaks, mis omakorda “elavdab sümbool
set tegevust meie tsivilisatsioonis, kus igavusele 
pakuvad vaheldust ainult börs ja sõjad” (Kristeva 
2003, 171). Enamus feministlikke autoreid 
üritab tänapäeval mõlemat suunda arvestada ja/ 
või dekonstrueerida. Oluline õn meeles pidada, 
et tegemist võib olla võltsvastandusega: sõna 
“võrdne” vastandiks õn ju “ebavõrdne” mitte 
“erinev”. Näiteks Alison Jaggar õn märkinud, 
et tegelikult püüdlevad mõlemad feminismi 
suunad selle poole, et naised ja mehed saaksid 
olla sarnaselt väärtustatud; erinevus õn selles, 
et esimesel juhul rõhutatakse samasugust koht
lemist, teisel erinevuse väärtustamist ja juur
depääsu sarnastele võimalustele (Jaggar 1990, 
250). Ühte võimalikku kompromisslahendust 
võiks sõnastada kui võimalust olla nii erinev kui 
võrdne - võrdset vabadust kujundada ennast ja 
oma elu vastavalt neile erinevustele, mis indi
viidile olulisena tunduvad (Hughes 2002, 51).

Paljud autorid ei pea universaalse lahenduse 
otsimist üldse vajalikuks. Näiteks Kristeva näeb 
feminismi tulevikku mees-naine dihhotoomia 
viimises indiviidi tasandile, selle ühiskondliku 
ja sümboolse lepingu aluseks oleva eralduse 
interioriseerimises, “omaenda tabamatu iden
titeedi aluseks oleva eralduse” analüüsimises 
ehk siis uue individuaalselt läbitunnetatud 
utoopilise eetika kujunemises imaginaarses 
sfääris (Kristeva 2003, 180). Poliitilises prakti
kas, paraku, õn see seisukoht rakendamatu ja 
soolisuse ümber käiv debatt jätkub enamasti 
poliitilise peavooluga kõige paremini sobituvas 
liberaalses raamistikus, millesse kaasatakse eri
nevuse diskursus ja nii saadab poliitilist diskur
sust jätkuvalt erinevuse dilemma.

Nancy Cott väidab, et erinevad arusaamad 
sellest, mis õn naistele vajalik, saavad tekkida 
alles siis, kui naistele õn antud vabadus neid ideid 
kä teostada - kui kõik naised olid ühtmoodi 
õigusteta, olid nad ühtsemad kui täieõiguslikeks 
kodanikeks saanuina, mil ilmnes nende huvide 
erinevus või isegi vasturääkivus. Alles siis tekkis 
vajadus naisi ühendava(te) ideoloogia(te), s.t. 
feminismi(de), järele (Cott 1987, 7). Feminist
likus poliitikas õn ajalooliselt domineerinud 
lähenemised, mis tulenevad kahest eelpool 
kirjeldatud suhtumisest võrdsuse ja erinevuse 
küsimusse: ühelt poolt liberaalfeministlik ees
märk taotleda naistele meestega võrdseid õigusi 
ja sellega konkureeriv erinevusest lähtuv lähene
mine, mis soovib naistele erikohtlemist.

Konflikt nende kahe suuna vahel õn olnud 
vägagi terav. Näiteks pärast hääleõiguse laiene
mist naistele 1920. aastal lõhestus ameerika femi
nistlik liikumine seoses soolise võrdõiguslikkuse 
põhiseadusmuudatusega, mis oleks võinud 
tühistada naistele tööelus eritingimusi taganud 
seadused. Nii tekkiski ideoloogiline lõhe soolist 
võrdõiguslikkust soovivate, enamasti keskklassi 
kuuluvate naiste, ja tööliste õigusi kaitsvate nais
organisatsioonide vahel. Debati keskne küsimus 
oli, kas võrdsete õiguste retoorika vastab kõigi 
naiste vajadustele. Juba 1920. aastatel märgati,



et näiliselt neutraalsed seadused õn kirjutatud 
mehekesksest perspektiivist ehk nagu töötavate 
naiste õiguste eest võidelnud Florence Kelley 
märkis, ei saa meestele mõeldud seadused 
sobida palgatööd tegevatele emadele senini, kui 
mehed ei saa olla emad (Cott 1987, 138). Kuigi 
selles faasis ei algatatud diskussiooni võrdsuse 
mõiste üle, käivad erinevate feministlike grup
pide vahelisest vaidlusest läbi teemad, mis õn 
jäänud päevakajalisteks tänaseni.

Nagu Rhode tabavalt märgib, õn soolise 
võrdõiguslikkuse diskussioonides kaalul mitte 
lihtsalt sooline võrdõiguslikkus, vaid kä meie 
kultuurilised prioriteedid (Rhode 1990, 212). 
USA-s õn need selgelt soosinud indiviidide ene
seteostust väljaspool kodu ja vähest riigipoolset 
sekkumist eraasjadesse. Euroopas õn riik võtnud 
kodanike pereelu korraldamisel aktiivsema rolli 
ja rakendanud rea seadusi, mis tagavad näiteks 
sünnitus- ja lapsepuhkuse ning muud võima
lused pere ja tööelu ühildamiseks. Kui USA-s 
räägitakse eelkõige indiviidide õigustest, siis 
Euroopas rõhutatakse kä riigi kohustusi. Eesti 
õn selles osas sattunud kahe süsteemi vahele 
- väärtushinnangutes lähtume me ameerikali
kust individualismimudelist, kuid õigusruumis 
kuulume Euroopasse. Eestis ja USA-s toimunud 
soolise võrdõiguslikkuse seadusi ümbritsenud 
arutelude võrdlus näitab, kuidas võrdõiguslik
kust nendes kahes riigis kohalikku kultuurikon
teksti sobitatakse ja/või sellest tõrjutakse.

Sooline võrdõiguslikkus USA-s
USA-s toimus viimane laiaulatuslik avalik 

arutelu soolise võrdõiguslikkuse üle 1970. aas
tatel seoses soolist võrdõiguslikkust tagava 
põhiseadusmuudatuse taasarutamisega Kong
ressis ja selle ratifitseerimisega osariikides, mis 
jätkas juba 1923. aastal alguse saanud protsessi. 
Erinevalt varasemast koondusid 1970. aastatel 
erinevad feministlikud grupid suurt sümbool
set väärtust omava põhiseadusmuudatuse taha, 
kuigi see ei lubanud kaasa tuua olulisi muutusi

naiste ja meeste ellu. Kuna tegu oli moraalse 
küsimusega, mis oli kooskõlas ameerikaliku 
väärtussüsteemiga (meenutagem iseseisvusdek
laratsiooni lauset selle kohta, et kõik inimesed 
õn loodud võrdsena), langesid selle küsimuse 
juures ära kä tavaliselt parteiülest koostööd 
pärssivad ideoloogilised erinevused (Freeman 
1975, 216). Toetatuna tugevast avalikust poo
lehoiust, kiideti soolist võrdõiguslikkust tagav 
põhiseadusmuudatus 1972. aastal suure hääle- 
enamusega heaks Kongressi mõlemas kojas ja 
läks ratifitseerimisele osariikides.

Organiseeritud vastuseis tekkis alles rati- 
fitseerimisjärgus ja see oli üsna kirev, haarates 
nii vasak- kui kä parempoolseid jõude. Kõige 
olulisemaks tõusis tuntud konservatiivse akti
visti Phyllis Schlafly poolt loodud STOP-ERA 
grupp. Avalikuks protestiliikumiseks õn vajalik 
ühise teadvuse teke ja diskursiivse raamistiku 
loomine, mis võimaldaks seda teadvust legi
tiimse protestina väljendada (Klatsch 2001, 
796). Kui feministidele oli selle jaoks inspirat
siooni pakkunud kodanikuõigusliikumine, siis 
antifeministlikele aktivistidele said paradok
saalselt eeskujuks feministlikud liikumised ja 
diskursused. Nagu Rebecca Klatsch näitab, õn 
feministlik ja antifeministlik teadlikkus dialek
tilises suhtes: feministlik liikumine politiseerib 
kä need (nais)huvigrupid, kes näevad feminis
mis ohtu oma maailmavaatele ja asuvad selle 
vastu võitlema (Klatsch 2001, 812). Mõlemad 
liikumised toimisid ameerikaliku väärtussüs
teemi sees, otsides legitiimsust üldiselt aktsep
teeritud moraalsete väärtuste skaala erinevatest 
otstest: feministid rõhutades õigusi, antifemi- 
nistid kohustusi. Mõlemad rakendasid kä vaba
duse retoorikat. Isaiah Berlini (Berlin 1998, 37) 
eristust kasutades võiks öelda, et feministide 
eesmärgiks oli positiivne vabadus (võimalus 
ennast vabalt teostada), antifeministidel pigem 
negatiivne vabadus (vabadus välisest survest, 
mida nende jaoks esindas eelkõige keskvõim, 
Ülemkohus või Kongress). Hirm, et riik sekkub 
enam eraellu ehk siis asub piirama negatiivset



vabadust, aitas soolise võrdõiguslikkuse vastu 
ühendada varem sellesse teemasse ükskõikselt 
suhtunud, kuid latentselt antifeministlikud 
konservatiivsed jõud.

Kuna põhiseadusmuutus leidis heakskiitu 
tänu sellele, et toetas traditsioonilisi ameeri
kalikke väärtusi, eelkõige vaba enesemääratle- 
misõigust ja võrdseid võimalusi, siis oli Schlafly 
peamine strateegia diskursiivne, põhiseadus- 
muudatuste ümberdefineerimine samas amee
rikalike väärtuste raamistikus. Selleks tuli leida 
teemad, mis võimaldanuks neutraliseerida tema 
vastaste poolt kasutatavad positiivse tähendus
varjundiga mõisted ning kujundada arusaam 
soolisest võrdõiguslikkusest kui ohust ameeri
kalikule elulaadile. Põhiliseks strateegiaks kuju
nes soolise võrdõiguslikkuse pooldajate keskse 
argumendi, meeste ja naiste rollide võrdsuse 
kaitse, ümberdefineerimine radikaalseks rolli
muutuseks: sooline võrdõiguslikkus toonuks 
Schalfly pooldajate sõnul kaasa traditsiooniliste 
ameerikalike soorollide muutmise valitsuse- 
poolse eraellu sekkumise läbi (De Hart 1991, 
252-253). Kuigi see argument oli oma olemu
selt väär, vajutas ta olulisele nupule ameerika 
väärtussüsteemis. Jane Mansbridge õn tabavalt 
märkinud, et ameeriklased toetavad meelsasti 
abstraktseid õigusi, eriti neid, mis puudutavad 
traditsioonilisi ameerikalikke väärtusi, nagu 
võrdsus, seni, kuni need ei too endaga kaasa 
suuri sisulisi muudatusi (Mansbridge 1986, 
27). See ümberdefineerimine osutus edukaks 
ja mobiliseeris piisavalt toetajaid soolise võrd
õiguslikkuse vastu (kasutatud retoorika ana
lüüsiga tutvumiseks vt. Põldsaar 2006). Debatti 
kannustas teadmine, et võitlus käis sümboolselt 
ameerikaliku maailmanägemise tuleviku eest.

Lisaks puhtdemagoogilistele vahenditele 
kasutas STOP-ERA kampaania ära kä erinevuse 
ja võrduse diskursuste vahel valitsevat parata
matut pinget ning juba mainitud vastumeelsust 
radikaalsete muutuste suhtes. Jane Sherron De 
Hart väidab, et Schlafly toetajate argumen
tatsioon langeb kokku radikaalfeministliku

ideestikuga, sest mõlemad kritiseerivad indivi
duaalsete õiguste diskursust, kuna see ohustab 
naistekeskseid kultuuripraktikaid ja sunnib 
naisi autonoomsete indiviididena konkuree
rima meestekeskses avalikus sfääris (De Hart 
1991, 248). Phyllis Schlafly näiteks väitis oma 
kõnedes, et naiste vabastamist taotlev feminism 
vabastab tegelikult mehi, purustades sidemed, 
mis seovad mehi kohustustega naiste ja perede 
külge (Tobias 1997, 143). Kuigi radikaalfemi
nistid ei kasutanud kohustuste diskursust nagu 
konservatiivsed naised, kes samuti keskendusid 
naiste haavatavusele ja vajadusele kaitse järele 
(Tobias 1997,144), lähtuvad nad sarnasest libe- 
ralismikriitikast.

Liberaalne feminism rõhutas naiste võrd
sust meestega nii autonoomsete indiviidide 
kui kodanikena, nii töövõtjate kui kä relva- 
kandjatena, kui riik seda vajama peaks (Freeman 
1975, 215-216).6 Radikaalfeministid kritiseerisid 
liberaalfeministide nõusolekut mängida patriar
haalse süsteemi reeglite kohaselt, konservatiivid 
aga nende soovi lahti öelda naistele siiani paku
tavast kaitsest. Mõlemad võitlevad naiste õiguse 
eest olla naised ja mitte inimesed, kui inimese 
mõõdupuuks õn mees. See irooniline ideede 
kattumine jäi aktiivse kampaania keskmes mär
kamatuks, kuna mõlemad osapooled vastan
dasid ennast eelkõige teineteisele. Mida enam 
aga põhiseadusparanduse pooldajad kasuta
sid radikaalsete rollimuudatuste süüdistuste 
pareerimiseks klassikalise liberalismi argu
mente, seda enam aitasid nad süvendada oma 
vastaste hirme ja “eksistentsiaalse karjena” 
väljendunud (De Hart 1991, 260) süüdistusi 
naiste maskuliniseerimise kohta.

STOP-ERA kampaania üritas veenda avalik
kust, et soolist võrdõiguslikkust tagav põhisea- 
dusmuudatus defineerib ümber meeste ja naiste 
kohustused, mille tagajärjel naised kaotavad 
õiguse sotsiaalsele kaitsele koduperenaise rollis, 
sest väidetavalt sunniks seadusemuutus kõik 
naised palgatööle ning vabastaks mehed kohus
tustest naiste ja laste vastu. See väide suurendas



koduperenaise rolli valinud ameeriklaste hirmu, 
kes nägid enda valikuid toetanud kultuuritra
ditsiooni murenemist naiste suurenenud töö
hõive ja seksuaalrevolutsiooni järellainetuses. 
Samuti tähendas emade laiem tööhõive nende 
jaoks seda, et laste kasvatamine läinuks riigi 
kätte, mis suurendanuks riigipoolset sekkumist 
üksikisikute eraellu (De Hart 1991, 253). Bar- 
bara Ehrenreichi sõnul apelleeris feministlik 
analüüs koduperenaiste muserdatusele, anti- 
feministlik analüüs aga nende hirmule, et nad 
võivad osutuda parasiitideks, kelle ülalpidamist 
ei toetanud mitte emotsionaalsed sidemed, vaid 
pelgalt kohustused (Ehrenreich 1983,148-149). 
Neid enamasti moraalseid ja sümboolseid ohte 
tajuti niivõrd suurtena, et naised, kes varem oma 
maailmavaate tõttu olid piirdunud rangelt vaid 
tegevusega isiklikus sfääris, hakkasid poliitikas 
kaasa rääkima. Radikaalse muutuse hirm puu
dutas kä muid gruppe kui koduperenaisi - oli 
ju aastakümneid ameerika poliitilises propa
gandas rõhutatud seda, et ameerikalik peremu- 
del erineb töötavaid naisi ülistanud nõukogude 
omast ning külma sõja tingimustes tundus anti
kommunistlikele jõududele katse ameerikalikku 
soosüsteemi ümber kujundada vaenlase poolele 
üleminekuna.

Kuigi STOP-ERA tõstatas vaieldamatult 
olulise küsimuse, kas võrdsed õigused kõiki 
naisi tegelikult võrdselt kaitsevad, kasutas kam
paania enamasti demagoogilisi ja suisa faktidele 
mittevastavaid väiteid. Peaeesmärgiks polnud ju 
soov algatada sisulist debatti põhiseadusmuu- 
datust toetavate gruppidega, vaid tekitada pii
savalt kahtlusi selle sümboolse muutuse iseene- 
sestmõistetavuse kohta. STOP-ERA liikumine 
näitas, et sooline võrdõiguslikkus õn teema, 
milles kõik naised ei ole üksmeelsed. See mõju
tas esialgselt positiivset suhtumist soolisse võrd
õiguslikkusse piisavalt palju, et aeglustada rati
fitseerimisprotsessi, hoolimata enamuse amee
riklaste toetusest põhiseadusmuudatusele, ning 
soolist võrdõiguslikkust tagav põhiseadusmuu- 
tus ei jõustunud (puudu jäi vaid kolme osariigi

ratifitseerimisotsus). Õn väidetud, et entusiasm 
vaibus, kuna tegelikult olid kõik need vähesed 
konkreetsed muutused, mida põhiseadusmuu- 
datus oleks kaasa toonud, juba muude meet
metega saavutatud, kuid vaieldamatult mängis 
olulist rolli kä kogu debati ümberdefineerimine 
erinevuse ja võrdsuse skaalal.

Kuigi põhiseadusmuudatus ise ei materiali- 
seerunud, kaasnes selle debatiga olulisi muutusi. 
Esiteks tõi see feministlikud seisukohad laia ava
likkuse ette ja legitimeeris (liberaal)feminismi 
kui ameerikalike väärtustega kooskõlas oleva 
poliitilise jõu (Freeman 1975,224). Samuti andis 
kampaania erinevate ideoloogiliste taustadega 
naistele poliitilise tegevuse kogemuse. Teoreeti
lisel tasandil õn kindlasti märkimist väärt seegi, 
et konflikt suunas ameerika feministlikud mõt
lejad tegelema erinevuse küsimustega. Femi
nistlike liikumiste suurimaks jõuks õn olnud 
kartmatus vaielda oluliste teemade üle ning 
nendest aruteludest õn tulenenud kompleksse
mad arusaamad soolisusest ja ühiskonnast, isegi 
kui need tähapäeva üha trivialiseeruvas poliitili
ses diskursuses kiiret rakendust ei leia.

Sooline võrdõiguslikkus Eestis
Eestis tõusis sooline võrdõiguslikkus päe

vakorda seoses Eesti astumisega Euroopa Liidu 
liikmeks ja sellega kaasnenud vajadusega har
moniseerida meie seadused Euroopa Liidu 
omadega. Sooline võrdõiguslikkus oli vaid üks 
teema paljude seas, kuid see oli üks väheseid, 
mille ümber tekkis pikk diskussioon nii Riigi
kogus kui kä avalikkuses. Erinevalt USA-st, kus 
teema tõstatati tänu survele rohujuurte tasandil, 
algatati see meil tänu riigipoolsele huvile, küll 
mitte soolise võrdõiguslikkuse, vaid Euroopa 
Liiduga liitumise vastu, mille üheks eeltingi
museks oli soolise võrdõiguslikkuse seaduse 
vastuvõtmine. Tänu sellele pragmaatilisele ees
märgile oli ettevalmistatud seadus oma olemu
selt formalistlik (Sepper ja Linntam 2005, 67) ja 
formaalseks oleks pidanud kujunema kä selle



arutelu. Tekkinud viivitus oli seda üllatavam, 
et Eestis õn seaduste vastuvõtmine igapäevane 
tegevus, erinevalt USA põhiseadusest, mille 
muutmine õn ülikeeruline. Nagu USA-s, nii 
kä Eestis oli sellel seadusel eelkõige sümboolne 
tähendus: selline seadus demonstreerib soolise 
võrdõiguslikkuse tunnustamist riiklikul tasan
dil kui üldist hüve. Ehk just see sümboolne roll 
tekitas mõlemas riigis kä kirglikku vastuseisu, 
sest ähvardas kaasa tuua laiema nihke väärtus-. 
hinnangutes ja/või kodanike ja riigi suhetes.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse eesmär
giks oli ühtlustada Eesti ja Euroopa Liidu sea
dusi, laiendades EV põhiseaduse § 12, mis sätes
tab kõigi kodanike võrdsuse. Soolise võrdõigus
likkuse seadus keelas spetsiifiliselt välja toodud 
soolise diskrimineerimise ja sätestas võrdõigus
likkuse edendamise põhialused. Amsterdami 
lepingu 2. artikli kohaselt õn naiste ja meeste 
võrdõiguslikkus üheks Euroopa Liidu põhi
ülesandeks ja selle edendamise kohustus laienes 
kä Eestile kui kandidaatriigile. Pealgi oli Eesti 
ratifitseerinud rea rahvusvahelisi dokumente, 
milles kohustusime tegelema soolise võrdõi
guslikkusega (nt. ÜRO konventsiooni naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta ratifitseeris Eesti juba 1991. aastal). Seega 
oleks seaduse vastuvõtmine pidanud olema 
kiire ja üksmeelne. Ometi, kuigi Eesti lubas soo
lise võrdõiguslikkuse seaduse vastu võtta juba 
2002. aastaks, jõudsime selleni alles 2004. aasta 
aprillis, vahetult Euroopa Liiduga liitumise eel, 
seda hoolimata korduvatest rahvusvahelistest 
meeldetuletustest.

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse erinevaid 
variante arutati aastail 2002-2004 Riigikogus 
kaheksa korda ja sellele tekkis isegi konkuree
riv seadus (võrdõiguslikkuse ja võrdse koht
lemise seadus), mis ühildas soolise võrdõigus
likkuse laiemalt vähemuste õigustega. Juba 
see ootamatu veni(ta)mine näitab selle teema 
kultuurilist valulikkust, sest suutmatus seadust 
vastu võtta läks vastuollu olulise konsensus
liku välispoliitilise eesmärgi, Euroopa Liiduga

liitumisega. Järelikult äratas soolise võrdõigus
likkuse diskussioon sügavamad kultuurilised 
hirmud, seda hoolimata suhteliselt piiratud 
inimeste ringist, kes seaduse avalikus arutelus 
osales. Sooline võrdõiguslikkus kui põhimõte 
näib olevat ähvardanud just seda kitsast ringi. 
Näiteks Arvo Sirendi või Anti Liivi sõnavõtte 
Riigikogus võib käsitleda kui Jane Sherron De 
Harfi poolt kirjeldatud “eksistentsiaalset karjet”, 
mis signaliseerib tajutud ohtu nende väljakuju
nenud väärtustele ja elulaadile. Eesti naistel see
vastu ei ole võrdõiguslikkuse garantiide kaudu 
midagi kaotada. Kui USA-s paistsid emotsio
naalse ülereageerimisega silma sotsiaalkon- 
servatiividest rohujuuretasandi aktivistid, siis 
Eestis rakendasid sama diskursiivset strateegiat 
kõige enam meespoliitikud. USA-s tekitas anti- 
feministliku reaktsiooni feministlike gruppide 
edukus oma poliitiliste eesmärkide saavutami
sel. Eestis sellisest dünaamikast rääkida ei saa 
- pigem toimis vastupidine protsess: avalikus 
diskursuses valitsenud lahmiv antifeminism 
aitas kaasa teadvuse levikule, mida võiks möön
dustega nimetada feministlikuks. Vaenulik suh
tumine soolise võrdõiguslikkuse seadusse Riigi
kogu meesliikmete poolt tekitas solidaarsust kä 
naispoliitikute seas (Riigikogu stenogrammis 
ei võta ükski naissaadik sõna seaduse erinevate 
versioonide vastu) ja kutsus esile kä naisorgani
satsioonide toetusaktsioone. Erinevalt USA-st, 
kus erinevuse ja võrdsuse üle vaidlesid erineva 
maailmavaatega naised, toimus Eestis arutelu 
Riigikogus ja ajakirjanduses enamasti sooliselt 
polariseeritult, seadust ettevalmistanud ja seda 
tutvustanud naiste ja seda kritiseerivate meeste 
vahel. Laiemat avalikkust debatti ei kaasatud 
(internetikommentaare kui anonüümset argu
menteerimata emotsioonide väljendust ei saa 
pidada avalikuks diskussiooniks). Käesoleva 
artikli üldistused soolise võrdõiguslikkuse dis
kursiivse defineerimise kohta põhinevad kahel 
tekstikorpusel, ajalehes Postimees soolise võrd
õiguslikkuse kohta aastatel 2002-2004 avalda
tud uudistekstidel ja soolise võrdõiguslikkuse



seaduse erinevate variantide arutelul Riigikogu 
stenogrammi põhjal. Eesmärgiks õn näidata 
Eestis oluliste teemade tõstatumist, mitte teha 
detailset tekstianalüüsi, mistõttu ei kesken- 
dutagi alljärgnevas konkreetsete tekstinäidete 
analüüsile, vaid nende baasil tehtud järeldustele 
(tekstianalüüsi näiteid vt. nt. Põldsaar 2005).

Eestis, nagu kä USA-s, kerkib esile erinevuse 
ja võrdsuse temaatika, kuigi siinses kontekstis õn 
rõhk erinevusel. Kui seaduse pooldajad näevad 
seaduses võimalust erinevatele gruppidele võrd
väärsete võimaluste andmises, siis selle vastased 
näevad selles katset erinevust kas reglementee
rida või kaotada. Eesti antifeministlikus diskur- 
suses pole ohustatud poolena kirjeldatud naisi 
ja perekonda, vaid mehi ja isegi vaba ettevõt
lust. Kui sooline võrdõiguslikkus peaks näitama 
meie kultuurilisi prioriteete, siis võib väita, et 
tänu vaba konkurentsi absolutiseerimiga kaasas 
käinud väärtuste internaliseerimisele õn nen
deks tänases Eestis individualismi- ja vabaduse- 
kultus, seda isegi varjamatumalt kui USA-s, kus 
rõhutatakse kä püsiväärtusi ja kohustusi, seda 
eriti sotsiaalkonservatiivsetes ringkondades. Kä 
Eestis kasutavad soolise võrdõiguslikkuse vasta
sed negatiivse vabaduse mõistet, nähes soolises 
võrdõiguslikkuses riigi või riigiüleste rahvusva
heliste ühenduste katset sekkuda eraisikute ja 
ettevõtete vabasse tegevusse. Kui konservatiiv
sete ameeriklaste enesedefinitsioon keskendus 
indiviidile ja perekonnale, siis konservatiivsete7 
eestlaste enesemääratlus paistab toimivat läbi 
indiviidi ja majanduse. Võrdsus, eriti riigi poolt 
reglementeeritud variandis, õn problemaatiline 
mõlemas kontekstis.

Eestis õn võrdsuse mõistel kanda raske aja
looline taak tänu selle sõna laiaulatuslikule moo
nutatud kasutamisele nõukogude propagandas. 
Loosunglikult deklareeritud võrdõiguslikkus 
avalikus sfääris, mis ei arvestanud tasakaalusta
mata rollijaotust isiklikus sfääris, muutis soolise 
võrdõiguslikkuse naisele koormavaks ja selle 
tugev seos nõukogude ideoloogiaga diskreditee
ris selle diskursuse Nõukogude Liidu lagunemise

järel. Euroopa Liidu retoorika pole suutnud seda 
ümber defineerida. Euroopal õn küll eestlaste 
jaoks ajalooliselt positiivne tähendus, kuid pal
jurahvuselise liidu mõiste äratab kä negatiivseid 
mälestusi. Siiani pole toimunud nihet väärtus
hinnangutes, mis võimaldaks öelda, et kä Eesti 
ühiskond näeb soolises võrdõiguslikkuses ühte 
oma tulevikueesmärki. Nõukogude pärandina 
õn inimestes säilinud väärarusaam soolise võrd
õiguslikkuse saavutamise suhtes ja soovimatus 
tunnistada diskrimineerivate praktikate laia
ulatuslikku levikut meie igapäevaelus (Sepper 
2003, 17-18). Seda vastumeelsust suurendab 
Eesti puhul veel neoliberalismi ja kapitalistliku 
olelusvõitluse kriitikavaba omaksvõtmine, mille 
kohaselt väärtustatakse erinevust ja tugevama 
õigust, mitte nõrgema kaitset.

Ümberdefineerimist vajavaks mõisteks õn 
nii USA-s kui Eestis võrdõiguslikkus, kuid kar
dinaalselt vastupidises kontekstis: USA-s tuli 
antifeministidel “vabaneda” võrdõiguslikkuse 
positiivsest tähendusest, Eestis pidid soolise 
võrdõiguslikkuse toetajad võrdõiguslikkusele 
positiivse tähenduse looma. Seaduse erinevates 
variantides tehakse seda viitega inimõigustele ja 
õiglusele, samuti euroopalikkusele, rõhutades 
Eesti ajaloolist soovi kuuluda sellesse kultuu
riruumi ja arenenud rahvaste perre. Nagu kä 
ameerika liberaalfeministlikus argumentatsioo
nis, nähakse võrdsuses ülimat moraalset väär
tust, mis õn demokraatlikus riigis kohustuslik. 
Paraku võib euroopalikkuse rõhutamine teki
tada kä negatiivseid assotsiatsioone, sest sooline 
võrdõiguslikkus muutub ühtlasi kä millekski, 
mis tuleb väljastpoolt ning tihti nähakse selles 
Euroopa Liidu bürokraatia järjekordset liial
dust, mis piirab eestlaste tegutsemisvabadust 
erinevatel elualadel. Need hirmud võimendusid 
eriti vahetult liitumisele eelnenud perioodil, kui 
olime näiliselt loobumas raskelt kätte võidetud 
enesemääramisõigusest uude liitu kuulumise 
nimel. Euroopa Liidu ja kõige sellega seonduva 
negatiivseid konnotatsioone aitas võimendada 
kä rahvusvaheline surve, mis seondus Eesti vara



sema negatiivse ajaloolise liidukogemusega ja 
aitas defineerida soolist võrdõiguslikkust millegi 
pealesurutu ja “olemuslikult võõrana”. Esmaseks 
objektiks, mida selle võõra eest kaitsma peab, ei 
ole Eestis, erinevalt USA-st, mitte traditsioonili
sed soorollid, vaid pigem vabadus, millele soolise 
võrdõiguslikkuse seaduses ja selle sõna-sõnalis- 
tes tõlgendustes ohtu nähakse. See seisukoht 
problematiseerib liberaalset võrdsusprintsiipi, 
millega väidetavasti kaasneb riigi sekkumine 
indiviidide vabasse tegutsemisse, kahjustades 
tänase Eesti neoliberaalset enesekuvandit. Rõhk 
pole niivõrd õigustel, kui vabadusel ja katsetel 
seda piirata. Diskrimineerimine õn nende argu
mentide kohaselt mitte ainut loomulik, vaid 
kä vajalik. Õiglus või võimaluste võrdsus õn 
teemad, mida kasutatakse vähe; pigem domi
neerib sotsiaaldarvinistlik ideestik.

Seadust tutvustavates seisukohavõttudes 
rõhutatakse, et seadus õn mõeldud nii meestele 
kui naistele, kuna see vähendaks survet meestele, 
eriti avalikus sfääris. Siin õn kasu olnud USA 
debati aegadest arenenud sookäsitlustest, mis 
näitavad hegemoonilise maskuliinsuse nega
tiivset mõju meestele ja meenutavad tõsiasja, 
et kä mehed õn soolised olendid. Rõhutatakse 
kä seda, et seadus reguleerib vaid tööelu ja ei 
sekku eraellu, eesmärgiga ennetada potentsiaal
seid hirme, mis USA-s põhiseadusmuudatusele 
saatuslikuks said. Eesti võrdõiguslikkusevastane 
diskursus aga ignoreeris seda retoorilist määrat
lust, keskendudes näiteks Riigikogus esimeste 
lugemiste ajal seaduse naeruvääristamiseks 
meeste diskrimineerimisele, mida ülekaalukalt 
meessaadikutest koosnevas Riigikogus ei saa 
eriti tõsise argumendina võtta. Kuigi leidub kä 
paar ülimarkantset näidet loomulike erinevuste 
diskursuse kohta, kasutatakse seda, arvestades 
sotsiaaldarvinistliku mõtte populaarsust Eestis, 
vähe, samuti nagu kä pere ja emadusega seon
duvat. Seega võib öelda, et erinevalt USA-st 
pole soorollide muutumine tegelikult Eestis 
eksistentsiaalseks põhihirmuks, kuna naiste 
osalemine tööturul õn levinud ja vajalik ning

seda nähakse kä meie diskursiivses maailmas 
iseenesestmõistetavana. Eesti kontekstis ei peeta 
probleemiks kä seda, et väärtused, mida avalikus 
sfääris edukas olemine nõuab, õn oma olemu
selt mehelikud või et soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine ohustaks naiste kultuuri. Viimase 
olemasolu teadvustamine, rääkimata selle väär
tustamisest, pole Eestis ilmselt päevakorras.

Probleeme näib pigem tekitavat Euroopa 
Liidu seadusandlusse sisse kirjutatud kohustus 
tööturul toimivaid soosuhteid reguleerida, kee
lustades diskrimineerimise ja edendades soolist 
võrdõiguslikkust. Kuna enamus soolise võrd
õiguslikkuse vastu vaidlejaid õn mehed, siis ei 
ole ehk üllatav, et neile õn esmaseks ohuks või
malus, et naistest saavad neile reaalsed konku
rendid. Hirm tuleneb, nagu USA-ski, eelkõige 
võimalusest, et riik hakkab erinevate gruppide 
õigusi seaduste ja muude meetmetega võrdsus- 
tama. Kui USA-s oli konservatiivsete naiste ene
semääratlemise keskmeks sooline erinevus ja 
nad nägid soolises võrdõiguslikkuses ohtu sel
lele erinevusele isiklikul tasandil (De Hart 1991, 
256), siis Eestis õn sarnaseks enesemääratlemise 
keskmeks pigem sotsiaalne erinevus ja seda ühis
kondlikus, mitte isiklikus sfääris. Ameeriklastele 
oluline võrdsete võimaluste diskursus pole meil 
juurdunud - oma valikulises liberaliseerumises 
oleme üle võtnud vaid konkurentsiimperatiivi 
kui kiireima tee (majandus)edule. Ameerika 
debatis tõstatunud üldisem liberalismikriitika ja 
see, et sooline võrdõiguslikkus keskendub auto
noomsele indiviidile, arvestamata grupiõigusi, 
pole individualismi absolutiseerivas Eestis pea 
üldse problematiseeritud.

Kä Eesti puhul võib korrata seda, mida Sheila 
Tobias märkis Ameerika Ühendriikide kohta: 
sooline võrdõiguslikkus kui sümbol paistab 
olevat selle oponentidele olulisem kui poolda
jatele (Tobias 1997, 154). USA-s oli feministidel 
kä teisi eesmärke peale põhiseadusmuudatuse 
ning paljud feministlikud grupid ei näinud seda 
formaalset deklaratsiooni millegi hädavajali
kuna, samas kui nende oponentide jaoks oli tegu



eksistentsiaalset tähendust omava missiooniga. 
Feministide juhid ei suutnud selle reaktsiooni 
kirglikkust ette näha ja ei võtnud seda eriti tõsi
selt, eriti kuna enamus elanikkonnast toetas ava
liku arvamuse küsitluste põhjal pigem feministide 
taotlusi (Tobias 1997, 152). Kä Eestis võib öelda, 
et soolist võrdõiguslikkust pooldavad jõud ei näi
danud üles oma vastastega võrreldavat emotsio
naalsust, mille põhjuseks võis olla teadmine, et 
soolise võrdõiguslikkuse seaduse vastuvõtmine 
õn vaid aja küsimus. Selles valguses õn sooline 
võrdõiguslikkus ajalooline paratamatus, millele 
vastuhakkamine näitab vaid Eesti ühiskonna 
kahetsusväärset erinevust solidaarsuse mõistet 
väärtustavast Euroopa kultuuriruumist.

USA-s sundis antifeministlikke gruppe 
tegutsemisele sotsiaalsete murrangute aeg, mil 
koduperenaiseroll oli asendumas töötava naise 
omaga ja vajadusega enda eluvalikud selles 
muutuvas maailmas kindlustada. Kä Eestis kan
nustas soolise võrdõiguslikkuse seadus aktiiv
selt sõna võtma gruppe, kes tundsid ennast 
muutunud ühiskondlikus kontekstis ohusta- 
tuina. Siin polnud nendeks koduperenaised, 
vaid pigem ühiskonna eliiti esindavad mehed, 
kelle jaoks ei olnud ohu märgiks niivõrd soo
line võrdõiguslikkus, kui riigi sekkumine meie 
“vabasse olelusvõitlusse” ja euroopalike “peh
mete” väärtuste laiem levik. Kui USA-s tekkis 
soolise võrdõiguslikkuse teema arutelus diskur
siivne võitlus Ameerika olemuse defineerimise 
ümber, siis Eestis võib rääkida pigem paral
leelsetest monoloogidest, millest üks nägi Eesti 
tulevikku implitsiitselt (ameerikalikus) konku
rentsis, teine (euroopalikus) heaoluriigis. Kui 
USA diskussioon tõstis erinevaid maailmavaa
teid esindavate naiste eneseteadlikkust ja kaasas 
neid poliitiliste küsimuste arutellu (Mansbridge 
1986, 188), siis Eesti diskussiooni ruumiline 
piiratus ei toonud kaasa erinevate ühiskond
like liikumiste märgatavat ja pikaajalist akti
viseerumist. Soolise võrdõiguslikkuse põhi- 
seadusmuudatuse aegumisele järgnes USA-s 
feministliku mõtte elavnemine, eriti erinevuse

ja võrdsuse küsimuses. Eestis jäi selline diskus
sioon pidamata, kuna kõigil osapooltel puudus 
võrdväärne ligipääs avalikule foorumile. Meie 
avalik diskursus piirdub jätkuvalt lihtsustatult 
defineeritud erinevuse mõistega, mis võrdsu
sega ei ristu. Paradoksaalselt jäi USA-s sooline 
võrdõiguslikkus riigi kõrgeimasse seadusse 
sisse kirjutamata, kuid diskussioon ise rikas
tas soolisuse mõistmist poliitilises diskursuses; 
Eestis võeti seadus vastu, kuid selle arutamine ei 
toonud endaga kaasa nüansseeritumat soodis- 
kursust või soolise võrdõiguslikkuse suuremat 
väärtustamist.

Nagu eelpool kirjeldatugi näitab, pole lää
nemaailm ega postsovetlik kultuuriruum saa
vutanud sellist meeste ja naiste võimaluste 
võrdväärsust, et saaksime saata võrdsete õiguste 
retoorika ajaloo prügikasti või kasutada seda 
vaid ennast islamimaailmale vastandades. Piisab 
ainult kiirest pilgust kasvõi Euroopa Liidu rii
gipeade grupifotole või võrdlevale palgasta- 
tistikale selles veendumaks. Võrdsuse ja võrd
sete õiguste mõisted õn keerukad, kuid see ei 
tähenda, et me peaksime nende üle vaidlemisest 
loobuma. Vastupidi, nende mõistete keerukus 
ja üheste vastuste puudumine õn põhjus, miks 
me seda diskussiooni jätkama peaksime. See 
õn üha olulisem tänases maailmas, kus korraga 
teevad oma triumfikäiku konservatism ja tarbi
miskultuur, millest kumbki ei toeta ühiskonna 
tasakaalustatud arengut. Tuleks (taas)algatada 
diskussioon soolise võrdõiguslikkuse üle, enne 
kui meile endale märkamatult õn ebavõrdsus 
sügavalt (taas)institutsionaliseeritud. Võrdsuse 
keel ei pruugi küll olla feminismi emakeel, sest 
see kõneleb pigem ratsionaliseeritud büro
kraatlikust ühiskonnast, mitte mitmekesisest 
ja emotsionaalselt rikkast kogemustepõhisest 
maailmast (Jaggar 1990, 251), kuid sellest võiks 
saada tema esimene võõrkeel, et jätkata dialoogi 
liberaalse individualismi maailmas kehtivate 
poliitiliste süsteemidega ning tagada nende sees 
mehi ja naisi võrdselt toetavad arenguvõimalu
sed ühiskondlikus ja isiklikus plaanis.



Märkused

1 Artikli autor tänab Avatud Eesti Fondi reisistipendiumi 
eest, mis võimaldas tutvuda Ameerika Ühendriikide 
soolise võrdõiguslikkuse debatti puudutavate mater
jalidega. Tänusõnad kä Katrin Kivimaale ja Krista 
Vogelbergile väärtuslike kommentaaride eest, mis aita
sid kaasa artikli valmimisele.

2 Ameerika Ühendriigid ei ole näiteks siiani ratifitseeri
nud naiste õiguste hartaks nimetatud ÜRO konvent
siooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvi
deerimise kohta, millele õn tänaseks alla kirjutanud 
183 riiki.

3 Feminismi valulist retseptsiooni Eestis ja Ida-Euroopa 
riikides õn laiemalt analüüsinud näiteks Katrin Kivi
maa (2000,41-49).

4 Kuna feminism õn mitmetahuline maailma nägemise 
viis, millele õn raske leida ühest definitsiooni, siis kasu
tatakse seda mõistet enamasti mitmuses, rõhutamaks 
tõsiasja, et feminismid moodustavad kontiinumi, mille 
ühes otsas õn poliitilisse peavoolu sulanduv liberaalne 
feminism ja teises otsas naiste separatismi rõhutav 
radikaalne feminism (erinevate feministlike lähene- 
miste kohta vt. nt. Koivunen 2003). Võib väita, et kon
servatiivne ja feministlik diskursus ei välista teineteist, 
kuid enamus konservatiivseid naisi ei identifitseeri 
ennast feministidena ja seetõttu õn siinkohal vastan
datud konservatiivsed ehk siis patriarhaalsele mudelile 
toetuvad lähenemised sooküsimustele ja need, mis õn 
suunatud sooküsimuste politiseerimisele ja naiste staa
tuse parandamisele ning mida siin tähistatakse femi
nismide mõistega.

' Eesti keeles õn liberalismile omast universaalse erapoo
letuse ideaali analüüsinud näiteks Iivi Masso (2001, 
152-165).

6 See küsimus õn päevakorral olnud kä Eestis ja üllata
valt varakult: juba 1921. aastal arutati Eesti Vabariigi 
Sõjaministeeriumis naiste sõjaväeteenistust kui soolise 
võrdõiguslikkuse ühte aspekti (Mäelo 1999, 199-200).

' Siinkohal ei kirjelda mõiste “konservatiivne” mitte pai
gutumist parem- ja vasakpoolsuse poliitilisele skaalale, 
vaid tõrjuvat suhtumist muutustesse.
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Meeste meediakuju
tise muutus 1996. 
ja 2004. aasta Eesti 
Päevalehe ja Posti
mehe nädalalõpu- 
lisade näitel
Kristi Malmberg

A jaloolaste, antropoloogide ja sotsioloo- 
L\ gide arvates osutab meedia sisu teatud 

-Z. A-aja, koha või sotsiaalse grupi väärtus
tele ja uskumustele eeldusel, et meedia vastab 
üldiselt inimeste hulgas levinud lootustele, hir
mudele ja uskumustele ning peegeldab üldisi 
väärtusi. Meedia sisu peetakse kultuuriliseks 
indikaatoriks, mis iseloomustab ühiskondlikke 
olusid samal viisil kui erinevad sotsiaalsed ja 
majanduslikud indikaatorid. (McQuail 2000) 

Kuna ühiskond suhtub meestesse ja nais
tesse erinevalt, kujutab kä meedia mehi ja naisi 
erinevalt. Feministlikust vaatepunktist sisalda
vad ajakirjandustekstid kui kaasaegse kultuuri 
argiteadvust esindavad tekstid patriarhaalset 
ideoloogiat, mis õn sulanud argiteadvusse. 
Ajakirjanduses õn levinud seisukoht, et naise 
kujutamine muudab meedia inimlähedasemaks

ja kergemaks ning lõbusamaks. Seda tendentsi 
õn Hollandi meediauurija Liesbet van Zoonen 
nimetanud meedia intimiseerumiseks. (Pilvre 
2003)

Viimastel aastatel õn meediauurijad rääki
nud palju meedia nn. kohastumisest. Meedia õn 
hakanud hülgama oma avaliku teenuse funkt
siooni meelelahutuse kasuks ning suundub 
avalike probleemide juurest privaatsete ja per
sonaalsete teemade poole ehk personaliseerub 
(McDonald 2003).

Suure tõenäosusega avaldavad meedias 
toimuvad muutused mõju kä meeste meedias 
kujutamisele, mis viitab omakorda ühiskonna 
suhtumises toimuvatele muutustele. Psühho
loogi ja õppejõu Voldemar Kolga väitel elame 
ajal, kus kõik muutub. “Õn aga asju, mille muu
tumisest ei taha me (mehed) kuuldagi. Üks sel
liseid õn see, mis nagu teeb meid, mehi meheks 
- mehelikkus. Mehelikkus õn meie jaoks nii ise
enesest mõistetav asi, et sellel teemal ei ole mõtet 
isegi suud lahti teha. Samas, olla traditsiooniline 
mees õn üha raskem, kuna ühiskond õn muu
tunud.” (Kolga 1998)

Antud artikli aluseks õn 2005. aastal Eesti 
Humanitaarinstituudis kaitstud bakalaureu
setöö “Meeste meediakujutise muutus 1996. ja 
2004. aasta Eesti Päevalehe ja Postimehe nädala- 
lõpulisade näitel”. Töö ajendiks õn küsimus, kas 
koos meedia intimiseerumisega õn hakatud kä 
meest kujutama pehmemalt, kas temaga räägi
takse rohkem perekonnast ja lastest, tema tun
netest, nõrkustest ja toetajatest? Ehk kas mehe 
kujutamine õn muutunud sarnasemaks naise 
tavapärasele kujutamisele meedias?

Muutuse selgitamiseks analülisisin Eesti 
Päevalehe ja Postimehe 1996. ja 2004. aasta 
nädalalõpulisades ilmunud meestest kirjutatud 
portreelugusid ning võrdlesin kahe aastakäigu 
analüüsi tulemusi. Töös kasutasin kontentana- 
lüüsi ja diskursusanalüüsi. Eesti Päevalehe ja 
Postimehe 1996. ja 2004. aasta nädalalõpuvälja- 
annetest moodustus valimik, kuhu kuulus 116 
meestest kirjutatud portreelugu ja intervjuud.1



2004. aasta mees tunnistab 
“tähtsate teiste” olemasolu
Mehed domineerivad ühiskonna nendes 

valdkondades, millele õn suunatud meedia 
huvi, nagu majandus, poliitika, sõjad. Seega õn 
loomulik, et nad domineerivad kä meedias.

1996. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe 
nädalalõpuväljannete kokku 56 persooniloost 
oli 59% kirjutatud meestest. 2004. aastal oli 
samade lehtede nädalalõpuväljaannetes kokku 
60 portreeloost 58% kirjutatud meestest. Seega 
pole toimunud olulisi muutusi meeste persoo- 
nilugude arvus.

Erilist muutust pole toimunud kä portre
teeritava mehe vanuses. Valdavalt õn mõlema 
aastakäigu portreeloo mees 25-44-aastane või 
ei mainita tema vanust üldse. Enamus port
reteeritavatest õn seega noored või nooremas 
keskeas, mis õn seletatav suure hulga lapspoliiti- 
kute, -ajakirjanike, -pangajuhtide tekkega taas
iseseisvumise algusaastatel. 1996. aastal ei mai
nita mehe vanust kui personaalset detaili 24% 
juhtudest ja 2004. aastal 31% juhtudest.

Postimehe ja Eesti Päevalehe 1996. aasta näda- 
lalõpulisadest leiab kõige rohkem ehk 34 protsenti 
meelelahutajate kategooria alla kuuluvaid mehi 
(lauljad, näitlejad, sportlased, saatejuhid). Palju 
õn kä kunstnikke (kunstnikud, heliloojad, dirigen
did) ja poliitikuid, vastavalt 23 ja 18 protsenti.

Postimehe ja Eesti Päevalehe 2004. aasta 
nädalalõpulisades õn meelelahutajate hulk 
veelgi kasvanud, ulatudes 51%-ni, mis vastab 
meediauurijate viidetele meedia pehmenemise 
ja meelelahutuslikumaks muutumise kohta. 
Kunstnike hulk õn langenud samal ajal 8%-le, 
enamvähem samaks õn 1996. aastaga võrreldes 
jäänud poliitikute ja teadlaste hulk. Veidi õn 
kasvanud ärimeeste osakaal.

Meest kujutatakse tavaliselt portreelugudes 
läbi tema ühiskondliku rolli, naist aga läbi tema 
isikuomaduste (Bjarnason jt. 2005). Mehest 
kirjutatud portreeloo peateema õn 2004. aastal 
Postimehes ja Eesti Päevalehes muutunud märga
tavalt personaalsemaks ja intiimsemaks. Meeste 
kujutamine läbi edu ja tegevuse õn järsult vähe
nenud: kategoorias “Töö” õn see kahanenud 
1996. aasta 54%-lt 2004. aastal 39%-ni.

JOONIS 1. Loo peategelase amet Eesti Päevalehes ja Postimehes 1996. aastal (n=56) ja 2004. aastal (n=60)
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JOONIS 2. Loo peateema Eesti Päevalehes ja Postimehes 1996. aastal (n=56) ja 2004. aastal (n=60)
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Võrreldes muude peamiste teemadega rää
gitakse küll endiselt palju tööst, kuid oluliselt 
õn kasvanud kategooria nimetusega “Mõtted 
ja unistused”. Need õn lood, kus mehed ei räägi 
otseselt oma elust ja tegevusest, vaid filosofeeri
vad ja avaldavad oma kohati sügavalt isiklikke 
mõtteid erinevate elunähtuste kohta.

Ei no vaata, kui sa oled kahekümneaas
tane, siis ahmid endale igasugust filosoofiat 
ilgelt sisse, ja mul oli kontsis filosoofiaõppe- 
jõud Rein Ruutsoo. Söötis mulle ette igasugu
seid maailmavaateid, budismi sealhulgas. Aga 
et leida oma elufilosoofia, see õn pikk tee. Mina 
olen viimase aastaga endale selle leidnud. 
Ja see õn?

Mulle õn ju pähe taotud, et ole avali ja 
haavatav ja võta vastu, mis pakutakse, ja 
ole rõõmus ja ära mõtle rahale ja... ma olen 
seda teadnud. Aga alles viimasel suvel ma 
hakkasin seda orgaaniliselt tunnetama. Ma 
ärkangi positiivselt. See ei tähenda, et asjad, 
mis mind enne ärritasid, mind nüüd kül
maks jätavad. Aga kuidas see teadmine peale 
tuleb... Mõnele koputab jumal õlale, et ära 
enam viina joo. (Arvo Kukumägi, Postimees, 
Arter, 21.02.2004)

Jooniselt 2 õn näha, et mõlemal aastal õn 
mõlemas lehes palju selliseid portreesid, mis 
rõhutavad portreteeritava erakordsust inime

sena. Meest kujutatakse tavapäraste normide 
eirajana, erakordselt nutikana või lihtsalt veidi 
hulluna.

Mihkel Raud - välkuvate tumedate sil
made, omapärase hääle, muheda naeratuse 
ja patsiga mees, ei tee tele- ega raadioeet
ris laulude pealkirjades hääldusvigu ning 
suudab vastupidiselt mõnelegi superdisko
rile mõtestatud lauseid moodustada. Ta õn 
alati olnud kuidagi teistsugune kui teised 
temavanused. (Mihkel Rauast, EPL Magasin,
31.08.1996)

Portreeloo mees õn nii 1996. kui 2004. aastal 
kas abielus või ei mainita tema perekonnaseisu 
üldse. Üksikutes lugudes õn välja toodud, et 
mees õn lahutatud, kuid kui tegu õn vallalisega, 
siis tema seisus ja võimalikud pereloomisplaa- 
nid eraldi jutuks ei tule.

Analüüsi käigus eraldati mehe laste ja pere
konnaseisu mainingud loo juures olevas CV-s 
ja loo peategelase endapoolsed mainingud oma 
naise ja laste kohta. Laste mainingud CV-des õn 
2004. aastal mõnevõrra vähenenud mõlemas 
lehes: kui 1996. aastal ei märgita loo juures mehe 
lapsi ära 32% juhtudest, siis 2004. aastaks õn see 
protsent kasvanud 57-ni ehk peaaegu poole 
võrra. Samal ajal õn hüppeliselt kasvanud lastest 
ja perekonnast rääkimine loos endas, mis võib 
olla kä tinginud laste vähese mainimise CV-des.

JOONIS 3. Perekonna mainingud loo peategelase poolt Eesti Päevalehes ja Postimehes 1996. aastal 
(n=56) ja 2004. aastal (n=60)
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Ajakirjanikud küsivad rohkem perega 
seotud küsimusi ning mehed räägivad isikliku 
elu detaile, tulles sellega avalikkuse ette reeglina 
naiste spetsiifikaks peetud valdkonnas. 2004. 
aasta persooniloo kangelane ei karda ennast 
näidata nõrga, haavatava ja oma naisele toetu
vana.

Nii nagu minul ei olnud võimalik ümber 
kasvatada Edgar Savisaart, ei olnud minu 
võimuses ümber kasvatada kä oma naist, 
kui ta ei tahtnud aru saada, kui suur oli mu 
lähedusevajadus ja üksindustunne neil aas
tatel. (Aivar Pohlak, Postimees, Arter, 3. juuli 
2004)

Välimuse mainingutes pole vaadeldaval 
perioodil toimunud märkimisväärset kasvu: 
Eesti Päevalehe ja Postimehe nädalalõpulisades õn 
need kaheksa aastaga kasvanud 32%-lt 37%-ni.

Erinevalt välimusest õn märgatavaid muu
tusi toimunud “tähtsate teiste” mainingutes. 
“Tähtsad teised” ehk loo kangelase karjääri ja elu 
olulised mõjutajad õn seni rohkem figureerinud 
naistest kirjutatud lugudes. Sotsiaalpsühholoo
gide väitel kalduvad naised oma edu pidama 
sageli väliste asjaolude teeneks, ebaedus aga 
süüdistama iseennast. Mehed seevastu peavad 
edu enda teeneks ja ebaedu ebasoodsate asja
olude kokkulangevuseks. (Bjarnason jt. 2005) 
Varasemad Eestis tehtud uuringud (Pilvre 2000)

õn näidanud, et naistest kirjutatud portreelugu- 
des õn “tähtsaid teisi” sagedamini mainitud kui 
meeste portreedes.

Postimehes ja Eesti Päevalehes õn “tähtsate 
teiste” arv meeste persoonilugudes vaadeldaval 
perioodil hüppeliselt kasvanud. Analüüsi tege
mise käigus oli näha, et “tähtsaid teisi” mainiti 
rohkem portreelugudes kui intervjuudes ehk 
siis rohkem toovad neid välja ajakirjanikud kui 
portreteeritavad ise. Intervjuudes räägiti palju
del juhtudel olulistest mõjutajatest tänu ajakir
janiku konkreetsele küsimusele.

Jooniselt 4 õn näha, et 1996. aastal mainiti 
toetavaid persoone vaid üksikutes lugudes. 
2004. aastaks tunnistab oluliste mõjutajate ole
masolu juba veerand meestest.

Kahe aasta eest algas tema teekond uni
sest kuurortlinnakesest, nüüd valitseb ta 
kolmandat korda ministeeriumi. Teda pole 
asjata nimetatud Marju Lauristini leidlap
seks. (Toomas Vilosiusest, EPL Magasin,
18.05.1996)

Võimaluse tagasi pöörduda andis teile 
Tõnu Kaljuste? - Tõnu Kaljuste, kellega 
olime juba aastaid tuttavad, helistas mulle 
Ameerikasse ja küsis, kas ma oleksin huvita
tud. Vastasin talle kohe jah, sest see tuli minu 
jaoks nii õigel ajal. (Paul Hillier, Postimees, 
Arter, 10.01.2004)

JOONIS 4. “Tähtsate teiste” mainingud Eesti Päevalehes ja Postimehes 1996. aastal (n=56) ja 2004. 
aastal (n=60)
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1996 vs 2004: “Tõelise mehe” 
muutumine isaks
1996. aasta portreelugudes õn selgemalt 

eristatavad kaks diskursust: edudiskursus, mis 
räägib mehe tööalastest võitudest ning plaani
dest, ja “tõelise mehe” diskursus, mis sisaldab 
vestlusi naistest ja mehelikest ajaveetmisvormi- 
dest.

Portreelugudes kujutatav mees õn 1996. 
aastal kaheldamatult edukas, mitmed suursaa
vutused juba seljataga, kuid ta loodab, et töö
alaselt õn paremad ajad veel ees, karjääri tipp 
pole veel saabunud. Enesehinnang ja -usk tippu 
jõudmiseks õn kõrge.

Olete lõpetanud kä diplomaatide kooli 
- kas sihite ministriportfelli? - Ma ei sihi 
ühtegi konkreetset ametit ja vaevalt lähen kä 
diplomaatilisele tööle. Tahtsin lihtsalt oma 
võimalusi suurendada. Ma ei tee plaane, 
aga mu sisetunne ütleb, et tipphetked ei 
ole võibolla veel kätte jõudnud - Kaljukits 
liigub aeglaselt... (Feliks Undusk, Postimees 
Extra, 7.12.1996)

Koos eduka karjääriga käib reeglina kaasas 
kä tuntus. Värskelt tekkinud prominendikultuse 
valguses kujutatakse 1996. aastal mehi meeleldi 
oma tuntusest rääkimas. Tuntus, kas olemas
olev või möödunud, õn prestiiži küsimus, märk 
sellest, et ollakse nähtav avalikus sfääris, mis õn 
traditsiooniliselt meestele kuulunud. Samas ei 
kuulu edevus nn. tõelise mehe iseloomuoma
duste hulka, seetõttu küll tunnistatakse oma 
tuntust, kuid paljudel juhtudel väidetakse see 
endale mitte meeldivat.

Kas teile meeldib tuntud olla? - Vahel 
meeldib. Paraku tuleb siiamaani ette, et 
midagi ei ole, aga lõpuks ikka õn - midagi 
võib leti all olla -, või ei taheta hotellituba 
anda. Reservid õn igal pool. (Margus Turu, 
Postimees, Extra, 3.08.1996)

Kui 2004. aasta portreeloo mees räägib val
davalt oma naisest, siis 1996. aasta mees räägib 
naistest üldisemalt, nende ilust ja mõistusest või 
selle puudumisest.

Arvan, et naised õn üldiselt sama intel
ligentsed kui mehed. Kui mulle meeldib 
intelligents üldse, siis arusaadavalt kä naiste 
juures. Et ma aga ise tegelen reaalaladega, 
siis õn arusaadav, et Helle Lippmaaga puu
tusin kokku samal pinnal. (Endel Lippmaa, 
Postimees, Extra, 21.11.1996)

1996. aastal küsib ajakirjanik intervjueeritava 
käest valehäbita, palju ta palka saab. Uusrikastu- 
mise algusaastail oli see teema tõenäoliselt kä eru
tavam kui praegu. Raha omamine või mitteoma
mine õn osa inimese sotsiaalsest staatusest ning 
portreeloo kangelastele selle küsimuse esitamine 
lähtub eeldusest, et tegu õn rikka inimesega, sest 
tavainimene Eestis portreeloo kangelaste sekka 
ei satu (kui, siis mingi erakordse teoga, näi
teks uppuja päästmisega vms., kuid vaadeldaval 
perioodil selliseid näiteid pole). See õn seletatav 
nõukogude ajast jäänud vastumeelsusega, mil 
tavaliste inimeste kujutamine ajakirjanduses oli 
kohustuslik (Bjarnason jt. 2005).

Kui palju te palka saate? - Eesti kesk
mise palgaga võrreldes muidugi palju, aga 
maailma keskmise pangaametnikuga võr
reldes silmatorkavalt vähe. Igatahes ei saa 
ma sugugi nii suurt palka, et mul oleks piin
lik seda välja öelda. Kuid õn millegipärast 
kujunenud tavaks erasektori konkreetsetest 
palkadest avalikult mitte rääkida. Mina selle 
tava vastu kä võitlema ei hakka. Võin öelda, 
et Hansapangas saavad seitse tippjuhti 
enamvähem võrdset palka ja minu oma ei 
ole nende hulgas kõige suurem. (Hannes 
Tamjärv, Postimees, Extra, 3.02.1996)

Traditsiooniliselt õn alkoholi tarbimist 
peetud meestele sobivaks lõõgastusvahendiks.



1996. aasta portreelugude oluline komponent õn 
portreteeritava suhe alkoholiga, kui palju ja mida ta 
joob. Eriti silmatorkav õn see Postimehes, kus seda 
küsitakse peaaegu kõigi intervjueeritavate käest.

Kuidas õn teie suhe alkoholiga? - Pruu
gin ikka. Kõigepealt käib ameti juurde, et 
peab šampanjat jooma. Ettevaatlikult, et kui 
päeva peale õn kolm vastuvõttu ees, siis esi
mesel eriti ei maksa võtta. Ma arvan, et kui 
uni ei tule või tuju õn paha, siis õn mõistli
kum tablettide neelamise asemel üks pisike 
naps teha. (Jaak Tamm, Postimees, Extra,
17.02.1996)

2004. aasta Postimehe ja Eesti Päevalehe näda- 
lalõpulisade meeste portreelugudes eristasin kaht 
peamist diskursust: isiksusediskursus ja isikliku 
elu diskursus. 2004. aasta portreelugudes räägi
vad mehed oma unistustest ja lootustest, lasevad 
lugejal üsna sügavale oma hinge vaadata. Meeste 
unistused ei räägi enam ainult tööalasest edust ja 
avalikust tunnustusest, vaid kä eneseleidmisest ja 
hingerahust. Õn näha, et 1990-ndate hullumeelse 
töörabamise juurest õn jõutud teistsuguste väär
tusteni.

Olen seal, kus tunnen rõõmu. Võib-olla 
lähen metsa ja korjan seeni. Või teen lastele 
moosi. Või mängin sõpradega petanki. Või 
loen mõnda huvitavat raamatut seitsmen
dat korda ja leian mingi uue tahu. See kõik 
õn areng. Sa pead hinge toitma. (Indrek 
Pertelson, Postimees, Arter, 28.08.2004)

Mida te elus veel korda tahate saata? 
- Olen sellest kirjutanud mitmes raamatus. 
Olen sellest mõtelnud - ei saa kiidelda, et 
terve elu, aga umbes pool elu küll. See kõlab 
ajalehe jaoks ehk liiga filosoofiliselt, aga mul 
ei ole teist vastust: ma ei taha otseselt midagi 
korda saata. Ma tahan kogu aeg iseendale 
lähemale jõuda. (Jaak Jõerüüt, Postimees, 
Arter, 27.11.2004)

Traditsioonilise mehelikkuse ühe kirjutamata 
reegli järgi õn nõrkuse väljanäitamine ilmselge 
naiselikkuse demonstreerimine. Hirm olla nai
selik õn suurimaid meeste hirme (Kolga, 2001). 
2004. aasta portreeloo mees aga ei häbene olla 
nõrk ja haavatav, tunnistada oma läbikukku
misi nii tööl kui eraelus. Mees otsib vajadu
sel abi, käib psühhoterapeudi juures ja võtab 
antidepressante.

Viimased seitse aastat õn olnud mulle 
väga rasked, sest olen elanud päris kõvade 
antidepressantide toel. Et üldse suuta olla ja 
maailma taluda. Olen aru saanud, et nende 
põhimõtete järgi, mis mind tegutsema pane
vad, ei käi kogu maailm, kuigi võiks. (Aivar 
Pohlak, Postimees, Arter, 3.07.2004)

Mingit muret ei ole? - Ei ole, ma käin 
psühhoterapeudi juures. Ta õpetab mõnele 
asjale vähem tähelepanu pöörama. Ma 
olen loomu poolest nii laisk inimene, et kui 
vähegi võimalik, delegeerin kõik ülesanded 
teistele, et ma ei peaks probleemidele mõt
lema, siis ma katsun vaikselt nihverdada nii, 
et nendega tegeleb minu psühhoterapeut. 
(Taavi Eelmaa, Postimees, Arter, 9.10.2004)

Üks suuremaid muutusi kahe aastakäigu dis
kursiivsetes repertuaarides käsitleb suhtumise 
muutumist naisesse. Naine õn 2004. aasta port
reelugudes muutunud kenast koduhaldjast mehe 
(enamvähem) võrdseks partneriks, kes seisab 
mehe kõrval nii igapäevaselt kui raskel hetkel või 
läheb lausa tema ees, korraldades veidi saamatu 
mehe töö- ja rahaasju. Abikaasast kui olulisest 
toetajast räägivad mitmed portreeloo kangelased, 
mõnel juhul alustab ajakirjanik peategelase pere
konnast rääkimisest juba loo juhtlõigus.

Nüüd, mil Elo tema juures elab, mehel 
rahamuret pole. Raha toob majja Elo. 
(Vigala Sassist, Eesti Päevaleht, Laupäev, 
24.01.2004)



Kust tuleb jõud ja tahtmine, mis aitab 
võita medali teisel olümpial järjest? Millist 
osa etendavad seejuures naine ja lapsed? 
[...] Kui palju õn abikaasa teid toetanud? 
- No ikka väga palju. See õn fakt! (Indrek 
Pertelson, Postimees, Arter, 28.08.2004)

Eesti Ekspressi “Persooni” rubriigi uurimine 
näitas, et mehi kujutatakse siiski reeglina läbi 
nende sotsiaalse rolli (Pilvre, 2000) ja meheku- 
jutise pehmenemine õn toimunud alles üsna 
hiljuti isaduse kujutamise kaudu. Sama protsess 
õn vaadeldav kä Eesti Päevalehes ja Postimehes. 
2004. aasta portreelugude mehed räägivad oma 
lastest nii, nagu seda seni õn meedias teinud 
naised. Lapsed ja üldse perekond õn meeste 
elus väga tähtsal kohal, nad mõjutavad meeste 
karjäärialaseid otsuseid, mehed räägivad lastest 
emotsionaalselt ja pikalt, kohati kä südame
valuga vähese aja pärast, mis laste jaoks jääb. 
Samuti alustab ajakirjanik lugu peategelase 
pereprobleemidega.

Kümnendite eest Vitamiini taustal šõu- 
bisnise orbiidile lennanud nüüdne Eesti 
Kontserdi ja Vanemuise boss teab, kuidas 
juhtida sadu inimesi. Aga kui hästi ta teab, 
mismoodi lahendada pereasju? [...] Taga
tipuks: kas lapsed - need kasvavad isata? 
[...] - Mida kuradit teha? Ma olen sellele 
mõelnud. Ma näen seda pilti suhteliselt 
mustvalgena: uks kinni, ja lõplikult kinni. 
Lähed koju ja kasvatad lapsi - see õn üks 
võimalus.[...] Mul õn teatud nullhetked 
kä, kui sellele [pere teemale] mõtlen, aga 
üritan sellest üle olla. (Aivar Mäe, Postimees, 
Arter, 18.12.2004)

Aga korvpalli ta mängib küll himuga. 
Istub kolm tundi minuga koos trennis ja 
kogu aeg viskab palli. Tänagi oli kaasas, kogu 
aeg saalis ja muudkui viskas ja viskas... Ja 
nii kõik päevad. See õn uskumatu, kuidas 
viieaastane laps üldse suudab, viitsib või

tahab... Mina isana võin muidugi olla üli
rahul, aga täna tõesti juba küsisin ta käest, 
kas ta ühte päeva puhata ei tahaks... Aga 
tema muudkui põrgatab ja tal õn seal juba 
sõbrad - kutsuti trennigi. Treener pakkus. 
Siin käivad muidu seitsmeaastased trennis, 
aga ta ütles, et võtaks Kristian! kä, ega ta ju 
hätta ei jääks. Oma vanuse kohta teeb ta 
suisa fantastilisi asju! Ei ole ilus oma poega 
kiita, aga isegi vaatad - silm läheb märjaks, 
kui hästi tal läheb. Tal õn nii pisik sees, et eks 
ta varsti trenni läheb, arvan ma. (Gert Kulla
mäe, Eesti Päevaleht, Laupäev, 30.10.2004)

1996. aastal oli Eestis veel nn. kõigi võima
luste aeg. Suured karjäärihüpped ja kiire rikastu
mine olid ajastu märk ning vastavad väärtused 
kajastuvad kä meestest kirjutatud portreelugu- 
des. Tähtsal kohal õn uued karjäärivõimalused, 
palju räägitakse poliitikasse minekust kui tollal 
veel väga ahvatlevast ja prestiižsest võimalusest. 
Mehi kujutatakse konservatiivselt, esiplaanil õn 
tööalane edu ja uued väljavaated, veidi lisavad 
inimlikumat mõõdet vestlused naistest ja vaba 
aja veetmise harjumustest, kuid sedagi aktsep
teeritud mehelikkuse raamides.

2004. aastaks õn tööalane edu suure osa oma 
uudsusest ja võlust kaotanud. Portreeloo peate
gelane õn kahtlemata keskmisest edukam, kuid 
aina vähem kujutatakse teda seoses oma töövõi
tudega. Tööst küll räägitakse, kuid pigem läbi 
selle, millist mõju õn see avaldanud mehe era
elule, millist rõõmu ja valu talle põhjustanud. 
Mehele õn tekkinud 1996. aasta enesekindla 
karjeristiga võrreldes palju rohkem emotsioone, 
ta õn avatum ja haavatavam.

Uus pehmem mees
Eesti Päevalehe jaPostimehe nädalalõpulisade 

portreelugude analüüsi tulemuste põhjal võib 
väita, et meeste kujutamine meedias õn muutu
nud pehmemaks ja meelelahutuslikumaks ning 
lähenenud naiste meedias kujutamisele.



Tabel 1. Diskursiivsete repertuaaride võrdlustabel

Diskursiivsed repertuaarid 1996 Diskursiivsed repertuaarid 2004
Edudiskursus: Isiksusediskursus:

Karjäärirepertuaar Unistusterepertuaar

Tuntuserepertuaar Tunneterepertuaar
“Tõelise mehe” diskursus: Isikliku elu diskursus:

Naisterepertuaar Suhterepertuaar
Raharepertuaar Lapsevanemarepertuaar
Alkoholirepertuaar

2004. aasta mehe meediakujutis õn võrrel
des 1996. aasta omaga muutunud emotsionaal
semaks, mehed räägivad palju rohkem oma tun
netest, rõõmust ja valust. Mees ei häbene tun
nistada haiget saamist, läbikukkumist, teistelt 
abi otsimist. Kõik need seni naiselikeks peetud 
omadused õn kä 2004. aasta mehel. Muutus õn 
toimunud kä mehe väärtushinnangutes oma 
tööle ja tegemistele üldisemalt. Persoonilugu- 
des kujutletav mees õn muutunud fanaatilisest 
töörabajast elu üle mõtisklejaks. Raha ja karjääri 
tegemise kõrvale õn kerkinud küsimus: kes ma 
ise olen, mida ma tahan elult saada?

Mida te elus veel korda tahate saata? 
- Olen sellest kirjutanud mitmes raamatus. 
Olen sellest mõtelnud - ei saa kiidelda, et 
terve elu, aga umbes pool elu küll. See kõlab 
ajalehe jaoks ehk liiga filosoofiliselt, aga mul 
ei ole teist vastust: ma ei taha otseselt midagi 
korda saata. Ma tahan kogu aeg iseendale 
lähemale jõuda. (Jaak Jõerüüt, Postimees, 
Arter, 27.11.2004)

Hüppeliselt õn kasvanud tähelepanu perele. 
Kui 1996. aastal rääkisid oma perest pooled 
portreteeritud meestest, siis 2004. aastal teeb 
seda juba kolmveerand ja rohkem portreeloo 
peategelastest.

Palju räägitakse pere rollist mehe edus, abi
kaasa/elukaaslane liigub järjest rohkem intellek

tuaalselt võrdse partnerina mehe kõrvale. Enam 
ei maini mees napisõnaliselt ajakirjanikule 
oma naise nime ja laste arvu, vaid räägib neist 
pikalt ja innustunult. 2004. aasta mehel mitte 
ainult pole lapsed, vaid ta kä kasvatab neid, 
valutab nende pärast südant ning sätib nende 
järgi oma tööalaseid tegemisi. Mees räägib oma 
isiklikest suhetest, raskest lahutusest, murtud 
südamest. Intiimsfäär jõuab meediasse enam 
mitte ainult naiste, vaid kä meeste läbi. Meest 
kujutatakse küll endiselt palju läbi tööalase edu, 
kuid tööalane edu õn muutunud osalt mehe 
toetajate ja perekonna teeneks. Samas pole kä 
ühiskonnas tööalane edu enam nii teravalt esi
plaanil, pehmed väärtused muutuvad aina hin
natumaks. See kõik kajastub kä meedias. 2004. 
aasta mees tunnistab oma karjääri juures olulisi 
mõjutajaid, tema edu ei põhine enam ainult 
tema enda võimekusel. Senine iseseisev jõuline 
tegutseja hakkab omaks võtma grupiliikme 
omadusi, kellena seni õn kujutatud naisi.

Julgen väita, et traditsiooniliste soorollide 
hägustumine ning meedia intimiseerumine õn 
muutnud meeste meedias kujutamise sarnase
maks naiste meediakujutisele. Sellele aitab kaasa 
üleüldine pehmemate väärtuste propageerimie 
ühiskonnas: lastekasvatamine pole enam ainult 
naiste asi, kä isad jäävad lapsepuhkusele; naise 
õigusi karjäärile ja ühiskondlikule eneseteos
tusele aktsepteeritakse järjest rohkem; aina 
rohkem arutatakse seksismi üle meedias, mis



sunnib inimesi sellele mõtlema ja loodetavasti 
kä meediat oma suhtumist korrigeerima.

Muidugi ei saa veel väita, et naise ja mehe 
meediakujutised juba kattuksid, kuid vähe
malt õn protsess käimas. Naine õn meedias 
omandanud lisaks välimusele ja lastekasvata- 
misfunktsioonidele kä (vähemalt mõningase) 
mõtlemisvõime ning eneseteostusambitsiooni, 
mehele õn peale raha ja karjäärieesmärkide tek
kinud tunded, perekond ja nõrkused. Loomu
likult püsivad portreelugudes veel paljud mehe 
ja naise kujutamise stereotüübid, kuid neid ei 
kaota sealt miski muu peale ühiskondliku suh
tumise muutumise. Selleni õn aga veel pikk tee.

Märkused

1 Uurimuse tegemisel kummagi aastakäigu kohta lähtu
sin järgmistest küsimustest:
1. Kas meestest kirjutatud portreelugude hulk õn muu
tunud?
2. Kas meeste tegutsemisvaldkondade kujutamises õn 
toimunud muutusi?
3. Mis õn portreeloo peateema?
4. Kas räägitakse mehe perekonnaseisust ja lastest?

5. Kas mees räägib oma perekonnast? (Oluline eraldi 
küsimusena välja tuua, kuna perekonnaseis ja lapsed 
võivad olla ära toodud kä loo kõrval CV-s, ilma et neid 
loos kordagi mainitaks).
6. Kas kujutatakse mehe välimust?
7. Kas loos räägitakse mehe “tähtsatest teistest” ehk siis 
tema karjääri ja elu oluliselt mõjutanud inimestest?
8. Kas portreteeritav mees õn vananenud/noorene
nud?

9. Millisena meest kujutatakse, milline mulje temast 
luuakse?

Esimesele kaheksale küsimusele vastuse leidmiseks 
kasutasin kontentanalüüsi. Mehe kujutamise detailse
maks analüüsiks kasutasin diskursusanalüüsi. Mõle
mad analüüsid õn tehtud kõigile tekstidele, kokku 116 
portreeloole.
Kontentanalüüsi tegemiseks õn koostatud üheksa 
kategooriaga kodeerimistabel. Esimene kategooria õn 
meestest kirjutatud portreelugude arv 1996. ja 2004. 
aastal, et selgitada välja mehe kujutamise kvantitatiiv
seid muutusi. Teine kategooria õn amet, mis jaguneb 
kuueks alajaotuseks: 1. poliitik (poliitikud, ametni
kud), 2. meelelahutaja (laulja, sportlane, saatejuht, 
näitleja,) 3. kunstnik (kunstnik, kirjanik, helilooja, 
režissöör), 4. teadlane (arst, teadlane), 5. ärimees, 6. 
muu.
Kolmas kategooria räägib loo peateemast ja õn jaga
tud 7 alajaotuseks: 1. töö, 2. väljakutse (karjäärihüpe, 
kolimine välismaale jms.), 3. teekond eduni (kuidas 
mees õn saanud selleks, kes ta õn), 4. intervjueeritava 
erakordsus, 5. mõtted ja unistused (mida mees erine
vatest elunähtustest räägib), 6. skandaal/sündmus, 7. 
muu.

Oluline grupp kategooriaid puudutab mehe kujuta
mise neid tahke, mida seni õn peetud rohkem naistele 
omaseks, nagu rääkimine oma perest ja lastest, väli
muse ja “tähtsate teiste” mainingud. Ülejäänud küsi
mused käsitlevad mehe vanust, laste ja perekonnaseisu 
mainin guid.
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Eesti poisteraama- 
tute kangelaste 
muutumised ajas
Ave Tarrend

' 1 11 kõik ausalt ära rääkida, pean ma alus- 
rH tämä sellest, et olukord õn murettekitav. 

XjKui veel paarkümmend aastat tagasi võis 
meie juturaamatutest leida terve rea lahedaid 
krutskimehi ja kartmatuid lõvisüdameid, siis 
praegusaja kirjanduses kohtab harva poisse, keda 
saaks oma kampa võtta. Enamgi veel, mehepo
jad, kes torkaksid silma oma erilise vapruse, tar
kuse või originaalsuse poolest, õn tänaste laste 
lugemisvarast kadunud kui tina tuhka.

Nii võiks eesti laste- ja noortekirjanduse 
hetkeolukorda iseloomustada Agu Sihvka, 1970. 
aastate silmapaistev kirjanduslik kangelane, 
kellel oli kombeks alustada oma seletuskirju 
ausate ülestunnistustega. Tõepoolest, selle hin
nanguga võib nõustuda, sest tugevaid ja ees
kuju pakkuvaid meeskaraktereid õn viimase 
viieteistkümne aasta algupärases eesti lasteraa
matus üsna vähe. Kujutatud mehehakatised õn 
enamasti kahvatud ega suuda muust massist 
eristuda, nad jäävad iseteadlikele ja aktiivsetele 
tüdrukutele selgelt alla. Tekkinud olukord õn 
seda üllatavam, et varasemat eesti laste- ja noor
tekirjandust võib pidada väga maskuliinseks. 
Selles domineerisid tähelepanuväärsed mehe
likud kangelased huvitavate iseloomujoonte ja 
omanäoliste ettevõtmistega. Üleüldse pajatasid 
vanemad lastele ja noortele mõeldud raamatud

rohkem poiste kui tüdrukute elust. Samas võib 
Agu Sihvkale kä vastu vaielda, sest kuigi meie 
uuemas poisteraamatus puuduvad silmapaist
vad kangelased, õn see siiski täienenud uute 
huvitavate karakterite võrra, kellest nii mõnigi 
vastab väga hästi tänapäeva ühiskonna nõuetele 
emotsionaalse intelligentsuse, empaatiavõime, 
hea suhtlemisoskuse jms. osas.

Kuidas võiks tekkinud olukorda selgitada? 
Kas viimastel kümnenditel toimunud ühis
kondlike muutustega, mis üha valjemalt kuu
lutavad, et meheliku domineerimise aeg hakkab 
ümber saama? Ehk teisiti öeldes: kas feminism 
õn jõudnud eesti laste- ja noortekirjandusse ja 
paisanud poisteraamatu identiteedikriisi? Või 
võib asetleidnud muutusi seletada sellega, et 
nagu naised, nii õn kä mehed ja nende mehe
lik kogemus väga erinevad ning et tänapäeval 
õn teistsugusest, ebatraditsioonilisest meesko- 
gemusest üha rohkem rääkima hakatud. Ei ole 
olemas ainult Uhtja ainsat mehe- või poisitüüpi, 
vaid neid õn palju: õn seiklejaid ja riiukukki, 
rüütellikke kavalere ja hoolitsevaid nõuandjaid, 
aga kä pabistavaid argpükse ja saamatuid häda
vareseid. Kuid mida tähendab eelpool kõlanud 
tähelepanekute taustal see, et mitmed viimase 
aja uurimused näitavad eesti ühiskonna tugevat 
mehekesksust kä nn. soolise võrdõiguslikkuse 
ajastul (vt. Järve 1999; Pajupuu 1999; Pajumets 
2001)? Kas meie laste- ja noorteraamat ei paku 
neile seisukohtadele kinnitust?

Käesolevas kirjatöös, mis analüüsib poiss- ja 
meestegelasi ning mehelikkuse mustreid ja aval
dumisvorme eesti poisteraamatutes läbi aegade, 
otsitakse vastust neile küsimustele. Tegemist 
õn suhteliselt uudse vaatenurgaga meie laste- 
ja noortekirjandusele, sest soouurimuslikku 
perspektiivi õn selle uurimisel rakendatud alles 
viimastel aastatel (vt. Krusten 1999; Vaher 2000; 
Kiviselg 2004; Tarrend 2004). Kä soorollide ana
lüüsimisega õppekirjanduses õn siinmail alles 
hiljuti algust tehtud (vt. Mikk 2002). Samas õn 
soo aspekti uurimine kirjandusteostes oluline, 
sest inimeste ettekujutused ning arusaamad



meestest ja naistest, nende rollidest ühiskonnas 
ja sugude omavahelistest suhetest õn sotsiaalsete 
praktikate tulemus, mitte kaasasündinud para
tamatus. Kujutava kunsti, filmi, spordi, haridus
süsteemi jms. kõrval kuulub kä kirjandus nende 
sotsiaalsete nähtuste hulka, mis vormivad ning 
kinnistavad üha uute ja uute kujutiste abil ühis
konnas käibivaid soolisi seisukohti. Uurides 
“mooduseid, kuidas sugupoole representat
sioone luuakse, ja samas kä seda, kuidas neid 
omaks võetakse” (Annuk 1999, 766), õn või
malik analüüsida kirjanduse rolli sugudevahe- 
liste võimusuhete kujundamisel. Kui siia lisada 
teada-tuntud tõdemus, et (laste)kirjandusel õn 
lisaks esteetilisele kä kasvatuslik funktsioon, s.t. 
et raamatute abil suunatakse isiksuse kujune
mist, saab mõistetavaks, miks soouurimuslik 
perspektiiv õn eriti vajalik lastekirjanduse uuri
misel.

Teoreetilised alused ja 
tekstikorpus
Enne konkreetsete tekstianalüüside juurde 

asumist tuleb lahti seletada töös kasutatav 
mõistestik, fikseerida tekstikorpus ja tutvus
tada argumenteerimise käiku. Kuna eesti keeles 
puudub veel lastekirjanduse mõistesõnastik, 
võtan terminite avamiseks appi võõrkeelsed 
teatmeteosed. Märksõna “poisteraamat” alt 
leiab rahvusvaheliselt tunnustatud saksakeelsest 
laste- ja noortekirjanduse leksikonist Lexikon 
der Kinder- und Jugendliteratur järgmised Klaus 
Dodereri mõtted: “Mõistet poisteraamat kasuta
takse aeg-ajalt tähistamaks raamatutüüpi, mille 
peategelaseks õn üksikud poisid või poiste- 
grupp või -kamp, kes satuvad seikluslikesse olu
kordadesse ja milles jutustatakse põnevalt ning 
tõetruult” (Doderer 1975, 112). Lisaks mainib 
Doderer, et poisteraamatuks võib nimetada kä 
raamatuid, mis raamatulevitajate (kirjastused, 
raamatukaubandus, raamatukogud) arvates 
sobivad eriti hästi poiste lugemislauale. Sellis
tena võiks ette kujutada seiklus- ja mererööv-

lilugusid, mitmesuguseid ulmekaid, teaduse ja 
tehnika edusammudest pajatavaid raamatuid, 
kä aimekirjandust. Ingliskeelses erialakirjan
duses tõmmatakse samuti paralleel poisteraa- 
matu ja seiklus-, kooli- või detektiiviloo vahele 
(Carpenter-Prichard 1995, 80). Siiski tõdeb 
Doderer oma leksikoniartiklis, et poisteraama- 
tut ei saa defineerida “ei temaatiliselt, [teksti] 
intentsiooni järgi ega ammugi mitte lugejat 
arvestades” (Doderer 1975,112) ja tal õn õigus, 
sest väga ähmaseks jääb siinjuures adressaadi 
küsimus. Esiteks sellepärast, et põnevusjutte 
loevad hea meelega kä “teise sugupoole” esin
dajad ja teiseks sellepärast, et kui arvata pois- 
teraamatu alla kõik need tekstid, mida poisid 
tegelikult loevad, siis valguks definitsioon väga 
laiali. Eriti tänapäeval, mil kasvava meessoo 
lugemiseelistuste hulka kuulub üha enam sei
fi lugusid, pseudoajalooliste või mütoloogiliste 
kangelastega jutte jms., kus inimtegelased, kelle 
olemasolu rõhutas Dodereri definitsioon, täiesti 
puuduvad. Lisaks õn eelpool tsiteeritud pois- 
teraamatu määratluses problemaatiline mees
soost tegelaskuju nõue, sest paljudes seiklus-, 
kriminaal-, detektiivi-, ulme- või muudes mee- 
lelahutuslugudes võivad keskseteks tegelasteks 
olla tüdrukud (nt. Alice Imedemaal, Pipi Pikk
sukk, Arabella, mereröövhtütar jpt.).

Toodud mõttearendused näitavad, et pois
teraamat õn midagi heterogeenset ja õn läbi 
teinud suuri muutusi eriti viimasel ajal. Kui siia 
lisada veel tähelepanek, et mitte kõik poisteraa- 
matu kangelased, olgu nad siis inimesed või 
fantastilised olendid, ei ole patriarhaalse mehe- 
ideaali esindajad, vaid võivad kanda kä naiseli
keks peetavaid iseloomujooni, siis saab selgeks, 
et poisteraamatu ühene määratlemine õn tõe
poolest raske. Tänapäeval muudab olukorra 
keeruliseks veel asjaolu, et uuemast laste- ja 
noortekirjandusest, tõsi küll, mitte Eestis, vaid 
pigem Lääne-Euroopa ja Skandinaavia maades, 
leiab näiteid tegelaskujude kohta, kelle Sugu ei 
ole üheselt määratletav või kes mängivad oma 
soolise identiteediga. Sellist teksti lugedes ei ole



selge, kas jutt käib poisist või tüdrukust, rää
kimata sellest, et lapse soost saaks aimu tema 
hobide või käitumise järgi (vt. Westin 1999).

Niisiis võib öelda, et poisteraamatu definit
sioon peab arvestama ajaloolise arenguga. Seda 
enam, et tüdrukuteraamatu puhul, mis õn vii
mastel aastatel juba päris põhjalikult läbi uuri
tud (vt. Dahrendorf 1978; Lehnert 1996; Clark- 
Higonnet 1999) seda juba tehaksegi. Tüdruku
teraamatu uurijad räägivad juba aastakümneid 
selle erinevatest vormidest, nn. traditsioonili
sest ja emantsipatoorsest variandist (vt. Grenz, 
Wilkending 1997). Epiteet “emantsipatoorne” 
tähendab siinkohal klassikaliste rollimudelite 
lõhkumist, vastuhakku konventsionaalsetele 
soospetsiifilistele käitumis- ja iseloomumustri- 
tele. Minu arvates annab sellist määratlust väga 
edukalt rakendada kä mittetraditsioonilisele 
poisteraamatule ehk sellisele tekstile, mille kan
gelane ei esinda klassikalist meheideaali.

Jaotust klassikaline ja emantsipatoorne pois- 
teraamat toetab kä soouurimuslikes distsipliini
des ja analüüsitehnikates juba alates 1970. aasta
test käibel olev eristus bioloogilise ja sotsiaalse 
soo vahel (sex vs. gender), mis juhib tähelepanu 
asjaolule, et bioloogilist keha tuleb lahus hoida 
kultuurilistest juurdekirjutustest, mis kehale 
erinevate institutsioonide ja ühiskondlike prak
tikate poolt omistatakse. Selleks, et sotsiaalset 
sugu bioloogilisest paremini eristada, õn käibel 
mõisted mehelik e. maskuliinne ja naiselik e. 
feminiinne, samas kui bioloogilisest soost rää
kides kasutatakse sõnapaare mees/poiss või 
naine/tüdruk. Läbi aegade õn välja kujunenud 
arusaam, et mehelikkus samastub aktiivsuse, 
otsustusvõime, vaimu ja mõistuse kategooria
tega, naiselikkus aga emotsionaalsuse, empaa
tiavõime, looduse ja loomulikkusega. Soouuri- 
jad õn oma töödes näidanud, et naiselikkust ei 
saa automaatselt samastada bioloogilise naise
kehaga ja mehelikkust vastavalt mehekehaga, 
(vt. nt. Moi 1991; Liljeström 2003)

Kui tulla eelpool nimetatud poisteraamatu 
kahe tüübi juurde, siis väidan oma lugemisko

gemusele toetudes ja poisteraamatu arengufaase 
vastavate tüdrukuteraamatu omadega võrrel
des järgmist. Klassikalises poisteraamatus õn 
sündmuste keskpunktis meestegelane, kes õn 
varustatud tüüpiliselt mehelike omadustega, 
emantsipatoorses poisteraamatus kannab tege
laskuju peamiselt või muu hulgas kä naiselikke 
jooni. Nende seas torkavad eriti silma abivalmi
dus, tundlikkus, hea suhtlemisoskus, ohvrimeel
sus, aga kä sõltuvus teistest ehk suhteline abitus. 
Klassikalise poisteraamatu meestegelane kuulub 
reeglina mõnda gruppi, ta õn pea alati ümbrit
setud omaealiste ja/või omasoolistega. Koos 
mängitakse ja kakeldakse, viiakse läbi jõukatsu
misi, viktoriine ja luuremänge, lüüakse vaenlas
tega lahinguid, meisterdatakse midagi või kor
raldatakse põnevaid eksperimente. Peaaegu alati 
õn olulisel kohal sotsiaalse tunnustuse ja teiste 
tähelepanu võitmise vajadus, mistõttu selliseid 
tekste iseloomustab hoogsus ja dünaamilisus. 
Emantsipatoorse poisteraamatu peategelane ei 
pea end ilmtingimata mingi grupi sees kehtes
tama, talle meeldib üksi või koos väheste sõpra
dega olla. Kuna sisevaatlused õn talle olulisemad 
kui teiste tunnustus, õn emantsipatoorse poiste
raamatu iseloomulikem tunnus sissepoole pöö
ratud pilk, sageli kä looduse või lihtsalt ümbrit
seva maailma jälgimine ja tunnetamine. Jutus
tamise laadi arvestades väljendub see mina- või 
isikliku vaatepunkti kaudu. Emantsipatoorses 
poisteraamatus õn rohkem kirjeldusi ja meele
olupilte ning vähem aktiivset tegevust kui klas
sikalises poisteraamatus.

Sarnaselt tüdrukuteraamatule täidavad kä 
poisteraamatud tähtsat kasvatuslikku funkt
siooni - neis õn keskne lapse perekondlik ja 
ühiskondlik, aga kä tema meediakäitumist 
suunav sotsialisatsioon1, teisiti öeldes tulevane 
elu täiskasvanuna. Kui klassikaline poisteraa- 
mat propageerib perekonnapea, ärimehe, rii
giisa, kodu (maa) kaitsja ja paljude teiste selliste 
elualade rolle, kus mehel õn juhtiv ja suunav 
ülesanne, rõhub emantsipatoorne poisteraamat 
pigem eneseteostusvormidele, mis seostuvad



laste kasvatamise ja õpetamise, loomingulise 
tegevuse või sotsiaalsete valdkondadega.

Vastavalt lugeja vanusele ja arenguastmele 
varieeruvad teemad ja teostes käsitletav prob
leemidering, kuid klassikalise poisteraamatu 
põhihoiak jääb samaks. Poisid õn selles aktiiv
sed, intelligentsed ja iseteadlikud, nende ette
võtmisi iseloomustab originaalsus, vitaalsus 
ning iseseisvus. Emantsipatoorse poisteraamatu 
peategelane õn suhteliselt passiivne ja pehme
loomuline ning vastandub oma isikuomadustelt 
ja käitumiselt maskuliinsele soorollile. Loomu
likult ei esine nimetatud tunnused teostes puh
takujuliselt, kuid teatud lähtealuse analüüsiks 
nad siiski pakuvad.

Kuigi mehelikkuse mustreid leiab kä 
antropomorfiseeritud loomtegelastega lugudest 
ja mitmesugustest nõia-, tondi- või ulmejuttu- 
dest, piirdun alljärgnevalt vaid nende tekstide 
uurimisega, milles õn tegelasteks inimesed. 
Põhjus õn lihtne: inimtegelastega õn väikesel 
lugejal lihtsam samastuda kui loomade või fan
tastiliste olenditega, mistõttu nad mõjutavad 
lapse soolist käitumist ja rollivalikuid rohkem ja 
pakuvad kä soouurimuslikust aspektist rohkem 
huvi. Ruumipuudusel leiab žanritest käsitlemist 
vaid proosa ja draama, kuigi soospetsiifikast 
lähtudes leiaks huvitavaid näiteid kä eesti las
teluule traditsioonist.2 Samuti ei mahu antud 
uurimusse eestikeelse lastemeedia ja õppekir
janduse sookriitiline analüüs. Tegelaskujude 
ja teksti adressaadi vanuselist kuuluvust arves
tades uurimismaterjalile mingeid piiranguid 
seatud ei ole, analüüsin nii väikelastekirjandust, 
kõurikuraamatut kui kä teismelistele mõeldud 
kirjavara.

Alljärgnevas analüüsis keskendun järgmis
tele küsimustele: kas kangelane õn teadlik oma 
soolisest kuuluvusest ja kuidas seda lugejale 
mõista antakse? Kas tegemist õn meheliku või 
naiseliku karakteriga ja milliste tunnuste kaudu 
see tekstis väljendub? Missuguste tegevusalade, 
kirjelduste või rollimustrite kaudu tegelaskuju 
iseloomustatakse? Kas teose autori bioloogiline

sugu mõjutab kujutatavaid sündmusi ja hoia
kuid? Kas kirjanduslooliste perioodide lõikes 
joonistub välja ajastutüüpiline poisstegelane? 
Tekstinäited õn esitatud eesti laste- ja noorte
kirjanduse arengufaase arvestades, kuna nõnda 
vaadelduna avaldub meeskarakterite muutu
mine ajas kõige selgemalt ning avaneb võimalus 
suuremateks üldistusteks.

Meeskangelased eesti 
lastekirjanduse3 
algusaegadel

Kui vaadelda kirjanduse mõistet nii ava
ralt, et see hõlmab traditsioonilise kirjapan
dud sõnakunstiloomingu kõrval kä suulise 
pärimuse vorme (rahvalaulud, müüdid, vana
sõnad jms.), siis iseloomustab meie lastekir
janduse tekkeperioodi Reet Krusteni arvates 
teatud ebakõla (Krusten 1999, 39). Ta väidab, 
et kuna teatavasti oli eesti lastekirjanduse vara
ses arengujärgus oluline roll rahvaluulel - lastele 
mõeldud kirjandusse põimiti sisse esivanemate 
rahvalaulude, vanasõnade, mõistatuste, muis
tendite ja teiste folkloristlike žanrite sisu- ja 
vormielemente - ja kuna lüüriliste rahvalaulude 
looja ja esitaja oli reeglina naine, siis võiks meie 
lastekirjanduse rajajatena eeldada naisi. Ometi 
õn “eesti lastekirjanduse kõige südamlikumate 
hällilaulude autoriks mees, Karl Eduard Sööt” 
(samas). Kirjanduslood esitavad teisigi nimesid, 
keda loetakse meie varase lastekirjanduse täht
samate edendajate hulka - vennad Körberid, 
Johann Voldemar Jannsen, Carl Robert Jakob
son, Friedrich Kuhlbars, Jakob Pärn, Juhan 
Kunder jt. (vt. Sõgel 1966; Järv 1989; Krusten 
1995). Naisautoritest nimetatakse vaid üksi
kuid: isamaalaulikut Lydia Koidulat, kellelt õn 
pärit mitmed kaunid lasteluuletused, ja meie 
naisliikumise “ema”, tütarlastekooli asutajat ja 
direktrissi Lilli Suburgi, kes andis välja esimest 
eestikeelset naistelehte Linda (1887-1893),



milles ilmusid kä mõned jutukesed lastele. Kui 
jätta kõrvale Jakobsoni koolikirjandus,4 võib 
Suburgi nimetada meie soospetsiifilise laste- ja 
noortekirjanduse rajajaks, sest tema sulest ilmus 
esimene eesti tüdrukuteraamat pealkirjaga 
Liina. Ühe eesti tütarlapse elulugu tema enese 
jutustatud (1877).

Tulles tagasi ebakõla juurde, millele Krusten 
tähelepanu juhib, võib öelda, et see ei ole mitte 
olemuslik, vaid tingitud meie kirjandusaja
loo patriarhaalsest põhihoiakust. Ühelt poolt 
alahinnatakse selles naise rolli rahvalauliku 
ja kultuurikandjana, teiselt poolt rõhutatakse 
asjaolu, et kirjandus sünnib üksikute geniaal
sete loovisikute pingutuse tulemusena. Ebakõla 
kaoks, kui kirjanduslugude koostamine lähtuks 
teistelt alustelt. Vastuolu tegeliku olukorra ja 
kirjapandud ajaloo vahel väheneks kä siis, kui 
heita kõrvale bioloogilised eristused ja kasutada 
sotsiokultuurilise soo kategooriat ehk rääkida 
mehelikust ja naiselikust algest meie lastekir
janduse tekkeperioodil. Nimelt kirjutasid nii 
Jannsen, vennad Körberid, Kuhlbars kui kä 
Sööt lastele peamiselt lüürilist luulet, mida õn 
traditsiooniliselt peetud naiselikuks ja feminiin
sete väärtustega seotuks. Kuid senikaua, kuni 
kirjandusuurimus ei arvesta soouurimuslike 
seisukohtadega, domineerib meil arusaam, et 
enamus eesti lastekirjanduse kaanonisse kuu
luvaid varaseid tekste õn meesautorite loodud, 
meestegelastega ja meheliku alatooniga lood.

Tuleb tõdeda, et seda arvamust ei saa täie
likult eirata, sest näiteid meie lastekirjanduse 
maskuliinsetest algusaegadest jagub samuti 
palju. Nii seisab Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 
koostatud rahvuseepose Kalevipoeg (1857- 
1861) keskpunktis vapper ja energiline kange
lane, eesti rahva esiisa. Kalevipoeg tegeleb nii 
külvitöö kui linnade ehitamisega, kaitseb maad 
võõrvallutajate eest, suundub teadmistejanuli- 
sena maailmauurimisretkele ja õn sellisena klas
sikalise meheideaali musternäide. Tema ümber 
toimetavad sõbrad ja/või vaenlased lisavad 
tekstile paraja annuse maskuliinsust, kusjuures

vähetähtis pole fakt, et naistegelased (ema Linda, 
Saarepiiga) esinevad eeposes vaid episoodilistes 
osades. Kuna eepos õn vähemalt viimased sada 
aastat kuulunud laste koolilugemise klassikasse, 
siis võib õigusega väita, et ta õn mõjutanud väga 
paljusid põlvkondi ja rõhutanud isalikult hoo
litsevate meeste tähtsust ühiskonnas.

Eepose kõrval võiks eesti poisteraamatu 
algusaegadest esile tõsta kä Juhan Kunderi ja 
Matthias Johann Eiseni rahvapärimusel põhi
nevaid töötlusi ja mugandusi lastele. Kuigi neist 
leiab kä lugusid õnnetutest vaeslastest ja tööka
test teenijatüdrukutest, õn peamisteks tegelas
teks siiski targad ja osavad karjapoisid, usinad 
talupojad ja teised meessoo esindajad, kes tor
kavad silma erilise vapruse, nutikuse vms oma
dustega. Arvestades seda, et juba muistsel ajal 
olid ballaadide, eeposte, muinasjuttude jt. eepi
liste suurvormide esitajaks põhiliselt mehed, õn 
tugev meesliini esindatus narratiividel põhi
nevate adaptsioonide juures ootuspärane, (vt. 
Krusten 1999,38)

Kunstilise küpsuse ja originaalsuse saavu
tas eesti lasteraamat 19. ja 20. sajandi vahetu
sel, kusjuures silmatorkavaks tekstiliigiks oli 
tol ajal memuaristika. Autorid pajatavad taga
sivaates oma lapsepõlveelamustest; peamiselt 
sirgumisest taluperes, ühistest ettevõtmistest 
õdede-vendade või sõpradega, kooliskäigust 
jms. Kuna enamus sajandivahetusel avalik
kuse ette jõudnud teoseid õn pärit meesauto
rite sulest, õn kä niisuguste mälestustekstide 
keskpunktis poisikesed või meesteks sirguvad 
noorukid. Memuaarkirjanduse silmapaistvad 
näited õn Eduard Vilde jutustus Minu esime
sed triibulised (1904) ja Jaan Lattiku jutukogu 
Meie noored (1908), mille keskpunktis asuvad 
klassikalise meheideaali esindajad - poisikesed, 
kellele meeldib kakelda ja loomi õrritada, tiigil 
parvega Ameerikat avastada, tüdrukuid kiu
sata ning muid poistetempe teha. Eriti vapper 
õn Lattiku jutustuse “Ema, ära karda” nääpsuke 
peategelane Jaan, kes õn valmis palja puuhaluga 
oma perekonda röövlite eest kaitsma.



Veidi hilisemasse aega jääb Friedbert Tug- 
lase mälestusteraamat Väike Hilmar (1937), mis 
oma retrospektiivse raamjutustuse ja siirdkõne 
tõttu sobib paljude arvates küll rohkem täis
kasvanute kui laste lugemislauale, kuid kuna 
tegemist õn lapsekeskse looga, väärib ta siin
kohal mainimist. Viie-aastane Illimar õn meie 
poisstegelastega memuaarkirjanduses suhteli
selt ebatüüpiline kangelane, sest talle meeldib 
pigem loodust ja ümbritsevat maailma jälgida 
ning oma mõttekujutlustes viibida, kui teiste 
lastega koerustükke teha. Sügav sisseelamine 
väikese inimese tundemaailma, meeleseisundi- 
tesse ja aistingutesse õn märk sellest, et tegemist 
õn emantsipatoorse poisteraamatuga. Tuglase 
tekst erineb teistest sajandialguse memuaristli- 
kest teostest veel sellegipoolest, et Illimar ei ole 
oma soolises identiteedis kindel. Poisiks/meheks 
olemine saab talle selgeks pikkamööda, nt. ise
enda või isa keha füsioloogilisi protsesse jälgides 
(norskamine), nime mitmetähenduslikkusest 
aimu saades või teiste aasimisi pruudi- ja vägi
jookide teemadel pareerides.

Ühelt poolt memuaarkirjanduse, teiselt 
poolt koolilugude traditsiooni kuuluv Oskar 
Lutsu Kevade (1912) tunnistati sajandivahetusel 
eesti kõigi aegade populaarseimaks lasteraama
tuks (Nukits 2000, 50). Sündmuste keskpunktis 
asub hellahingeline ja heasüdamlik klassi prii
mus Arno Tali, kellele meeldib mängida viiulit 
ning lävida meelsamini tüdrukute ja vanemate 
inimeste kui oma sookaaslastega. Feminiin
sele Arnole vastandub igavene vembumees ja 
kraakleja Joosep Toots, kes mõtleb pidavalt uusi 
krutskeid välja ja õn kõigile pinnuks silmas. 
Lisaks neile vastandlikele tegelaskujudele leiab 
tekstist veel teisigi poistetüüpe, mis annavad hea 
läbilõike meheliku karakteri mitmekesisusest 
19. sajandi lõpu Eestis. Siin õn näiteks natukene 
naljakas hädavares ja kaebupunn Kiir või tõsine 
ja eraklik Tõnisson. Sama tabavalt ja värvikalt, 
nagu õn kujutatud koolilapsi, õn esitatud kä 
meesõpetajaid, laste vanemaid ja külarahvast. 
Ainult naistegelased jäävad teoses kahvatuks,

erandiks vaid pikapatsiline ja kelmikas Raja 
Teele, kes oskab kõikide poiste pead segamini 
ajada.

Romaan õn huvitav selle poolest, et tege
mist õn klassikalise poisteraamatuga, millel õn 
emantsipatoorne peategelane. Arno tundelisus, 
tagasihoidlikkus ja abivalmidus annavad teks
tile tugeva lüürilise alatooni, kuid dominee
rima jääb siiski Tootsi ülepulbitsev energilisus 
ja rõhutatud maskuliinsus. Tootsi eestvedami
sel sooritatakse kõiksugu jõu- ja ilunumbreid, 
korraldatakse teadmisteproove ja võisteldakse 
tüdrukute tähelepanu nimel. Teosest läbi aegade 
valmistatud arvukad lava- ja filmiversioonid 
ning rahvasuus käibele läinud fraasid oma kooli 
tootsidest, teeledest või arnodest tõendavad, et 
tegemist ei ole mitte ainult põneva juturaama
tuga, vaid sõna otseses mõttes identiteetiloova 
teosega. Arvestades esimese Eesti Vabariigi aeg
seid ideoloogilisi hoiakuid, ei üllata, et kooliro- 
maanile järgnenud lugudes, mis õn üldtuntud 
pealkirja all Suvi (1918—1924), keskendus tähe
lepanu justnimelt Tootsi eneseteostuse jälgimi
sele. Temasugustest aktiivsetest ja elujõulistest 
meestest sai eeskuju paljudele järeltulevatele 
põlvkondadele.

Kevades õn stseen, kus Paunvere koolipoisid 
astuvad välja baltisaksa parunivõsukeste vastu 
ja nii õn kä mitmed teised eesti poisteraamatud 
saanud inspiratsiooni maa keerulisest ajaloost, 
eriti sajandeid väldanud pingetest saksa ülem
kihi ja eesti talurahva vahel. 19. sajandi lõpus 
avaldas Eduard Bornhöhe mitu ajaloolist jutus
tust, mis küll esialgu olid mõeldud täiskasva
nute jaoks, kuid millest tänapäeval õn saanud 
laste ja noorte koolilugemise lahutamatu osa. 
Bornhöhe tuntuima ajaloolise jutustuse Tasuja 
(1880) keskpunktis õn Jüriöö romantiline 
kangelane Jaanus, kelle vastuhakule mõisnike 
ja kirikumeeste vastu lisab traagilisi noote lap
sepõlves sõlmitud sõprus lähedalasuva mõisa 
lastega, eriti kiindumus preili Emiiliasse. Emiilia 
vennast ja hilisemast mõisahärrast Oodo von 
Raupenist saab sündmuste arenedes Jaanuse



ohtlikem vastane. Kui Jaanust õn kujutatud 
üdini positiivse ja õilsana, näidatakse noort 
feodaali üleoleva, julma, salakavala ja riiakana. 
Tähelepanu väärib tõsiasi, et Tasuja ei ole mitte 
ainult kartmatu kodumaa ja rahva kaitsja, vaid 
kä väga intelligentne ja empaatiline noormees 
- igati harmooniline isiksus. Ta õn kloostrikoo
lis õppinud saksa ja ladina keelt, loeb filosoofi
lise sisuga raamatuid, tunneb ravimtaimi ja õn 
kaastundlik vaeste ja vigaste vastu.

Eesti poisteraamatu varase perioodi kokku
võtteks võib öelda, et vaatmata mõningatele sil
mapaistvatele feminiinsetele tegelastele (Illimar, 
Arno Tali) jäävad selle algusperioodist domi
neerima energilised, vaprad ja isalikult hoolit
sevad maskuliinsed mehetüübid (Kalevipoeg, 
Tasuja Jaanus, Joosep Toots). Nad õn oma
moodi arhetüüpsed kangelased, kelles õn ühen
datud eesti mehe ramm ja veidi karune iseloom, 
kuid samas kä parajal määral elutarkust ja süda
meheadust. Sellised poiss- või meestegelased ei 
olnud eeskujuks mitte ainult paljude hilisemate 
kirjanduslike tegelaste loomisel, vaid kä järeltu
levate põlvede kasvatamisel.

Kirjanduslikud poisid eesti 
laste- ja noortekirjanduse 
õitsenguajal

Eesti Vabariigi asutamine 1918. aastal 
tähistas noorele põlvkonnale mõeldud kirjan
duse arengus tõusulainet: üksikteoste kõrval 
ilmus lastekirjandust arvukates eriväljaanne- 
tes, almanahhides ja ajakirjades, asutati kirjas
tusi lastekirjanduse väljaandmiseks, korraldati 
kirjandusvõistlusi uute talentide avastamiseks. 
Esimese vabariigi ajal kujunes välja sooliselt 
diferentseeritud kirjandus, spetsiaalselt pois
tele ja tüdrukutele adresseeritud teosed. Samuti 
elavnes lastekirjandusteaduslik ja -teoreetiline 
mõte. Muu hulgas ilmus 1930. aastatel Marta 
Sillaotsalt artikkel Tütarlaste lugemisvarast 
(1933) ja Jüri Parijõelt artikkel Murdeealiste

poiste kirjanduslikud ainevallad ja käsitluslaad 
(1939). Nendes väljendatud seisukohad tõen
davad, et kirjanduselu mõtestajad, kellest paljud 
olid samal ajal kä ise õpetajad ja/või kirjanikud, 
olid mõistnud kirjanduse tähtsust sooliste käi
tumismustrite loomisel ja kinnistamisel.

Tüdrukute- ja poisteraamatu tekkimisele 
aitasid paljuski kaasa noore vabariigi haridus
elu põhimõtted, mis õn tabavalt kokku võetud 
sõnadega: “Homne Eesti vajab tugevaid, tahte- 
kindlaid, teovõimelisi rahvuslikult meelestatud 
kodanikke, kellel õn usku meie elujõusse, tead
likkust meie rahvusliku elu ülesandeist, püsivat 
tahet meie omakultuuri arendamiseks ja julgust 
ning jõudu oma rahvuslikke saavutusi ning 
varasid kaitsta.” (Vaigla 1935, 9) Rahvusliku 
kasvatuse kõrval pidasid hariduselu aktivistid ja 
kõrged riigimehed väga oluliseks veel töökasva
tust ning üleüldise optimismi ja teotahte “süs
timist” noortesse (vt. Päts 1935, 1938). Poiste 
kasvatamisel rõhutati kä kehakultuuri tähtsust. 
Spetsiaalsed lastekirjanduse võistlused, mis toi
musid aastatel 1935-1940 kirjastuse “Loodus” 
eestvedamisel, pidid aitama propageerida neid 
ideaale kirjanduse kaudu. Nii seati paljudes 
vabariigiaegsetes tekstides poiste jaoks eesku
juks ausa ja aruka ametimehe kuju, toonitati 
kodu(maa) kaitsmise ja riigi ülesehitamise vaja
dust. Tüdrukuteraamat propageeris emaduse 
ja koldehoidja ideaale, kuid oluliseks peeti kä 
(kõrgema) hariduse omandamist, sest naine oli 
järeltuleva põlvkonna tähtsaim kasvataja.

Esimese Eesti Vabariigi aegsete kasvatus
ideaalide säravaimaks kehastuseks ja ühtlasi 
käsitletava perioodi silmapaistvamaks pois- 
teraamatuks võib pidada J. Parijõe jutustust 
Teraspoiss (1937). Teose peategelane, orvuks 
jäänud Jaan Kattai, alustab iseseisvat elu, kuid 
satub õige pea laste varjupaika ja seejärel ula
kate laste kasvatamiseks mõeldud abikooli. 
Vaatamata ülekohtule ja ebaõnnele, mis teda 
tabab, jääb Jaan alati ausaks ning väljub raske
test olukordadest võitjana. Tõelise teraspoisina 
võitleb ta oma eluvõitlust, kujundades saatust



omaenese kätega ja tundes vastutust nii enda 
kui teiste tegude eest. Õn loomulik, et selleks 
läheb vaja sihikindlust, tahtejõudu ja tarkust, 
aga mõnikord kä rusikarammu, kui välja astuda 
nõrgemate ja väetimate kaitseks. Kuigi jutustuse 
lõpu kunstlikkust - Jaan päästab uppumissur
mast tüdruku ja see tasutakse heldelt -, tõdesid 
juba omaaegsed kriitikud (Vaigla 1938, 218), 
kuulub teos eesti poistekirjanduse paremikku. 
Selle harmooniline ja igati positiivne nimitege
lane kinnistab varase eesti lastekirjanduse poolt 
propageeritud meheideaali - teotahtelist, julget 
ja väetimate kaitseks välja astuvat poissi - ja 
pakub samastumisvõimalusi eri vanuses lastele.

Teraspoisi kõrval võib samast perioodist 
nimetada mitmeid teisigi poisteraamatuid, mis 
vastasid Eesti Vabariigi kasvatusideaalidele. Näi
teks Albert Kivikas ja Richard Janno kujutasid 
oma teostes vaprate mehehakatiste küpsemist 
kangelaseks, kuid veelgi enam dünaamikat, mis 
tekib poistekampade või -ühenduste sees, kui 
otsustatakse välja astuda ühise vanelase vastu. 
Vabadus, au, mehelikkus, kartmatus ja oma 
piirkonna või kodu(maa) kaitsmine õn märksõ
nad, mis mängivad keskset rolli Kivika romaanis 
Nimed marmortahvlil (1936) ja Janno jutustuses 
Vutimehed (1935). Kuigi Kivika Vabadussõja- 
ainelist romaani loevad hea meelega kä teisme
lised, kuulub see oma temaatika poolest pigem 
täiskasvanute kirjanduse alla ja jääb seetõttu 
siinkohal lähemalt käsitlemata. Janno raamat 
räägib Tallinna vaestelinnaosade 12-13 aastas
test poistest, kes jalgpalliplatsil küll üksteisel 
jalgu siniseks taovad, kuid ühise rindena balti
saksa võsukeste vastu välja astuvad, kui kõne all 
õn oma au ja uhkuse kaitsmine.

Sündmuste keskpunktis seisab Värdi, kelle 
isiklikud probleemid (vaesus, isatus, ebaõiglane 
kohtlemine jms.) põimuvad omapärasel viisil 
ühte palliplatsi sündmustega. Nagu paljud eesti 
laste- ja noortekirjanduse poisstegelased, õn 
kä Värdi ambivalentne kuju. Ta võib olla väga 
vägivaldne ja oma vastasele silmagi pilgutamata 
tappa anda, kuid teisalt õn ta jälle tundlik ja abi

valmis. Näiteks olukordades, kus ta hoolitseb 
oma noorema öe eest, päästab naabruses elavate 
sakstepoiste väikese öe tülinorijate käest või õn 
majapidamistöödel emale abiks. Lisaks sellele 
armastab Värdi raamatuid lugeda.

Janno jutustus kuulub samasse traditsiooni 
E. Bornhöhe Tasuja ja Artur Adsoni väitel kä O. 
Lutsu Kevadega (Adson 1936, 101). Pole juhus
lik, et üks Värdi kambajõmm võrdleb tema 
ümber koondunud vutimehi Tasuja salgaga. 
Kuigi omaaegne kriitika ei näinud midagi psüh
holoogiliselt võltsi “ei poiste omavahelisis kak- 
lusis ega kä võitlusis parunitega” (Parijõgi 1936, 
445), õn teose rõhutatud natsionalism ja teiste 
rahvaste suhtes ilmutatud vaenulikkus peda
googiliselt küsitav. Need aspektid õn saanud 
komistuskiviks muidu kaasahaarava ja laheda 
poisteraamatu kaasaegsele retseptsioonile.

Noore vabariigi hariduspoliitilistes teesides 
rõhutatud töökasvatus leidis kõige ehedama 
väljenduse Jüri Parijõe juttudes. Autobiograa- 
filistes kogudes Semendivabrik (1926) ja Jaksu- 
kiila poisid (1930) õn tegevuse keskpunktis 20. 
sajandi alguse vaene küla- ja vabrikuelu, laste 
liiga varane täiskasvanuks saamine ja pingelise 
töömehetee algus. Kuigi nimetatud jutukogu
dest õn episoodide lühiduse tõttu raske mõnda 
karakterit esile tõsta, võib nende iseloomustami
seks öelda, et nagu paljud teisedki ajastu poiss
tegelased, õn kä nemad tasakaalustatud mehe
hakatised, kelles õn jooni nii klassikalisest kui 
mitteklassikalisest mehe stereotüübist. Kui vaja, 
siis kakeldakse omavahel või kembeldakse tüd
rukute pärast, rassitakse mehemoodi tööd teha 
ja napsitatakse, kui tuju tuleb. Samas iseloomus
tab näiteks tsemendivabriku lugude minajutus
tajat Jaani sügav tundlikkus ja empaatiavõime, 
mis lisab tema karakterile pehmust ja naiselik
kust. Parijõe tekstidele õn iseloomulik seegi, et 
ümbritsevat elu tajutakse laste endi silmade läbi, 
mis muudab jutud väga vahetuks ja veenvaks.

Kuigi esimese vabariigi ajal kujunes välja 
kä tüdrukutekirjandus, jäi see oma mahult ja 
tähtsuselt poisteraamatule tunduvalt alla, moo



dustades “vaevalt 10% meie laste- ja noorsoo
kirjandusest” (Sillaots 1939, 260). Võibolla õn 
see arv sellepärast nii väike, et naiskirjanikud 
ei tundnud huvi mitte ainult oma väikeste 
sookaaslaste arenguloo kujutamise vastu, vaid 
tahtsid kä poisteraamatu vormimisel aktiivselt 
kaasa rääkida. Nii näiteks kirjutasid poisstege- 
lastega jutte Marta Sillaots, Irma Truupõld ja 
Helmi Mäelo. Võrreldes meesautorite poistelu- 
gudega õn nii sündmuste käik, karakteriarendus 
kui kä kujutamistehnika naisautorite tekstides 
feminiinsem. Tähelepanu õn enamasti kesken
dunud väikelapse psühholoogilisele arengule 
ja teda ümbritsevale sotsiaalsele võrgustikule. 
Keskne poisstegelane esineb tekstis koos ema, 
õdede-vendade või mõne sõbraga, kampade 
tegevust või põnevaid sündmusi naisautorite 
teostest ei leia. Näiteks räägib H. Mäelo jutus
tus Pärt õn minu sõber (1935) poisist, kes sõlmib 
sõpruse fantaasiakujuga, kellest ema talle lugu
sid pajatab. I. Truupõllu Aadi esimene armastus 
(1937) õn poisteraamatu jaoks ebatüüpiline 
kiriromaan. Suveks sugulaste juurde maale saa
detud linnapoiss Aadi pajatab kodustele ja oma 
kaugele Ameerika sugulasele Eestimaa taluelust, 
mis õn nii tore, et poiss sellesse lausa ära armub. 
Sini-must-valget ideoloogiat kandva lasteraa
matu jaoks igati loogiline lõpplahendus, kuid 
poisteraamatuna mõjub lugu hambutuna.

Tähelepanuväärseim naisautori sulest ilmu
nud vabariigiaegne poisteraamat räägib aga 
pisikestest kolmikvendadest Tripsist, Trapsist 
ja Trullist (M. Sillaots Trips-Traps-Trulli-lood, 
1935-1938), kellega aset leidvad juhtumised 
õn väikelastele omased - ära kadumine suures 
linnas, seiklused mererannas, haiguste põde
mine jms. Kuid samas näitavad poisid juba 
varakult üles iseseisvust, originaalsust ja vaprust 
ning tõendavad, et õn suureks saades kindlasti 
samast puust kui Tasuja või Teraspoiss. Näiteks 
sõidavad nad 4-aastastena omapäi Nõmmelt 
Tallinnasse laulupeole, saavad hakkama koe
rale kuudi meisterdamisega ja üks vennakestest, 
Trull, kaitseb ennastsalgavalt pisiõekest kurja

koera rünnaku eest, saades ise tõsiseid vigas
tusi.

Kui kõrvutada vabariigiaegseid laste- ja 
noortekirjanduse mees- ja naiskaraktereid,5 siis 
torkab silma, et mehi või poisse õn kujutatud 
tunduvalt värvikamate ja jõulisematena. Oma 
meheliku tarmukuse, otsustusvõime ja sihikind
lusega lahendavad püksikandjad kõik esile ker
kivad probleemid justkui lennult. Kuigi ise veel 
lapseohtu, tunnetavad nad juba vastutust oma 
ligimese ees, olles häda korral valmis kiiresti appi 
tõttama. Lisaks sellele oskavad poisid oma päevi 
igati põnevalt ja meeldejäävalt sisustada, samal 
ajal kui tüdrukute elu õn üksluine, koosnedes 
peamiselt nukumängudest või vanemate ja/või 
poiste sabas jooksmisest. Silma torkab kä see, et 
vabariigiaegse poistekirjanduse musterkangelane 
ei ole mitte ainult mehelike omaduste kandja, 
vaid igati harmooniline isiksus, kelles mehelik ja 
naiselik alge õn ideaalselt tasakaalus.

Tagasivaateline poisteraamat 
paguluses
Teine maailmasõda ja Eesti okupeerimine 

nõukogude vägede poolt tegi vabariigiaegsele 
vilkale kirjanduselule lõpu. Kuigi eesti eksiillas- 
tekirjanduse kohta õn uurimusi ilmunud veel 
suhteliselt vähe (vt. Krusten 1995a, 2001; Jaak
soo 2001), õn siiski teada, et sarnaselt täiskasva
nute kirjandusele oli kä lastekirjandus paguluses 
esimestel sõjajärgsetel kümnenditel elujõuline: 
asutati lastekirjanduse auhindu, korraldati spet
siaalseid lastekirjanduse võistlusi, tegeldi kirjan
dusteadusliku uurimustööga jne. Ometi pidi 
eksiil(laste)kirjandus kokku puutuma kä suurte 
probleemidga, mis mõjutasid otseselt nii tema 
kvantiteeti kui kvaliteeti.

Ühe olulisemana neist võib nimetada 
majanduslikke raskusi, mis ei võimaldanud 
maksta autoritele honorari või äsjaloodud kir
jastustel trükki toimetada kõiki laekunud käsi
kirju. Teine suur probleemidepundar seostus 
emigratsioonispetsiifikaga üldisemalt.



Kuigi pagulased üritasid oma lastele keele 
säilitamise eesmärgil pakkuda mitmesugust 
emakeelset kirjandust ja levitada igakülgset 
teavet selle maa kohta, kust oldi sunnitud lah
kuma, oli suur osa lapsevanematest huvitatud 
sellest, et nende järeltulijad suudaksid võima
likult kiiresti integreeruda asukohamaa ühis
konda. Selline suhtumine süvenes eriti siis, kui 
sai selgeks, et emigratsioon kestab esialgu arva
tust kauem, ja tõi omakorda kaasa arusaama, et 
omakeelse (laste)kirjanduse propageerimine ja 
lugemine ei ole vajalik. Seda enam, et enamik 
lastele kirjutatud uusi tekste olid tagasivaateli- 
sed ega aidanud kaasa igapäevaelu praktiliste 
probleemide lahendamisele. Mõnikord jättis 
soovida kä sõnaseadmisoskus ja keele nõtkus 
(vt. Krusten 1995,115).

Suurele osale eksiil(laste)kirjandusest, k.a. 
poisteraamatule, ongi iseloomulik minevikku 
pööratud pilk, kaotatud kodumaa ajaloo, loo
duse ja kultuuriväärtuste tutvustamine, autori 
lapsepõlvemälestuste vahendamine. Seetõttu 
keerlevad paguluses kirjutatud eestikeelsed 
poisteraamatud sageli muistse vabadusvõitluse 
ja Eesti Vabariigi ümber. Kuid eksiilraamatud 
eristuvad varasematest ajalooainelistest poiste- 
raamatutest seetõttu, et neis toimetavad tegelas
kujud kerkivad harva teiste hulgast esile. Pigem 
rõhutatakse grupikuuluvust, ühtsustunnet, pat
riootlikke meeleolusid, lokaalkoloriidi ja ajaloo
lise tõe esitamise tähtsust.

Ajaloolise taustaga teostest õn esileküündi
vamad Gert Helbemäe jutustused Vana Toomas 
(1944) ja Raekooli õpilane (1948), milles õn 
tähelepanu all keskaegne Tallinn ja selle ela
nikud. Vabariigiaegset pealinna elu-olu, pois
tekampade omavahelist võitlust, purjekate 
remontimist ja põnevaid meresõite kujutab 
Ao Vaks oma diloogias Valge Kajak (1959) ja 
Üheksa kajakat (1982).

Laste ja noorte problemaatilist integree
rumist asukohamaa ühiskonda õn käsitlenud 
vaid üksikud autorid. Silmapaistvamaid tekste 
selles vallas õn loonud Helga Nõu. Oma esi

mestes romaanides kujutab ta noori pagulas- 
eestlasi, kes õn kriitiliselt meelestatud vane
mate põlvkonna rahvusromantika suhtes, kuid 
ei suuda samas leida pidet kä seal, kus nad õn 
sündinud ja üles kasvanud (Kass sööb rohtu, 
1965; Tiiger, tiiger, 1969). Noortejutustuses 
Pea suu (1983) õn tegevuse keskpunktis vara
küps ja tundlik eesti päritolu Sven-Allan, kes 
tunneb end Rootsi koolis oma intelligentsuse 
pärast tõrjutuna. Et võita kaasõpilaste tähe
lepanu, lavastab poiss kriminaalse loo, mille 
lahendamisel osutub taibukaks tema klassiõde 
Tiina. H. Nõu loodud meeskarakter erineb 
varasematest eesti poisteraamatute tegelastest 
selle poolest, et tõrjutud või ebamehelikult käi
tuvat poissi ei naerda välja ega tõugata eemale, 
vaid näidatakse, kuidas ta oma probleemidega 
hakkama saab ja kuidas eakaaslased ning 
vanemad sellesse suhtuvad.

H. Nõu, keda võib pidada viimaseks aktiiv
seks noortele kirjutavaks pagulaslaskirjanikuks, 
jätkab loomingulises kõrgvormis tänaseni. Juba 
taasiseseisvunud Eestis õn temalt ilmunud mitu 
teksti, millest mõned väärivad esile tõstmist 
kä poisteraamatu kontekstis (nt. Tõmba uttu, 
2001).

Pioneerid ja komnoored 
- ühtsuses peitub jõud
1940./1944. aastal alanud ja kuni 1991. 

aastani väldanud nõukogude okupatsioon 
puudutas kõiki eluvaldkondi, kaasa arvatud 
lastekirjandust, millest pidi uue korra tingi
mustes saama “võimu tööriist, kommunistliku 
kasvatuse ja ideoloogilise võitluse relv”, nagu 
refereerib R. Krusten (1995, 155) omaaeg
set ajakirjandust. Kohustuse kasvatada noort 
põlvkonda marksismi-leninismi vaimus asetas 
Kommunistlik Partei peamiselt laste- ja noor
tekirjanduse õlule. Autoritelt nõuti positiivseid 
kangelasi, sõjajärgse ennastsalgava ülesehi
tustöö ja sõjakangelaste vapruse kujutamist, 
samuti pidid tekstid ülistama nõukogude



patriotismi ja rahvastevahelist sõprust. Sotsia
listliku korra vaenlaste, eriti kodanliku natsio
nalismi igandite ja imperialistlike lääne kapita
listide suhtes tuli võtta eitav hoiak, õigelt teelt 
eksinuid aga tuli asuda ümber kasvatama. Põlu 
alla langes ülepaisutatud individualism, see-eest 
rõhutati kollektiivsuses peituvat jõudu, mille 
kõige ilmekamateks väljendusteks lastekirjan
duses kujunesid üksmeelsed ja kokkuhoidvad 
lasteaiarühmad, kooliklassid, pioneerisalgad 
või komnoorte ühendused. Kohustuslikuks 
kunstilise kujutamise meetodiks kuulutati sot
sialistlik realism, mis väga sageli omandas siiski 
sotsialistliku fantastika jooni, sest esitatud olu
korrad ja karakterid olid reaalsusest kaugel. Üks 
sotsrealismi paljudest reeglitest (vt. nt. Annus 
jt. 2001, 349j, 378j) nõudis vastandite võitluse 
kujutamist, kusjuures positiivne kangelane või 
kangelaste rühm pidi saavutama võidu kurjuse, 
rumaluse, laiskuse, sobimatu maailmavaatelise 
positsiooni jms. üle.

Kuigi eesti laste- ja noortekirjandus ei suut
nud kõiki talle pandud ülesandeid “plaanikoha
selt ja eeskirjadele vastavalt” täita, andis kä tema 
aegamööda oma panuse nõukogude inimese 
kasvatamisse ja lõi teoseid sotsrealismi vaimus. 
Õnneks ei olnud nõukogude periood siiski 
kogu aeg ühesugune ja tugeva ideoloogilise ja 
poliitilise surve ajad vaheldusid nn. sulaperioo- 
didega, mille vältel said kä lastekirjanikud veidi 
vabamalt hingata ja luua tekste, mis tagantjärele 
vaadates torkavad silma oma eripära ja tugevu
sega.6

Poisteraamatute näitel, mida ilmus 
nõukogude ajal tunduvalt rohkem kui 
tüdrukuteraamatuid/ saab meie lastekirjan
duse arengust Teise maailmasõja järgsel perioo
dil hea ülevaate. Esialgu domineeris poistele 
suunatud kirjanduses sõjalis-patriootiline 
temaatika, milles võib omakorda eristada mit
meid alaharusid. Sõjapäevil ja esimestel sõja
järgsetel aastatel pöörduti sageli Eestimaa ajaloo 
poole, kujutati muistset vabadusõitlust, Jüriöö 
ülestõusu ja teisi rõhujate vastu suunatud väl

jaastumisi, kusjuures paralleelid nõukogude 
kangelaste vägitegudega võitluses fašismi vastu 
õn selgesti tajutavad. Nimetatud alaliiki esin
davad Enn Kippeli Meelis (1941), Paul Rummo 
Käskjalg Kalle (1943), Aadu Hindi Vesse poeg 
(1948) jmt. jutustused. Innustavalt pidid kas
vavale põlvkonnale mõjuma kä dokumentaalse 
sisuga raamatud, milles kujutati nõukogude 
revolutsionääride ja sõjakangelaste vaprust. 
Näiteks jutustab Mart Raua Noor kangelane 
(1943) NSVL esimesest kangelasest Arnold 
Merest, Ralf Parve Põranda all (1957) käsitleb 
Viktor Kingissepa elu ja tegevust, Holger Puki 
teosed Öine lahing (1970), Mida te teate Oskar 
Cherist (1974) ja Kirjad Liisale (1980) kesken
duvad samuti ajalooliste isikute revolutsiooni
lise kujunemistee jälgimisele. Kolmanda tüübi 
revolutsiooni- ja sõjateemalistest poisteraama- 
tutest moodustavad tekstid, milles kujutatakse 
kohanemist uue olukorraga, n.-ö. ideoloogilist 
võitlust eri maailmavaadete vahel. Lall Kahase 
(Bernhard Lülle ja Iko Marani pseudonüüm) 
jutustus Sõbrad (1949) toob lugejani teismeliste 
revolutsionääriks kasvamise loo. Ühte Tallinna 
vabariigiaegse poistegümnaasiumi alamastme 
klassi õn kokku sattunud nii vaeste vabrikutöö
liste ja talupoegade lapsed kui kä rikaste kodan
laste järeltulijad. Vastavalt nõukogulikule mõt
temallile õn selline kooslus aga plahvatusohtlik. 
Kui teose keskne meespeategelane, sotsialistist 
onu hoole all kasvav Koit Lemmert ja tema 
sõbrad avastavad, et nende lähedased õn seotud 
põrandaaluse tegevusega, tahavad kä nemad 
selles kaasa lüüa.

Teravaid ideoloogilisi ja eetilisi konflikte 
1939.-1940. a. murrangulisel ajalõigul käsit
leb Villem Grossi noorteromaan Tiivasirutus 
(1958). Sõjateemaliste poisteraamatute hulka 
võib lugeda kä tekstid, mis räägivad otsesest 
lahingutegevusest, näiteks partisanivõitlusest 
fašistide poolt okupeeritud Eestis (Arnold Tulik, 
Ja nad ei tule enam, 1949; Holger Pukk, Seitseteist 
vaprat, 1957; Eno Raud, Tuli pimendatud linnas, 
1967). Võrreldes nimetatud poistelugusid



varasemate perioodide samalaadsete teksti
dega, torkab silma nende tugevalt militaristlik 
alatoon. Õn vist liigne märkida, et selliste raa
matute kangelased õn kartmatud noored ini
mesed, kes õn nii füüsiliselt kui vaimselt väga 
heas vormis. Arusaadavalt õn selline sõjakus 
ja antagonistlike poolte kokkupõrgete kujuta
mine tingitud Teise maailmasõja katastroofist 
ja hiljem jätkunud külma sõja ohu tõttu, kuid 
samas õn minu meelest õigustatud küsimus, 
kas niisugused hoiakud ja karakteriarendused 
õn lasteraamatule kohased. Sellistes tekstides 
kujutatud tegelaskujudes puudub sageli lapsele 
omane loomulikkus ja heatahtlikkus, me näeme 
tegutsemas väikesi täiskasvanuid, kelles õn sün
nist saati viha vaenlase vastu ja valmisolek suur
teks kangelastegudeks.

Sõjatemaatika aktuaalsusest kogu perioodi 
vältel laste- ja noortekirjanduses annab ühelt 
poolt tunnistust tõsiasi, et vastavasisulised teks
tid ilmusid kä veel 40 aastat pärast sõda. Teiselt 
poolt kinnitab seda fakt, et A. Jaaksoo koos
tatud leksikonis Kes õn kes ja mis õn mis eesti 
lastekirjanduses (1987), mis oli üks väheseid 
lastekirjandusteaduslikke teatmeteoseid Eestis 
nõukogude perioodil, õn ainsa lastekirjanduse 
teemana käitlemist leidnud just nimelt sõjalis- 
patriootiline temaatika. Teised leksikoniartiklid 
keskenduvad lastekirjanike loomingu, žanri ja 
kirjanduslike institutsioonide küsimustele.

Kui sõda oli lõppenud ja ideoloogilised 
positsioonid kindlustatud, jõudis poisteraa- 
matusse uus teemadering, mille võib kokku 
võtta sõnapaariga põnev pioneerielu. Selle alla 
mahuvad spiooni- ja luuremänguteema aren
dused, timurlusega seotu, osaliselt kä koolilood 
ja poisse alati võlunud teaduslik-tehniliste edu
sammude kujutamine. Kuna viimati nimetatud 
alateema puhul õn ennekõike tegemist fantas
tiliste kosmose- ja robotilugudega (nt. Boriss 
Kahur, Kosmose rannavetes, 1966), siis neid all
järgnevalt lähemalt ei käsitleta.

Luuremängu ja üksteiselt (sportliku) mõõ
duvõtmise teemat arendatakse paljudes oma

aja poisteraamatutes (Robert Vaidlo, Kotkamäel 
karjub kajakas, 1955; Eno Raua diloogia Rooste
vaba mõõk, 1957, ning Sõjakirves õn välja kaeva
tud, 1959; Heino Väli, Hundikäpp, 1964). Seal
juures õn E. Raua jutustused minu meelest ühed 
toredamad indiaaniromantika väljendused eesti 
lastekirjanduses. Kaks poistekampa - punana
had ja jaanlased - peavad omavahel metsikuid 
lahinguid, kaitsevad vapralt oma territooriumi, 
korraldavad luureretki vaenlase aladele, viivad 
läbi treeninguid jms. Jutustuse positiivsed kan
gelased, Jaani ümber koondunud jaanlased õn 
ühest küljest väga julged ja mehised, täis võit
lusvaimu ja teotahet, kuid teisalt iseloomustab 
neid kä loomingulisus ja originaalsus. Nii näi
teks panevad nad kõik aset leidnud sündmused 
kirja käsitsi kirjutatud õpilaslehte, millest ei 
puudu luuletused ja illustratsioonidki.

Spioonitemaatikaga õn seotud Holger Puki 
jutustus Kaks punast kaelarätti (1953), mis räägib 
pioneeridest, kes leiavad karbi kahe punase 
kaelaräti ja ümbruskonna kaardiga. Üllatavalt 
tarmukalt sukelduvad poisid põnevasse seik- 
lusse, kuid satuvad kogemata peale kalavaraste 
toimetamisele. Nagu eeskujulikele pioneeridele 
kohane, õnnestub neil kiiresti leida olukorrast 
väljapääs ja lahendada lõpuks kä kaelarättide 
saladus. Antud alateema alla võib tinglikult pai
gutada kä mereröövli(mängu)jutud, näiteks H. 
Väli diloogia Silver Ükssilm, Felslandi hirmus 
mereröövel (1971) ja Silver Ükssilm ja Admirali 
vanne (1981), kuid kuna neis põimub reaal
sus fantastikaga, jäävad nad siinkohal lähemalt 
käsitlemata.

Timurluse teema arendused leiavad nõu
kogudeaegses eesti lastekirjanduses kajastamist 
peamiselt pioneeride võitlusena spekulantide, 
looduserüüstajate ja teiste rahvavaenlaste vastu, 
nagu H. Puki raamatutes Rohelised maskid (1960) 
ja Kes tulistas? (1968), aga kä juttudes, kus kuju
tatakse väärale teele sattunud kollektiivi liikme 
ümber kasvatamist (nt. A. Tigane, Meid kutsub 
signaal, 1953; H. Pukk, Salga au, 1955 jpt.). Kuigi 
pahade laste ümberkasvatamist headeks kujutati



omaaegses kirjanduses rohkesti, sai üsna pea sel
geks, et maailm ei ole must-valge ega inimesed 
üdini halvad või head. Kriitiliselt võtab selle 
“meie lastekirjanduses [...] võimutseva tegelase 
piinarikka ümberkasvatamise [vastu] pioneeri
organisatsiooni, s.o. kollektiivi poolt” sõna Heino 
Väli (1975, 86). Ta ütleb, et “[e]lu koolis ning 
pioneeriorganisatsioonis õn sootuks huvitavam 
igavesest ning lastekirjanikule alati käepärast 
skeemist: hea poiss + halb poiss annavad kokku 
jutu ja kaks head poissi” (samas, 47).

Tõepoolest, alates 1960. aastatest hakkab kä 
meie lastekirjandusse jõudma tegelasi, kes õn 
loomulikumad ja elavamad kui nende “vane
mad vennad” ning torkavad silma oma “eba
standardse” käitumise poolest. Otsa teevad 
lahti Salu Juhan ja ta sõbrad, Jaan Rannapi 
samanimelise koolilugude sarja kangelased. 
Koos Agu Sihvka seiklustega, mis valmisid 
Rannapi sulest 1970. aastatel, õn need koon
datud kogumikku Koolilood (1982). Ran
napi tegelased näitavad timurlust omamoodi 
kõverpeeglis ja naeravad välja nõukoguliku 
koolisüsteemi eluvõõrad kasvatusmeetodid, 
näiteks sotsialistliku võistluse käitumis- ja 
õpitulemuste parandamiseks, õppemeetodite 
efektiivsuse ja teaduslikkuse tõstmise, vana
paberi, vanametalli, ravimtaimede kogumise, 
töö kooliaias, huviringides jm. Mida iganes 
poisid oma agaruses ette ei võta, ikka kisub 
midagi kiiva. Poiste pingutused sotsialistlike 
ülesannete või plaanide täitmisel omandavad 
enamasti groteskseid jooni, käitumise eest 
kogutud pluss- ja miinuspunktide ühenda
misel graafikuks joonistub koolitahvlile sõna, 
mis võtab aktsiooni ühemõtteliselt kokku 
-“JÄMA”.

Rannapi koolilugude kesksed tegelased õn 
puberteediealised poisid, kes õn täis pulbitse
vat energiat ja teotahet ning kelle ettevõtmisi 
iseloomustab peen huumorimeel ja originaal
sus. Poisid paistavad silma nii vaimses kui 
füüsilises plaanis, kuid nad ei ole mitte nii
võrd harmoonilised ja eeskujulikud meessoo

esindajad, kuivõrd teravmeelsed ja nutikad 
vembumehed, kes tunnevad rõõmu igapäe
vasest koosolemisest. Oma kooliõdedest, keda 
õn peamiselt kujutatud kaasajooksikutena, õn 
nad igas mõttes peajagu üle. Lugude humorist
lik alatoon õn suures osas saavutatud seetõttu, 
et tekstid õn koostatud päevikumärkmete või 
seletuskirjadena koolidirektorile ja/või teistele 
pedagoogidele.

Teised nõukogude perioodil kirjutatud 
koolilood ei küüni minu meelest Rannapi teks
tide tasemele ei karakteriarenduselt ega sünd
mustiku originaalsuse poolest, kuigi muhedat 
lugemist pakuvad nad kõik. Nimetada võib 
Janno Põldma jutustust Džuudopoisid (1985), 
Toivo (ja Tõnis) Tootseni Jõhvi Joosepi-lugusid 
(1975,1983,2001) ning juba vabas Eestis ilmu
nud Tanel ja Mihkel Tiksi raamatut Ja kui teile 
siin ei meeldi... (1991). Vaid üht teost tõstak
sin nõukogudeaegsete koolilugude kontekstis 
rohkem esile. See õn kooliõpilaste kirjandite 
põhjal valminud ning Merle Karusoo poolt 
kokku pandud lavalugu Olen 13-aastane, mida 
etendati suure menuga 1980. a. rannateatris ja 
mille stsenaarium ilmus trükis 1989. a. Uudne 
õn näidendis suhteliselt stambivaba lähene
mine alkoholi- ja seksuaalse küpsemise tee
male, karakterid õn omanäolised ja värvikad. 
Teoses puudub sangarlik meheideaal, kuid 
see-eest vaadeldakse kolme poisi näitel noor
meeste eneseleidmiset ja -kehtestamist koolis, 
pereringis, eakaaslaste seltsis. Sotsiaalsest ris- 
kiperest pärit veidi tootsiliku Guido kõrval 
toimetab emotsionaalselt tundlik ja arenenud 
õiglustundega Toomas, Andrus alles otsib oma 
kohta elus ja uurib väljavaateid, mida pakub 
talle kavaleri ja kambajõmmi staatus.

Puberteediealiste poiste probleemide, sh. 
alkoholi, vägivalla, seksi ja eneseleidmise küsi
mustega tehti eesti noortekirjanduses algust 
küll juba 1960. ja 1970. aastatel (nt. H. Puki 
teosed Jüri, 1960; Rein ja Riina, 1978; Mure, 
1975), kuid nõukogudeaegsete kasvatuspõhi- 
mõtete tõttu ei olnud võimalik neid teemasid



alati stambivabalt käsitleda. Poisse, kes kisku
sid suitsu, tarbisid vägijooke või tundsid huvi 
vastassugupoole vastu, peeti üldiselt kollekti
ivi mustadeks lammasteks, keda üritati või
malikult kiiresti ümber kasvatada.

Selles mõttes vastasid naisautorite poolt 
loodud poisikujud paremini ühiskonna peda
googilistele ootustele. Toomas Linnupoeg 
Heljo Männi samanimelisest sarjast (1968, 
1978), Viivi Luige loodud maapoiss Lepold 
(Leopold, 1974; Vaatame, mis Leopold veel 
räägib, 1974; Leopold aitab linnameest, 1976) 
ja mitmed Helju Rammo jutustuste tegelased 
(nt. kogumikest Passita täismees, 1970; Pääs
terõngas iseendale, 1983) ei olnud vägivaldsed 
ega vastuvõtlikud mõnuainetele, ei hulkunud 
ringi ega kiusanud tüdrukuid, vaid uudistasid 
pigem koos sõpradega mootorite maailma, 
aitasid vanematel koduseid toimetusi teha 
ja panid teraselt tähele ümbritseva maailma 
probleeme ja inimestevahelisi suhteid. Aru
saadavalt mõjusid niisugused leebed meheha
katised maskuliinseid väärtusi hindavas ühis
konnas ebapoisilikena ja teenisid ära omaaeg
sete kriitikute pahameele. Näiteks väitis Heino 
Väli, et “kaheksanda klassi kommunistlik noor 
Toomas Linnupoeg õn kangesti esimese-teise 
klassi oktoobrilapse [...] moodi” (Väli 1975, 
53), vihjates sellele, et tegelaskuju õn liiga 
lapsik ja ei käitu oma eale vastavalt.

Nõukogude perioodi kokkuvõtteks võib 
öelda, et vaatamata naisautorite loodud 
emantsipatoorsetele poisstegelastele jätkus 
eesti laste- ja noortekirjanduses mehiste poiste 
ülistamine, kusjuures sõjalis-patriootilised 
tekstid rõhutasid meessoo kangelaslikkust ja 
erilisust veelgi. Samas õn täheldatav keskse 
poisstegelase kadumine tekstidest, meheha
katised tegutsevad enamasti kollektiivi sees. 
Natukene värskemaid tuuli tõid poisteraa- 
matusse Jaan Rannapi humoristlikud kooli- 
lood, kuid kä neis torkavad ennekõike silma 
nutikad poisid, kes annavad tüdrukutele igas 
mõttes silmad ette.

Tugevate meeskarakterite 
puudumine uuemas algu
pärases poisteraamatus

Pärast taasiseseisvumist 1991. a. oli eesti 
rahvas saavutanud küll kauaoodatud omariik
luse, Eesti krooni ja vaba turumajanduse, aga 
nagu paljud muretsejad väitsid, ei jätkunud 
uues olukorras enam jõudu ja jaksu laste- ja 
noortekirjanduse elus hoidmiseks (vt. Palm 
2001). 1990. aastate alguse lastekirjandusmaas- 
tiku trööstitus peegeldub ilmekalt arvudes,8 
kuid õnneks muutus olukord kümnendi teises 
pooles kiiresti. Tänaseks õn meil mitmeid kir
jastusi, mis tegelevad lastekirjanduse välja and
misega, korraldatakse kirjandusvõistlus! ja kon
kursse, endast õn märku andnud uus autorite 
põlvkond ning lasteraamat õn nii temaatiliselt 
kui vormiliselt avardunud. Endisaegsed tabutee
mad (sotsiaalne pidetus, vaesus, haigused jms.) 
õn kadunud, kuid lisandunud õn uued problee
mid (narkomaania, kuritegevus, alkohol).

Teravalt õn päevakorral veel üks teinegi 
küsimus, millega ei puutu kokku mitte üksnes 
meie laste- ja noorteraamat, vaid eestikeelne 
kirjandus tervikuna. Selleks õn tõlgete suur osa
tähtsus raamatutoodangu kogumahus.

Vastavalt iisraeli semiootiku ja tõlketeoree- 
tiku Itamar Even-Zohari (2000,193) seisukohta
dele iseloomustab selline olukord kas kultuure/ 
kirjandusi, mis õn tekkejärgus ja peavad end 
mõne teise, dominantse kultuuri või kirjanduse 
suhtes kehtestama, või lihtsalt nõrgad ja kriitili
ses seisukorras. Kuigi Even-Zohar ei selgita lähe
malt, mida ta nõrkuseks peab, näib minu mee
lest 1990. aastate Eesti kohta sobivat nimelt see 
määratlus. Nõukogude aja majanduslik maha
jäämus ja tsensuuri ning ideoloogilise kontrolli 
poolt põhjustatud defitsiidiolukord kirjandus
maastikul ning nõukogude korra kokkuvarise
mise tagajärjel tekkinud eksistensiaalsed mured 
tõid kaasa vajaduse lugemisvara väljastpoolt 
importimiseks.



Tõlkebuum vallandus juba kümnendi 
alguses. Kui esialgu oli tõlgete või omaaegsete 
kordustrükkide väljaandmine kirjastustele 
majanduslikult hädavajalik, siis üsna pea tekkis 
olukord, kus tõlkekirjandus haaras enda kätte 
raamatuturu juhtpositsiooni ja tõrjus algupä
randid kõrvale. Sest õn ju selge, et välismaal 
populaarseks saanud tekstide kirjastamine eesti 
keeles ei too kaasa suuri lisakulutusi autoriho
noraride, illustraatoritasude jms. maksmise 
näol, eriti kui väljaandjaks õn välismaiste kirjas- 
tushiidude eesti filiaalid.

Kõige suuremad tühikud, mida asuti aktiiv
selt likvideerima, laiutasid 1990. aastate alguses 
aimeraamatute, noortekirjanduse, aga kä väi
kelastele mõeldud tegelusraamatute valdkon
nas (vt. Tarrend 2005). Samuti tõlgiti rohkesti 
poisteraamatuid, mis lasi lastekirjanduskriitik 
Krista Kumbergil tuua käibele vaimuka mõtte 
eesti poistele jagatavast välisabist (vt. Rumberg 
2004). Olukorra pealiskaudsel hindamisel võib 
tunduda, et tõlkekirjandus õn vajalik, sest rikas
tab kirjandusmaastik^ uute teemade, süžee- 
käikude ja karakteriarenduste näol, kuid leian 
siiski, et tõlgetest võib kergesti saada karuteene 
meie algupärasele lastekirjandusele, mis ole
masoleva pakkumise ülekülluses võib loobuda 
oma panuse esitamisest kirjanduse üldpilti. 
Samuti õn oht kujuneda lihtsalt võõraid ees
kujusid matkivaks epigooniks, kes õn võimetu 
pakkuma omapäraseid ideid. Tõlked võivad 
küll kodumaist autorit oma nägemuse kirja
panemisele innustada ja loomulikult kä üldist 
kirjanduspilti elavdada, kuid nad võivad liigse 
domineerimise korral algupärase kirjanduse 
loojat ahistada ja halvemal juhul kogu kirjan
dussituatsiooni arengut pärssida.

Poisteraamatu valdkonnas ongi meil juba 
tekkinud olukord, kus kangelased, kelle tore
datele seiklustele meie lugejad kaasa võivad 
elada, kannavad enamasti välismaiseid nimesid 
- Harry Potter, Bert, Sune, Tsatsiki jne. Viimase 
15 aasta omamaine poistekirjandus õn küll 
mõningate uute karakterite võrra avardunud,

kuid originaalseid ja tugevaid poisstegelasi, kel
lega lugejad saaksid samastuda, annab tikutu
lega otsida. Kujutatud mehehakatised õn pigem 
memmepojad kui tegijad, rohkem abitud ja 
kaastunnet äratavad nõrgukesed kui enesekind
lad liidrid. Kä murdeealiste poiste osas ei ole 
olukord parem - positiivseid eeskujusid napib, 
samas kujutatakse üllatavalt palju poisse, kes õn 
kimpus seadusesilmaga.

Nii näiteks õn laste- ja noorteraamatute 
veergudele ilmunud terve rida nikotiini-, alko
holi- või muude mõnuainete sõltuvuses poisse, 
kes vaevu saavad oma eluga hakkama, rääkimata 
sellest, et nad teistele suunda näitaksid. Sellised 
lapsed kasvavad tihtipeale üles ilma vanemliku 
järelvalveta, nende lahutamatuteks saatjateks 
õn mitmesugused haigused ja põhitegevuseks 
pättus. Väikesed murjanid, kellest räägib Tea 
Kask jutustuses Tänavalapsed (2000), Inge Ojala 
lugudes Andesta, ma kasvasin tänaval (2001) ja 
Asendusema (2002) ning Reet Made jutustuses 
Veli Oliver (2005), õn eel- ja algkooliealised poi- 
sijütsid, kes võitlevad oma eluvõitlust Tallinna 
mahajäetud majades, keldrites ja prügiurnides 
ega tea midagi hoolitsevatest vanematest või 
lahedatest koolipäevadest. Reet Made jutustus 
õn tänapäeva eesti lastekirjandusele iseloomulik 
veel sellegi poolest, et tüdruktegelast õn selles 
kujutatud initsiatiivikamana kui poissi.9 Kuigi 
kä nimitegelane Oliver õn silmnähtavalt intel
ligentne ja kunstiliselt andekas, korraldab tema 
sõbranna Anna-Maria lõpuks asjad nii, et poiss 
saab endale uue kodu.

Teismelistele suunatud jutustused Hanejaht 
(2003) Jaan Tangsoolt ja Mina olin siin (2005) 
Sass Hennolt arendavad samuti kriminaalse 
alkoholi- ja/või narkosõltlase ning oma eluga 
mitte hakkama saava poisstegelase teemat. Need 
õn teosed, mis õn saanud kõrge hinnangu nii 
noortelt lugejatelt kui kä kirjandusavalikku- 
selt, kuid nende sõnum minu meelest lõpuni ei 
veena. Võib ju olla, et mõlema teose peategelase 
probleemides õn süüdi katkiläinud inimsuh
ted, ühiskonnas maad võtnud hoolimatus ja



tarbimismentaliteet, kuid jõuetute ja abitutena 
mõjuvad ennekõike poisid ise. Tangsoo ioo 
17-aastase minajutustaja vabanemine narko- 
sõltuvusest teose lõpus mõjub deus ex machina 
sekkumisena, mitte sihikindla inimese võiduna 
enese üle. Henno tekst õn kirjutatud süngemates 
toonides. Selle peategelane Rass õn pesuehtne 
antikangelane, mistõttu loodan, et liiga paljud 
noorukid temast eeskuju ei võta. Tunnustavalt 
võib siiski öelda, et võrreldes varasema eesti 
noortekirjandusega pakuvad mõlemad tekstid 
uudseid karakteriarendusi ja kujutamistehni
kaid, sest selliseid “noortest noortele” raama
tuid, kus tänaste noorukite karmi elu kujuta
takse ilustamata ja kõigest räägitakse avameel
selt ja häbenemata, varem ei ilmunud.

Lugedes kaasagseid eesti poisteraamatuid10 
torkab silma, et tähelepanuväärselt palju tekste 
räägib ajaloost ja pärimuskultuurist. Näiteks 
võib tuua pajatused laste elust muistse vabadus
võitluse eelses Eestis (Lehte Hainsalu, Lemmiko, 
vanema poeg, 2005) ja salarohelises hiies, kus 
elustuvad vanade eestlaste kombed ja uskumu
sed (Reet Made, Salaroheline hiis, 2005). Samasse 
gruppi võib paigutada kä pildikesed talulapse 
toimetamisest maapiirkondades (Harri Jõgi
salu, Vesiratta Madis, 2005) või isade ja vana
isade jutustused nende noorpõlvest (Heino 
Kiik, Kuresaapad: põnnipõlve mälestusi, 2002), 
mis arvatavasti mõjuvad enamusele tänastest 
väikestest raamatulugejatest sama kaugete ja 
arhailistena kui lood muistsetest eestlastest. 
Kuigi kõigi nimetatud tekstide keskpunktis õn 
mehelikke väärtusi kandev poisstegelane, jääb ta 
kokkuvõttes siiski kahvatuks. Küllap sellepärast, 
et teoste eesmärk ei ole mitte psühholoogiliselt 
veenev karakteriloome, vaid ülevaate andmine 
Eestimaa ainelisest ja vaimsest kultuurist vara
sematel aegadel.

Teine tähelepanek, mida võib kaasaegset 
eesti laste- ja noortekirjandust lugedes teha, 
puudutab naisautorite loodud tegelaskujusid. 
Nimelt ilmneb üllatuslikult, et kõige meheli
kumad eesti poisid ei toimeta mitte poistekate

lehekülgedel, vaid hoopis uuemas tüdrukute- 
raamatus. Kristel Salu loodud Chris Viljakiila 
Erita lugudes (2002-2003), Aidi Valliku Gregor 
Anni päevikumärkmetes (2001-2002), samuti 
Katrin Reimuse välja mõeldud Sven, kes õn 
Haldjatantsu (2003) Kristiinale heaks nõuand
jaks ja kaitsjaks, õn kõige mehelikumad poisid, 
keda tänapäeva algupärane laste- ja noortekir- 
jandus pakub. Nad õn ühteaegu intelligentsed ja 
julged, rüütellikud kavalerid ja lõbusad meele
lahutajad.

Kõige sümpaatsemad tänapäeva mees- 
karakterid astuvad üles Jaanus Vaiksoo 
poistekates. Vaiksoo peamiselt algkooliealis- 
tele lastele mõeldud loomingu keskpunktis õn 
koolijütsid, kes õn natukene hajameelsed ja 
kohmakad, kuid samas krutskeid täis. Jutustus 
Neli hommikut ja üks õhtu (2000) pakub viis 
meeleolupilti esimesse klassi mineva Joonase 
elust, uue aabitsa juurde kuuluv juturaamat 
Jaagupi esimene koolisügis (2005) ütleb juba 
pealkirjas ära, millega tegemist. Mõlema teose 
peategelased õn sarnased - veidi unistava loo
muga, usaldavad ja väga abivalmid poisid, mis
tõttu nendega juhtuvad igasugused naljakad 
äpardused. Kuid teisal tõestavad nad kordu
valt kä oma mehelikkust, näiteks läheb Joonas 
ühes loos vaatama mahajäetud vanaisakodu, 
et enda ja loodusega üksi olla, näidates nõnda, 
et temas õn piisavalt iseseisvust ja julgust. Kä 
Lumemöll (2004), mis pärineb sama autori 
sulest, räägib sümpaatsetest poisikestest, täpse
malt nende pikaleveninud talvisest teekonnast 
koolist koju. Teksti seikluslik süžeearendus ja 
tasakaalustatud karakterid annavad lootust, 
et emantsipatoorsel poisteraamatul õn Eestis 
tulevikku. Ja mis veelgi olulisem, Vaiksoo 
loodud kangelasi võib pidada nn. uue mehe
likkuse (vt. Connell 1995; Pajumets 2001) 
esindajateks, see tähendab poisteks/meesteks, 
keda iseloomustab ühelt poolt emotsionaalsus, 
hea suhtlemisoskus ja abivalmidus ning teiselt 
poolt ülemäärase iseteadlikkuse ja meheliku 
domineerimissoovi puudumine.



Kokkuvõtteks

Eesti laste- ja noortekirjanduse poisteraa- 
matu eri arengufaaside vaatlus näitas, et läbi 
aegade õn meie lasteraamatud propageerinud 
traditsioonilise mehelikkuse ideaali. Poistelu- 
gude tüüpiline kangelane õn iseseisvalt tegutsev, 
originaalne, iseloomukindel ja heas füüsilises 
ning vaimses vormis meessoo esindaja. Esineb 
kä feminiinsemad tegelaskujusid (Illimar, Arno 
Tali), kuid nad ei ole üldpilti arvestades nii sil
matorkavad. Reeglina õn dominantne meeste
gelane teadlik tähtsatest ühiskondlikest ülesan
netest ja vastutusekoormast, mis teda tulevikus 
ootab, ning käitub sellele vastavalt. Üpris sageli 
õn seesama kirjanduslik kangelane varustatud 
kä naiselike voorustega, nt. kaastunde, abival
miduse ja südamlikkusega, mistõttu ta stilisee- 
ritakse eeskujulikuks ideaalinimeseks. Tähele
panu vääribki tõsiasi, et enamik meie laste- ja 
noortekirjanduse silmapaistvatest tegelastest 
õn niisugused supermehed (Tasuja, Teraspoiss, 
Värdi).

Omaette selgesti piiritletava grupi meie pois- 
teraamatutes moodustavad naisautorite tekstid. 
Varasema perioodi autorite loodud tegelasku
jud õn feminiinsemad, kuid - nagu kriitikud õn 
väitnud - seetõttu sageli ebaloomulikult leebed. 
Enamasti kujutavad naised nooremaid poisse, kes 
õn asetatud perekondlikku konteksti, põnevad 
sündmused ja seiklusrikkad olukorrad sellistes 
raamatutes tavaliselt puuduvad. Mõneti üllatav 
õn aga see, et tänapäeval õn mitmed naisautorid 
võtnud maskuliinse meeskangelase oma kaitse 
alla, kujutades tüdrukuteraamatutes poisse, kes 
esindavad klassikalist meheideaali.

Kui eesti lastekirjanduse ajaloo varasematele 
perioodidele õn iseloomulik keskse maskuliinse 
poisstegelase olemasolu (Kalevipoeg, Toots, 
Teraspoiss jt.), siis nõukogude ajal algab tugeva 
individualistliku kangelase allakäik, ainsaks eran
diks sõja- ja revolutsioonikangelased. N.-ö. lihast 
ja verest poisslapsed asenduvad sel perioodil ano
nüümsena mõjuvate pioneeridega või äärmisel

juhul komejanti tegevate krutskimeestega (Salu 
Juhan, Agu Sihvka). Kaasaegsest eesti algupärasest 
poisteraamatust ei leia samuti eriti palju jõulisi ja 
mitmekülgselt arenenud isiksusi, nende koha õn 
sisse võtnud tõlkeraamatute kangelased.

Kuna paljud välismaiste poisteraamatute tege
lased ja kä omamaistes tüdrukuteraamatutes üles 
astuvad poisid kannavad maskuliinseid omadusi, 
võib öelda, et mehelik ideaal ei ole eesti lastekir
janduse maastikult kuhugi kadunud. Maskuliinse 
stereotüübi jätkuvat võidukäiku toetavad samuti 
fantastilised lood, ulmekad, pseudoajaloolised 
jutud jms., mis õn arvuti- ja internetipõlvkonna 
lugejate hulgas väga populaarsed. Enamasti pro
pageeritakse fantaasiatekstides mehelikke väär
tusi - vaprust, julgust, sihikindlust, säravat mõis
tust jms. Seega leiab sissejuhatuses välja käidud 
kultuuriuurijate tees meie sootsiumi mehekesk- 
susest naisemantsipatsiooni ajastul kinnitust kä 
lastekirjanduse näitel.

Eesti algupärane poisteraamat pakub laia 
valiku mehelikkuse mustreid (eluheidikud ja 
nohikud, kõverale teele sattunud poisid, super- 
kangelased), kusjuures positiivsete näidetena 
kerkivad sellest esile nn. uue mehelikkuse esin
dajad. Ühelt poolt annab ebatraditsiooniliste 
mees- või poisstegelaste ilmumine kirjandusse 
tunnistust sellest, et eesti poisteraamat käib 
ajaga kaasas, ja teisalt sellest, et varasem tugevalt 
maskuliinne meheideaal õn muutumas. Kuigi 
emantsipatoorseid poisstegelasi esineb rohkem 
väikeste põnnide kui teismeliste hulgas, tahaks 
loota, et nad kasvavad kiiresti suureks ja jõuavad 
õige pea kä puberteediealistele poistele mõeldud 
raamatutesse.

Pole kahtlustki, et poisteraamatu areng 
kulgeb paralleelselt ühiskondlike muudatustega, 
kuid samas õn selge kä see, et kirjandus mitte 
ainult ei peegelda ümbritsevat elu, vaid loob kä 
ise uusi tegelikkuse mudeleid. Küllap näitab aeg, 
kas meie poisteraamat aitab tulevikus kaasa sta
biilse ühiskonna loomisele ja tasakaalustatud 
sugudevahelisele suhtlemisele või langeb tagasi 
patriarhaalsetesse mustritesse.
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Saada või mitte saada 
emaks: abordi- 
poliitika 20. sajandi 
Eestis
Hedi Einasto

sajandit võib nimetada kä abor- 
disajandiks, sest aborditeemalised 

• vaidlused õn vähemalt läänemaa
ilmas muutunud ülimalt ägedaks. Asi pole ju 
mitte üksnes raseduse katkestamises, vaid palju 
põhimõttelisemates küsimustes, nagu elu ja 
surma tähendus, vanemaks olemise mõte, soo
rollid, seksuaalsuse osa inimese elus, moraalsuse 
kujundamine ja kogemine, riigi sekkumine ini
mese eraellu jne. Seega pole abort kui nähtus 
üksnes vahend viljakuse kontrollimiseks, vaid 
moodustab osa maailmavaatest.

Käesolevas artiklis vaatlen abordipoliitikat 
Eestis, heites pilgu seda kujundavatele meh
hanismidele, nagu majanduslik ja ühiskondlik 
areng ning kultuurilised ja maailmavaatelised 
tõekspidamised. Abort võib tehnilises või bio
loogilises mõttes olla raseduse (kunstlik) katkes
tamine, kuid lisaks sellele tähendab see midagi 
kä ühiskonna jaoks, muidu ei oleks vaja seda 
piiravate või suunavate seadustega reguleerida.

Eraomandist inimese algeni: 
loote õiguste areng kuni 
19. sajandini
Enne 20. sajandi Eestisse sukeldumist vaa

delgem loote staatuse ajaloolist muutust ja 
abordi üldist ajalugu. Tänapäeva lääne ühiskon
dades peetakse eostumisvastaseid vahendeid ja 
aborti eraldi nähtusteks, ajalooliselt õn nad aga 
moodustanud suurema “paketi”, mis hõlmas 
kä väikelaste tapmist. Samuti õn ekslik eeldada 
- nagu lääne ühiskondades praegu tavaks -, et 
aborti kasutatakse ainult siis, kui teised eostu- 
misvastased vahendid pole toiminud. See ei 
kehti isegi tänapäeval, veelgi vähem pidas see 
paika varasematel aegadel. Kultuurides, kus 
naiste ja meeste eraldatud sfäärid takistavad 
“suguühtega seotud” kontratseptiivide kasutust, 
õn abort selgelt naistemaailma kuuluv nähtus, 
millesse mehi ei pea kaasama (Luker 1984; 
McLaren 1990; Riddle 1997).

Abordi käsitlemisel õn keskseks küsimuseks 
hetk, millest saab alguse inimese elu. Kõigi alli
kate järgi võib oletada, et Väike-Aasias ja Egip
tuses usuti, et (inimese) elu saab alguse sünni 
hetkel. Kirjalikes allikates pole ühtki viidet, et 
loodeti peeti inimeseks või et tal õn hing; veelgi 
enam - kuni 3. sajandini AD võis karistuseta 
tappa vigase, ebanormaalse või soovimatu lapse. 
Loodet kaitsti vaid seetõttu, et ta oli isa omand. 
Iidsed seadusekoodeksid ei räägi naise enese 
teostatud abordist, mis lubab oletada, et toi
ming ei olnud seadusevastane (McLaren 1990). 
Veel 1930. aastate alguses, rääkimata varasema
test aegadest, võis sündiva lapse “lõhki kiskuda”, 
kui ema elu oli ohus (Shorter 1984). Lühidalt 
kokku võttes; iidsetes kultuurides, sh. Palestii
nas, Kreekas ja Roomas, ei olnud küsimus mitte 
elu pühaduses või loote õigustes, vaid (seadus
likult) abielus oleva isa õigustes (McLaren 1990; 
Riddle 1997).

Olukord muutus ajavahemikus 300 a. eKr. 
kuni 200 a. AD. Enne seda oli selge, et sigivus- 
kontroll oli sallitud niikaua, kuni oli kaitstud



mehe õigus saada (seaduslikku) last. Nimetatud 
perioodi lõpuks oli ristiusust saanud ametlik 
usund suuremas osas läänemaailmast ning see 
moodustas kä igasuguse juriidilise mõtte aluse. 
Kristlased panid pahaks igasugust sigivuskont- 
rolli, mis võimaldas naudingut, kuid takistas 
laste sündi (McLaren 1990; Riddle 1997), ning 
see õn rooma-katoliku kiriku ametlik seisu
koht tänaseni, kuigi kirik õn oma seisukohti 
naudingu küsimustes pisut pehmendanud 
(John Paul II 1981; Trujillo 1997). Ristiusk 
oli vastu kä vastsündinute hülgamisele ja laste 
müümisele, mis olid iidses “paganlikus” maa
ilmas üsna tavalised (Goody 1983). Oluline 
õn siinkohal kä märkida, et kuni 19. sajandini 
oli varast rasedust raske kindlaks määrata 
ning raseduse kindlaks alguseks peeti hetke, 
mil loode end esimest korda üsas liigutas, 
nn. quickeningi, mis tavaliselt toimub 16.-20. 
nädalal peale eostumist; seega oli naine see, 
kes arstile oma rasedusest rääkis (Luker 1984; 
Riddle 1997). Kuni loote liigutamiseni ei pida
nud kä naised ise end rasedaks, vaid “korra
tuteks” (menstruatsioonide mõttes) ning ei 
näinud mingit probleemi nende “korratuste” 
“korrastamises” (Walkowitz 1993). Kirik 
vaatas reeglina läbi sõrmede varastele aborti
dele, s.t. raseduse katkestamisele enne viiendat 
raseduskuud, ja mõistis hukka raseduse kat
kestamise pärast seda (Riddle 1997). Ometi 
ei olnud enam tegemist niivõrd isa õigusega 
saada endale seaduslikku last, kuivõrd inimese 
alge hävitamisega, s.t. moraalse probleemiga.

Ja ikkagi ei olnud see kirik, mis algatas 
tõelise võitluse abortide vastu, vaid hoopis 
meditsiin. Kristin Luker (1984) kinnitab USA 
näitel, et abordivastase võitluse tuumaks oli 
eliitarstkond, kuid nende huvi polnud nii
võrd humanitaarne, vaid ajendatud omaenda 
poliitilistest ja ühiskondlikest huvidest, mis 
peamiselt seisnes soovis saada täielik kont
roll maksujõulise naisklientuuri üle. Kuni 19. 
sajandi keskpaigani oli põhiline sünnitusabi 
andja ämmaemand, aga teaduse edusammud

võimaldasid nüüd juba kä meestel (sest tolle
aegsed arstid olid mehed) selle seni “kahtlase” 
ametiga tegelda. Oma mõjujõu laiendamiseks 
rõhutati, et abort õn eelkõige (naise) tervise 
küsimus ning üksnes arstiteadusel põhine
vad teadmised lubavad otsustada, millal võiks 
rasedus naise tervisele kahjulik olla (ja seega 
saada katkestatud) ja millal mitte. Nii määrat
leti aborti kui ühiskondlikku ja kriminaalset 
probleemi, mille valgustamiseks ilmusid aja
lehtedes lood “kriminaalsete abortide” taga
järjel surevatest naistest, mida toetasid arstide 
väited, et abort õn ühtaegu meditsiiniliselt 
ohtlik kui kä moraalselt väär. Samas ei tahtnud 
arstid aborte täielikult keelustada, vaid soovi
sid neid üksnes reguleerida; kusjuures arst kui 
ülim ekspert otsustas, millal aborti teha (milli
seid elusid päästa) ja millistel tingimustel. Mis 
puutub õigustesse, siis arstid uskusid, et lootel 
õn õigused, kuid need ei ole samaväärsed 
ema õigustega. 19. sajandi keskpaigast 1960. 
aastate lõpuni olid meedikud, mitte emad, 
need, kel oli õigus ja võim otsustada selle üle, 
kelle õigus elada õn primaarne. “Kõige oluli
sem tõik meditsiini nõudes omada kontrolli 
abortide üle oli see, et nad muutsid vaidluse 
aluseid. Ainult meedikud, kes kasutavad oma 
meditsiinilisi teadmisi, õn suutelised otsus
tama, kas raseduse kestmine ohustaks naise 
elu - eeldades, et ainult arstid õn suutelised 
määratlema seda, mida naise “elu” all silmas 
peetakse” (Luker 1984, 42-43). Seega tugines 
moraalne otsustus tehnilisel ning endine võim 
- vaimulikkond - tõugati seniselt pjedestaalilt. 
Naised enam otsustamisprotsessis ei osalenud, 
sest arstid olid need, kes ainsana suutsid lan
getada “objektiivseid” otsuseid, mis kaalusid 
üles naise vajadused.

Kokkuvõttes võib nentida, et 20. sajandi 
alguseks oli loote staatus muutunud eraoman
dusest inimese algeni, kes siiski pole vanema
tega üheväärsete õigustega täielik inimene.

See ajalooline taust õn oluline, et mõista 
Eestis toimuvaid arutlusi.



Tee liberaalsusest autoritaarse 
natsionalismini: maailma- 
sõdadevaheline Eesti Vaba
riik (1918-1940)

Seadusandlus

Keiserliku Venemaa endise osana sai end 
1918. aastal iseseisvaks kuulutanud Eesti päran
diks oma eelkäija karistusmäärustiku. Algselt oli 
see vastu võetud 1845, kuid sisaldas täiendusi 
1903. aastast - abort ehk“ihuvilja hävitamine” oli 
käsitletud tapmisena ja see asetses “surmamiste” 
nimistus (Sootak 1997,83). Siinkohal tuleb mee
nutada, et seadustiku vastuvõtmise ajal oli varast 
rasedust võimatu kindlaks määrata ja seetõttu 
puudutas karistus raseduse katkestamist pärast 
neljandat-viiendat eostumisjärgset kuud.

Aborti üritati dekriminaliseerida juba 
1910. aastal günekoloogide kongressil, eeldu
sel, et aborti tehtaks meditsiinilise järelvalve all 
(Walkowitz 1993, 388), kuid tsaarivalitsus ei 
võtnud ettepanekut vastu. Bolševikud seevastu 
haarasid ideest kinni ning muutsid abordi või
malikuks 1920. aastal, tingimusel, et seda teos
tab arst.

Vaatamata sellele, et abordid olid määratle
tud kuriteona, tehti neid ikkagi. Operatsioonil 
oli teatav seaduslik staatus, millele viitab Töö 
ja Hoolekande Ministeeriumi teadaanne 1923. 
aastast, milles õn juttu priist arstiabist riigitee
nistujatele ja nende pereliikmetele - nimelt õn 
tasuta toimingute nimistus kä “abordi puhasta
mine instrumentidega” (Töö ja hoolekandemi- 
nisteeriumi, 1923).

Eesti Riigikogu võttis 1929. aastal vastu uue 
kriminaalseadustiku, kuid selle kehtima hakka
mine viibis kuni kriminaalseadustiku maksma
panemise seaduse vastuvõtmiseni 1934. aastal. 
Selle aja jooksul aga oli toimunud ühiskonnas 
hulk muutusi, mis otseselt puudutasid kä sea
dust ennast. Näiteks tõstis 1929. aasta kriminaal
seadus aborditeema “eluvastaste kuritegude”

rubriigist osasse “kuriteod rahva tervise vastu”, 
teisendades abordi eetilise külje meditsiiniliseks. 
Kriminaalseaduse Eriosa 9. peatükk sätestas, et 
karistada tuleb naist, kes õn “süüdlane oma ras- 
kejalgsuse tahtlikus katkestamises pärast kolme 
kuu möödumist, arvates raskejalgseks jäämisest” 
(§ 193; kursiiv - H. E.), samuti arsti, kes katkes
tab raseduse pärast kolmandat raseduskuud.

Niisiis võimaldas 1929. aasta seadus teos
tada aborte raseduse esimese kolmandiku jook
sul ilma mingite piiranguteta. Paraku aga oli see 
abordivabadus kadunud seaduse kehtima hak
kamise ajaks 1934. aastal, mil seadus koos selle 
maksmapanemise seadusega kä eraldi kogumi
kus välja anti (Kitsing 1934; Saarmann, Matto 
1934 ja 1937). Mainitud kogumikes kõlab sea
duse tekst järgmiselt: “ema, kes süüdlane oma 
raseduse tahtlikus katkestamises, karistatakse...” 
samuti karistatakse “süüdlast naisisiku raseduse 
katkestamises”. 1937. aasta kommenteeritud 
väljaanne Saarmannilt ja Mattolt selgitab, et 
seaduse subjektiks õn “iga naisisik, kes süüteo 
toimepanemise ajal oli rase. Objekt: rahva sigi- 
nevus ja tervis, seega ei ole ... objektiks loode 
ega ema ise. Tegu: raseduse katkestamine”, mida 
määratleti “naisisiku füsioloogilise seisundina”, 
“mille ajal tema ihus areneb loode. Raseduse 
tekkimise momendiks õn nn. kontseptsioon ..., 
raseduse lõppmomendiks õn sünnitus.... Katse 
ei ole karistatav. Ei ole karistatavad kaastege- 
vus, kihutamine ja kaasaaitamine” (Saarmann, 
Matto 1937,113).

Antud seadustiku arengus õn kaks olulist 
tahku: esiteks oli aborditeema muutunud eeti
lisest probleemist tervishoiu omaks ja teiseks 
olid liberaalsed 1920. aastad, mis olid määratle
nud uue kriminaalseaduse, muutunud järgneva 
kolme ja poole aastaga konservatiivseteks 1930. 
aastateks ning sõna otseses mõttes kaotanud 
abordi lubatavuse. Siinkohal tuleks märkida, et 
ametlikult seadust ei muudetud ja lugedes 1930. 
aastatel välja antud kogumikke jääb mulje, nagu 
poleks kunagi eksisteerinud abordiluba kolme 
esimese raseduskuu vältel.



Abordi medikaliseerumine

Kriminaalseaduse aborti käsitleva osa juures 
oli arstide hääl üsna oluline. Rõhutaksin seda, 
et needsamad arstid, kes võitlesid abordi vastu 
moraalsetel ja eetilistel põhjustel, tundsid võrd
lemisi vähest huvi lapse vastu sünni hetkel; kõik 
senised sünnitusabi puudutavad uuendused 
puudutasid ema. Arstid kutsusid sageli esile 
varasemat sünnitust, mille tulemusena sün
disid enneaegsed ja alakaalulised beebid, keda 
emal oli kerge sünnitada, kuid kes olid suure
mas suremisohus. Samuti lühendati sünnitusi 
ema tervise huvides. 1920. aastatel võis keisrilõi- 
kusi juba üsna turvaliselt teostada, kuid neid ei 
tehtud juhul, kui neil puudus põhjus ema vaate
punktist (Shorter 1984).

See, et aborti käsitleti peamiselt tervishoiu 
küsimusena, õn ilmne kä Eestis toimunud vaid
lustes. Aborditeema kutsus esile tugevaid vaid
lusi; näiteks 1927. aasta arstide kongressil väitsid 
mitmed meedikud, et raseduse esimesel kolman
dikul teostatud abort ei kahjusta naise tervist, 
kuid et pärast seda võib nakkuseoht tugevalt 
tõusta. Kui aga abordile läheneti teisest vaate
nurgast, olgu selleks siis moraal või demograa
filine olukord, lahknesid arvamused palju enam. 
Ometi peeti aborte õigustatuks meditsiinilisel 
pinnal, nagu tunnistab kä dr. Artur Mülleri 1933. 
aastal välja antud raamat Intiimnõuandeid nais
tele, kus ta kirjutab: “Arst õn vastuvaidlemata 
korras õigustatud katkestama rasedust järgmis
tel juhtudel: kui ema elu raseduse läbi otseko
hesesse hädaohtu satub või kui lootust ei ole, et 
sünniks terve, elujõuline laps, samuti kä ristluie 
anomaalia (kitsa vaagna) puhul; veel õigusta
vad aborti rasked orgaanilised haigused, nagu 
tiisikus, suhkrutõbi, üldine nõrkus, südame- ja 
neeruaffektsioonid jne.” (Müller 1933,14).

1929. aasta abordivaidlus tõendab, et ajastu 
üldine seisukoht oli, et “loote hävitamist kuidagi 
viisi ei saa lugeda surmamiseks” (Jõeäär 1929,170). 
Seega ei olnud eetilised küsimused loote eluõigu
sest sõdadevahelisel perioodil üldse päevakorral.

Abort kui ühiskondlik haigus

Kuigi raseduse katkestamise moraalsed 
tahud õn palju vanemad kui teaduslikud - olgu 
siis meditsiinilised või eugeenilised -, olid need 
siiski viimastega tihedalt seotud, kuigi mitte esi
plaanil. See näitab ühiskonna sekulariseeritust: 
ametlikult oli (õn) Eesti ilmalik riik, kus riik 
ja kirik olid (õn) lahutatud. Sellele vaatamata 
tõusid moraaliküsimused abordivaidlustes tera
valt päevakorrale. Nii väideti, et aborte tegema 
sunnib naisi “mitte nii väga tulunduslik kitsi
kus, kui ... just tulundusliku jõukusega kaasas
käiv tung mõnulemise, “kerge” ja “lõbusa” elu 
järele”. Kui aborte lubada sotsiaalsetel põhjustel, 
“õn selge, et seda “vabadust” ruttavad kasutama 
eeskätt meie jõukamasse kodanlisse klassi ja 
haritlasperesse kuuluvad naised, kelle kerge
meelne eeskuju annab tõuget samas suunas kä 
“väiksemaile õdedele”. Abortide arv kasvab selle 
tagajärjel kindlasti veelgi. Ja selle tagajärjed: 
tõkendamatu andumine “vabale armastusele””, 
pelgas kohtuarst S. Talvik (1927, 124-125). 
Veelgi enam, arutades abordivõimalust pärast 
vägistamist, oli sama kõneleja veendunud, et 
vägistamine õn “üks sagedamini naiste poolt 
ettekäändena esitatud sündmusi raseduse põh
jendamisel. Tegelikult ikkagi naise, kuigi taga- 
sitõrjuva, nõusolekuta oleks suguühe vaevalt 
mõeldav. Tarvitatud “vägi” õn tihtipeale naise
legi visgrata. Nimekad kohtumeedikud ... eita
vad üldse normaalse vastupanuvõimelise naise 
vägistamise võimalust ühe mehe poolt” (Talvik 
1927, 125). Seega oleks abortide lubamine mis
tahes näidustustel võrdne enesetapule kaasaaita
misega (Talvik 1927, 127). 1929. aasta riigikogu 
vaidlustes toetas dr. Talviku vaateid dr. Vilms, 
kes oli veendunud, et haritlastele ei tohiks abor
divõimalust jätta (Jõeäär 1929, 170). Just harit
lased ja feministid olid - ja õn, kui uskuda Eesti 
praegusi netikommentaare - “sotsiaalse hai
guse” kandjaiks, mille tunnusteks õn abieluvä
line seksuaalne tegevus ja viljakuse vähenemine. 
Eder (1999), kes käsitleb antud ajastu vaateid



Saksamaal, väidab, et tugevat sugutungi ja eriti 
naiste seksuaaliha, mille eesmärgiks oli pigem 
nauding kui sigimine, peeti sugutungi mandu
miseks ning abielu, perekonna ja järeltulijate 
hävitajaks. Kä Eesti kriminaalseadustiku debat
tides rõhutati, et “rahva seas peab tingimata alal 
hoitama vaade, et raskejalgsuse katkestamine 
midagi ebaloomulikku õn” (Jõeäär 1929,171).

Abordi sotsiaalne mõõde

Abordi ühiskondlik-majanduslik mõõde 
ning sotsiaalse õigluse teema olid need, mis 
toetasid abordivabadust raseduse esimese kol
mandiku jooksul (kui see ema tervist ei kah
justa). Kui abordiküsimust arutleti arstide seas 
1927. aastal, väitis abordistatistikat teinud dr. 
Kleitsmann, et abortide vabaksandmist tuleb 
“rahvusriikliselt seisukohalt täiesti lubama
tuks pidada”, selle vältimiseks tuleb kasutusele 
võtta meetmed emade ja laste kaitseks, samuti 
anda väljaspool abielu sündinud lastele võrd
sed õigused ja seisund abielus sündinutega. 
Kä soovitas ta suurendada peretoetusi ning 
abistada lastega peresid. Juhul, kui naisi karis
tatakse abordi eest, kuulub karistamisele kä 
(tema) mees, kes sellest teadlik oli (Kleitsmann 
1927, 133-135).

Aborditemaatikat kriminaalseadustiku 
valguses käsitledes väideti, et arstid ei peaks 
oma raseduse katkestamist puudutavas otsu
ses arvestama mitte üksnes ema tervist, vaid 
kä tema olusid, nagu eluaseme puudus, elatus
miinimumist väiksem sissetulek ja vallaliste 
naiste võimalus tööd saada. Riigikogu liige L. 
Johanson toetas oma kõnes dr. Kleitsmanni 
seisukohti ja kurtis, et majanduslike ja sot
siaalolude parandamiseks õn tehtud vähe 
samme. Samuti oli ta seisukohal, et karistus 
abordi tegemise eest tabaks eelkõige “lihtsaid 
inimesi, eeskätt maainimesi, kuna linna- ja 
jõukamaid inimesi see ei puuduta ega kä 
sinnamaani puudutanud ei ole”. L. Johanson 
nentis kä seda, et jõukamad inimesed saavad

abordi tegemiseks sõita välismaale, samal ajal 
kui “karistuse alla langenud õn eeskätt just 
maanaised, kes õn sisse kukkunud”. Ta esitas 
kä küsimuse, mis õn tänaseni aktuaalne - kas 
ikka õn vaja tagant tõugata sünde, eriti olu
korras, kus naistöötajate elutingimused õn 
rasked, nad teenivad oma meeskolleegidest 
vähem ja neil pole töötamise ajaks oma lapsi 
kuhugi jätta. Ta leidis, et “mida rohkem lapsi, 
seda väiksemaks jääb töölise toidulaud ja seda 
enam kurnatakse perekonnad majanduslikult 
välja ... samal ajal näete, et jõukamad inime
sed, kes võiksid lapsi kasvatada, õn lasteta, või 
kui õn, siis ainult üks kuni kaks last” (Jõeäär 
1929,172-174).

Ülaltoodud väited, mis võitsid naistele 
abordiõiguse kolme esimese raseduskuu vältel 
(vähemalt paberil), tugevnesid veelgi üldise 
majanduskriisi olukorras 1930. aastate algu
ses. Tolle ajastu parim näide antud teemal õn 
esitatud dr. Mülleri 1933. aastal eesti keeles 
ilmunud raamatus:

“Meie aja majandusime surutis esineb 
kohutava lapsemõrtsukana, hirmsamana 
lasteõgijana, kui seda oli muistne, vere
januline Paal ... Kuni kahelapse-süsteem 
(ja raseduse katkestamine üldse) leidis 
aset ainult koorekihis - polnud lugu ise
enesest kuigi tõsine. Vähemasti ei peetud 
seda patuks ja püüti koguni õigustada 
“heatooni” nõuetega.... Aga niipea, kui kä 
harilik kodanike mass ja tööpuudust kan
natav tööline, raske majanduslise surve 
all ägades, olude sunnil asus sündivuse 
kunstlikule piiramisele - pääses kohe lahti 
häirekisa “ebakõlblusest” “moraali kohu
tavast langusest” ja koguni rahva väljasu
remise ohust.... Niikaua, kuni lasteohtraile 
perekondadele pole riikliselt kindlustatud 
väärikas majandusline toetus, ei tohita kä 
nõuda, et kehvikud peavad soetama lapsi 
riigile õnnistuseks ja omale - õnnetuseks” 
(Müller 1933,4-6).



Nimetatud ühiskondlik-majanduslik mõt
lemine leidis vastukaja kä teistes riikides: enne 
Teist maailmasõda võis aborte meditsiinilistel 
näidustustel teha Rootsis alates 1921. aastast ja 
1938. aastast kä muudel põhjustel, mis hõlmasid 
kä sotsiaalseid; Taanis võeti 1937. aastal vastu 
seadus, mis lubas raseduse katkestamist medit
siinilistel, terapeutilistel ja eetilistel põhjustel 
(Gauthier 1996).

“Me oleme väljasuremisohus”

Nii nagu Gauthier’gi (1996), väidan ma 
seda, et demograafilised muudatused õn 
olnud üheks tugevamaks jõuks rahvastiku- ja 
perepoliitika tõstmisel poliitilisse päevakorda. 
Suurt viljakust õn seostatud sõjalise jõuga juba 
uusaja algusest peale (ja kohati varemgi), kuid 
tõelise hoo sai väide sisse 19. sajandi lõpus, 
kusjuures selle jälgi võib leida tänaseni.

Esimese maailmasõja järel oli Eesti ela
nikkonna suurus ligikaudu miljon ning see 
kasvas pidevalt kuni 1938. aastani nii loomu
likul viisil kui kä sisserände kaudu; kasv oli ca 
paartuhat inimest aastas ja rahvastiku kogu
kasv antud ajavahemikus ligikaudu 26 000 
inimest. Tagasihoidlikku iivet käsitleti Eesti 
Vabariigis murega, kuigi olukord ei olnud 
euroopalikus mastaabis sugugi halb (sündivus 
oli kaks korda suurem kui Prantsusmaal, kuigi 
väiksem kui Soomes), põhimureks oli aga suur 
surevus. Iive oli väikseim linnades. Inimesed 
abiellusid hilja: keskmine abiellumise vanus 
oli 30 meeste ja 27 naiste puhul ja linnades oli 
peres keskmiselt 1-2 last. Palju linnanaisi olid 
lastetud (27.2% 1930. ja 1934. aasta vahel) 
(Ainsaar 1997). Vastav statistika kajastus kä 
aborditeemalistes väitlustes:

Meelega toimetatud raseduse katkesta
mine õn nii suurt hoogu võtnud, et tekib 
küsimus, kas ei ole sellega rahvaste olemas- 
olemine hädaohus. Maailmasõja üleelami
sed, sõjast tekkinud majanduslikud hädad,

kõlbluse mõiste langemine ja kohusetunde 
kadumine õn mõjuvaks põhjuseks, miks 
abortide arv kasvab ja rahvaste kehas tema 
eluvõimet närib... .ihuvilja hävitamise kuh
jumine õn olnud rahvaste degeneratsiooni 
kaastunnuseks.... Meie oleme väljasuremise 
hädaohus. Rahva juurdekasvu vähenemine 
õn tingitud abiellu astumise vähenemisest, 
rasetamise ärahoidmisest, suguelundite hai- 
guseist, aga peaasjalikult meelega raseduse 
katkestamisest ja abordi tagajärjel tekkinud 
steriilsusest (Miländer 1927,119).

Kriminaalseadustiku vastuvõtmisele eel
nenud väitlustes esinesid siiski demograafili
sed mured kõrvuti ühiskondlik-majandusli- 
kega. Riigikogu liige hr. Johanseni sõnul: “kes 
selle küsimuse [st. abordi] üle õn mõeldnud 
... õn juba ammu näinud, et sarnaste karis- 
tusabinõudega kaotada ei saa seda nähtust” 
(Jõeäär 1929, 172). Teine ajastu argument 
viitab rohkem eugeenilistele probleemidele, 
mida jällegi imehästi väljendab dr. Müller 
(1933), kes rõhutab, et riiki ei tee võimsaks 
mitte kodanike arv, vaid elanikkonna kvaliteet, 
vaimne tugevus, elujõud ja inimeste elurõõm. 
“Mitte kodanike arw ei tee riiki võimsaks. ... 
Nüüdise riigi võimukuse tingib ainult koda
nike kvaliteet - nende vaimukindlus, elujõud 
ja elurõõm. Massid iseenesest ei suuda midagi. 
Rõõmsad, õnnelikud, tugevad üksikinime- 
sed saadavad korda tuhat korda rohkem kui 
tuimad, kurnatud, raskemeelsed ja haiglased 
hulgad” (Müller 1933, 9).

Üleminek vabameelseilt 1920-ndailt konser- 
vatiiv-autoritaarseteks 1930-ndaiks

Eesti Vabariik oli oma loomise järgsel ajas
tul ülimalt vabameelne ning vaadetelt suhte
liselt sotsialismimeelne. Kirik lahutati riigist 
ning alustati mitmete liberaalsete reformi
dega. Kui Kriminaalseadustik Riigikogus vastu 
võeti, legaliseeriti vabatahtlik abort raseduse



esimese kolmandiku jooksul; siiski - ja siin 
ongi konks - ei saanud see jõustuda enne Kri- 
minaalseadustiku maksmapanemise seaduse 
vastuvõtmist, mis toimus alles 1934. aastal 
(Kalling 2005). 1933. aastal arutasid juristid 
oma konverentsidel, et kriminaalseadustikku 
tuleb parandada. K. Saarmanni ettekanne 
annab aimu, et kriminaalseadustikku tuleb 
muuta, kuigi ta ei tee otseseid viiteid aborti 
käsitlevatele paragrahvidele (Saarmann 1933, 
67).

Tuleb meenutada, et 1920./1930. aastate 
vahetus oli nii poliitiliselt kui majandusli
kult raske aeg. Nagu teisigi lääneriike, tabas 
kä Eestit suur majanduskriis, mis omakorda 
tõukas tagant poliitilist rahvuslust, millel õn 
selged ja konservatiivsed arusaamad soorol
lidest ühiskonnas. Majanduskriis kutsus esile 
sagedasi valitsusvahetusi ja parlamentaarse 
kriisi, mis kulmineerus 1934. aastal. Mainitud 
aasta lõpuks oli Riigikogu tegevus lõpetatud 
ja poliitilised parteid keelustatud. 1934. aasta 
septembris kirjutas toonane riigivanem (ja 
hilisem president) Konstantin Päts alla krimi- 
naalseadustiku maksmapanemise seadusele, 
mis seadustas kriminaalseadustiku muude
tud kujul, mille järgi olid abordid täielikult 
keelatud (Kalling 2005). Nagu eelpool mai
nitud, seadust ennast ei muudetud ja seetõttu 
ei nimeta kä 1934. aastal ja hiljem välja antud 
seaduskogud seaduseparandusi, teatud sätted 
lihtsalt teisenesid “iseenesest” ja nende järgi oli 
abort täielikult keelatud juba 1929. aastal.

Võttes kokku olukorra Eestis sõdadeva
helisel perioodil: aborti kui nähtust käsitleti 
eelkõige arstiteaduslikust ja eugeenilisest vaa
tenurgast, mida seoti moralistlike ja demo
graafiliste probleemidega. Ei viidatud loote 
eluõigusele, rõhuasetus oli ema ja terve ühis
konna tervisel.

“Rassiliselt väärtuslike naiste 
panus õn laps”: natside 
okupatsioon Eestis 1941— 
1944

Pätsi poliitilise režiimi kukutas Nõukogude 
võim 1940. aastal, aasta hiljem okupeerisid 
natsid Eesti. Emaduspoliitikas sillutas Pätsi võim 
tegelikult teed järgnevatele autoritaarsetele režii- 
midele: abort oli muudetud seadusevastaseks ja 
steriliseerimise seadus oli vastu võetud. Abordi- 
küsimust mõjutas poliitilise korra muutus üsna 
vähe; muutused toimusid pigem selles, kuidas 
sündivuse reguleerimist praktikas ellu viidi - see 
aga jääb käesoleva artikli raamistikust välja.

Vaatamata Saksa okupatsiooni lühiajali
susele kohandati sealseid sündivuskontrolli 
reegleid kä Eestis. Kuna käesoleva artikli üheks 
teemaks õn sigivuspoliitika ja poliitilise korra 
vaheliste sidemete uurimine, tasub heita põgus 
pilk natside vastavale poliitikale.

Aborti käsitlev osa kaasati saksa karistussea- 
dustikku 1872. aastal, mille järgi naist, kes oma 
raseduse katkestas, võidi karistada kuni 5-aas- 
tase vangistusega, v. a. kergendavate asjaolude 
ilmnemisel, mille järgi karistust võidi kahandada 
kuni kuue kuuni. 1926. aasta seaduseparandu
sed võimaldasid aborte teostada meditsiinilistel 
kaalutlustel, kuid 1933. aastal kitsendasid natsid 
abordiseadustikke. Siiski - abordid eugeenilis- 
tel põhjustel olid lubatud ja mõnel juhul isegi 
kohustuslikud (Pine 1997; Crew 1998). Sõja 
ajal muutus abordivastane võitlus eriti pinge
liseks: seadustatud raseduse katkestamiseks oli 
peaaegu võimatu luba saada, mille tulemusena 
tõusis illegaalsete abortide arv. 1943. aastal lisati 
karistusseadustikku uus alaparagrahv, mis lubas 
surmanuhtlusega karistada igaüht, kes tõsiselt 
kahjustab saksa rahva (Volk) elujõudu aborti
dega (Pine 1997).

Saksa naine oli au, tõsiduse ja heaolu alli
kas, kui ta jäi koju ja sünnitas lapsi. Natside 
kui rahvusliku valitsuse ajal ülistati naisi kui



abikaasasid ja emasid hinnaliste ja pühadena. 
Karl Beyer hüüatas, et “kogu meeste töö hääbuks 
ilma nende toitvate mahlade ja tugevuseta, mis 
tulenevad naiselikkusest ja emadusest” (Kaplan 
1997, 21). Oma kõnes naistele 1934. aastal sel
gitas Hitler naiste kohuseid riigi ees: “iga kord, 
kui naine sünnitab, peab ta lahingut oma rahva 
eksistentsi või kadumise eest”, mistõttu natside 
programm naisliikumise osas sisaldas “vaid 
üht punkti - last” (Hitler, tsit. Bell, Offen 1983, 
375-378).

Lühidalt: natsi-Saksamaal ja selle okupee
ritud aladel pidid rassiliselt sobivaks peetud 
isikud lapsi soetama ja neile oli abort mistahes 
põhjusel kättesaamatu. Samal ajal aga soovi
matuteks peetud isikud steriliseeriti ja kuulusid 
likvideerimisele.

Terroristlikest 1940-ndatest 
ükskõiksete 1970-ndate ja 
1980-ndateni: Eesti Nõuko
gude Sotsialistlik Vabariik

Seadusandlus

Kui Nõukogude Liit annekteeris Eesti 1940. 
aastal, oli riik stalinliku totalitarismi haardes, 
mis mitmes mõttes sarnanes natside režiimiga, 
eriti emadust toetavas osas. Näiteks 1941. aasta 
6. jaanuari dekreet, mis sätestas toetuse palju
lapselistele emadele, kinnitas ühtlasi nõukogude 
dekreeti 26. juunist 1936, millega abordid olid 
keelatud. (Siinkohal õn kohane meenutada, et 
Eestis olid abordid juba keelustatud.) Nimetatud 
dekreet keelustas abordid põhimõttel, et need 
õn naise tervisele kahjulikud: “abordi tegemist 
lubada erandina vaid neil juhtudel, kui raseduse 
jätkumine õn rasedale naisele elukardetav või 
ähvardab teda raske elukahjustusega, samuti kui 
vanemail õn raskeid päritavaid haigusi” (Sepp 
1946). Ometi ei olnud dekreedi teravik suuna
tud naiste vastu, kes rasedust katkestada tahtsid

- neid karistati vaid avaliku noomitusega -, vaid 
arstide vastu, keda karistati ühe- kuni kaheaas
tase vangistusega, ja inimeste vastu, kel “puudus 
eriharidus” - viimaseid karistati kolmeaastase 
vangistusega. A. Lapšina selgitas: “kahjusta
mise objekt: 1) raseda naise tervis, 2) loode ise” 
(1941, 18). Abort oli karistatav isegi juhul, kui 
naise tervist ei kahjustatud, sest kuritegelik õn 
“naise asetamine elu- ja tervisohtlikku olukorda,” 
kinnitab Lapšina (1941,19).

Abordiõigus naise soovil, mis oli kehtes
tatud 1920. aastal ja kaotatud 1936. aastal, 
taaskehtestati 1955. aastal Hruštšovi valitsuse 
korraldusel selgitusega, et “abortide keelu tühis
tamine võimaldab välistada seda kahju, mida 
tekitatakse naise tervisele abortidega, mida 
tehakse väljaspool raviasutusi ja sageli ebakom
petentsete isikute poolt. Seaduse eesmärgiks oli 
võimaldada naisel ise otsustada emakssaamise 
küsimus, samuti ära hoida tervise kahjustamine 
väljaspool haiglat toimepandud abortidega” 
(Pergament, Stavtseva 1964,29-30).

Maha traditsioonid! Maha pursuide pärand!

Arusaam, et nõukogude abordivabadus 
(1920-1936 ja alates 1955) oli oma loomult 
“‘proletkultlik-feministlik, mis postuleerib naise 
täieliku vabaduse ja võrdsuse abordivabaduse 
vormis” (Sootak 1997,81), õn ülemäära lihtsus- 
tud - isegi kui revolutsionäärid rääkisid “naiste 
õigustest” ei kehtestatud abordivabadust mitte 
naiste huvides. Kuigi see oli naistele kasulik, oli 
bolševike eesmärk palju avaram ja naiste õigus
tega oli sel vähe pistmist. Revolutsioonijärgne 
“naisküsimus” oli seotud püüdega ehitada üles 
täiesti uus ühiskond: naiste seisundi muutmine 
ei olnud eesmärk omaette, vaid vahend, millega 
püüti muuta ühiskondlikke, majanduslikke ja 
poliitilisi institutsioone (Lapidus 1977).

Revolutsionääride vaatepunktist olid pere
kond ja kirik muudatuste peamised vaenlased, 
kuna nende institutsioonide loomuses õn tavade 
säilitamine. Seetõttu oli naiste “vabastamine”



“kodanliku” perekonna koorma alt - sageli 
vastu nende endi tahtmist - suunatud mitte 
niivõrd naistele endile, kuivõrd naiste kaudu 
traditsioonidele, mis kätkevad perekonnas kui 
institutsioonis. Naistele abordiõiguse andmine 
oli üks samm tavapärase perekonna lõhkumise 
teel, sest sellist perekonda peeti poliitilise mobi
lisatsiooni ja majandusarengu peamiseks tõkes
tajaks (Timasheff 1961; Lapidus 1977).

Vene revolutsioonilised ideed tuginesid pal
juski nihilismile, mis nägi teaduses ainsat objek
tiivset alust, millele ehitada uus ja parem ühis
kond. Nihilistid soovitasid lapsi kasvatada kol
lektiivselt, ühiskonna kulul (Engel 1983). Sama 
ideed toetas Engels, üks nõukogude ideoloogia 
“pühast kolmainsusest”, kes kirjutas: “Laste 
hooldamine ja haridus muutub ühiskondli
kuks asjaks; ühiskond hoolitseb kõigi laste eest 
ühtmoodi, sõltumata sellest, kas nad õn sea
duslikud või mitte. See kõrvaldab kogu mure 
“tagajärgede” pärast, mis tänapäeval õn üks 
olulisemaid sotsiaalseid, moraalseid ja majan
duslikke tegureid, mis takistavad neiul täielikult 
andumast mehele, keda ta armastab” (Engels 
1985, 107). Kollektiivne lastekasvatus lõhuks 
tugevalt traditsioonilisi peresidemeid, mistõttu 
lastesõimede ja -aedade ehitamist soositi igal 
viisil. Samal ajal oli nõukogude perepoliitika 
tugevalt sündivust soosiv ning sigivusele (kuid 
mitte hoolitsusele) pühendunud. Rõhutati sün
nitamise kui naiste ainulaadse ühiskondliku 
rolli tähtsust ühiskonnas: “Nõukogude valitsus 
peab emadust ühiskondlikuks kohuseks”, kirju
tas Aleksandra Kollontai 1923. aastal:

“Emaduse ühiskondlik kohustus seisneb 
eelkõige terve ja elujõulise lapse ilmaletoomises. 
[Raseduse ajal naine] ei kuulu iseendale, vaid 
ta töötab kollektiivi heaks, “tootes” omaenda 
lihast ja verest uue töötava üksuse, uue Töö
rahva Vabariigi liikme” (tsit. Bell, Offen 1983, 
304-305).

Selles kontekstis peeti abordivabadust ajuti
seks nähtuseks, mis tuleb hiljem kaotada, mitte 
aga naise vabadusega seotud küsimuseks. Abort

tehti kättesaadavaks, kuna “mineviku moraali jää
nused ja oleviku rasked majanduslikud tingimu
sed veel sunnivad osa naisi ette võtma seda ope
ratsiooni”, selgitati 1920. aasta dekreedis (VSKK 
1920, nr. 20 art. 471, tsit. Lapšina 1941,12).

Abordiõiguses nähti kä vastasseisu kapita
listliku maailmaga kui kommunismi “igavese” 
vaenlasega. Nagu mainitud, olid enamikes kapi
talistlikes riikides sel ajal (enne Teist maailma
sõda) abort ja isegi eostumisvastased vahendid 
keelatud; seega võis revolutsiooniline retoorika 
käsitleda abordivabadust uue ühiskonna vooru
sena pursuide maailma pahelisuse kõrval.

Nõukoguse võimu hinnangul piisas ühest 
aastakümnest selleks, et revolutsioon perekon
nas täide viia. Nõukogude perereformid 1920. 
aastail pakkusid enneolematuid vabadusi, mille 
üheks tulemuseks oli kä sündivuse järsk langus 
ning teiseks noorte kasvav kuritegevus; samuti 
olid probleemiks arvukad “hüljatud” lapsed või 
lapsed, kes tundsid üksnes oma emasid. Need 
etteaimamatud kaasnähtused perereformidele 
hakkasid õõnestama ühiskonna tugevust ja 
korda, mistõttu võeti kasutusele vastumeetmed. 
Stalini võimu kindlustamise ajajärgul sooritati 
rünnakuid varasemate vabaduste vastu ning 
perekond tõsteti jälle ausse. 1935. aastal käivi
tus kampaania abordiõiguse vastu (Timasheff 
1961).

Meedias nimetati aborti “loomuvastaseks 
nähtuseks” (Lapšina 1941, 8). Naistele ainu
omane lastekandmise roll tõsteti pjedestaalile: 
Teise maailmasõja lõpupäevil viis Stalin sisse 
aumedalid paljulapselistele emadele, kusjuures 
arvesse läksid üksnes sünnitatud, mitte adoptee
ritud lapsed. Naiste soovi last saada käsitleti kui 
vältimatut ja loomulikku, see õn “püsiv” ja “üle
tamatu”, “lapses hakkab naine nägema üht suu
rimat rõõmudest oma elus” (Arhangelski 1949, 
10). Laps aitaks kä peredel koos püsida - väide, 
mis toetas nõukogude perepoliitika sündivust 
õhutavat iseloomu. Mööndi, et “mõnikord noor 
naine püüab ajutiselt hoiduda rasedusest, kartes 
muresid, mis õn seotud lapse sündimisega”;



neil puhkudel soovitati pöörduda naiste nõu- 
andlaisse, et saada eostumisvastast nõu (Arhan
gelski 1949,10-11). Nõukogude poliitika ja aja
kirjandus eiras sotsiaalsete probleemide võima
likkust: 1930. aastate keskpaigaks oli elu ametli
kult muutunud sedavõrd heaks, et ükski naine 
ei võinud nõuda aborti sotsiaalsete olude tõttu: 
“Kusagil mujal maailmas ei oma naine kui ema 
ja kodanik, kellel lasub suur ja vastutusrikas laste 
kasvatamise ülesanne, nii suurt lugupidamist ja 
seaduse kaitset kui Nõukogude Liidus”, ülistas 
ametlik kirjavara (Kovrigina 1947,4).

1936. aasta mais avaldati pressis seaduseel
nõu, millele 32 päeva jooksul järgnesid avalikud 
arutelud töökohtades ja -kollektiivides; seejärel 
seadus ratifitseerib (Lapšina 1941, 11, kursiiv 
- H. E.). Nõukogude Liidus ei raisatud aega nii, 
nagu seda oli tehtud sõdadevahelises Eesti Vaba
riigis, kus kriminaalseadustiku avaldatud eelnõu 
ja seaduse Riigikogus vastuvõtmise vahe oli neli 
aastat (1925-1929), kusjuures rakendusseaduse 
vastuvõtmiseks läks vaja veel nelja aastat!

Selleks ajaks, kui abordiõigus 1955. aastal 
taastati, oli stalinism ametlikult hukka mõiste
tud ning abordiõigus moodustas osa üleüldisest 
vabaduspaketist. Jällegi mööndi naiste “õigust 
valida”; paraku varjutas seda vabadust ja õigust 
seksuaalhariduse ja eostumisvastaste vahendite 
puudumine. Nii muutus abort peamiseks sün
divust reguleerivaks vahendiks (Kon 1995).

Teaduslik meditsiin

Nõukogude ühiskond oli ehitatud “teadus
likele” alustele, mis tähendas lääne meditsiini 
austamist. Igasuguseid mitte-teaduslikke seisu
kohti ja toiminguid mõisteti hukkaja naeruvää
ristati ning see puudutas kä sigivusvaldkonda. 
Abort oli eelkõige tervise probleem, sotsiaalseid 
olusid eirati ja eetilis-filosoofilised küsimused 
(elu olemus ja millal elu alguse saab), mida 
“teaduslikult” tõestada ei saanud, olid amet
likult olematud. Nõukogude abordiseadused 
ei tegelenud niivõrd naistega kui meditsiiniga.

Seadustatud aborte võis teostada üksnes kutse
line arst, mitte ämmaemand või meditsiinilise 
kõrghariduseta spetsialist. Seadusevastasena oli 
abort peamiselt operatsiooni teostaja ja mitte 
naise kuritegu. Viimast peegeldab karistusmäär 
- naine sai avaliku noomituse, samas kui arsti 
ootas kaheaastane vangistus.

Nõukogude seaduse objektiks polnud ei naine 
ega loode, vaid naise tervis: “kuritegelik abort õn 
naise asetamine elu- ja tervisohtlikku olukorda” 
(Lapšina 1941, 19), mistõttu karistus kehtis mitte 
üksnes puhkudel, kui rasedus katkestati, vaid 
kä siis, kui tegu “faktiliselt ei toonud kaasa loote 
kõrvaldamist, kuid teadvalt võis seda kaasa tuua”. 
Loode polnud oluline mitte iseeneses, vaid kui 
“tervet sotsialistlikku perekonda” toetav üksus, 
seetõttu ei mänginud loote vanus abordi tegemise 
eest karistamise puhul mingit rolli (Lapšina 1941, 
18-20).

Kui abordid 1955. aastal jälle keelu alt vabas
tati, oli põhjenduseks jällegi naise tervis. Seadu
sega lubatud abortide keelustamine oli kaasa 
toonud tohutu illegaalsete ja ohtlike raseduste 
katkestamiste kasvu, mis ohustasid naiste hili
semat viljakust ja mõnel juhul isegi nende elu 
(Kon 1995; Ray 1997). Pärast abordiõiguse taas
tamist oli abort üks peamisi pereplaneerimise 
vahendeid. Abordid olid kättesaadavad, kuid 
naised pidid laskma end arstil läbi vaadata ja 
järgima arsti nõuandeid (Kon 1995).

Inimressursside nappus

Nagu mainitud, tõid ebasoodsalt tõl
gendatavad demograafilised protsessid 
sündivuskontrolli uuesti päevakorda. Nõu
kogude riigi suhtumine aborti muutus mitte 
üksnes perereformidele järgnenud probleemide 
tõttu, vaid oluliselt kä seepärast, et rahvastiku 
kahanemine võis viia tööjõu nappusele ja sõja
lise võimsuse kahanemisele. 1928. aastal ületas 
abortide arv sünde 1,5-kordselt; 1934. aastal oli 
Moskvas kolm aborti iga sünni kohta (Timasheff 
1961; Navailh 1994).



Pärast abortide keelustamist 1936. aastal 
pidid naistenõuandlad asuma võitlusse abor
tidega ja pidama silma peal noortel peredel. 
Naistenõuandlad olid ühenduses perekonna
seisuametiga, kust nad said teavet vastabiel- 
lunute kohta, keda seejärel külastas piirkonna 
ämmaemand. Viimane tuletas naistele meelde, 
et esimese raseduskahtluse korral pöörduksid 
nad kohe naistenõuandlasse, kus neid “nõusta
takse” igasuguse tegevuse osas, mida võidakse 
käsitleda raseduse katkestamisena (Sepp 1946; 
Mikkor 2000).

Kokkuvõtteks: vaatamata retoorikale olid 
naised Nõukogude Liidus eelkõige tööjõud 
ja seejärel emad. Sellel olid nii ideoloogilised 
kui kä praktilised sotsiaal-majanduslikud ning 
demograafilised juured. Ideoloogiliselt tähendas 
see vastandumist “pursuide” vaimsusele (mida 
võis kasutada nii abordi toetuseks kui kä vastu); 
ühiskondlik-majanduslikul ja demograafilisel 
tasandil vajas riik võimalikult palju “käsi, mis 
teeksid tööd või hoiaksid relva”. Isegi siis, kui 
abort oli naistele võimalik vaid sooviavalduse 
põhjal, jäi abort valitsuse käes vahendiks, mil
lega teostada järelvalvet ja kontrolli naiste üle.

Üleminekuperioodi pinged: 
sotsialismijärgne periood 
(alates 1991. aastast)

Taasiseseisvunud Eesti ei ole Nõukogude 
abordiseadust suurt muutnud, kuigi õn teinud 
mõningaid väiksemaid korrektiive (vt. Raseduse 
katkestamise..., 1998). Rasedust võib katkestada 
kuni üheteistkümnenda rasedusnädalani või 11. 
ja 21. nädala vahel juhul, kui rasedus ohustab 
naise tervist, kui laps võib sündida raske vaimse 
või kehalise puudega või kui naise tervislik sei
sund võib takistada lapse kasvatamist, samuti 
juhul, kui rase õn all 15 või üle 45 aasta vana 
(paragrahvid 5 ja 6).

Ometi kostab aeg-ajalt püüdeid selle sea
duse muutmiseks, ajendatuna demograafilistest 
muredest ning loote õigusest elule. Esimeses

pole midagi uut - eestlased pole kunagi olnud 
kuigi arvukad, kuid viimase aja suundumused 
õn tekitanud tõsise mure rahva kestmise pärast. 
Loote eluõiguse eest võitlejad pole Eestis kuigi 
tugeva häälega; küllap mängib siin rolli Eesti 
suhteliselt ilmalik kliima ja abordi käsitlemine 
peamiselt meditsiinilise, mitte eetilise küsimu
sena. Poliitilistes aruteludes pole aborti puudu
tatud, kui välja jätta Eesti Kristlik Rahvapartei, 
kes oma programmis sõnaselgelt kinnitab, et õn 
abordi kui sündimata laste mõrvamise vastu, 
ometi teevad kä nemad möönduse meditsii
niliste hädajuhtumite tarvis. Teised poliitilised 
parteid õn oma sündivust toetavates program
mides abordi osas vaikinud, kuigi õn märke, et 
see võib muutuda. Näiteks väitis Reformiera
konna Eesti pass tulevikku (2003, 7, 8), et Eestis 
õn ligikaudu 26 000 naist, kes võiksid sünnitada, 
ning lehekülg hiljem kiidavad kiriku rolli ühis
konnas: “Ainult kirik õn jäänud traditsioonilise 
perekonna kaitsjaks ja toetajaks”. Siin õn kohane 
meenutada, et kiriku toetatud traditsioonilises 
perekonnas kuulus loode perekonnapeale, s.t. 
isale.

Mõtisklus kokkuvõtte asemel
Ajalooliselt õn abort moodustanud osa sün

divust reguleerivas jadas, mille alguspunktiks 
õn eostumisvastased vahendid ja lõpus vast
sündinute või väikelaste hülgamine/tapmine. 
Aegadel, mil loode oli nähtamatu, loeti raseduse 
alguseks selle nähtavust või hetke, mil loode 
üsas liigutas. Naine oli see, kes omas kontrolli 
raseduse üle ja temal oli kä võimalus otsustada, 
kas saada emaks või mitte. Kuid rahvusriigi teke 
ja teaduse areng õn allutanud kä kõige intiimse
mad elusfäärid riigi kontrollile ja võtnud nais
telt otsustusõiguse selles küsimuses, andes selle 
ekspertide - arstide kätte. Peale kondoomi, mis 
eeldab mehe huvi, ja sos-pillide, õn ülejäänud 
efektiivsed eostumisvastased vahendid Eestis 
saadaval vaid arsti retsepti alusel.

Kä võib Eesti näitel täheldada, et abordi 
küsimuses võivad erinevad poliitilised režiimid



käituda suhteliselt sarnaselt: abort õn olnud 
keelustatud nii demokraatlikes kui kä autori
taarsetes riigikordades, kui valitsustele õn tun
dunud, et riik vajab suuremat arvu kodanikke. 
Kusjuures eugeeniline aspekt abordi juures õn 
säilinud, sest väärarenguga loote võib ema “kõr
valdada lasta” hiljem (kuni 21. rasedusnädalani) 
kui “normaalse” loote (kuni 11. nädalani), kuigi 
see võib - vähemalt abordipiiri õigustuste alusel 
- olla ema tervisele kahjulik.

Üksikisik - olgu ema, tema partner või 
loode - omab tähendust vaid nii palju, kui õn 
vaja riigi ideoloogia õigustamiseks. Kä loote 
eluõiguse eest võitlejad ei esita küsimust, mis 
saab siis, kui lootest saab laps ja milline saab 
olema selle lapse elu. Tänane maailm isegi kõige 
parema elujärjega riigis ei kinnita, et iga laps õn 
maailma oodatud, kuigi oodatud võib olla uus 
paar töökäsi, uus viljakas üsa või kuulekas relva- 
kandja. Abort õn harva “naise enesemääramise” 
või “loote eluõiguse” küsimus, enamasti õn toi
mingut seostatud rahva tervisega, kusjuures see 
“tervis” hõlmab kä inimeste eluviise ja sotsiaal
seid pahesid. Senini õn aborti käsitletud peami
selt “halbade”, “vastutustundetute” või “kurite
gelike” tegude võtmes, mitte aga kui appikarjet 
või ebaõnnestunud soovi hoiduda riigi sekku
misest inimese eraellu.
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Nähtamatu kohalolek: 
(mehe) keha femi
nistlikes teooriates
Redi Koobak

Meeste kehad õn kõige ohtlikumad asjad 
maailmas.

Teisest küljest võib aga väita, et mees
tel ei olegi kehi. Vaadelgem kasvõi ajakirju! 
Naisteajakirjade kaantel õn naiste kehad, 
meesteajakirjade kaantel õn naiste kehad. Kui 
ajakirjade kaantele ilmuvad mehed, räägi
takse rahast või maailma uudistest. Sissetun
gidest, raketistartidest, poliitilistest pööretest, 
intressimääradest, valimistest, läbimurretest 
meditsiinis. Reaalsusest. Mitte meelelahutu
sest. Sellised ajakirjad näitavad vaid nägusid, 
mittenaeratavaid nägusid, rääkivaid nägusid 
ja võib-olla näeb põgusat, tagasihoidlikku 
kuuevilksatust. Kuidas me teame, et kogu selle 
diskreetse peenetriibulise rätsepatöö all üldse 
õn keha? Me ei teagi ja võib-olla seal ei olegi.

- Margaret Atwood, Võõras territoorium

"T" oomulikult õn meestel kehad. Nagu 
Atwood märgib, õn nad ohtlikud. Ühest 

1. JViiljpgt viitab ta reaalsele ohule, millele 
(tavaliselt) meeste kehad osutavad, näiteks 
tappes teisi kehi “traditsioonilistel” põhjustel, 
nagu territoorium, võimuiha, viha, usk, armas
tus. Kuid teisalt vihjab Atwood hoopis teist 
tüüpi, silmale esmapilgul mitte nii nähtavale 
ohule: ohule, et mehed võrdsustatakse vaimu ja 
mõistusega (vaadeldes nende kehalisi iseärasusi 
universaalse, üldise “inimese” kategooria abil), 
kuid naised kehaga (mis jääb alati tähistama 
nende “erinevust”). Miks õn see problemaati
line? Või ohtlik? Ja kelle jaoks ohtlik?

Viimase paarikümne aasta jooksul õn nii 
akadeemilistes ringkondades kui populaarkul
tuuris esile kerkinud suur interdistsiplinaarne 
huvi keha vastu. Keha kui uurimisteema mõju
kat esiletõusu võib osaliselt pidada feminismi kui 
poliitilise liikumise ning sellest välja kasvanud ja 
sellega paralleelselt arenenud feministliku teoo
ria “süüks”.1 Iseenesestmõistetavalt õn erinevatel 
feministlikel aktivistidel ja filosoofidel keha ja 
kehalisuse suhtes väga erinevad, kohati teinetei
sele vasturääkivad seisukohad. Paljud feministid 
õn püüdnud tagasi nõuda “essentsialistlikku” 
naise keha, mis andvat naistele erilise perspek
tiivi, mida meestel pole.2 Samas õn naisi alati 
nende kehadega identifitseeritud ja neid nende 
kehaliste iseärasuste tõttu madalamaks peetud, 
mistõttu suur osa feministe õn püüdnud keha 
tähtsust vähendada, keha tähenduse peaaegu 
olematuks vaikides ning rõhutades, et keha 
õn naise jaoks kaasasündinud piirang ja pea
mine takistus emantsipatsioonile.3 Teisisõnu, 
hoolimata mõjukast feministlikust dualismide 
(keha vs. vaim, loodus vs. kultuur) kriitikast4 
õn suur osa feministlikust teooriast jäänud ise 
dualismide küüsi, rõhutades kas vaimu ja selle 
transtsendentsust või keha ja selle immanent- 
sust, kultuuri või bioloogiat, konstruktivismi 
või essentsialismi. Mõlemad seisukohad aga 
kannavad edasi patriarhaalseid arvamusi naise 
keha kohta.



Lääne filosoofias õn keha mõiste kanna
tanud kontseptuaalse selgusetuse ja tihti kä 
tahaplaanile surutuse all, samas kui vaimu ja 
ratsionaalsust õn peetud kehast ülemaks (Grosz 
1994; Synnott 1993; Williams & Bendelow 
1998). Kreeka filosoofia algusest alates õn lääne 
mõtteloos valitsenud vaimu ja keha dualism, 
mis jagab inimkogemuse selgelt kaheks vas
tandatud pooleks: spirituaalseks ja kehaliseks. 
Teisalt tuleb vaimu kehale eelistamise tagamaid 
otsida kä kristlikust traditsioonist, mis kujutab 
keha ilmaliku teerajana kõrgema spirituaalsuse 
juurde, seostades vaimu ja keha teineteisest eral
damist vahetegemisega surematu ja sureliku 
vahel (Grosz 1994, 5; Synnott 1993, 11). Lääne 
kultuuri hoiakute kujunemisel keha suhtes õn 
eriti mõjukas olnud Rene Descartes, keda pee
takse modernse filosoofia “isaks” ja kelle näge
mus keha ja vaimu vahelisest suhtest peegeldub 
tema kuulsas ütluses: cogito ergo surri. Descartes 
leidis, et subjekt saab ratsionaalseks vaid siis, kui 
distantseerib end ihadest, vajadustest ja muudest 
kehale iseloomulikest iseärasustest ning selline 
dualistlik mõtteviis jäi sajanditeks domineerima 
lääne filosoofilistes ja teaduslikes arusaamades 
ratsionaalsusest (Grosz 1994, 6; Tuana 1993, 
60). Samuti lükkab postkartesiaanlik moder
nismiajastu keha kui puhta ratsionaalse mõtteni 
viiva takistuse tagasi.

Enim tekitab aga ärevust asjaolu, et Des- 
cartes’1 tuntud eristus res cogitans (mõte, vaba
dus, kultuur) ja res extensa (kehaline eksistents, 
vajadus, loodus) õn tihedalt seotud lääne kul
tuuris levinud mehe ja meheliku vastandami
sega naisele ja naiselikule, kusjuures vähem 
väärtustatud terminit, s.t. kehalisust, seosta
takse rohkem naiselikuga. Selline dualistlik või 
dihhotoomne mõtlemine õn problemaatiline, 
kuna see jagab inimesed kahte teineteist välis
tavasse kategooriasse. Dihhotoomse mõtle
mise abil eristavad ühiskonnad inimesi, ideid 
ja objekte, asetades need hierarhilistesse raa
mistikesse ja kategooriatesse, millele antakse 
erinevad väärtushinnangud. Seega tähendab

dihhotoomne mõtlemine enamat kui liht
salt eraldamist või eristamist: see kinnistab ja 
taastoodab sotsiaalset ebavõrdsust. Mõlemat 
dihhotoomia poolt peetakse essentsialistlikult 
“loomulikuks” nähtuseks ning eksplitsiitse või 
implitsiitse vastanduse kaudu loetakse üks kate
gooria ülemaks ja väärtuslikumaks kui teine. 
Naise keha nähakse metafoorina vaimu ja keha 
dualismi kehalisuse poolel, mis tähistab loodust, 
emotsionaalsust, irratsionaalsust ja sensuaalsust. 
Naise keha õn alati “teine”: müstiline, sõnakuul
matu, patriarhaalset korda ähvardav, tähistades 
kõike, mida maskuliinne kehatu ratsionaalsus 
püüab taltsutada ja kontrollida.

Hoolimata väga mitmekülgsetest ja olulistest 
kehateemalistest uurimustest, mis õn tehtud erine
vates distsipliinides, ning erinevatest teoreetilistest 
perspektiividest, taastoodetakse nii akadeemilises 
diskursuses kui populaarkultuuris endiselt samu 
dualisme. Meeste konkreetsed, reaalsed kehad õn 
kehateemalistes diskussioonides tihti neutralisee
ritud või puuduvad sealt üldse. Nagu Susan Bordo 
õn väitnud, näeme naise keha endiselt tema Tei- 
sesuse märgi all, samas kui mehe keha vaatleme 
maailmaga otseses ja normaalses suhtes olevana 
(Bordo 1998, 86-87). Bordo leiab, et kui femi
nistid räägivad keha distsipliinist, mis õn seotud 
naiselikkuse konstrueerimisega, loetakse see vaid 
naisi ja nende kehade iseärasusi puudutavaks. Kui 
aga näiteks Michel Foucault kirjutab keha distsip
liinist, mis kaasneb sõduri keha konstrueerimi
sega, nähakse seda sooliselt neutraalsena ja laial
daselt kohaldatavana. Seega muutub mehe keha 
nn. Kehaks suure tähega,5 samas kui naise keha 
jääb endiselt oma erinevuse tõttu markeerituks. 
Mehe keha kui mehe keha kaob täielikult, selle 
konkreetsed iseärasused hajuvad märkamatult. 
Mehed õn kultuuriteoreetikud, kes teoretiseerivad 
keha üle, kuid ainult naistel õn kehad. Samal ajal 
muidugi toimib “nähtamatu” mehe keha jätkuvalt 
normina nii teaduses, filosoofias kui meditsiinis.

Teisisõnu, mehe keha õn jätkuvalt n.-ö. 
soospetsiifiliselt tähistamata ja seetõttu nähta
matu, samas naise keha õn n.-ö. soospetsiifiliselt



tähistatud ja selle tähistatuse ehk “erinevuse” 
tõttu nähtav. Selle nähtamatu, universaalset 
“inimese” keha tähistava ja implitsiitselt mehe
liku keha kohalolek õn tajutav kä feministlikes 
teooriates. Tendents lugeda mehe keha endi
selt Kehaks, universaalseks normiks kinnistab 
paradoksaalselt kartesiaanlikku keha/vaimu 
dualismi ja koos sellega sotsiaalset ebavõrdsust, 
sest kehalisus seostub selles dualismis tihedalt 
naise ja naiselikkusega. Feministlikud teooriad, 
mis käsitlevad keha ja materiaalsuse teemat, 
õn silmnähtavalt vähem tähelepanu pööranud 
mehe kehale ja seeläbi tahtmatult taastootnud 
traditsioonilisi misogüünseid arusaamu keha 
kohta. Üldiselt võib feministlikud kehateooriad 
jagada konstruktivistlikeks teooriateks, soolise 
erinevuse teooriateks ja teooriateks, mis kom
bineerivad mõlemaid koolkondi. Mõistmaks, 
kas ja mil määral õn neid traditsioonilisi hoia
kuid taastoodetud, analüüsin kolme erineva 
feministliku filosoofi tekste, mis teoretiseerivad 
kehalisuse üle. Minu eesmärk õn anda ülevaade 
Judith Butleri kui radikaalkonstruktivistliku 
suuna esindaja, Luce Irigaray kui sooliste eri
nevuste teoreetiku ja Elizabeth Groszi kui kol
manda mainitud suuna esindaja teooriatest ja 
analüüsida neid aspektist, millele siiani pole pii
savalt tähelepanu pööratud. Minu eesmärgiks 
õn avada need teooriad uutele küsimustele ja 
selgitada, millised arusaamad kehast ja kehali
susest õn feministliku mõtte jaoks vajalikud ja 
edasiviivad.

Judith Butler: radikaalkonst- 
ruktivistlik paradigma

Judith Butlerit võib vaieldamatult pidada 
üheks mõjukaimaks ja vastuolulisimaks femi
nistlikuks filosoofiks, kes esindab radikaalkonst- 
ruktivistlikku suunda (Vasterling 1999,19) ning 
kelle töö üheks “keskseks teemaks õn keha ja 
selle koht feministlikus teoorias” (Hekman 
1998, 61). Tema olulisemad teosed Sekeldused

sooga: feminism ja identiteedi kummutamine 
(Gender Trouble: Feminism and the Subversion 
ofldentity, 1990) ja Kehad, millel õn kaalu: “bio
loogilise soo” diskursiivsed piirid (Bodies That 
Matter: Õn the Discursive Limits of“Sex”, 1993), 
õn soo- ja queer-uuringute nurgakiviks, kui
võrd need muutsid radikaalselt traditsioonilist 
bioloogilise ja sotsiaalse soo eristust (sex/gender 
distinction) ning soo performatiivsuse (gender 
performativity) mõistet.

Butleri analüüs keskendub subjekti ja 
identiteedi mõistete destabiliseerimisele. Tema 
väitel tuleb subjekti konstrueerimist vaadelda 
protsessina, mis toimub konkreetses ajalooli
ses ja diskursiivses kontekstis. Butleri kriitikud 
süüdistavad teda liigse tähelepanu osutamises 
keelele,6 millest tulenevalt jätab ta väidetavalt 
kõrvale materiaalse ja poliitilise. Samas leia
vad paljud, et Butleri teooriatel õn potent
siaali poliitiliseks subversiooniks, kuna tema 
teooriad tegelevad pidevalt subjektide ja iden
titeetide konstrueerimiseks kasutatavate ter
minite destabiliseerimise ja dekonstrueerimi- 
sega. Butleri idee, et subjekt ei ole olemasolev 
essentsialistlik entiteet ja et meie identiteedid 
õn konstrueeritud, tähendab, et identiteete õn 
võimalik rekonstrueerida viisil, mis õõnestab 
olemasolevaid võimustruktuure.

Butlerit peetakse tihti keeleliselt ja kontsep
tuaalselt raskestimõistetavaks - tema eklektiline 
stiil õn segadusseviiv, sest tal õn kombeks esitada 
küsimus küsimuse järel, andmata selgeid vastu
seid (Salih 2002, 3). Mõistmaks tema keeruka 
sõnastuse tagamaid, tuleb arvestada, et tema 
ideed järgivad hegellikku dialektilist mudelit. 
See tähendab, et Butleri jaoks “edeneb teadmine 
läbi vastanduse ja tühistamise, iialgi “absoluuti” 
või lõplikku kindlust saavutamata, esitades vaid 
ideid, mida ei saa “tõena” fikseerida” (Salih 2002, 
3). Hegeli mõjul kritiseeris Butler substantsi 
metafüüsikat, mis õn keha/vaimu dualismi 
aluseks ja pöördus historiseeritud ontoloogia 
poole, kus mateeriat mõistetakse materialisee- 
rumisprotsessina.



Nagu paljud teisedki feministlikud teoree
tikud, õn kä Butler kriitiline filosoofias levinud 
tendentsi suhtes “keha kõrvale jätta, või mis 
veelgi hullem, kirjutada keha vastu?” (Butler 
1993, ix). Suures osas Michel Foucaultde ja psüh
hoanalüüsile toetudes teoretiseerib Butler keha 
materiaalsuse ja “kehade soolistena materiali
seerumise” üle (Butler 1993, ix) heteroseksismi 
kriitika valguses. Butler alustab terminite “bio
loogiline sugu” (sex) ja “sotsiaalne sugu” (gender) 
radikaalse ümbermõtestamisega. Bioloogilise ja 
sotsiaalse soo eristamine oli teise laine feminis
tide jaoks oluline ja paljulubav analüütiline töö
riist, kuna see võimaldas uurida, millised sot
siaalsed tagajärjed õn kultuurilistel tähendustel, 
mis kehadele omistatakse, pakkudes samal ajal 
võimaluse formuleerida naiste kogemuste vahe
lised sarnasused bioloogilise determinismi lõksu 
langemata. Bioloogilise ja sotsiaalse soo vahele 
selge piiri tõmbamine õn aga problemaatiline, 
sest kordab implitsiitselt kartesiaanlikke dua
lisme - s.t. et muutmatu bioloogiline sugu, keha 
ja loodus õn vastandatud muudetavale sotsiaal
sele soole, vaimule, kultuurile. Samas jätab see 
vastandus teoretiseerimata ajalooliselt muu
tuvad/muudetavad kehad. Linda Nicholson 
märgib, et sotsiaalse soo vaatlemine sotsiaalselt 
konstrueerituna ja soolise keha nägemine mit- 
tekonstrueerituna jätab materiaalsest kehast 
mulje “kui varnast, kuhu visatakse ja kuhjatakse 
erinevaid kultuuriesemeid, sealjuures just isik
sust ja käitumist puudutavaid esemeid” (Davis 
1997, 9). Seega Butleri revolutsiooniline väide, 
et “bioloogiline sugu”on samamoodi konst
rueeritud kui “sotsiaalne sugu”, murrab eristuse 
bioloogiliste kehade ja sotsiaalselt konstrueeri
tud sooliste erinevuste vahel: “kui bioloogilise 
soo muudetamatu karakter vaidlustatakse, siis 
võib-olla õn see konstruktsioon, mida nimeta
takse bioloogiliseks sooks, sama konstrueeritud 
kui sotsiaalne sugu; tõepoolest, võib-olla oli see 
alati juba sotsiaalne sugu, mille tagajärjel erista
mine bioloogilise ja sotsiaalse soo vahel ei olegi 
üldse eristamine.... Seda bioloogilise soo toot

mist prediskursiivsenu tuleks mõista kultuu
rilise konstruktsiooniaparaadi, sotsiaalse soo 
tagajärjena” (Butler 1993, 7).

Butleri üheks olulisemaks panuseks femi
nistlikku teooriasse õn kä soo performatiivsuse 
mõiste, mis kujutab endast Jacques Derrida 
performatiivsuse (performativity) mõiste eda
siarendamist Foucault regulatiivse võimu 
(regulatory power) produktiivsete mõjude 
mõiste kaudu. Butler väidab, et sotsiaalset sugu 
ei tohiks vaadelda kui olemuslikku, staatiliste 
omaduste kogumit, vaid pigem kui “tegevust”, 
sest “sotsiaalne sugu iseenesest õn teatud tüüpi 
saamine [becoming] või tegevus... sotsiaalset 
sugu ei tohiks kujutleda nimisõna või olulise 
asja või staatilise kultuurimarkerina, vaid pigem 
teatud tüüpi lakkamatu ja korduva tegevusena” 
(Butler 1990,112).

Butler väidab, et soo performatiivsus ja soo
liste kehade materialiseerumine õn omavahel 
seotud, demonstreerides, et kategooriad bio
loogiline sugu, sotsiaalne sugu ja ika kinnistavad 
üksteist. Nende kategooriate konstrueerimine 
binaarsetena aitab normaliseerida indiviide nii, 
et need sobituksid ühte või teise kategooriasse, 
samal ajal kui ühte kategooriasse kuulumine 
tähendab kuulumist ühte kategooriate gruppi. 
Näiteks kui inimese bioloogiline sugu õn naine, 
õn ta samuti sotsiaalselt naiselik ja ihaleb nn. 
vastassugu, s.t. mehelikku meest. Seda oletata
vat harmooniat nende kategooriate vahel hoiab 
koos kohustusliku heteroseksuaalsuse institut
sioon. Seega väidab Butler, et bioloogiline sugu 
õn “ideaalne konstruktsioon, mis sunniviisil 
materialiseerub läbi aja”. Mingil juhul ei ole see 
“keha puudutav lihtne fakt või staatiline kondit- 
sioon, vaid protsess, mille kaudu regulatiivsed 
normid materialiseerivad “bioloogilise soo” ja 
saavutavad selle materialiseerumise nende nor
mide sunniviisilise kordamise kaudu” (Butler 
1993, 1-2). Teisisõnu õn Butler seisukohal, et 
bioloogiline sugu õn alati juba sotsiaalne sugu 
ja see pole viimasest sugugi loomulikum, kuna 
saame mõlemast rääkida vaid sotsiaalseks olen



diks ja ajalooliseks toimijaks olemise kogemuse 
kaudu.

Huvitaval moel jäävad konkreetsed kehad 
mõnes mõttes Butlerile tabamatuks. Ja seda 
hoolimata asjaolust, et ta õn tuntud kui üks 
mõjukamaid tänapäeva soouurijaid, kes tegeleb 
keha ja materiaalsuse kontseptualiseerimise ja 
analüüsimisega. Nagu Butler ise oma raamatu 
Kehad, millel õn kaalu eessõnas tunnistab, ei ole 
kehade materiaalsuse tabamine sugugi lihtne 
ülesanne: “ma alustasin selle raamatu kirjuta
mist püüdega mõtiskleda keha materiaalsuse 
üle, kuid kogesin vaid, et mõte materiaalsusest 
viib mind reeglina teistesse valdkondadesse. 
Püüdsin end distsiplineerida ja teemas püsida, 
kuid leidsin, et ma ei suutnud fikseerida kehasid 
kui lihtsaid mõtte objekte. Kehad ei osutanud 
mitte ainult maailmale väljaspool neid, vaid see 
liikumine nende endi piiridest väljapoole pais
tis olevat üsna keskne sellele, mis õn kehadele 
“olemuslik”. Kaotasin pidevalt järje käest. Ma 
ei allunud distsipliinile. Vältimatult hakkasin 
mõtlema, et võib-olla oli see vastupanu teema 
fikseerimisele käesoleva teema seisukohalt olu
line” (Butler 1993, ix). Toni Moi märgib, et 
Butler hakkab keha materiaalsuse üle üldse 
seetõttu arutlema, et “tema enda teoreetiline 
kirjeldus bioloogilisest ja sotsiaalsest soost õn 
muutnud selle kohustuslikuks” (Moi 1999, 
48). Osa Butleri varasemate, subjekti ja iden
titeedi dekonstrueerimisele keskenduvate 
teooriate kriitikast puudutab just mõnevõrra 
mitterahuldavat keha materiaalsuse kirjeldust: 
kui sotsiaalne sugu õn vaid performatiivse 
tahte akt, võib igaüks “olla”, mis ta iganes olla 
tahab. See näib täielikult kõrvale jätvat keha
lisuse küsimuse. Vastuseks tulistele vaidlustele, 
mis järgnesid raamatu Sekeldused sooga ilmu
misele, väidab Butler, et raamat Kehad, millel 
õn kaalu, õn “osaliselt mõningate, segadust 
põhjustanud, Sekeldused sooga osade ümber- 
mõtlemine” (Butler 1993, xii), kuid põhiliselt 
võtab ta üles kehalisust puudutava kriitika. 
Ent Moi leiab, et Butleri ümbermõtlemised,

mis üritavad seda tühimikku täita, kuku
vad välja pigem “püüdena eitada, et ta üldse 
kunagi eitas, et keha õn materiaalne” (Moi
1999.48) , mis õõnestab tema positsiooni. Moi 
õn veendunud, et keha materiaalsus õn tegeli
kult “probleem, mille õn tekitanud poststruk- 
turalistlik pilt bioloogilisest ja sotsiaalsest 
soost, mitte mõni konkreetne küsimus, mida 
feministid õn bioloogilise soo või keha kohta 
küsinud” (Moi 1999, 49). Seega tundub, et 
Butlerit kritiseeritakse raamatu Kehad, millel 
õn kaalu eest samadel alustel, nagu raamatut 
Sekeldused sooga osaliselt kritiseeriti: väideta
valt kaotab ta silmist “konkreetse, ajaloolise 
keha, mis armastab, kannatab ja sureb” (Moi
1999.49) .

Nagu eespool juba mainitud, õn Butleri üks 
kõige innovatiivsemaid ja vastuolulisemaid ideid 
raamatu Kehad, millel õn kaalu keskne väide, et 
mitte ainult sotsiaalne sugu, vaid kä keha mate
riaalsus, s.t. bioloogiline sugu, õn diskursiivselt 
konstrueeritud. Butler õn seisukohal, et pole 
olemas puhast, etteantud, prediskursiivset reaal
sust, keha või objekte, kuna need õn alati dis- 
kursuse poolt konstrueeritud. Samas ta muidugi 
tunnistab: “väita, et bioloogilise soo materiaal
sus õn konstrueeritud ritualiseeritud korduse 
kaudu, pole kaugeltki mitte iseenesestmõiste
tav. Tõepoolest, tundub, et meie tavapärased 
arusaamad “konstruktsioonist” takistavad sel
lisest väitest arusaamist. Muidugi kehad elavad 
ja surevad; söövad ja magavad; tunnevad valu, 
mõnu; kannatavad haigust ja vägivalda; ja neid 
“fakte”, võib skeptiliselt tõdeda, ei saa kõrvale 
jätta kui paljaid konstruktsioone. Kindlasti peab 
olema mingi vajadus, mis käib kaasas nende 
primaarsete ja ümberlükkamatute kogemus
tega. Ja kindlasti see ongi olemas. Kuid nende 
ümberlükkamatus ei anna kuidagi mõista, mis 
nende kinnitamine tähendada võiks ja milliste 
diskursiivsete vahendite kaudu see toimuks?” 
(Butler 1993, x-xi).

Nagu tsitaadist nähtub, teadvustab Butler 
selgelt, et teda õn lihtne süüdistada lingvistilises



determinismis. Seetõttu näitab ta, et selline krii
tika eeldab kehade ja mateeria eksisteerimist a 
priori, s.t. diskursusest eraldi, ning rõhutab, et 
materiaalsuse mõistet ei tohi võtta iseenesest
mõistetavana. Siinkohal toetub Butler mate
rialiseerumise mõistele: “see, mida ma pakuk
sin nende konstruktsiooni mõistete asemele, 
õn naasmine mõiste mateeria juurde, mitte 
koha või pinnana, vaid kui materialiseeru
mise protsessina, mis stabiliseerub aja jooksul, 
et toota muljet piirist, fikseeritusest ja pinnast, 
mida me kutsume mateeriaks. Seda, et matee
ria õn alati materialiseeritud, tuleb minu 
arvates mõista seoses produktiivsete ja tõe
poolest regulatiivsete võimu materialiseeru
vate mõjudega Foucault mõistes. Seega ei ole 
küsimus enam selles, kuidas sotsiaalset sugu 
kui teatavat bioloogilise soo tõlgendust kon
strueeritakse (selline küsimuseasetus jätab 
bioloogilise soo mateeria teoretiseerimata), 
vaid pigem, milliste regulatiivsete normide 
kaudu materialiseerub bioloogiline sugu ise. 
Ja kuidas õn nii, et bioloogilise soo materiaal
suse pidamine etteantuks eeldab ja kinnistab 
selle enda ilmumise normatiivseid tingimusi?” 
(Butler 1993,9-10).

Väites, et keha õn pidevalt toimiv materiali- 
seerumisprotsess, rõhutab Butler kehade mobiil
sust ja ajalist muutumist ning seega murrab 
traditsioonilise vaimu ja keha dualismi, milles 
keha kujutletakse kõige aluseks oleva staatilise 
materiaalse ainena ja vaimu immateriaalsena, 
seega kä transtsendentse ja muutuvana. Seega 
õn Butleri materialiseerumise kontseptsioon, 
mille ta tuletab hegellikust protsessi või saa
mise ideest, andnud tähtsa panuse feministliku 
teooria arengusse. Sellest hoolimata jääb Butleri 
dekonstruktsioon ainult dekonstruktsiooniks, 
millega lõhutakse dualistlikud oletused, mis 
paistavad enesestmõistetavatena ainult see
tõttu, et need õn nii pikka aega olemas olnud. 
Mida Butler meile aga ei paku, õn nn. positiivne 
alternatiiv, s.t. kirjeldus kehast kui materialisee- 
rumisprotsessist. Ta küll pakub välja seda prot

sessi puudutavad tingimused ja terminid (nt. 
diskursiivsed praktikad, normid, diskursiivne 
võim jne.), kuid kirjutab väga vähe materialisee
rumise enda kohta. See omakorda tähendab, et 
ta ei lahenda ei füüsilise mateeria või kehalisuse 
probleemi ega kä selle mateeria tähenduse või 
olulisuse küsimust.

Butleri argumentatsioon, mis kinnitab, et 
pole võimalik tunnetada või tunda mateeriat 
enne selle kontseptualiseerimist diskursiivsetes 
praktikates ja keeles, tõstatab tõepoolest ling
vistilise determinismi probleemi. Tema väide 
annab mõista, et me saame mateeriat, asju, 
reaalsust ja seega kä kehasid tajuda vaid mõis
tete kaudu: ta kinnitab, et see, mida peame 
mateeriaks, keha materiaalsuseks, õn diskursuse 
ja heteronormatiivse võimu tagajärg. Eeldus, et 
kehad õn olemuslikult kahte tüüpi, s.t. kahest 
soost, õn Butleri sõnul kohustusliku hetero
seksuaalsuse normi tulemus. Ta võtab endale 
ülesandeks vaidlustada binaarselt vastandatud 
kehade, s.t. mehe ja naise keha, loomulikkus, 
kuid selle tulemusel õn tema arusaam soolisest 
erinevusest kriitiline või isegi negatiivne.

Ehkki Butler annab meile teoreetiliselt huvi
pakkuva ja asjakohase kirjelduse sellest, kuidas 
kehad diskursuse ja kultuuri kaudu oluliseks 
muutuvad,7 jääb tema teooria ainult teooriaks, 
mis õn läbi imbunud metatasandi filosoofi
listest oletustest. Suures osas jääb tema teoo
rias, milles ta väidetavalt püüab selgitada keha 
materiaalsuse mõistet, paradoksaalsel moel 
domineerima vaid “kehatu keha ja vabalt hõljuv 
sotsiaalse soo konstruktsioon kultuuriliste 
tähenduste tootmise meres” (Bigwood 1998, 
104). Kuna Butleri käsitluses muutub keha 
abstraktseks epistemoloogiliseks objektiks, mis 
jätab kõrvale kõik soolised ja kehalised eripärad, 
“ümberlükkamatud kogemused” ja materiaal
suse, kinnistab ta lääne mõtteloos domineerivat 
immateriaalsust ja seeläbi kä ratsionaalse vai
muga kehatut mehelikkuse normi, mis õn sel
lega implitsiitselt tihedalt seotud. Teisisõnu jäta
vad Butleri diskussioonid mulje, et ta räägib nn.



suure tähega Kehast, mis ei olegi tegelikult keha
line, materiaalne, vaid pigem immateriaalne.

Feminismi jaoks tähendab bioloogilise soo 
ja keha loomulikustatuse dekonstrueerimine 
seda, et “keha kui soolise erinevuse ja soolise 
identiteedi pind ning kui feministliku poliitika 
võitluspunkt seatakse kahtluse alla” (McLaren 
2002, 100). Kehade materiaalsuse ja soo loo
mulikkuse vaidlustamine, s.t. väide, et läbi soo 
esitamise (gender performance) määratakse 
kehade bioloogiline sugu, tundub mitmel moel 
pigem feministlike huvide õõnestamisena kui 
nende edendamisena. Kahtlemata õn kehade 
materiaalsus feministlikus teoorias ja poliitilises 
tegevuses fundamentaalset rolli mänginud, seda 
enam, et sooline erinevus (sexual difference) õn 
aluseks näiteks naiste suuremale panusele rep
roduktsioonis ja töö soolises jaotuses. Seega 
õn kä Butleri teooriatel, mis jätavad kehade 
materiaalse reaalsuse kõrvale, vaid limiteeritud 
kasu feministlikule poliitikale. Carol Bigwood 
märgib, et “samal ajal, kui peaksime tervitama 
poststrukturalistide metafüüsilise fundamen
talismi kriitikat ja nende püüdu vabastada 
sotsiaalne sugu meie modernsetest kontsept
sioonidest bioloogiliselt fikseeritud keha kohta, 
kinnistab postmodernistlik kehatu keha, mis 
privilegeerib kultuuri looduse ja keha ees, täp
selt samu fallotsentrilisi metafüüsilisi struk
tuure, mis õn aidanud kaasa naiste ja looduse 
üle domineerimisele” (Bigwood, 1998, 104). 
Seega ei ole Butleri dekonstruktsioon piisav, sest 
see kinnistab lõpuks siiski kehatust ja immate- 
riaalsust.

Sarnaseid tähelepanekuid õn teinud kä 
mitmed feministlikud teoreetikud, kes rõhu
tavad kehaliste iseärasuste ja soolise erinevuse 
eripärade teoretiseerimise vajalikkust. Soolise 
erinevuse perspektiivist õn kehalise erinevuse 
kõrvalejätmine iseloomulik fallotsentrismile ja 
naiste kehalise kogemuse kirjeldamise kõrval 
tuleks sama palju tähelepanu pöörata kä suures 
osas nähtamatuks jäänud, kuid paradoksaal
sel moel siiski universaalse normina toimivale

meeste kehade ja kehalisuse kirjeldamisele. 
Butler paistab aga hoolimata mõjuka kehateo- 
reetiku staatusest hõljuvat kõrgel mateeria (sh. 
nii mehe kui naise kehalise reaalsuse) kohal, 
lugedes materiaalsuse liiga kergesti kultuuri ja 
diskursuse hulka ning seetõttu jätab ta mulje, 
et konkreetseid kehasid justkui polekski olemas 
või õn need ebaolulised.

Luce Irigaray: soolise 
erinevuse paradigma
Luce Irigaray’d võib kahtlemata pidada 

üheks 20. sajandi mõjukaimaks feministlikuks 
filosoofiks ja radikaalseimaks soolise erinevuse 
(la differance sexuelle, ing. k. sexual difference) 
teoreetikuks, kes õn andnud märkimisväärse 
panuse lääne mõttemaailma feministlikku krii
tikasse nii psühhoanalüüsi, lingvistika kui filo
soofia valdkonnas. Psühhoanalüütiliste ja femi
nistlike teooriate seisukohalt peitub Irigaray 
tähtsus tema erilises kehalisuse kontseptsioonis, 
mis nõuab kahte autonoomset, sooliselt konk
reetset kehamudelit. Irigaray soolise erinevuse 
teooria tegeleb seega otseselt lääne filosoofias 
- ja nagu ilmneb, kä feministlikus teoorias, mis 
õn traditsiooniliselt filosoofialt päranduseks 
saanud mitmed problemaatilised oletused - 
levinud immateriaalsusega võrdsustatud mehe 
(keha) ja materiaalsusega võrdsustatud naise 
(keha) vastandamisega.

Irigaray pühendumus patriarhaalse sot
siaalse ja sümboolse korra vaidlustamisele ja 
muutmisele õn märkimisväärne. Selle tunnistu
seks õn näiteks kasvõi tema (kuri)kuulus välja
viskamine Vincennesh ülikooli psühhoanalüüsi 
osakonnast pärast tema raamatu Speculum. Tei
sest naisest (Speculum. De Vautre femrne) ilmu
mist 1974. aastal (ing. k. Speculum of the Other 
Woman 1985. aastal), kuna seda peeti liiga polii
tiliseks ja see ei sobinud traditsiooniliste arusaa
made kohaselt kokku psühhoanalüütiku rolliga. 
Irigaray panus psühhoanalüütilisse teooriasse, 
muuhulgas psühholingvistikasse ja psühho



analüütilise sessiooni parameetrite küsimusse 
(Whitford 1992, 179), õn ehk vähem tuntud ja 
poleemikat tekitanud. Tema soolise erinevuse 
teooriat, mis õn kahtlemata saanud otseseid 
mõjutusi psühhoanalüüsist, õn aga palju kri
tiseeritud ja isegi essentsialismis süüdistatuna 
kõrvale heidetud.8 Ehkki psühhoanalüüs tege
leb põhiliselt psüühiliste tegevuste tõlgenda
misega, mis õn tihedalt seotud psüühika ehk 
vaimuga, õn psühhoanalüütilises teoorias palju 
tähelepanu pööratud kä keha rollile psüühilises 
elus. Näiteks Freud ja mitmed teised psühho
analüütikud õn ilmutanud suurt huvi “psüühi
liste sündmuste neurofüüsiliste ja bioloogiliste 
aluste ja korrelatsioonide avastamisel” (Grosz 
1992, 35). Feminismi jaoks õn oluline, et psüh
hoanalüütilised teooriad ei pea keha loomuli
kuks või etteantuks, vaid leiavad, et bioloogiline 
keha õn pigem kaetud psüühiliste ja sotsiaalsete 
tähendustega.

Samal ajal, kui psühhoanalüütiline teooria 
õn andnud feministidele võimaluse “päästa keha 
immanentsuse ja bioloogia valdusest, nägemaks 
seda psühho-sotsiaalse produktina, mis õn avatud 
muutustele tähenduses ja funktsioneerimises ja 
mida õn võimalik vaidlustada ja uuesti tähistada” 
(Grosz 1992, 39), rikastab feministlik teooria kä 
ise psühhoanalüütilist teooriat, tuues esile selle 
fallotsentrismi. Irigaray psühhoanalüüsi kriitika 
kasutab psühhoanalüütilist teooriat iseenda vastu 
- ta ründab Lacani teooriaid, mida ta peab mit- 
teajaloolisteks ja patriarhaalseteks.9 Kuid Irigaray 
läheb kriitikast veelgi kaugemale, luues “teatud 
tüüpi kultuuripsühhoanalüüsi” (Whitford 1992, 
180), mis lähtub ideest, et lääne kultuur õn üles 
ehitatud ematapule. Ta leiab, et praegune pat
riarhaalne sotsiaalne kord ei tunnista seda, mida 
ta emale võlgneb ja et ema sümboolne mõrv õn 
veelgi iidsem kui Freudi isatapp Tootemis ja tahus 
(Totem und Tabu). Irigaray kultuurianalüüsi teeb 
aga eriti väärtuslikuks tõsiasi, et ta mitte ainult 
ei püüa dekonstrueerida patriarhaalset teooriat, 
vaid uurib kä patriarhaadile võimalikke alterna
tiive.

Irigaray diagnoosist patriarhaadile ilmneb, 
et patriarhaat esindab sümboolset korda, mis 
õn sooliselt ükskõikne - just soolise erinevuse 
filosoofilist ja ajaloolist eitamist ja selle tõsiasja 
ignoreerimist, et inimkond jaguneb (vähemalt) 
kaheks, tuleb pidada naiste rõhumise põhjuseks. 
Irigaray rõhutab, et selles samasusel põhinevas 
kultuuris õn vaid mehed tunnustatud ja esin
datud: kas meestena, kellel õn fallos/peenis või 
meestena, kes õn kastreeritud ja puudulikud. 
Naistele, keda alati defineeritakse suhtes mees
tega, s.t. kui emasid, neitsisid või hoori, õn kee
latud selge ja eraldiseisva naiselikkuse võimalus 
patriarhaalses sotsiaalses korras. Naistel pole 
naistena oma identiteeti. Määratletuna mehe 
vastandina õn naisest subjekt jäetud ilma iga
sugusest omaette tähendusest: naise kontsept
sioon, defineerituna vaid läbi mehelike joonte 
puudumise, rõhutab kõike seda, mis mees õn. 
Patriarhaadi loogika õn seega püüdnud sellest 
kahesusest luua nüristavat ühtsust, esitades teist 
sugupoolt (the other sex) vaid mehe ja masku
liinse derivatsioonina.

Irigaray demonstreerib selle soolise üks
kõiksuse või soopimeduse (sexual indifference) 
ulatust ja laialdast mõju: “see peegeldub keeles, 
representatsioonis, teoorias, teaduslikus teadmi
ses, filosoofias ja psühhoanalüüsis, kuid see jääb 
märkamata, sest naiste erinevust pole kunagi 
sümboliseeritud” (Whitford 1992,180). Seetõttu 
võtab Irigaray käsile filosoofilise projekti, lam
mutades maskuliinset Universalismi, mis keel
dub samaaegselt tunnistamast nii soolist erine
vust kui võtab eelduseks mehekesksed normid. 
Ta väidab, et kuna naised õn fallotsentrilisest 
representatsioonisüsteemist kõrvale jäetud ja 
seega sümboolse korra sees “kodutud” tuleb 
traditsioonilised terminid ümber mõelda ja 
välja töötada uued kontseptuaalsed süsteemid, 
mis aitaksid võitu saada binaarsest kahest, mis 
tegelikult õn maskeeritud monoliitne (masku
liinne) üks.

Võrreldes Judith Butleriga, kellel konkreet
sete kehade materiaalsuse teoretiseerimine näib



üha käest libisevat, pakub Luce Irigaray kehast 
adekvaatsema ja nüansirikkama kirjelduse: ta 
pöörab üksikasjalikumat tähelepanu konkreet
setele kehalistele iseärasustele ja rõhutab, et 
sooline erinevus õn ontoloogiline erinevus ja 
et me ei tohiks naisi kaasata “samasse” kategoo
riasse meestega, nagu paljud egalitaarsed femi
nistid (nt. Simone de Beauvoir, Le Deuxieme 
Sexe) õn seda teha püüdnud. Irigaray kasutab 
naise keha spetsiifilisust alternatiivse meta
füüsika konstrueerimiseks, mis vaidlustaks ja 
õõnestaks ajaloolist ühtsuse ja maskuliinsuse 
ülistamist. Teoses Sugu, mis ei ole üks (Ce sexe 
qui uestpas uri, 1977; ingl. k. This Sex Which Is 
Not One) arendab Irigaray välja oma nägemuse 
naise kehast, mis õn morfoloogiliselt erinev 
mehe omast ning jätab selja taha nii ühtsuse 
kui binaarse jaotuse, sest ta õn liikuv ja mitmus
lik (multiple). Kuid ta ei püüa kirjeldada naise 
keha kui midagi, mis õn omane kõigile naistele. 
Pigem püüab ta uurida naise keha kui midagi, 
mis osundab “inimkonna olukorrale”, mis tema 
sõnul ei eksisteeri selles ühtsuses, millele see 
fraas viitab. Irigaray kirjutab: “kes või mis see 
teine õn, ei tea ma kunagi. Kuid teine, keda ei 
ole iialgi võimalik tunda, õn see, kes minust soo
liselt erineb. Sellele üllatuse, hämmingu ja ime 
tundele tundmatu ees tuleks tema koht tagasi 
anda, s.o. soolise erinevuse koht. Kired õn kas 
maha surutud, lämmatatud või vähendatud või 
Jumalale reserveeritud. Mõnikord õn imesta- 
misruum jäetud kunstiteoste jaoks. Kuid kunagi 
ei leidu see selles kohas: naise ja mehe vaheF 
(Irigaray 1993,13).

Nagu antud tsitaadist nähtub, õn Irigaray 
jaoks sooline teine (sexual other) alati tund
matu, mis justkui vabandaks välja tema otsuse 
mitte teoretiseerida meeste keha üle. Irigaray 
pakub seega selgelt välja naise keha kui erine
vuse mudeli, mida ei ole võimalik ühtsuseks 
lihtsustada. Ta väidab, et “naise seksuaalsuse 
üle õn alati teoretiseeritud maskuliinsete para
meetrite raames” eriti psühhoanalüütilise 
teooria sees, mille kohaselt naise saatuseks õn

“‘puudus’ [lack\, [suguorgani] atroofia ja ‘pee
nisekadeduse peenis õn ainus suguorgan, mille 
väärtust tunnustatakse” (Irigaray 1985, 23). 
Irigaray märgib kä, et kuna lääne kultuuris pri- 
vilegeeritakse nägemist puudutuse ees ja mono- 
(või fallilist) seksuaalsust naise iha paljususe 
(multiplicity) ees, defineerides samal ajal sek
suaalsust vastavalt binaarsele opositsioonile, kus 
“teine sugupool” (other sex) õn “ainult asenda
matu täiend ainukesele sugupoolele [only sex}” 
(Irigaray 1985, 28), õn naist peaaegu võimatu 
adekvaatselt defineerida. Patriarhaalse kultuuri 
binaarse loogika raames õn naine vähendatud 
mehe pilgu objektiks ja seega muutub tema 
keha erotiseerituks kui “ilus objekt”, samal ajal 
kui “tema suguorganid representeerivad õudu, 
et midagi ei ole vaadata” (Irigaray 1985, 26). 
Irigaray leiab, et tegelikult “õn tal neid vähemalt 
kaks, kuid neid ei saa määratleda ühestena... 
Tema seksuaalsus, alati vähemalt kahekordne, 
õn tegelikult mitmuslik”, sest “naisel õn sugu
organid peaaegu igal pool” (Irigaray 1985, 28). 
Seega õn Irigaray kohaselt naine alati kahene, 
üh(ted)eks jagamatu ning seega naissuguor- 
ganite detailses kirjelduses leiab ta viisi, kuidas 
vaidlustada fallose ühesust.

See, mida Irigaray kontseptsioon naise 
“kahest huulest, mis räägivad koos” tähendab, 
õn tõlkimatu ja selle üle õn palju vaieldud. Kuna 
tema kriitika lääne kultuuri kohta õn tavalisest 
traditsioonilisest analüüsist poeetilisem ja vih
jetest täis pikitum narratiiv, õn tema töid tihti 
valesti mõistetud ja lihtsalt prantsuse feminismi 
esindavaks taandatud (Whitford 1992, 181). 
Ingliskeelses keskkonnas sai ta tuntuks eelkõige 
essentsialistina, kuna ta keskendus naise sugu
elundite “kahele huulele”, mida loeti kui väidet, 
nagu mõtleksid naised oma genitaalse morfo
loogia tõttu mitmuslikult ja mitte ainsuslikult. 
Paljud kriitikud õn aga näidanud, et Irigarayd 
huvitab naise keha sümboliseerimine, kuna sel
lele ei ole patriarhaalses kultuuris oma kohta. 
Elizabeth Grosz tuletab meelde, et psühhoana
lüüsis õn naised definitsiooni järgi meestest alati



sõltuvad ja et naiste kastreerimine õn pigem sot- 
siaalajalooline ja sümboolne kui anatoomiline 
ja füsioloogiline: seda tuleb näha muudetavana 
ja mitte etteantuna (Grosz 1994a, 337). Seega 
tuleb naiste kehade sotsiolingvistilist tähistamist 
näha kui meestele fallilise staatuse omistamise 
väljaütlemata tingimust: “vaid siis, kui naiste 
kehadel õn midagi puudu [lack], saab meeste 
keha midagi omada [have]” (Grosz 1994a, 337).

Groszi tähelepanek osutab, et samamoodi, 
nagu naise definitsioon sõltub mehest, sõltub 
kä mehe sümboliseerimine naisest - need kaks 
kategooriat õn tihedalt omavahel seotud. Sel
lega seoses tekib küsimus, mis juhtub Irigaray 
kontseptsiooni kohaselt materiaalsete meeste 
kehadega, kui tema kirjeldus mitmuslikest ja 
muutuvatest naissuguorganitest vaidlustab fal
lose singulaarsuse? Irigaray kirjeldus viitab väga 
otseselt ja rangelt ainult naise kehale, kelle sugu
organite detailid annavad talle fluiidse, kahese 
subjektiivsuse, ning seega jääb teadmatuks, 
milline võiks välja näha mittefallotsentriline 
mehe keha ja subjektiivsus. Meeste kehad õn 
tema teooriates peaaegu täielikult nähtamatud. 
Võttes arvesse ajaloolist naiste (keha) kõrvale
jätmist isiku ja subjektiivsuse mudelitest, mille 
tulemusel tekkis filosoofilise mõtte universa
lism, õn Irigaray eesmärk eelkõige olukord tasa
kaalustada ja sümboliseerida naiste erinevust, 
mida lääne sotsiaalses korras õn endeemiliselt 
alla surutud. Samas peaks teooria, mis nõuab 
soolise erinevuse tunnustamist, pöörama sama 
palju tähelepanu mõlemale soole, sest paradok
saalsel moel jääb mehe keha kui sooliselt erinev 
keha niimoodi endiselt teoretiseerimata ja ope
reerib universaalse neutraalsuse sildi all üldise 
normina edasi.

Võtkem näiteks tõsiasi, et ainus tähistaja, 
mis õn psühhoanalüütilises teoorias privile
geeritud, õn nimetatud falloseks. Nagu paljud 
kriitikud õn märkinud, ei kutsunud Lacan, keda 
ei saa sugugi mitte naiivseks pidada, privilegee
ritud tähistajat “x-ks või y-ks või Frediks; nagu 
Jane Gallop märgib, Fallos/Peenis: vahet pole'0,

hoolimata kõigist vastupidistest kinnitustest” 
(Schwab 1994, 351). Ehkki Lacani tundjad 
teavad, et fallos ei ole tegelikult peenis, ei ole see 
“teadmine” sugugi mitte ühemõtteline. See ei 
ole kaugeltki mitte “neutraalne” ja seda ei tohiks 
sellisena kä võtta. Irigaray tuletab meelde, et 
“neutraalsust” ei tohi usaldada, kuna selle petlik 
pind peegeldab tegelikult alati maskuliinsust. 
Samas leiame tema teostest vaid väga vähe vii
teid konkreetsetele meeste kehadele. Näiteks 
oma põhiteoses Sugu, mis ei ole üks märgib ta, 
et “enam või vähem välistav - ja väga innukas 
- tähelepanu, mida lääne seksuaalsuses pööra
takse erektsioonile, näitab, kui palju kujuteldav 
[imaginary], mis seda valitseb, õn naiselikule 
võõras. Suures osas ei paku see seksuaalsus 
muud kui käske, mille dikteerib mehelik rivali
teet: “tugevaim” õn see, kellel õn kõige “kõvem”, 
pikem, suurem, jäigem peenis, või isegi see, kes 
“pissib kõige kaugemale” (väikeste poiste võist
luses)” (Irigaray 1985,24-25).

Tundub, et patriarhaalsete tähistajate 
tiheda seotuse tõttu maskuliinsusega peetakse 
implitsiitselt nende terminite dekonstrueerimi- 
sel iseenesestmõistetavaks, et kä maskuliinsus ja 
mehe keha saavad seeläbi automaatselt ümber 
mõtestatud. Irigaray küll rõhutab vajadust tun
nustada soolist erinevust kui primaarset onto- 
loogilist erinevust kehade vahel, kuid tema teos
tes õn esiplaanil naiste kehalisus, mistõttu Keha 
staatus tugevneb endiselt. Seega tuleks meeste 
kehadele kui sooliselt erinevatele kehadele anda 
sama palju ruumi ja tähelepanu kui naiste keha
dele.

Elizabeth Grosz: muutlikud 
(volatile)n kehad
Elizabeth Grosz, kes õn üks nimekamaid 

feministlikke kehateoreetikuid, väidab, et 
kehade materiaalsuse kõrvalejätmine õn üks 
põhjusi, miks lääne mõtteloos õn dominee
rinud kehatu maskuliinne ratsionaalsus, mis 
kahtlemata privilegeerib eliiti. Raamatus Muut-



Ukud kehad: kehakeskse feminismi poole (Volatile 
Bodies: Toward a Corporeal Feminism, 1994),12 
millega Grosz laiemalt tuntuks sai, analüüsib ta 
üksikasjalikult ambivalentsust, mis õn ümbrit
senud keha mõistet alates kartesiaanlike dua
lismide tekkimisest ja asetanud ratsionaalsuse 
kaasaegse teaduse ja filosoofia keskmesse. Nagu 
teisedki feministlikud filosoofid rõhutab Grosz, 
et traditsiooniline keha kõrvalejätmine filosoo
fiast õn endaga kaasa toonud naiselikkuse ja 
seega kä naiste kõrvalejätmise selle praktikatest, 
kuna need kaks binaarset mõistet - vaim/keha 
ja mees/naine - õn tihedalt omavahel seotud. 
Ta rõhutab, et patriarhaalne rõhumine õigus
tab end vähemalt osaliselt sellega, et seob naised 
palju tugevamini keha mõistega ja kitsendab 
seega naiste sotsiaalseid ja majanduslikke rolle 
(pseudo)bioloogiliste argumentidega (Grosz 
1994b, 14). Grosz kutsub üles andma uut sisu 
mõistetele loomulik, materiaalne ja bioloogiline. 
Ta toetub peamiselt Michel Foucault’, Gilles 
Deleuze’i ja Luce Irigaray teooriatele ning asetab 
keha subjektsuse keskmesse, et seeläbi muuta 
lisaks subjektsuse ja agentsuse mõistele kä keha 
enda mõistet.

Lisaks sellele, et Grosz kritiseerib teatud 
lääne filosoofilises diskursuses implitsiitselt 
valitsevaid väärtusi, näitab ta, et paljud feminist
likud filosoofid ja aktivistid õn võtnud üle mit
meid misogüünseid hoiakuid ja arvamusi keha 
kohta. Ta rõhutab, et traditsioonilised lääne filo
soofid ja paljud feministlikud mõtlejad kaldu
vad arvama, nagu koosneks inimsubjekt kahest 
dihhotoomselt vastandatud tunnusest: vaimust 
ja kehast, mõistusest ja kirest, psühholoogiast ja 
bioloogiast (Grosz 1994b, 3). See tähendab, et 
ühelt poolt õn keha vaadeldud kui takistust, mis 
tuleb kõrvale jätta, kuna see ei lase saavutada 
võrdsust vastavalt abstraktse humanismi defi
nitsioonile, mis Groszi arvates tähendab meeste 
standarditele tuginevat võrdsust. Teisalt peavad 
mõned feministid keha kä naise olemuse alu
seks, mille tulemusena naise keha ülistatakse ja 
tõstetakse esile. Osutades nendele ambivalentse-

tele ja problemaatilistele hoiakutele keha suhtes 
nii feministliku mõtte sees kui sellest väljaspool, 
annab Grosz selgelt mõista, et keha mõiste, 
eriti vaimu ja keha vaheline suhe, tuleb ümber 
mõtestada. Keha õn vaja n.-ö. vabastada tema 
konventsionaalsest inertse ja passiivse mateeria 
staatusest ja anda talle uus tähendus subjek
tiivsuse, teadmise ja eetika allikana. See nõuab 
väljakutse esitamist loodusteadustele, mis õn 
ajalooliselt keha-alaseid mõisteid ja teadmisi 
loonud ning valitsenud.

Groszi panust feministlikku teooriasse 
tuleb otsida tema hoolikast, mõjukate pea
voolu- ja feministlike teoreetikute tõlgendu
sest, millest ta arendab välja oma seisukoha. 
Teoses Muutlikud kehad: kehakeskse femi
nismi poole jagab ta kaasaegsed filosoofilised 
vaated kehale kahte kategooriasse: ühte asetab 
ta teooriad, mis vaatlevad keha kui sisemise 
dünaamika välimist väljendust (psühhoana
lüüs, neurofüsioloogia, fenomenoloogia) ja 
teise teooriad, mis näevad keha pinnana, kuhu 
välised jõud kirjutavad dominantse paradigma 
väärtused ja tõed (Nietzsche, Lingis, Foucault). 
Psühhoanalüütiline seisukoht vaatleb keha 
konkreetse subjekti alateadliku tööna, mida 
Grosz kutsub “seestpoolt välja” (inside out) lii
kumiseks. See tähistab protsessi, mille kaudu 
keha muutub alateadlike ihade ja instinktide 
produktiks. Teine grupp teoreetikuid aga näeb 
keha domineerivate sotsiaalsete diskursuste 
väljendusena, mis subjekti ümbritsevad. Vasta
valt sellele perspektiivile, eriti Foucault’ teoo
riatest väljakasvavale vaatepunktile, määrab 
konkreetsete kehade eripärasused laiaulatuslik 
ja kompleksne suhete ja võimu kogum, mis 
loob identifitseeritavad subjektide ja kehade 
tüübid. Teisisõnu tuleb keha esile kui subjekti 
avalik pind, mitte kõige privaatse väljendus. 
Läbi keha kui avaliku pinna õn subjekt nii allu
tatud (vormitud dominantse diskursuse poolt) 
kui subjektiveeritud (muudetud tegutsemis- ja 
liikumisvõimeliseks), mis antud juhul tähistab 
liikumist “väljastpoolt sisse” (outside in).



Grosz ei privilegeeri sise- ega välisjõude, mis 
keha kujundavad, vaid väidab, et keha õn pigem 
nende kahe ühisosa. Ta kirj eldab keha kui “teatud 
tüüpi hinge või läve”, mis “õn asetatud psüühilise 
või kogetud seespoolsuse ja rohkem sotsiaalpo
liitilise väljaspoolsuse vahele, mis loob sisemuse 
läbi keha välimisele pinnale kirjutamise” (Grosz 
1995, 33). Selle illustreerimiseks kasutab Grosz 
Möbiuse riba ehk ümberpööratud kaheksat, mis 
näitab, kuidas keha väljaspoolsus ja seespoolsus 
õn omavahel seotud ja vastastikku defineeritud, 
mistõttu lõppkokkuvõttes õn mõlemad pooled 
üksteisest lahutamatud. Groszi selgituste koha
selt võimaldab Möbiuse riba mudel vaadelda 
kahe “asja” - vaimu ja keha - seotust nii, et 
samaaegselt õn näha nende kahe täiesti erineva 
asja omavaheline ühendatus ja võime põimida 
üks teise sisse. Seeläbi saab subjektiivsust mõista 
täielikult materiaalsena ja laiendada materiaal
suse mõistet, et seletada, kuidas keel ja iha toi
mivad (Grosz 1994b, 209-210). Seega Grosz ei 
püüa asendada traditsioonilisi dualisme mude
liga, mis lihtsalt kombineeriks “psüühilise süga
vuse” ja “korporeaalse pealiskaudsuse”. Selle 
asemel välja pakutud kolmedimensiooniline 
Möbiuse riba ähmastab oma pidevas liikumi
ses olemisega piiravad erinevused seespoolsuse 
ja väljaspoolsuse vahel. Nende lahutamatus aga 
ei tähenda sees- ja väljaspoolsuse eristamatust
- pigem nähakse neid üksteist määravana ning 
samaaegselt ja dünaamiliselt vastastikku mõju
tavana.

Kui kehasid defineerida kui protsesse, liiku
misi, kokkupuutepunkte ja ümberpööratavusi, 
muutub ühtse keha kontseptualiseerimine või
matuks. Groszi arvates õn see vajalik radikaalseks 
muudatuseks - näitamaks, et ainsuslik ühtne 
keha õn illusoorne ja põhineb dihhotoomiatel, 
nagu näiteks seesmine/välimine, vaim/keha, mis 
asetavad naised passiivsesse ja allaheitlikku rolli. 
Ta rõhutab keha voolavust (volatility) ja mõtet, 
et “keha kui sellist pole olemas: õn ainult kehad
- mehed ja naised, mustad, pruunid, valged, 
suured või väikesed - ja kõik sinna vahele jäävad”

(Grosz 1994b, 19). Groszi arvates ei piisa ainult 
keha ümbermõtestamisest mittedualistlikul ja 
mitteessentsialistlikul moel, sest kehad ei ole 
kunagi ainult inimkehad või sotsiaalsed kehad. 
Tuleb arvestada materiaalsuse fakti, s.t. soolist 
erinevust, sest hoolimata sellest, et ajalooliselt ja 
sotsiaalselt õn olemas lõputu arv erinevusi, õn 
kehad alati soospetsiifilised. Groszi soolise erine
vuse kontseptsioon sisaldab kindlasti bioloogilist 
dimensiooni: sooline erinevus ei tähenda liht
salt kodeerimata, täiesti toorele materjalile kul
tuuri kirjutamist või kodeerimist, nagu ei oleks 
kultuurilise protsessi käigus mingit vastuseisu 
või tõrkumist (Grosz 1994b, 190). Tema jaoks 
õn soolised kehad “avatud materiaalsus” (open 
materiality): “(võimalik, et lõputu) tendent
side ja potentsiaalsuste kogum, mida võib edasi 
arendada, kuid mille arendamine kahtlemata 
takistab või mõjutab teisi arenguid ja teisi trajek
toore. Neid ei valita individuaalselt või teadlikult, 
samuti ei alistu need tahtele või tahtlikkusele: 
need õn rohkem kehalised stiilid, kombed, prak
tikad, mille loogika nõuab, et üks eelistus, üks 
modaalsus välistab või teeb raskeks teised võima
lused” (Grosz 1994b, 191). Kehad õn seega lõpu
tute võimaluste kohad, kuid nende materiaalsus 
- tõsiasi, et nad kasvavad, muutuvad, murduvad, 
surevad - piirab võimalusi, mida saab kogeda 
ühe konkreetse ajahetke jooksul. Mõista subjek
tiivsust materiaalsena tähendab rõhutada teatud 
piiratust, sest niivõrd kui subjektid õn kehalised, 
õn nad alati teatud määral määratud, konkreet
selt paigutunud, individuaalsete iseloomujoonte 
ja võimetega. Kuna meie arusaamad “reaalsusest, 
teadmisest, tõest, poliitikast, eetikast ja esteetikast 
õn kõik sooliselt konkreetsete - ja siiani meie 
ajaloos tavaliselt meeste - kehade tagajärjed, 
mis õn seetõttu sisse mässitud patriarhaalsetesse 
võimustruktuuridesse, muutub sooline erinevus 
mobiilseks, tõepoolest voolavaks [volatile], mõis
teks, mis suudab end poetada kohtadesse, kus tal 
ei peaks olema kohta, teha end, kui mitte nähta
matuks, siis vähemalt tundmatuks oma mõjudes 
ja tagajärgedes” (Grosz 1994b, ix).



Kui nüüd vaadelda Groszi teooriat artik
lis püstitatud küsimuse seisukohast, tundub 
olukord paljulubav. Grosz õn pühendunud 
keha päästmisele tema allutatud seisusest 
lääne filosoofias ja tema kriitika peaeesmär
giks õn näidata, et universaalseks ja abstrakt
seks muudetud Kehaks, kui see õn nähtav, õn 
implitsiitselt olnud mehe keha. Seega muutub 
Groszi jaoks oluliseks soolise erinevuse küsi
mus ja korporeaalsuse asetamine primaarsele 
kohale naiste materiaalsete tingimuste selgita
misel, et seeläbi “muuta naiste sotsiaalset alis- 
tatust mehele” (Grosz 1994b, viii). Kasutades 
Möbiuse riba mudelit keha kontseptualisee- 
rimiseks ulatuslikumal moel, püüab Grosz 
lõhkuda dihhotoomiaid sotsiaalse ja füüsilise 
keha vahel. Sel moel õn võimalik liikuda nor
matiivse kahe keha dualismi juurest edasi ja 
näha kehatüüpide mitmekesisust, lisaks kahe 
bioloogilise ja kahe sotsiaalse soo dualismile 
kä näiteks mustanahalist keha ja homosek
suaalset keha. Grosz lammutab vaimu ja keha, 
kuid implitsiitselt kä bioloogilise ja sotsiaalse 
soo vastandusi ning õõnestab seeläbi univer
saalse Keha staatust, mida õn liiga tihti võrd
sustatud meessoost subjekti ja vaimuga.

Ehkki Groszi poolt välja pakutud uued 
mõisted ja mudelid kehalisuse mõistmiseks õn 
kasulikud, võib tema positsioonis näha teatud 
järjepidevusetust ja vastuolulisust. Ühest küljest 
rõhutab ta kehade mitmesust ja voolavust, et 
asendada dihhotoomse raamistiku poolt teki
tatud mõisted uutega, mis oleksid võimelised 
minema binaarsest loogikast kaugemale. Teisest 
küljest aga õn ta pühendunud soolise erinevuse 
materiaalsele faktile, mida ta väga rangelt seos
tab binaarsusega mehe ja naise kehade vahel, 
pööramata tähelepanu mõlemasoolistele keha
dele, mis jäävad nende kahe vahele. Kuidas leida 
ja paigutada konkreetseid kehasid, kui keha 
määratletakse mitmusliku ja voolavana? Kuidas 
õn võimalik rääkida kaheks jaotatud soolistest 
kehadest ja astuda samaaegselt välja problemaa
tilisest dualistlikust opositsioonist?

Võrreldes Butleri ja Irigaray positsioonidega 
tuleb Groszi lähenemise norme ja universaalse 
Keha staatust õõnestav potentsiaal selgemalt 
esile. Grosz sõnastab hoolikalt “naise” tradit
sioonilise diskursiivse paigutatuse tagajärjed: 
“teadmiste maskuliinsust või meessoost ole
mist ei tunnistata jätkuvalt sellisena, sest pole 
ühtegi teist teadmist, millega seda võrrelda. 
Mehed võtavad endale neutraalse teadja rolli 
ainult seetõttu, et nad õn välja heitnud oma 
enda konkreetsed korporeaalsuse vormid ja 
surunud alla selle jäljed teadmistes, mida nad 
toodavad. Võttes enda valdusse vaimu ala, õn 
neil ometi vaja tuge ja kaitset oma maha salatud 
füüsilisuse jaoks. Seega funktsioneerivad naised 
meeste jaoks kehana - olles korrelatiivses seoses 
oma (naiselike) kehade soolise konkreetsuse 
olematuks tegemisega” (Grosz 1995, 38). Grosz 
väidab, et hoolimata kehalise toetuse vajadusest 
kehatule maskuliinsele vaimule, õn naisi pat
riarhaalsetes teadmisaparatuurides vaadeldud 
kui meeste kehade kehvemaid variatsioone või 
asendajaid. Täpsemalt õn naisi kontseptualisee- 
ritud kastreeritute ja ebatäielikena, nagu oleksid 
need loomupäraselt “nende kehade omadused 
(või puudused) ja mitte meeste eneserepresen- 
tatsiooni funktsioonid” (Grosz 1995, 38). Selle 
protsessi käigus samastatakse kehaline mehe 
keha kehatu teadmisega, samal ajal kui naise 
keha asendab mehe kehalisust, mille tulemusel 
soolisustatakse kõik teadmised, mis seeläbi too
detakse. Ent selle teadmiste tootmise protsessi 
soolist loomust varjab mehe “kehatus”. Seetõttu 
rõhutabki Grosz vajadust vaadelda mõtet ja 
subjektsust kehalisena. Sellised formulatsioonid 
võimaldavad vaidlustada vaimu/keha dualismi 
ja toetada mudelit, mis näeb nii teadmisi kui 
praktikaid ja keha bioloogilise ja psüühilisena, 
võimaldades mõtestada seda looduse ja kultuuri 
vahelisel lävel seisvana.

Kuigi vaimu/keha dualismi lõhkumine ja 
subjektsuse kontseptualiseerimine materiaal
sena annaks piisavalt põhjust teoretiseerida 
kä meeste kehasid meeste kehadena koos kõigi



nende korporaalsete iseärasustega, ei leia Groszi 
tekstidest selle kohta olulisi märke. Pigem 
püüab ta näidata, et universaalne Keha õn alati 
implitsiitselt meessoost ja seega mõjuvad tema 
kirjeldused meessoost ja mehelikkusest nega
tiivsena. Teisisõnu sisaldub tema väidetes vaja
duse kohta õõnestada neutraliseeritud ja kehatu 
subjektiivsuse mõiste ilma kriitikata oletus, et 
paljastades selle universaliseeritud mõiste mehe
likuna, õn kä meessoost subjekt ja mehe keha 
automaatselt “realistlikult” teoretiseeritud ega 
vaja ümbermõtestamist. Subjekti tunnistamine 
kehalise olendina kätkeb küll endas tõotust, et 
lõpeb naiste eripärasuste neutraliseerimine, mis 
õn viinud selleni, et naised õn meeste definit
siooni “ära kadunud”, kuid samal ajal nõuab 
selline positsioon pühendumist mõjudele, mida 
see ümbermõtestamine toob kaasa meeste jaoks. 
Kui tahame vältida patriarhaalsete dualismide 
taastootmist, mis seovad, ehkki küll mõnikord 
ebamääraselt, naisi tihedamini nende kehaga 
kui mehi, nõuab kehalisuse päästmine tradit
sioonilise lääne somatofoobia käest, et mehi 
tunnistataks nende materiaalsetes iseärasustes 
ja mittefallotsentristlikul moel isegi rohkem kui 
naisi.

Järgides Irigaray mõttelõnga, nõuab Grosz 
soolise erinevuse tunnustamist moel, mis küll 
erineb Irigaray positsioonist, kuid siiski tugev
dab implitsiitselt universaalse Keha positsiooni. 
Kui Irigaray näeb soolist erinevust ontoloogili- 
sena ja kuulutab “teise soo” tunnetamatuks, siis 
Grosz väidab, et “see soolise erinevuse mõiste 
... ei ole rangelt võttes ontoloogiline, vaid 
asetub pigem pre-ontoloogilisse ja kindlasti kä 
pre-epistemoloogilisse valdkonda niivõrd, kui 
see muudab võimalikuks, millised asjad või 
olendid eksisteerivad (ontoloogiline küsimus) 
ja niivõrd, kui see peab eksisteerima enne ja 
olema tingimuseks sellele, mida meil õn võima
lik teada (epistemoloogiline küsimus)” (Grosz 
1994b, 209). Nagu sellest tsitaadist nähtub, ei 
ole Groszi arvates tunnetamatu mitte “teine 
sugu”, vaid sooline erinevus. Seega heidab ta

kõrvale Irigaray “vabanduse” mitte teoretisee
rida meeste kehasid, sest ta neutraliseerib soolist 
erinevust puudutava epistemoloogilise küsi
muse ja ei anna ühtegi põhjust, miks ei peaks 
teoretiseerima meeste kehasid. Kuna ta ise jätab 
aga konkreetsete kehade teoretiseerimise tege
mata ega rõhuta selgelt selle vajadust, kinnistab 
ta kaudselt universaalse Keha rolli.

Lõpetuseks
Mis me sellest arvama peaksime? Et naised 
õn kehad, millele õn pead külge kinnitatud ja 
mehed õn pead, millele õn keha külge kinnita
tud? Või siis mitte. Sõltub.
Sul võib siiski olla keha, kui oled rockitäht, 
atleet või geimodell. Nagu ma ütlesin, meele
lahutus. Keha omamine ei ole üldse nii tõsine 
asi.

- Margaret Atwood, Võõras territoorium

Paljud feministlikud filosoofid õn osuta
nud dualismide võimule meie kultuuri mõtte
loos ja igapäevases eksistentsis ning rõhutanud, 
kuidas dihhotoomne mõtlemine viib kokku 
hierarhilised ja ebavõrdselt väärtustatud mõis
tepaarid, nt. vaim/keha, mees/naine, kultuur/ 
loodus, millel õn alati negatiivne mõju nais
tele. Seetõttu õn nende dualistlike paradigmade 
epistemoloogilise mõju lõhkumine feministlike 
püüdluste keskpunktis. Kuid hoolimata keha ja 
kehalisust ümbritsevate probleemide kerkimi
sest üheks olulisemaks teemaks feministlikus 
uurimuses, paistab, et universaalne neutrali
seeritud Keha, mis õn implitsiitselt mehelik, 
kõrgub endiselt ähvardava varjuna kõigi püüete 
kohal minna problemaatilistest kehateooriatest 
sammukese võrra edasi. Erinevate feministlike 
seisukohtade esindajad Butler, Irigaray ja Grosz 
pakuvad küll vajalikke ümbermõtestatud vanu 
ja uusi kehalisuse ja soolise erinevuse kontsept
sioone, kuid teatud implitsiitsed normid leiavad 
siiski taaskinnitust.



Feministlikes kehateooriates silmatorkav 
mehe soolisuse ja kehalisuse mahasalgamine 
või lihtsalt tähelepanuta jätmine ei puuduta 
ainult naisi, kes problemaatilise kartesiaanliku 
keha/vaimu vastanduse kinnistumisel soolisuse 
ja kehalisuse koormat peavad kandma, vaid 
avaldab negatiivset mõju kä meestele. Sooliselt 
konkreetse kehalisuse mõistmine tähendab 
võrdse tähelepanu osutamist nii naiselikkusele 
kui mehelikkusele, k.a naiseks ja meheks olemi
sele. Mitmed feministlikud teoreetikud õn juba 
alustanud mehe keha ja kehalisuse konkreetsema 
analüüsiga, näiteks Susan Bordo (2000). Soolise 
erinevuse eitamine seoses subjektsusega veere
tab ühele soole, s.t. mehele, kaela universaalsuse 
koorma, jättes samal ajal täielikust subjektsusest 
ilma soo, s.t. naise, mida õn vaadeldud erineva 
ja ebavõrdselt tähistatuna. Kui ainult naised 
peavad erinevuse koormat kandma - kui neid 
ja nende kehasid konstrueeritakse erinevatena 
abstraheeritud “normist”, milleks õn implitsi- 
itselt mehe keha - , peavad nad üksi kandma 
kä seksuaalsuse, s.t. soolise erinevuse, koormat. 
Seega tuleks meeste kehasid koos nende mate
riaalsete iseärasustega kontseptualiseerida samal 
määral, kui õn teoretiseeritud naiste kehasid, et 
viia edasi feministlikke püüdlusi ja tagada sugu
devaheline võrdsus.

Märkused

1 Eesti keeles saab feministlikest kehateooriatest kokku
võtlikku ülevaadet lugeda nt. 2003. aastal e.k. tõlgitud 
ja originaalis 1996. a. soomekeelsena ilmunud kogu
mikust Võtmesõnad: 10 sammu feministliku uurimiseni 
(Liljeström, Koivunen 2003).

2 Seda seisukohta pooldab enamus feministlikke episte- 
molooge ja ökofeministe.

3 Näiteks Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, 
Shulamith Firestone ning teised liberaal-, radikaal- ja 
egalitaarfeministid õn näinud keha naise jaoks takistu
sena patriarhaalse kultuuri poolt meestele omistatud 
õiguste ja privileegide saavutamisel.

4 Paljud feministlikud teoreetikud õn osutanud dualist
liku mõtlemise problemaatikale traditsioonilises lääne 
filosoofias. Vt. nt. Evelyn Fox Keller (1985/2001), 
Susan Bordo (1987), Elizabeth Grosz (1994b), Moira 
Gatens (1995).

5 Tõlgin Susan Bordo terminit Body Proper siin ja edas
pidi kui Keha (suure tähega). Antud kontekstis tähistab 
see Keha universaalset “inimese” keha, milleks lääne 
kultuuris õn implitsiitselt mehe keha, mis õn kõige 
muu normina toiminud/toimiv.

6 Butleri kriitika näitena vt. Martha Nussbaum (1999).

7 Butleri teose pealkiri Bodies That Matter õn mitmetä
henduslik. Sõna matter esmane tähendus selles kon
tekstis õn oluline või tähtis olema’. Kuid samas läheb 
eestikeelses vastes Kehad, millel õn kaalu tõlkes kaduma 
sõna matter teine tähendus - ‘materiaalsus’, ‘mateeria’, 
‘olemus’.

8 Irigaray’d õn kritiseerinud näiteks Toni Moi (1985) ja 
Janet Sayers (1986), hiliseim kriitika pärineb Abigail 
Braylt (2001).

9 Irigaray Lacani kriitika õn kõige selgemini esitatud 
peatükis “Cosi Fan Tutti” rmt-s See sugu, mis ei ole üks 
(1985), 86-105.

10 Viide Jane Gallopi 1981. aastal ilmunud teksti pealkir
jale “Phallus/Penis: Same Difference”.

11 Sõna volatile õn inglise keeles mitmetähenduslik. 
See tuleneb ladinakeelsest sõnast volare ehk lendama 
ning seda võib tõlkida kui ‘lenduv’, ‘haihtuv’ ‘kerg
lane’, ‘muutlik’, ‘püsimatu’, aga kä ‘plahvatusohtlik’ või 
‘aurustuv’. Eesti keeles õn küll vastena olemas sõna 
‘volatiilne’, kuid see viitab kitsalt majandusalases 
kontekstis aktsiahinna kõikumisele lühikese perioodi 
jooksul. Tõlgin siinkohal Groszi mõistet volatile bodies 
kui ‘muutlikud kehad’.



12 Grosz kasutab keha teoretiseerimisele keskendunud 
feminismi puhul inglise keeles mõistet corporeal femi
nism, millele ta pakkus esmakordselt nime välja 1987. 
aastal ilmunud artiklis “Märkmeid kehakeskse femi
nismi poole” (“Notes towards a Corporeal Feminism”, 
Australian Feminist Studies, no. 5, 1-16). Eesti keeles 
oleks sellele mõistele ehk kõige täpsemaks vasteks 
kehakeskne feminism, sest selle positsiooni eesmärgiks 
õn pöörata rohkem tähelepanu keha materiaalsusele 
(inglisekeelne sõna corporeal tuleneb ladinakeelsest 
sõnast corpore ja viitab kehalisusele või materiaalsu
sele). Materiaalne feminism ei sobi seetõttu, kuna seda 
terminit kasutavad marksistlikud feministid, kelle 
positsioon kehateoreetikute omast oluliselt erineb. 
Samas tekstis tõlgin vastavalt kontekstile sõnu corpo
real ja corporeality kui ‘kehaline’ ja ‘kehalisus’.
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| lilosoofia päritoluna esitatakse sageli 
rH “vaimustatud imestamist”. See käsitus 

JL oli tähtis näiteks antiik-Kreekas. See oli 
tähtis uusaja algul Rene Descartes’i filosoofias, 
kus imestamine oli esimene ja filosoofiliselt 
kõige tähtsam passioon. Möödunud sajandi 
mõtlejatest tõstab Martin Heidegger imes
tamise keskseks ja kordab nõnda Descartes’i 
järgija Gottfried Leibnizi küsimust olemisest: 
miks õn miski rohkem kui ei-miski?

Selle asemel, et arvaksin filosoofiat algavat 
vaimustatud imestamisest, pean selle lähte
kohaks pigem hoolt - kogemuse saatuslikku 
ummikut, kust tuleb leida väljapääs. Täis
kasvanuks saamine 1980-te algul tähendas 
ärkamist keset keskkonnakriisi, külma sõja 
ähvardavaid tulevikuvisioone ja maailmas 
valitsevat karjuvat ebaõiglust. Pean kõiki oma 
seejärel tehtud otsuseid ja valikuid ühel või 
teisel moel reaktsiooniks sellele kogemusele: 
katseid leida moodust elada ja mõtelda koos 
hoole, süüdlaslikkuse ja aeg-ajalt ahistava 
lootusetusega. Väidan seega, et filosoofiline 
mõtlemine ei alga imestamisest, vaid pigem 
kogemusest, et midagi õn valesti: miski õn 
meie tänapäevas problemaatiline või isegi 
talumatu.

Loomulikult ei ole ma esimene ega ainus 
filosoof, kes õn niimoodi mõelnud. Käsitust 
filosoofiast vastusena mingisugusele täna
päeva iseloomustavale kriisile võib jälgida 
alates valgustusajastust. Järgin selles lähene
misviisis prantsuse filosoofi Michel Foucaulfid 
(1926-1984). Tema järgi oli valgustuses kesk
seim see, et koos sellega sündis täiesti uue
laadne filosoofilise mõtlemise viis ehk eetos. 
Seda eetost iseloomustab see, et filosoofia ei 
keskendu igaveste, ajatute tõdede põhjenda
misele, vaid paigutab oma mõtlemise oma 
ajaloolisse konteksti. Foucault’ sõnutsi tuleb 
filosoofiast sel moel tänapäeva ontoloogia.1 
Selle all mõtleb ta tänapäeva kriitilist uuri
mist sellest vaatenurgast, mida oleme valmis 
selles heaks kiitma ja mida tahame muuta.



Pean kä feministlikku filosoofiat selles 
mõttes valgustuse järglaseks. See, et feministlik 
filosoofia esitab küsimusi soo olemusest või 
naisesuse tähendusest, ei tulene naiste või nende 
tegevuse poolt põhjustatud vaimustunud imes
tamisest. Feministliku filosoofia lähtekohaks õn 
kogemused ebaõiglusest, talumatutest prakti
katest ja probleemsetest väärtustest. Nii võib kä 
feministlikku filosoofiat pidada meie tänapäeva 
ontoloogia üheks kiuks.

Siiski näib mõte feministlikust filosoofiast 
tänapäeva ontoloogiana endas sisaldavat pin
gelisi, isegi täiesti vastandlikke ideid ja taot
lusi. Õigupoolest ühendavad mõlemad sõna
paarid, “tänapäeva ontoloogia” ja “feministlik 
filosoofia”, omavahel kokkusobimatuid ele
mente ja katse ühendada neid veelgi rohkem 
tundub seega loovat mõistelise koletise. Oma 
artiklis püüan seda koletist taltsutada ehk 
avada ja lahti harutada selle tähendusi. Selle 
kaudu valgustan oma nägemust feministlikust 
filosoofiast, selle meetoditest, võimalustest ja 
ülesandest.

Ometi tähendab püüd mõelda nimelt 
feministliku filosoofia olemuse üle, et olen 
sunnitud arutama metafilosoofilist küsimust 
sellest, mis õn filosoofia. Olen alati uskunud, 
et sellele küsimusele saab anda vaid isiklikku 
vastust, mitte mingit üldkehtivat määrat
lust. Tegelikult väidan kindlalt, et filosoofiks 
olemine tähendab seda, et sellele küsimusele 
püütakse anda mingisugune isiklikult koge
tud ja tähenduslik vastus, mitte pelgalt kuskilt 
õpikust kopeeritud vastus. Käesolev kirjutis 
püüab olla minu vastuseks praegu, minu mõt
lemise praeguses etapis. Lõplikku vastust õn 
vist võimatu üldse kunagi anda.

Esmalt arutlen mõistepaari “tänapäev ja 
ontoloogia” ning meetodi küsimuse üle. See
järel käsitlen mõistepaari “feminism ja filo
soofia” ning küsimust kriitika võimalikkusest. 
Lõpuks püüan need küsimused ühendada ja 
selgitada, mida võib tähendada feministlik 
filosoofia tänapäeva ontoloogiana.

Tänapäev ja ontoloogia

Nagu mitmed Foucault’ mõisted, tundub 
tänapäeva ontoloogia ühendavat kaks ühtesobi- 
matut mõtet.2 Ühelt poolt õn kõne all tänapäev, 
ajalooliselt ainulaadne ja eraldiseisev olukord, 
ning teisalt jälle ontoloogia, mida traditsiooni
liselt õn peetud käsitlevaks seda, mis õn kõige 
püsivam ja üldisem.3 Ontoloogia õn õpetus ole
misest üldiselt, mitte mingist teatavast olevast.4 
See ei uuri mitte ainult olendeid ja objekte, vaid 
kä ideid, liigitusi ja mõisteid. Mida siis tähendab 
tänapäeva ontoloogia?

Ajalooline ontoloogia. Antiikfilosoofiast ja 
eriti Aristotelesest alguse saanud metafüüsilised 
arutlused tegelikkuse kõige põhilisemate kate
gooriate üle muutusid Immanuel Kanti mõtle
mises 18. sajandil. Kant eitas transtsendentaalse 
metafüüsika võimalust, mõtet sellest, et võik
sime saavutada teadmist meie kogemust üle
tavast tegelikkusest, maailmast sellisena, nagu 
see õn. Selle asemel pani ta aluse kriitilise meta
füüsika traditsioonile: metafüüsika ülesandeks 
õn uurida meie arusaamise ja kogemuse üldisi 
struktuure, tegelikkust sellisena, nagu me seda 
liigendame ja abstraheerime.

Kanti fundamentaalne küsimus metafüü
sika võimalikkusest jagas seega metafüüsilise 
mõtlemise traditsiooni kahte suunda. “Meta- 
ontoloogiline” vaidlus selle üle, kas peaksime 
uurima meist sõltumatut tegelikkust või omi 
ontoloogilisi kohustusi, õn eri vormides jätku
nud meie päevini. Kanti mõtlemisele eelnevat 
traditsiooni võib pidada edasi kestvaks meta
füüsilises realismis, püüdes mõista tegelikkuse 
enese põhimist olemust ja struktuuri. Onto
loogiat mõistetakse selles uurimistraditsioo- 
nis tavaliselt kategooriateooriana, uurimusena 
kõige üldisematest kategooriatest või tüüpidest, 
millest koosneb tegelikkus. Ontoloogilised vaid
lused puudutavad näiteks küsimusi sellest, mil
liseid kategooriad õn meil põhjust tunnistada, 
mis õn nende tähtsamad tundemärgid ja kuidas 
need omavahel suhestuvad.5



Kanti rajatud suund arvab jälle, et metafüü
sika õn võimalik vaid transtsendentaalse filosoo
fiana, kirjeldava üritusena, mis ei püüa paljastada 
tegelikkuse enese põhimist ülesehitust, vaid kes
kendub uurima seda raami või skeemi, mille abil 
me tegelikkust mõistame ja teadlikult liigendame. 
Kanti järel õn filosoofid olnud siiski kardinaalselt 
eri meelt selles, kuidas seda skeemi tuleks mõista. 
Paljud õn arvanud, et meie kogemusi võimali
kuks tegevad alusstruktuurid õn universaalsed ja 
muutumatud ning et neid võib leida kogemustest 
enestest. Metafüüsikat mõistetakse sel juhul “sub- 
jektimetafüüsikana” püüdena kujutada inimesele 
olemuslikku tegelikkuse kogemise ja maailmas 
tegutsemise viisi. Osa Kanti järginud filosoofi
dest õn samas rõhutanud mõtlemise ja kogemuse 
dünaamilist ja ajaloolist olemust. Nad õn ajaloost 
esile tõstnud erinevaid ontoloogilisi kordi ja ana
lüüsinud neis toimunud muutusi. Foucault’ täna
päeva ontoloogiat tuleb lugeda selle traditsiooni 
osaks. Mõte tänapäeva ontoloogiast sisaldab aru
saama sellest, et need aluseks olevad liigendused, 
mille kaudu me kujutame maailma, moodustu
vad ajalooliselt muutuvates praktikates. Täna
päeva ontoloogia õn eriline, sest see eraldab meid 
teistest ajastutest.

Kantile järgnenud filosoofidest õn Martin 
Heidegger (1889-1976) kindlasti tuntuim 
metafüüsika ajaloo üle juurelnud mõtleja. Käsi
tust ontoloogia ajaloolisusest võibki jälgida 
Foucault st kuni Ffeideggerini. Näiteks oma kir
jutises “Maailmapildi aeg” näitab Fleidegger, et 
igal ajastul õn oma eriline ontoloogia, mis kuju
tab tegelikkuse paljastumise viisi. Heideggeri 
sõnutsi: “Iga ajastu toetub metafüüsikale, kuna 
metafüüsika tõlgendab olevat ja tõde teatud 
viisil, mis annab igale ajastule sellele iseloo
muliku kuju” (Fleidegger 2000, 8). Selleks, et 
võiksime mõista teatud ajastule tüüpilisi tegut
semise ja mõtlemise viise, peame me mõistma 
neid määratlevat ja neid võimalikuks muutvat 
metafüüsilist alust. “Metafüüsika poolt loodud 
alus valitseb üleni kõiki teatud ajastule omaseid 
nähtusi. Teisalt eeldab nende nähtuste käsitle

mine võimalust tunnistada neis nende meta
füüsilist alust” (samas, 8).

Fleideggeri järgi määrab tehnoloogia meie 
tänapäeva valitsevat metafüüsikat. Esitades 
küsimust tehnoloogiast, ei määra Heidegger 
seega meile uurimiseks erinevaid seadmeid 
ega masinaid, veel vähem kõplaid ega aatomi
elektrijaamu. Küsimus puudutab eelkõige meie 
suhet ümbritsevasse maailma, seda, kuidas 
maailm avaneb või ilmneb meile tehnika kaudu. 
Heideggeri järgi valitseb tehnika meie suhet ole
vasse - kõigesse, mis õn. Ontoloogia ajaloolisu
sest tuleneb, et see viis, kuidas me tehnoloogia 
kaudu suhestume ümbritseva maailmaga, õn 
muutunud. Seda mõtet võib väljendada liht
salt tõdedes, et meie maailm, mida valitseb 
modernne tehnoloogia, õn teistsugune kui näi
teks antiik-kreeklaste maailm. Sellele vaatamata 
ei ole see mõte oma olemuselt kerge ega lihtne. 
See ei tähenda ainult seda, et meie maailm koos
neb erinevatest esemetest - autodest ja lennu
kitest - või et me riietume ja käitume erineval 
moel - räägime mobiiltelefoniga ja näitame 
grafoprojektori kilesid. See tähendab põhiliselt 
seda, et meie maailma tähendus või mõte moo
dustub erineval moel. Heideggeri järgi õn tähtis 
mõista, et inimene elab tähenduslikus maailmas, 
kus kõik õn tema suhtes tähenduslik. Meie suhe 
maailma moodustub alati tähenduste kaudu. 
Sellepärast õn esemed meie ümber erineval 
moel kui antiik-Kreekas, sõltumata sellest, mis 
need õn. Nende olemine õn teistsugune, kuna 
nende tähendus või mõte õn erinev. Modernne 
tehnoloogia Heideggeri tähenduses ei tähenda 
seega aatomielektrijaamu ega mobiiltelefone, 
vaid see määrab seda viisi, kuidas maailm õn 
sellisel ajastul, kui meil õn aatomielektrijaamad 
ja mobiiltelefonid.6

Lihtsustades võib seega öelda, et metafüü
sika või ajalooline ontoloogia kujutab Foucault’ 
ja Heideggeri järgi seda tavaliselt välja ütle
mata taustaarusaama või skeemi, mille põhjal 
maailma kogetakse teatavana.7 Foucault uurib 
selles mõttes ajaloolist ontoloogiat, kujutades



oma teostes neid ajalooliselt muutuvaid viise, 
mille kaudu liigendub teadmine maailmast. 
Tema uurimused puudutavad eriti inimtea- 
dusi ja nendega seotud võimupraktikaid. Tea
duslikud praktikad toodavad tegelikkust, luues 
näiteks uusi viise inimeste liigitamiseks. Need 
ei sünnita mitte ainult uusi mõisteid, vaid kä 
uusi identiteete, kogemusi ja käitumisviise. 
Foucault’ ehk tuntuimad näited õn kurjategija 
ja homoseksuaal. Modernsete inimteadustega 
koos sündis uus uurimisobjekt “seksuaalsus”, 
mida mõisteti kui inimese identiteedi ja käitu
mise põhilist seletajat. Kuigi tänapäeval meie 
poolt homoseksuaalseks nimetatud käitumis
viise oli muidugi olnud enne 19. sajandit, tootis 
homoseksuaalse identiteedi alles teatavat laadi 
teadusliku mõtlemise ja klassifitseerimise sünd. 
See identiteet tähendas nende käitumisviiside 
medikaliseerimist ja kriminaliseerimist, kuid 
see sünnitas kä uusi enesemõistmise viise ja see
läbi uut laadi käitumist.8

Vastavalt sünnitavad tänased inimteadused 
ja rahvastiku valitsemispraktikad pidevalt uusi 
identiteete, näiteks üksikhooldaja või ADHD- 
lapse identiteedi, mille abil me seletame endi 
ja teiste käitumist ning kujutame oma tege
vust uuel moel. Uued inimliku tegelikkuse 
kujutamise ja seletamise viisid loovad sel moel 
sedasama tegelikkust. Need piiritlevad meie toi
mimise, mõtlemise ja üldse olemise võimalusi. 
Seetõttu õn Foucault’ tänapäeva ontoloogia kä 
meie endi ontoloogia. See uurib seda, kuidas 
meie nimetamis- ja liigitamispraktikad ning 
mõisted toodavad tegelikkust, mõjutades seda, 
mis eksisteerib. Nõnda selgitab see kä neid tin
gimusi, millest teatud ajal õn võimalik rääkida, 
mida õn võimalik uurida ja mida üldse õn või
malik näha. See õn ajalooline ontoloogia selles 
suhtes, et see uurib, kuidas teatud asjade olemine 
saab ajaloo kulgedes võimalikuks.9

Ontoloogiline kord, millele tuginevad 
meie kogemused ja mõtlemine, moodustub 
Foucault’ järgi ühelt poolt teaduslikest diskur- 
sustest ja teisalt nendega lahutamatult seotud

võimupraktikatest.10 Foucault’ ajalooline onto
loogia õn tõlgendatav mingisuguse võrgustike 
ontoloogiana: taustaarusaam, mis piiritleb tegut
semise ja mõtlemise võimalikud viisid, moodus
tub võrgustiku kombel üksteisega osaliselt kat
tuvatest praktikatest.11 Ontoloogia ei moodustu 
seega mingitest algsetest metafüüsilistest põhi
mõtetest, mille põhjal alles muutuksid võimali
kuks individuaalsed praktikad. Eksisteerib vaid 
keerukas võrgustik teaduslikest, tehnoloogilistest, 
administratiivsetest ja majanduslikest suhetest ja 
protsessidest, mis ei moodusta ühtset või suletud 
süsteemi.12

Sageli saadakse aru, et Foucault loobub filo
soofiast kui millestki, mida mõistetakse meie 
mõtlemist määratlevate taustaeelduste või 
alternatiivide uurimisena ja keskendub selle 
asemel empiiriliste eriteaduste küsimustele. 
Ajaloolise ontoloogia asemel oleksid ta uuri
mused seega lihtsalt ajaloouurimused või aja
looline sotsioloogia. Selline tõlgendus õn siiski 
ekslik. Kuigi ajalooline ontoloogia ei kujutagi 
erilist tegelikkuse tasandit kusagil empiiriliste 
praktikate taga, tuleb seda siiski mõista erilise 
vaatenurgana nendele praktikatele. See püüab 
paljastada nende tingimusi ja arusaadavuse 
struktuure. See vahetegemine kahe erineva 
vaatenurga või uurimisvõtte vahel meenutab 
fenomenoloogilist vahetegemist transtsenden
taalse ja loomuliku hoiaku vahel. Loomuliku 
hoiaku puhul uurime seda, mis paljastub meile 
meie kogemuses, samas kui transtsendentaalse 
uurimishoiaku puhul jälle küsime, mis muudab 
meie kogemused võimalikuks.13 Oluline erine
vus fenomenoloogiast tuleneb siiski sellest, et 
Foucault’ järgi neid ontoloogilisi struktuure, 
mis kujundavad meie kogemusi tegelikkusest ja 
mida me püüame filosoofias paljastada, ei saa 
leiduda kogemusest enesest ega vaatlevast tead
vusest, vaid ajalooliselt muutuvatest keelelistest 
praktikatest.14

Pinget tänapäeva ja ontoloogia vahel võib 
seega pidada kä pingeks empiirilise ja trans
tsendentaalse või eriteaduste ja filosoofia



vahel. Uurimus ontoloogiast või üldisemalt 
metafüüsikast õn järsult eristanud filosoofia eri
teadustest. Foucault’ mõte tänapäeva ontoloo
giast õn püüd vähendada empiirilise ja trans
tsendentaalse vahelist kuristikku, ilma et filo
soofiat taandataks eriteadustele. Iseloomustades 
oma viimastes kirjutistes filosoofiat tänapäeva 
ontoloogiana, rõhutab Foucault seega filosoo
fia erilisust ja tähendust eriteaduste suhtes. See 
tähendus ei põhine filosoofia võimel paljastada 
igavesi tõdesid, vaid võimel küsida fundamen
taalseid, kriitilisi küsimusi.

Kuigi filosoofiline uurimus tänapäeva onto
loogiana ei saagi paljastada tegelikkuse põhimist 
struktuuri, mis arvatakse olevat igavene ja muu
tumatu, võib see siiski selgitada meile midagi 
olemuslikult erinevat kui eriteadus: ontoloogilisi 
struktuure, mis liigendavad meie tegutsemise ja 
tegelikkuse mõistmise viise. Need ontoloogili- 
sed struktuurid moodustavad eriteaduste mär
kamatu aluse selliselt, et neid tuleb lihtsalt akt
septeerida, et uurimust saaks vähemalt alustada. 
Näiteks uurimus naiste positsiooni muutustest 
sõjajärgses Soomes ei saa kä seetõttu kesken
duda “naise” kategooria problematiseerimisele, 
et see oleks väga kriitiline selle kategooria loo
mulikkuse suhtes.

Tänapäeva ontoloogiana mõistetud filo
soofia püüab seega paljastada meie mõtlemise 
teadvustamata taustaoletusi ja mõistelisi liigen- 
dusi. See õn seega kä mõisteanalüüs, aga mitte 
selline, millega suures osas tegeleb analüütiline 
filosoofia. See analüüsib mõisteid, liigendusi ja 
mõtlemismudeleid nende ajaloolise tekkimise 
ja arengu kaudu. See uurib kä nende seoseid 
ja mõjusid võimusuhetes. See analüüs kasutab 
seega ära ajalugu, aga see ei ole ajaloouurimus.15 
Ajaloouurimus õn pigem vaid üks selle võima
likest meetoditest.

Naasmine imestuse juurde. Ajaloolise onto
loogia ideed arutades tõuseb keskseks küsimus 
meetodist. Nimelt, kui võtame omaks, et meie 
mõtlemist ja kogemusi määravad struktuurid 
õn suures osas teadvustamatud nende raames

tegutsevate ja mõtlevate indiviidide jaoks, võib 
õigustatult küsida, milliste eriliste võimetega õn 
filosoof enda arvates varustatud, kui ta suudab 
need paljastada. Ajaloolise ontoloogia idee 
tähendab ühelt poolt, et ontoloogilised struk
tuurid piiravad meie mõtlemist ja tegutsemist, 
ja teisalt, et võime vähemalt teatud määral vaba
neda nendest struktuuridest sel moel, et võime 
neist aru saada ja neid kujutada. Kuidas saame 
kujutada oma mõtlemises seda, mis muudab 
selle mõtlemise võimalikuks? Kuidas saame 
asetuda väljapoole meie mõtlemist määratle
vaid tingimusi?

Nende küsimuste kaudu tuleme siiski 
tagasi imestamise ja selle vältimatuse juurde 
filosoofias. Et saada vabaks valitsevatest mõt
lemisviisidest ja uurida neid piiravaid tausta- 
arusaamu, vajab filosoof mingisugust kriitilist 
distantsi nende suhtes. Ühelt poolt peab filo
soof neid mõistma, aga teisalt peab ta suutma 
kahtluse alla seada nende iseenesestmõisteta- 
vust. Isegi kui meie filosoofiline mõtlemine ei 
algakski seega puhtast imestamisest, vaid hoo
lest, õn mingisugune imestamine siiski sellele 
meetodile vältimatu, et meie algupärane hool 
võiks saada filosoofilise mõtlemise kuju.16

Foucault’ ettevõtmise põhjal tuleb mõelda, 
et tema meetod tänapäeva ontoloogia uurimi
seks õn ajalugu. Selleks, et saaksime mõelda 
oma tänapäeva küsimustele ja probleemidele 
filosoofiliselt, peame me mõistma nende aja
lugu.17 Ühelt poolt Foucault püüabki just 
näidata tänaste praktikate ja nähtuste ajaloo
lisust: kuidas õn näiteks arenenud meie kur
jategijate karistamise või vaimuhaigete eest 
hoolitsemise viisid? See sünniajaloo kaardis
tamine püüab selgitada, milliste mõtlemis
viiside, võimusuhete ja arengukäikude kaudu 
õn jõutud tänaste praktikateni ja kuidas meie 
tänapäev õn sel moel ajalooliselt kujunenud. 
Selles ülesandes ei erine selle eesmärgid sugugi 
ajaloo uurimisest.

Teisalt toimib minevik kä teistsugustest 
viisidest mõtlemise mudelina ja need viisid



muudavad võimalikuks meie tänapäeva 
ontoloogia kujutamise erinevusena. Selles 
suhtes meenutab Foucault’ ettevõtmine jälle 
Heideggeri ja filosoofilist hermeneutikat. 
Heidegger kirjutab, et arutades tänapäeva üle, 
küsime selle maailmapildi, selle metafüüsilise 
aluse kohta. Me suudame kujutada seda viisil, 
mis tõuseb esile keskaja ja antiigi maailmapil
tide poolt moodustatud taustast (Heidegger 
1950, 81). Arvatakse, et meie tänapäevase 
mõtlemise märkamatuks jäävad struktuurid 
võivad muutuda nähtavaks, kui neid võrrel
dakse mineviku teistsuguste mõtlemisviisi
dega. Filosoofilise hermeneutika järgi õn meil 
võimalik tunnistada oma eelarvamusi, pannes 
need proovile ajaloolise uurimise objektist 
avaneva teisesuse kaudu. Ajaloolised tekstid 
õn tähtis võrdluspunkt, kuna need õn olnud 
kaasas, moodustamas meie tänapäevast mõt
lemist. Oleme traditsiooni kaudu seotud neis 
väljendatud asjadega. Samal ajal õn need siiski 
kä võõrad ja me suudame seetõttu imestada 
mineviku mõtlemis- ja tegutsemisviiside üle. 
Minevik õn teistsugune kui meie oma aeg ja 
see muudab võimalikuks selle, et võime pee
geldada selles omi mõtlemisviise. Nii võime 
osaliselt paljastada seda taustaarusaama, mis 
liigendab meie praegusi praktikaid. Tradit
sioon toetab meie dialoogi ajalooliste teksti
dega, toimides tuttavuse ja võõruse vahelise 
vaheruumina.18

See hermeneutikas keskne meetod õn sel
gelt taustaks näiteks Foucault’ teoses Les mots 
et choses (1966). Ta alustab oma raamatut 
kirjeldusega argentiina kirjaniku Jorge Louis 
Borgese hiina entsüklopeediast, mille loo
made klassifitseerimise viis paneb ta imesta
valt naerma purskama. Loomad õn jagatud 
näiteks keisrile kuuluvateks, taltsateks, hul
kuvateks koerteks, selles klassifikatsioonis 
sisalduvateks ja eriti peene kaamelikarvadest 
pintsliga joonistatuiks. Kummaline liigitus 
paneb ta küsima meie endi mõtlemise piire, 
seda, kuidas meil õn võimalik mõtelda.

Imestades selle liigituse üle tajume vahe
tult, nagu ühes suures hüppes seda, kuidas 
see lugu, osutades täiesti teistsuguses mõtle
missüsteemis sisalduvale eksootilisele veet
lusele, näitab samas meie endi mõtlemise 
piire, täielikku võimatust niimoodi mõelda. 
(Foucault 1966, xv)

Foucault’ eesmärgiks õn, et tema enda 
ajaloolised kirjeldused toimiksid selles teoses 
Borgese hiina entsüklopeedia moodi: et need 
virgutaksid imestavat lugejat tähele panema 
oma mõtlemise iseenesestmõistetavaks peetud 
struktuure. Näiteks renessansi teadmiste liigita
mise viis tundub tänapäeva lugeja jaoks peaaegu 
sama mõistetamatuna kui Borgese entsüklopee
dia. Foucault esitab loodusteadlase Aldrovandi 
madusid käsitlevat teost Historia serpentum et 
draconum, mis katab lisaks madude anatoomiale, 
toidule ja paljunemisviisidele kä need jumalad, 
kellele madu õn pühendatud, madudega seotud 
ütlemised ja uned ning kä mao-mõiste süno
nüümid ja etümoloogiad (Foucault 1966, 54). 
Me ei suuda enam lapse kombel imestada oma 
mõtlemis- ja tegutsemisviiside üle, kuna meist 
õn saanud selle osa või see õn muutunud meie 
osaks. Imestades selle üle, mis õn teistsugune, 
suudame siiski kujutada oma mõtlemisviisi ja 
oma viisi tegutseda just sel määral, kuivõrd see 
õn teistsugune.

Tänapäeva ontoloogia ei püüa siiski mitte 
ainult imestada ja sedakaudu tegelikkust 
mõista, vaid kä seda tegelikkust muuta või 
vähemalt püüab uurida muutuse võimalik
kust. Selle kriitilise eesmärgiga seostubki täna
päeva ontoloogia võibolla tähtsaim erinevus 
võrreldes traditsioonilise ajaloouurimusega. 
Küsimus muutusest toob meid teise minu 
poolt esile tõstetud problemaatilise mõiste
paari juurde. Feministliku filosoofia vastuolu
lisus põhineb just nimelt sellel, et see tundub 
ühendavat kahesuguseid eesmärke: ühelt poolt 
poliitilise muutuse ja teisalt puhta, teadusliku 
kirjelduse.



Feminism ja filosoofia

Mõte filosoofiast tänapäeva muutmisele 
suunatud tegevusena õn mitmel moel proble
maatiline. Valgustuse mõte sellest, et mõistuse, 
teaduse ja arengu abil õn võimalik lahendada 
inimkonna probleemid ja parandada maa
ilma, õn jõudnud sügavasse kriisi eriti viimase 
sajandi sündmuste valguses. Kontsentratsioo
nilaagreid ja Hiroshima aatomipommi võib 
pidada selle mõistuse kriisi või mõistuse pii
ride paljastumise dramaatilisteks sümboliteks. 
Võime kä Heideggeri kombel pärida meie teh
nilise ja majandusliku ratsionaalsuse tagajär
gede kohta, kui see ähvardab kahjustada meie 
keskkonda ja võtta meie elult mõtte. Hooli
mata mõistuse suurejoonelistest saavutus
test või nende tõttu elab inimkond praegusel 
hetkel keset ajaloo sügavaimat kriisi. Esimest 
korda inimkonna ajaloos ohustab ta edasi
kestmist tema enda tegevus. Filosoofia jaoks 
tähendab see, et rohkem kui kunagi varem 
peame me iseendilt küsima: kui filosoofia 
püüab olla vastuseks selle olukorra poolt põh
justatud murele, mida saab ta siis teha? Kuidas 
võib mõistus või eriti filosoofiline mõtlemine 
muuta maailma?

Ilmselgena tunduv vastuväide mõttele filo
soofiast kui maailmaparandajast tõuseb kohe 
esile kä filosoofia enese piirist. Lisaks sellele, et 
imestamist peetakse sageli filosoofia alguseks, õn 
teiseks selle olemust olulisel moel kujutavaks ja 
selle kohta sageli kasutatud metafooriks rännak. 
Filosoofiline uurimus õn rännak, mille eesmärk 
ei saa lähtehetkel olla veel selge, kuna siis oleks 
rändamine asjatu. Selleks, et edendada mingisu
guseid poliitilisi eesmärke, näiteks naiste võrd
õiguslikkust, peaks filosoofia teadma, millega 
see lõpeb. Filosoofia ei saa esitada küsimust, kui 
ta juba teab vastust, nagu ei saa kä filosoofiline 
uurimus olla vaba kohustustest, kui selle läh
tekohaks õn just poliitiline kohustus.

Imestus olekski siis filosoofiale vältimatu 
teises, põhilisemas tähenduses. Küsimus ei

puudutaks ainult seda, et filosoofia vajab mee
todit, mille abil saab esile tõsta oma mõtlemise 
teadvustamatuid struktuure. Imestus oleks 
vältimatu kä väärtusvabaduse tähenduses. 
Filosoof ei tohiks olla seotud mingite teatud 
väärtustega, selleks et võida esitada neid puu
dutav küsimus. Ta ei tohiks alustada muretse
misega maailma ebaõigluse pärast, kui tema 
eesmärgiks oleks mõista, mis õn ebaõiglus. Ta 
ei saaks vastustada naiste alistamist ja samal 
ajal püüda mõista, mida tähendab alistamine 
või naine ja kuidas toimivad ühiskondlikud 
võimusuhted. Feministlik filosoofia oleks sel 
moel võimatu: filosoofial ei saa olla poliitilist 
eesmärki, ilma et see muutuks kellegi majan
duslikke huve kaitsvaks poliitikaks.

See vastuväide feministliku filosoofia või
malikkuse suhtes eeldab siiski kõigepealt, et 
täielik väärtusvabadus mõtlemises õn üldse 
võimalik. Teiseks eeldab see, et me teame, 
mis õn teadus ja mis õn poliitika, ja et need 
õn meie mõtlemises ja tegevuses selgesti eris
tatavad. Võib siiski nõustuda, et kuigi femi
nistlikku poliitikat ja feministlikku filosoofiat 
ei saa samastada, õn nende lähtekohtadeks 
samasugused püüdlused ja väärtused. See
vastu nende ülesanded ja meetodid eristavad 
neid üksteisest. Feministliku filosoofia läh
tekoht õn valgustusest meile pärandunud ja 
seega ajalooliselt kujunenud väärtustes ini
meste vabadusest, vendlusest ja võrdõiguslik
kusest. Ent kuigi me teame, kust me mõeldes 
alustame oma rännakut, ei tulene sellest, et 
teaksime, millega see lõpeb.

Võib kä mõelda, et feministlikku filosoo
fiat iseloomustab just püüd uurida poliitika 
ja teaduse suhet ning nende teatud määral 
vältimatut ühtepõimumist.19 Selline uurimus 
omakorda õn nimelt tänapäeva ontoloogia: 
selle uurimine, mil viisil meie kultuur liigen
dab praktikaid, eristades näiteks teaduslikku 
uurimust propagandast ja poliitikast. Lõppude 
lõpuks tähendab see selle uurimist, kuidas me 
mõistame tõde ja kuidas tõde toimib meie



eristuste vahendina nii meie teaduslikes kui 
poliitilistes praktikates.

Isegi kui peaksime feministlikku filosoo
fiat eelkõige teaduslikuks, mitte poliitiliseks 
tegevuseks, õn näiteks Michel Foucault’ järgi 
tõe tootmine juba iseenesest seotud võimu
suhetega. Foucault’ mõte teaduse ja võimu 
ühtepõimumisest ei tähenda, et võim “kallu
tab" teadust, kannustades ühtlaadi teadmise 
tootmist ja piirates teistsugust. Püüdeks ei 
ole eristada tõelist teadmist manipuleerimi
sele suunatud ideoloogiast ega selle määrat
lemine, kuidas võim alistab teadmise oma 
kasutusse ja edendab selle abil omi eesmärke. 
Teadmine ja võim õn üksteisega seotud juba 
välja kujunedes ja seetõttu õn neid võimatu 
üksteisest täiesti eraldada. Teadusliku tead
mise tootmine ja selle kuju õn alati seotud 
ajalooliselt muutuvate praktikatega ja võimu- 
võrgustikega. Iga ühiskond arendab omaenda 
praktikad - tõemängud - tõe otsimiseks ja 
toodab tõdesid teatud pädevatena mõistetud 
reeglite abil.20

Foucaulflikust vaatenurgast ei saa femi
nistlik filosoofia olla “puhas” teadus, vaid 
selle ülesandeks õn uurida just teadusliku ja 
poliitilise, teadmise ja võimu kui kä teooria ja 
praktika seoseid eriti sooga seotud küsimuste 
aspektist.21 Feministlik filosoofia peab küsima 
meie soolisustatud liigenduste, praktikate ja 
kogemuste seoste kohta tõemängudega ning 
peab uurima nende ajaloolist kujunemist.

Feministlik filosoofia täna
päeva ontoloogiana

Feministlik filosoofia tänapäeva ontoloo
giana tähendab seega sellist meie mõtlemisel ja 
tegutsemisel põhinevate liigenduste uurimist, 
mille keskmes õn kriitiline eesmärk: see õn krii
tiline praktika, mis pöördub uurima meie endi 
mõtlemise ja tegutsemise aluseid eesmärgiga 
lammutada alistavad võimusuhted.

Tuleb siiski edasi küsida, kuidas õnnestub 
sellisel filosoofilisel uurimusel toimida oma
laadse ühiskondliku kriitikuna? Milline võiks 
olla selle roll sugudevaheliste suhetega seotud 
ebaõigluse parandamises? Millises tähendu
ses õn sugu üldse ontoloogiline küsimus? Kas 
sugudevahelise ebavõrdsuse kritiseerimine ja 
parandamine ei kuulu hoopis seadusetegijatele 
või eetikat ja ühiskonda uurivale praktilisele 
filosoofiale, mitte ontoloogidele?

Sageli rõhutabki feministlik filosoofia tead
likult oma küsimuste praktikalähedust ja püüab 
vältida metafüüsikat. Nagu kirjutab metafüüsi
kat uurinud ameerika filosoof Sally Haslanger 
(2000, 17), õn akadeemiline feminism suures 
osas pidanud metafüüsikat küsitavaks intellek
tuaalseks projektiks, mis õn vähemalt tähen
duseta, ent eeldatavasti veel midagi halvemat. 
Feministlikud teoreetikud õn erinevatelt teoree- 
tilistelt lähtekohtadelt näidanud, et hoides ülal 
muutumatut ja hierarhilist olemise struktuuri, 
toetab ontoloogia alistavaid poliitilisi ideoloo
giaid. Alistavad poliitilised süsteemid õigusta
vad oma toiminguid, rajades end tegelikkuse 
õigele, tõekorrale. Sel moel need kä välistavad 
ja muudavad juba eelnevalt võimatuks kujutada 
ette alternatiivseid poliitilisi kordi.

Ometi pakub käsitus metafüüsikast täna
päeva ontoloogiana erilise viisi käsitleda 
feministlike püüdluste suhet metafüüsikasse. 
Feministlik filosoofia ei saa lihtsalt keelduda 
arutlemast metafüüsiliste küsimuste üle. Kui 
nõustume sellega, et metafüüsika õn kirjeldus 
nendest aluseks olevatest struktuuridest, mille 
põhjal tegelikkus võtab kuju, siis moodustab see 
kä raamistiku, mille sees muutub võimalikuks 
feministlik mõtlemine. See tähendab, et meta
füüsika moodustab keskse piiri meie võimalus
tele lammutada alistavaid praktikaid ja kujutada 
ning luua neile alternatiive. Seetõttu peab femi
nistlik teooria uurima metafüüsilisi küsimusi, 
mitte neid vältima. Ta peab püüdma mõista 
meie tänapäeva alistavaid ontoloogilisi struk
tuure, aga kä looma uutmoodi ontoloogiat.



Mõte uutmoodi ontoloogia loomisest õn 
siiski ääretult keerukas. See eeldab minu arvates 
kaht filosoofilist sammu. Esmalt eeldab see, et 
suudame mõista ja kujutada oma tänapäevast 
mõtlemist ja tegutsemist liigendavat ontoloo- 
gilist korda. Teiseks peame me suutma näidata, 
et see ontoloogia ei ole muutumatu ega välti
matu mingis absoluutses tähenduses. Need kaks 
sammu muudab võimalikuks Foucault’ poolt 
kujutatud projekt tänapäeva ontoloogiast. Alles 
kolmandaks õn meil võimalik püüda kujutada 
sellele alternatiive, teiste sõnadega luua uusi 
mõisteid, liigendusi ja mõtlemismudeleid, mis 
kujundavad ümbritsevat kultuuri koosmõjus 
meie kogemuste ja praktikatega.

(1) Esimene samm tähendab seega, et teeme 
selgeks need sageli teadvustamata ja välja ütle
mata taustaarusaamad, mis toetavad meie valit
sevaid praktikaid. Nii kaua kui need püsivad 
meie jaoks nähtamatutena, õn meil võimatu 
neile hinnangut anda või isegi pidada mõtte
kaks nende uurimist või kriitilist käsitlemist. 
Filosoofiline selgitus meie praktikate artikulee
rimata ratsionaalsusest ja väärtustaustast teeb 
võimalikuks nende kriitilise hindamise ja püüd
lused mõelda neile alternatiive.

Üks feministliku filosoofia kesksetest aru
saamadest õn olnud see, et pelgalt formaalsed, 
juriidilised muutused sugude õigustes ja või
malustes muudavad meie ühiskonna tegelik
kust sageli vaid vähe. Isegi kui mehed ja naised 
käituksid täpselt samal viisil, sooritaksid samu 
ülesandeid ja täidaksid samu kohustusi, ei 
pruugiks nende tegevustele liidetud kultuu
rilised tähendused sugugi muutuda. Nende 
tegevusi liigendav ontoloogiline kord võib siiski 
püsida muutumatuna. Heaks näiteks selle kohta 
õn hiljutine arutlus selle üle, mis juhtub siis, kui 
naiste haridustase ületab meeste haridustaseme. 
Üha suurem osa kõrget haridust nõudvatest 
ühiskondlikest ülesannetest jääb tulevikus nais
tele: suurem osa näiteks arstidest, advokaati
dest ja teadlastest saavad olema naised.22 Selle

asemel, et ühiskondlikud eesõigused siirduksid 
sedamööda naistele, õn hoopis juhtunud nii, 
et kõrget haridust väärtustatakse ühiskonnas 
endisest vähem ning et naiste poolt dominee
rivaks muutunud alade palgaareng õn aeglus
tunud. Sõltumata sellest, milliseid ülesandeid 
naised sooritavad, peetakse neid jätkuvalt “nai
selikeks” ja seega vähemväärtuslikeks: neid pee
takse tähtsusetumateks ja vähem tõelisi oskusi 
nõudvateks.

Pelgalt formaalsest võrdõiguslikkusest seega 
ei piisa, kui me ei suuda kahtluse alla seada ja 
muuta neid kultuurilisi ja keelelisi liigendusi, 
seda ajaloolist ontoloogiat, mille kaudu saavad 
me teod tähenduse ja väärtuse. Näiteks Luce 
Irigaray ongi seetõttu rõhutanud, et küsimus 
soolisest erinevusest õn eelkõige ontoloogiline 
küsimus. See määratleb kogu meie tegelikkuse 
kujutamise ja liigendamise viisi. Lääne filosoo
fia ajalugu lugedes ja lammutades õn Irigaray 
püüdnud näidata, kuidas sooline erinevus 
läbistab meie mõtlemise korra ja õn seega fun
damentaalselt liitunud meie keelega, mõistetega 
ja väärtustega.23

Kuigi Irigaray’d õn sageli süüdistatud 
essentsialismis,24 ei vii soolise erinevuse käsit
lemine ontoloogilise erinevusena essentsialismi 
siis, kui mõtleme sellest ajaloolise ontoloogia 
kontekstis.23 Sugu ei ole muutumatu ega univer
saalne olemus, vaid see õn ajalooliselt muutuv 
ja seega dünaamiline liigendus. Nii meie viis 
mõista ja kogeda identiteete mees ja naine kui 
kä nende suhe teineteisesse õn ajalooliselt välja 
kujunenud: tänapäeval liigendatakse sooline 
erinevus üldiselt näiteks geneetiliseks erinevu
seks ja sooline identiteet psühholoogilise mina 
osaks. Need mõisted õn sõltuvad teatud ajaloo
lisest arengust ja seetõttu võib ajaloo uurimine 
olla oluline nende mõistmiseks.

(2) Esimene samm tänapäeva ontoloo
giana mõistetud feministlikus filosoofias oli 
seega meie mõtlemist liigendavate soolisustatud 
struktuuride ja hierarhiate paljastamine ja uuri



mine. See ülesanne õn seotud teise sammuga, 
milleks õn püüd näidata, et need struktuurid 
ei ole vältimatud, ja avada sedakaudu võimalus 
neid muuta. Tänapäeva ontoloogiat eristabki 
puhtalt ajaloolisest uurimusest selles sisalduv 
võimalus kujundada alternatiivseid mõtlemis
viise ja muutust korda saata. Foucault kirjutas 
oma filosoofilisest tööst, et selle “ülesandeks 
oli saada teada, mil määral püüd mõtelda oma 
ajaloo üle võib vabastada mõtlemise sellest, 
mida see salamisi mõtleb, ning anda talle või
malus teisiti mõtelda” (Foucault 1998,121).

Tänapäeva ontoloogia püüab paljastada 
meie liigenduste, mõtlemismallide ja kogemuste 
ajaloolisust, selleks et näidata, kuidas meie poolt 
iseenesestmõistetavaks peetud praktikad õn 
ajaloo tulemus ja võivad seega olla kä teisiti. 
Selle keskne püüd õn avada võimalus kujutada 
alternatiive, kaotades selle unustuse, mis liitub 
valitsevate praktikate algupäraga. See toimib 
kriitikana, näidates, kuidas teatud ontoloogi- 
lised korrad õn peitnud oma ajaloolisuse ning 
paistnud vältimatute ja küsitamatutena.

Näiteks Genevieve Lloyd (1984) õn näida
nud oma filosoofia ajaloo uurimustes, kuidas 
üldkehtivana mõistetud filosoofiline mõistuse 
ideaal õn ajalooliselt kujunenud partikulaarse
tes kultuurilistes praktikates. Tema keskne väide 
õn, et meie filosoofilised käsitused mõistusest 
õn seega seotud kultuuriliselt määratletud käsi
tustega maskuliinsusest, kuigi nad õn end esi
tanud universaalsete ja vältimatuina. Sooliselt 
neutraalne ja inimsust üldiselt iseloomustav 
ratsionaalsus paljastub tegelikult omadusena, 
mis õn tugevasti seotud maskuliinsusega.

(3) Kui püüame kujutleda konkreetseid 
alternatiive naisi alistavale ontoloogilisele kor
rale, näib meie ajalugu pakkuvat vaid vähe abi.26 
Ehk sel põhjusel ongi feministlikud filosoofid 
pöördunud sageli antropoloogia ja kultuuride 
uurimise poole, püüdes kujutleda alternatiivseid 
soosüsteeme. Ajalugu ei pea seega minu meelest 
olema tänapäeva ontoloogia ainsaks meetodiks,

kui see püüab leida uusi mõtlemise ja tänapäeva 
liigendamise viise. See võib ära kasutada kä 
kirjanduse ja kunsti uurimust, antropoloogiat, 
usuteadust või loodusteadust.

Näiteks Judith Butleri poolt arendatud 
performatiivne sooteooria tugines Ester New- 
toni poolt tehtud antropoloogilisele uurimu
sele drag-esinejatest. Newtoni järgi paljastas 
drag-esitus ühe neist kesksetest mehhanismi
dest, mille kaudu sugu oli sotsiaalselt konst
rueeritud. Drag-sõus konstrueeritakse sugu 
performatiivselt, illusiooni loomisega seesmi
sest, ehtsast soost, mis iseloomustab kä soo 
konstrueerimist igapäevapraktikates (Newton 
1972; Butler 1990, 136-137). Mõte soost kui 
tegemisest, mitte kui olemusest õn avanud uusi 
võimalusi soost mõelda ja selle kaudu elada.

Tänapäeva ontoloogia ei püüa seega olla ei 
antropoloogia ega ajaloo uurimus. Selle eesmärk 
ei ole esmajärjekorras mõista võõrast mõtlemist 
või subkultuuri. See püüab eelkõige mõista 
meid endid, meie mõtlemist, aga kä kujutleda 
selle muutmise võimalusi, pannes kahtluse alla 
selle iseenesestmõistetavused selle jaoks võõra 
mõtlemise kaudu. Nagu kirjutab Foucault, “filo
soofial õn õigus uurida seda, mida võib muuta 
ta enese mõtlemises, katsetades talle endale võõ
rast teadmist” (Foucault 1998,121).

Filosoofia, mõistetuna tänapäeva ontoloo
giana, rõhutab seega filosoofilise lähenemisviisi 
erilisust ja tähtsust. Samal ajal see siiski eitab 
seda, et filosoofia võiks kunagi moodustada 
enesega rahuloleva saarekese ja jääda vaid ise
enese analüüsimise juurde. Et toimida kriitilise 
praktikana, peab see avanema teistele teadusala
dele ja küsima kriitiliselt nende uurimisprojek
tide lähekohtade järele, aga kä kasutama nende 
meetodeid ja tulemusi.

Isegi kui meie mõtlemine algakski hoolest 
ja ahistusest ning see lähtekoht sunniks meid 
küsima just teatud küsimusi ja proovima teata
vat laadi marsruute, kohtame oma reisil peagi 
suuri, aga kä päris traditsioonilisi filosoofi
lisi küsimusi. Feministlik filosoofia tänapäeva



ontoloogiana peab esitama küsimusi tõest, filo
soofia ülesandest ja meie mõtlemise algupärast. 
Feministliku filosoofia poolt ägedalt taotletud 
üleminek abstraktselt konkreetsele, metafüü
siliselt spekulatsioonilt ühiskondlikule tege
likkusele paistab kõike muud kui lihtne. Mõte 
metafüüsikast juba seljataha jäetuna, mahajäe
tud mandrina ei ole sellegi poolest probleemitu. 
Kogu meie rändamisest hoolimata ei soostu too 
vana manner kaduma meie horisondilt.

Soome keelest tõlkinud Eve Annuk
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reduktsiooni lõpule viimine, jaotab fenomenolooge 
veelgi. Reduktsiooni tähendusest fenomenoloogias vt. 
nt. Husserl 1913; Merleau-Ponty 1993; Heinamaa 1996 
ja 2000; Himanka 1999 ja 2001.

17 Käsitust filosoofia ja filosoofia ajaloo orgaanilisest üht
susest seostatakse sageli G. W. F. Hegeli pärandiga. Vt. 
nt. Taylor 1984. Feministliku filosoofia suhtest filosoo
fia ajalooga vt. kä nt. Oksala 8c Werner 2002.

18 Vt. nt. Gadamer 2002.
19 Feministlik epistemoloogia ja teadmisteooria õn pikalt 

ja laialt uurinud küsimusi teaduse seotusest väärtus
tega. Vt. nt. Kristiina Rolini artiklit (2005).

'° Foucault piiritleb ühemõtteliselt oma ajaloolise uuri
muse tõemängudest inimteadusteni. Ta ei esita oma 
arheoloogilisi küsimusi “mis tahes tõemängu suhtes, 
vaid puudutades üksnes sellist, kus subjekt ise õn 
asetatud võimalikuks teadmise objektiks” (Foucault 
2003, 276). Ian Hacking näitabki, et Foucault eristus 
inimteaduste ja loodusteaduste vahel õn oluline, kuna 
vaid inimteadustes õn tõemängud vastasmõjusuhetes 
uurimisobjektidega nii, et need muudavad nende käi
tumist. Vt. nt. Hacking 2002,47-50.

21 Vt. nt. Elizabeth Grosz 1995. Kä Tuija Pulkkinen (2001, 
48) problematiseeris feministliku teooria ja teaduse 
suhet, kirjutades provotseerivalt, et naisuurimus ei ole 
teadus. Tema arvamus õn, et kui teaduse eesmärgiks 
õn maailma järkjärguline paljastumine selle tõelevas- 
tavas olemises, siis paistab naisuurimus kahtlust ära
tavas valguses, kuna see ei ole huvitatud mitte ainult 
asjade tõepärasest kujutamisest, vaid see püüab kä 
maailma muuta. Pulkkinen jõuab siiski Groszi kombel 
seisukohale, et feministlik teooria kuulub meie teadus
liku mõtlemise kogumisse. Mitte seetõttu, et see püüd
leks poliitilistest eesmärkidest sõltumatut, puhast tõde, 
nagu teised teadused, vaid kuna kõik teadused teevad 
poliitikat, politiseerides tõde.

"2 Alates 1980-te teisest poolest õn naised sooritanud 
rohkem ülikoolieksameid kiri mehed. Naiste osakaal 
doktorikraadi saanutest õn samuti kasvanud kiiresti ja 
tänapäeval õn rohkem kui neli kümnest kraaditaotlejast 
naised. Naiste osakaal kõrgema astme koolitust saanud 
tööealisest rahvastikust õn kasvanud pidevalt ja 2002. 
aastal oli see 57 % (Husu 2005a, 32). See koolituse võrdõi
guslikuks muutumine ei ole siiski viinud sinna, et naised 
oleksid tööelus võrdõiguslikud. Kuigi tööealised noored 
naised õn haritumad kui mehed, oli kõrge haridustase

1990-te tööturul noortele meestele tulusam ressurss kui 
naistele (Husu 2005b, 78; Naumanen 2002).

23 Vt. nt. Irigaray 1974, 1996.
24 Vt. nt. Plaza 1978, Fuss 1989.
25 Nt. Tina Chanter (1995) õn näidanud, et kui loeme 

Irigarayd Heideggeri mõtlemise kontekstis, näivad 
süüdistused olemusmõtlemisest vääritimõistmisena. 
Vt. nt. Oksala 2006.

26 Feministlikud ajaloolased õn siiski paljastanud kä mit
meid naiste valitsetud praktikaid ja traditsioone näi
teks maaharimises või majapidamises. Nad õn näida
nud, et naistel õn sageli olnud märgatavalt suurem roll 
paljudes poliitilistes, majanduslikes ja intellektuaalse
tes ettevõtmistes, kui õn näidanud traditsiooniline aja- 
loouurimus. Feministliku ajaloouurimuse kohta vt. nt. 
Bridenthal, Koontz 8c Stuard 1987.

Kirjandus

Bridenthal, Renate; Koontz Claudia; Stuard, Susan (eds.) 
(1987). Becoming Visible: Women in European History. 
Houghton Mifflin, Boston.

Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Routledge, New 
York.

Chanter, Tina (1995). Ethics of Eros. Irigarays Rewriting 
ofthe Philosophers. Routledge, New York.

Dreyfus, Hubert L.; Rabinow, Paul (1982). Michel 
Foucault, Beyond Structuralism and Hermeneutics. The 
Harvester Press, Hernel Hempsted.

Dreyfus, Hubert L. (2003).“Being and Power” Revisited. 
In Alan Milchman, Alan Rosenberg (eds.), Foucault and 
Heidegger, Critical Encounters. University of Minneapo
lis Press, Minneapolis, 30-54.

Eriksson, Kai (2003). Verkostojen ontologiasta ja 
filosofian tehtävästä. niin & näin, 4,73-80.

Foucault, Michel (1966). Les mots et les choses. Une 
archeologie des Sciences humaines. Gallimard, Paris.

Foucault, Michel (1969). L’archeologie du savoir. 
Gallimard, Paris.

Foucault, Michel (1976/1984/1998). Seksuaalisuuden 
historia. Tiedontahto, Nautintojen käyttö, Huoli Itsestä. 
Suom. Kaisa Sivenius. Gaudeamus, Helsinki.

Foucault, Michel (1982). Subject and Power. In Hubert 
L. Dreyfus, Paul Rabinow (eds.), Michel Foucault, Beyond 
Structuralism and Hermeneutics. The Harvester Press, 
Hernel Hempsted, 208-226.



Foucault, Michel (1984). Õn the Genealogy of Ethics: An 
OverView of Work in Progress. In Paul Rabinow (ed.), 
The Foucault Reader. Penguin, London, 340-372.

Foucault, Michel (1984/200la). Qu’est-ce que les 
Lumieres? In Daniel Defert, Fra^ois Ewald (eds.), Dits 
et Merits 1954-1988, II, 1976-1988. Gallimard, Paris, 
1381-1397.

Foucault, Michel (1984/200Ib). Qu’est-ce que les 
Lumieres? In Daniel Defert, Fra^ois Ewald (eds.), Dits 
et Merits 1954—1988, II, 1976—1988. Gallimard, Paris, 
1498-1507.

Foucault, Michel (1984/2003). Maurice Florence: 
Foucault. Suom. Tuomo Tiisala. Tiede 8c edistys 4, 275- 
278.

Fuss, Diana (1989). Essentially Speaking: Feminism, 
Nature & Difference. Routledge, New York.

Gadamer, Hans-Georg (1959/2002). Ymmärtämisen 
kehästä. Suom. Ismo Nikander. niin & näin 3,66-69.

Grosz, Elizabeth (1995). Space, Time, and Perversion: 
Essays õn the Politics ofBodies. Routledge, New York.

Hacking, Ian (2002). Historical Ontology. Flarvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts.

Han, Beatrice (1998). Eontologie manquee de Michel 
Foucault. Millon, Grenoble.

Haslanger, Sally (2000). Feminism in metaphysics: 
Negotiating the natural. In Miranda Fricker, Jennifer 
Hornsby (eds.), The Cambridge Companion to Feminism 
in Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 
107-127.

Heidegger, Martin (1950). Holzwege. Vittorio Kloster- 
man, Frankfurt am Main.

Heidegger, Martin (1954/1994). Tekniikan kysyminen. 
Suom.Vesa Jaaksi. niin & näin 2,31-40.

Heidegger, Martin (1947/2000). Kirje ”humanismista” 
sekä Maailmankuvan aika. Suom. Markku Lehtinen. 
Tutkijaliitto, Helsinki.

Heinämaa, Sara (1996). Ele, tyyli ja sukupuoli. Merleau- 
Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen 
merkitys sukupuolikysymykselle. Gaudeamus, Helsinki.

Heinämaa, Sara (2000). Ihmetys ja rakkaus. Nemo, Hel
sinki.

Himanka, Juha (1999). Reduction in concreto. Two 
readings of the idea of phenomenology. Recherches 
husserliennes, vol. 11, 51-78.

Himanka, Juha (2001). Before and affer the Reduction. 
Journal of the British Society of Phenomenology, vol. 32, 
2, 188-204.

Husserl, Edmund (1930/1950). Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, 
Husserliana, Bänd III. Martinus Nijhoff, Haag.

Irigaray, Luce (1974). Speculum de Vautre femme. Les 
Edition de Minuit, Paris.

Irigaray, Luce (1996). Sukupuolieron etiikka. Suom. Pia 
Sivenius.Gaudeamus, Helsinki.

Irigaray, Luce (1999). Entre Orient et Occident. De la 
singularite ä la communaute. Bernard Grasset, Paris.

Joy, Morny (2002). Divine Love. Dialogues with Luce 
Irigaray. Paragraph 25, 3,189-203.

Lehtonen, Turo-Kimmo (2003). Historiallisesta ontolo- 
giasta. Tiede & Edistys, 1,1-11.

Lloyd, Genevieve (1984/2000). Miehineri järki: 'niies’ ja 
’nainen länsimaisessa filosofiassa. Vastapaino, Tampere.

Loux, Michel J. (1998). Metaphysics. A contemporary 
introduetion. Routledge, London.

Merleau-Ponty, Maurice (1954/1972). Phenomenologie 
de la pereeption. Gallimard, Paris.

Newton, Esther (1972). Mother Camp: Eemale Imperso- 
nators in America. University of Chicago Press, Chicago.

Oksala, Johanna; Werner, Laura (2002). Rakkaus, valta ja 
anteeksianto. Feministisen filosofian suhde länsimaisen 
ajattelun perinteeseen. Tiede & Editys, 4,304-314.

Oksala, Johanna (2005). Foucaidt õn Ereedom. Cam
bridge University Press.

Oksala, Johanna (2005). From Sexual Difference to the 
Way of Breath: Towards Feminist Ontology of Oursel- 
ves. In Ellen Mortensen (ed.), Sex, Breath and Force: The 
Ontology of Sexual Difference. Lexington Books.

Plaza, Monique (1978). ’Phallomorphic Power’ and the 
Psychology of ’Wöman’. Ideology and Consciousness 4, 
4-36.

Pulkkinen, Tuija (2001). Tieteen ja totuuden politiikka 
- feministinen teoria toimii. Naistutkimus 3,48-50.

Rolin, Kristina (2005). Mitä feministinen tietoteoria 
ja tieteenfilosofia ovat? T-ssa Johanna Oksala ja Laura 
Werner (toim.), Feministinen filosofia. Gaudeamus, Hel
sinki, 143-155.

Taylor, Charles (1984). Philosophy and Us history. In 
Rorty, Scheewind, Skinner (ed.), Philosophy in History. 
Essays õn the historiography of philosophy. Cambridge 
University Press, Cambridge, 17-30.

Wallgren, Thomas (1996). The Challenge of Philosophy. 
Beyond Comtemplation and Critical Theory. Väitöskirja. 
Helsingin yliopisto, Filosofian laitos.



Naise (eba)tõde ja le 
feminin: lugedes 
Luce Irigarayd koos 
Friedrich Nietzsche 
ja Martin 
Heideggeriga *

Ellen Mortensen

Ilmunud: Ellen Mortensen, Womans (un)truth and 
le feminin: reading Luce Irigaray with Friedrich 
Nietzsche and Martin Heidegger. - C. Burke, N. Schor, 
M. Whitford (eds.), Engaging with Irigaray, Columbia 
University Press, New York, 1994,211-228.

1 'V oeetilis-filosoofilises töös Friedrich Nietzsche 
I—* mereline kallim (1980) Luce Irigaray mit- 

A_ te ainult ei alusta ulatuslikku rünnakut 
Nietzsche piiratud arusaama vastu naisest, vaid 
seab tõsise kahtluse alla kogu traditsioonilise 
fenomenoloogia.1 Paigutades end strateegiliselt 
Nietzsche kirjutiste avaustesse ja “kuulatades” 
tumma mater-iaalset “aluspõhja”, millele too 
rajab oma filosoofia, toob Irigaray välja selle, 
mis õn tolle kõnes summutatud. Sellest “vai
kusest” saab siis Irigaray jaoks soolise erinevuse 
ehk le feminin i uurimise potentsiaal.

Järgnev käsitlus püüab panna kõlama Mere
lise kallima mõned peamised filosoofilised inter
tekstid, eriti Platoni, Nietzsche ja Heideggeri. 
Järgides Irigaray uitlemisi Nietzsche mõtlemise 
labürindis, uurib see le feminini visandlikku esi
tust Irigaray poolt. Lõpuks püüab see uurimus 
näidata, kuidas Irigaray kasutab ja kritiseerib 
soolise erinevuse otsinguil Martin Heideggeri 
mõtlemist.2

Merelist kallimat võib lugeda kui mõtisklust 
Nietzsche võimu tahte filosoofia üle, mis võib 
Irigaray arvates osutuda viljakaks uute mõttera- 
dade leidmisel soolise erinevuse otsinguks. Kuid 
paljastades Nietzsche ilmse osaluse lääne meta
füüsikas, hoiatab Irigaray Nietzsche loomingut 
dekonstrueerides selle ennatliku ja pinnapealse 
kasutamise eest.

Ma väidan, et Irigaray mõtisklusi Nietzsche 
üle õn valgustav lugeda nihilismi problemaatika 
valguses. Nietzsche määratleb nihilismi kui aja
loolist suundumust, mille käigus “kõrgeimad 
väärtused kaotavad oma väärtuse”.3 See tähen
dab, et inimene õn kaotanud aluspõhja, mil
lele oli rajatud tema moraalne ja mõist(us)lik 
universum. Ta ei saa enam olla kindel “univer
saalse tõe” ja “absoluutse väärtuse” olemasolus. 
Nietzsche vastab sellele õnnetule asjade sei
sule võimu tahte ideega, milles inimene leiab 
kohustuse kujundada omaenda eksistentsi ja 
oma maailma ümbervääristamise akti kaudu.4 
Sellel ümbervääristamisel, mis vääristab ümber 
kõik varasemad väärtused, ei ole universaalset



kehtivust. Kuid Nietzsche ümbervääristav sub
jekt õn saanud võime määratleda iseenda ole
mist kui väärtust, ilma et teda piiraks ükski uni
versaalne (moraalne/epistemoloogiline) seadus. 
Inimene tõmbab tahtlikult omaenda olemise 
piirjoone selle perspektivistliku tajumise kaudu, 
mis õn.

Merelises kallimas osutab Irigaray kaudselt, 
et Nietzsche ümbervääristamine ei ole võime
line väljuma samasuse nõiaringist. Hoolimata 
Nietzsche väitest, et ta õn ületanud opositsioo
nilise metafüüsilise mõtlemise, jääb “naine” 
tema kontsentrilisest vaatepunktist lähtuvalt 
“sellesama teiseks”. “Naisest” kui väärtusest 
mõeldakse sellisena, nagu ta ilmub subjektile ja 
nagu ta kasvatab tema võimu. Irigaray loobub 
sellest Nietzschest-mõjulisest fenomenoloogiast 
ja tema omastavast žestist, sest see eeldab, et see, 
mis ilmub subjektile, moodustab kogu selle ter
viku, mis õn.

Selle asemel toob Irigaray sisse oma aru
saama le feminiinist, millest tuleb mõelda väl
jaspool seda fenomenoloogilist masinavärki. 
Le feminin erineb traditsiooniliselt mõistetud 
olevast, sest ta ei pea ilmuma, selleks et olla. See 
asetab lugeja silmitsi mitme probleemiga, mil
lest kõiki Irigaray ise ei lahenda. Näiteks, kuidas 
pääseb Irigaray ligi le feminin iie, kui see tõepoo
lest ei ilmu? Ja kuidas mõjutab le feminin i nihi
lismi problemaatika?

Käsitlemaks neid küsimusi pöördub Irigaray 
Heideggeri fenomenoloogia radikaliseerimise 
poole,5 mis väidab, et metafüüsika unustab alus
põhja, millele olev toetub. Heidegger väidab, et 
kui Nietzsche eelistab metafüüsika ületamiseks 
ümbervääristamist, tunnustab ta vääristamise 
printsiipi. Nii toimides mõtleb ta olemisest 
oleva kui sellise terminites, seega väärtusena. 
Metafüüsika ületamise asemel ta niisiis kindlus
tab seda.

Irigaray lähedus Heideggeri mõtlemisele 
avaldub ühest küljest selles, et ta võtab üle 
Heideggeri arusaama ontoloogilisest erinevu
sest olemise ja oleva vahel. Irigaray tõlgenduses

õn le feminin mõeldud olemise terminites, see 
tähendab, kui see, mis ilmub teisena, kui see, mis 
ta õn, või kui see, mis õn kinni kaetud. Le feminin 
saab metafüüsilises keeles ilmuda seega vaid 
sellena, mida ta ei ole. Järelikult jääb Nietzsche 
“naine”, mis õn vankumatult kinni metafüüsi
kas, (t)autoloogilise ringi lõksu. Teisest küljest 
aga kritiseerib Irigaray raamatus Õhu unustud 
Heideggeri filosoofilise logos e eelistamise pärast, 
mida ta tõlgendab kui Heideggeri katset päästa 
filosoofia.7

Minu arvates näitab Irigaray Nietzsche-tõl- 
gendus veenvalt ja ilmekalt ära tolle “naise”- 
käsitluse kitsaskohad. Probleemiks õn aga 
Irigaray kõhklemine. Vahel ei suuda ta tabada 
ära nihilismi toimimist ja teeb le feminin ist see
tõttu ümbervääristatud väärtuse. Neil juhtudel 
langeb Irigaray samasse lõksu nagu Nietzsche ja 
tajub le feminin i selle tulemusena veel ühe ole
vana. Kuid kui ta läheneb le feminin Ue ontoloo- 
giliselt, juhib ta tähelepanu olemise küsimusele 
ja neil juhtudel õn lefemininii potentsiaal “rää
kida” erinevust.

i
Raamatus Sealpool head ja kurja käsitleb 

Nietzsche naise ja tõe küsimust ja väidab, et “nai
sele pole algusest peale midagi võõramat, vas
takamat ja vaenulikumat kui tõde - tema suur 
kunst õn vale, tema tähtsaim mure õn näivus ja 
ilu.”8 Kui Irigaray tsiteerib seda lauset “Loorita
tud huulte” avalõigus, vaidleb ta tuliselt vastu 
Nietzsche märkuse põhilisele eeldusele, nimelt 
et “naisele pole algusest peale midagi võõramat 
... kui tõde.” Irigaray jaoks ei ole vale, näivus ja 
ilu tõele võõrad, vaid sellele õieti omased. Nende 
ühine nimetaja õn opositsiooniline loogika, mis 
loob sellised vastandpaarid: tõde/vale, reaalsus/ 
näivus, ilu/ebatäiuslikkus jne. Erinevuse asemel 
räägivad need paarid pigem samasusest; erine
vus mõistetuna binaarse opositsioonina ei saa 
kunagi rääkida erinevusest. Üks mõistetest õn 
vastandlik, aga siiski määratud ära samasuse



loogika poolt, sest üht mõistet eelistatakse alati 
teisele. Ja püüdes kindlustada selle mõiste sobi
vust ja terviklikkust, tuuakse sisse vastandlik 
mõiste, selleks et eristada esimest sellest, mida ta 
ei ole. Seda, mis oleks tõest erinev ja talle võõras, 
tuleb otsida “mujalt”. Kuid Nietzsche tõe-“öko- 
noomias” õn see (soolise) erinevuse võimalus 
unustatud.

Dekonstrueerides mitmeid naisekujutusi 
Nietzsche loomingus paljastab Irigaray tema 
seotuse lääne metafüüsikaga, kuigi Nietzsche 
püüab seda ületada. Osutades Nietzsche seotu
sele platonliku mimesisega, näitab Irigaray, et 
Nietzsche arusaam naisest jääb Echo ja Narcis- 
suse paradigma piiridesse,9 kus Echot ei suudeta 
näha muu kui Narcissuse teisikuna. Kaja funkt
sioon Ovidiuse mütoloogilises poeemis õn saata 
Narcissuse enesepeegeldust, kaunistada ja avada 
tema eneserepresentatsiooni, säilitades seejuu
res pildi terviklikkuse. Selles mõttes tagab naise 
naiselikkus, määratletuna nartsissistliku echo- 
-noomia terminites, mimeetilise masinavärgi 
sujuva toimimise.

Filosoofilises tõediskursuses alates Plato
nist õn naisest tehtud kõige eksliku ja võltsi 
kehastus, mis õn aga sellest hoolimata ilus nagu 
Trooja Helena. Platoni jaoks õn naise ebatäius
likkuse põhjuseks tema lähedus materiaalsuse 
ja meelelisusega, kusjuures mehe enesepilt, mis 
õn loodud eidose printsiibi kui ideelise/ideaalse 
tõekujundi raames, seletab tema sugulust täiu
sega.

Ümberpööratult, naise ilu eksisteerib Nietz
sche jaoks selle materiaalses ebatäiuslikkuses 
ja näitlikustab sellisena tõele vastanduva illu
siooni kõrgemat printsiipi. Aga naiselikkus õn 
siiski vajalik element selle ökonoomia toimimi
seks. Irigaray väidab, et naise naiselikkus õn nii 
Nietzsche kui Platoni puhul juba alati masku
liinse tõeökonoomia negatiivne vastandpaar. 
Jutuks olnud aforism raamatust Sealpool head 
ja kurja püüabki õigupoolest naeruvääristada 
naise katset “leida end” teadusliku tõediskur- 
suse raames, mida Nietzsche nii väga põlgab.

Kui Nietzsche väidab, et “naisele pole midagi 
võõramat kui tõde”, tuleb seda väidet mõista 
seoses seisukohaga, mis tal õn tõe suhtes.

Nietzsche näeb teatud protsessi “Eksituse 
Ajaloos”, mida võib tõlgendada sünonüüm
sena “Lääne metafüüsika Ajalooga”. Rünnates 
platonismi ja kristlust ning neile ühist “tõelise 
maailma” taotlust, mida õn võimalik saavu
tada targa/vaga inimese vooruslike püüdluste 
kaudu, postuleerib ta raamatus Puuslikehäma- 
rus: “Selle idee progress: see muutub peene
maks, kahemõttelisemaks, arusaamatumaks - 
see muutub naiseks, see muutub kristlikuks.”10 
Nietzsche osutab selle avaldusega, et kui eksi
tusest saab naudingu “tõde” siis “ideest” saab 
“naine”. Seega seab ta ühte ritta eksituse, naise 
ja kristliku. Kui Nietzsche paigutab ümber 
naise “idee”, õn see pelgalt muutus ühelt rep- 
resentatsiooniväljalt teisele. Platoni skeemis 
tuleb “igavest naiselikku” alavääristada tema 
algupärase seotuse tõttu ajaliku ja meelelise 
loodusega. Nietzsche muudab selle repre
sentatsiooni “erineva” idee võimaluseks, mis 
oleks uueks (kunstilise) jõu allikaks, säilita
des mälestuse Dionysosest. Just nii tõlgendab 
Irigaray Nietzsche naise ja kristliku kõrvu
tust. Nihilismi tulekuga muutub subjektsus 
perspektivistlikuks ja tõel ei ole selle tulemu
sena enam universaalset kehtivuset. “Idee” 
muutub igavesest tõest “naiseks” tähistades 
võimu tahte kui kunsti jaatust kogu selle fik
tiivses hiilguses. Nietzsche skeemis õn kunst 
rohkem väärt kui tõde. Järelikult, kui ta seostab 
naise kunstiga, õn naine rohkem väärt kui tõde. 
Nietzsche jaoks kehastab ta simulaakrumit, 
illusiooni ja kõike seda, mida ta peab võõraks 
sedasorti mõistuslikule loogikale.

Kui naine püüab end ja teisi sokraatiliselt 
valgustada enda suhtes, õn tema katse sama 
kasutu ja nihilistlik kui Nietzsche poolt tihti 
naeruvääristatud pedantse teadlase oma. 
Samuti, kui naine “teeb filosoofi näo” muutub 
ta kergesti Nietzsche iroonilise pilgu sihtmär
giks. Tema seisukoht seab seega kahtluse alla



naise võime tegelikult tahta teda puudutavat 
valgustust. Kui naine õn truu oma “ebatõelisele” 
minale (mis õn muidugi iseenesest paradoks), 
siis ei saa ta mingil juhul soovida enda ja teiste 
valgustamist tema enda suhtes. Vastavalt talle 
omistatud funktsioonile mimeetilises ökonoo
mias õn naine pidanud selleks, et see paradigma 
püsti püsiks, võtma omaks eba-tõe identiteedi. 
Sellisena ei saa tema identiteet hakkama (sen 
passer) valeta, mida ta ise kehastavat, selleks et 
esineda (passer pour) sellesama teisena.

Irigaray väitel unustame me pidevalt, 
et need tähendused ei räägi naise (sooli
sest) erinevusest, vaid tulenevad filosoofili
sest konstruktsioonist, mis õn pannud tema 
(potentsiaalse) olemise etteantud positsiooni 
paradigmas, mis ei salli (soolist) erinevust. Iri
garay arvates õn järelikult vähe kasu sellest, et 
Nietzsche vääristab ümber naise materiaalsuse 
ja tõstab selle kaudu tema väidetava suguluse 
valetamise (vastandatuna tõele), näivuse (vas
tandatuna platonlikule reaalsusele) ja iluga 
(vastandatuna inetusele/ebatäiusele) seega 
võimu tahte kui kunsti printsiibiks.

Koomilise efektiga, mida Nietzsche naise tea
duslikke taotusi naeruvääristades taotleb, üritab 
ta muidugi õõnestada feministliku liikumise 
aluseid. Sarnaselt paljudele võrdsete õiguste eest 
võitlevatele liikumistele nägid tema aja feminis
tid valgustuses õigustust oma nõudmistele. Nii 
viitab Nietzsche pilkavalt nende propaganda 
kantiaanlikule tahule:

Naine tahab iseseisvaks saada - ja selleks 
hakkab ta valgustama mehi selles osas, mis 
õn “naine iseeneses” - see õn Euroopa üldise 
inetustumise üks kõige hullematest edusam
mudest. Sest millele peaksid need naiste tea
duslikkuse ja enesepaljastuse katsed valgust 
heitma!11

Just nende tähelepanekute valguses tuleb 
tõlgendada järgmist väljakutsuvat ja iroonilist 
väidet: “ja ma arvan, et see õn tõeline naiste -

sõber, kes täna naistele vastab: mulier taceat de 
mulierel [naised peaksid naistest vaikima].”12

Nietzsche näeb naisi metafüüsika eksitu
sena, sellena, mis irooniliselt ilmub erinevana 
sellest, mis ta õn - “ta pakub end välja: sel
lena, mida ta ei ole”13 -, ja postuleerib ta siis 
saamise, igavese muutumisena. Kuid Irigaray 
arvates ei saa Naise paigutamine platonistliku 
tõeskeemi paariku kohale Nietzsche poolt lasta 
naise erinevusel kuidagi esile tulla, sest Nietz
sche jääb kindlalt platonliku tõe/eksituse, 
püsivuse/muutuse, samasuse/mittesamasuse 
duaalsuse raamidesse. Ajaloo jooksul õn naise 
“sügavust”14 selle duaalsuse raames vaheldu
misi mustatud või väärtustatud, ja Nietzsche 
panus ei lahkne radikaalselt tema eelkäijate 
filosoofide omast.

Võimu tahtes määratleb Nietzsche nihilismi 
selle asjaolu kaudu, et “kõrgeimad väärtused 
kaotavad oma väärtuse.”15 Näiteks “naisel” kui 
väärtusel oli metafüüsilises mõtlemises alavää
ristatud väärtuse staatus, kuni Nietzsche filo
soofia avas tee ümbervääristamisele ja tegi “nai
sest” oma uue “tõe” võrdkuju.

Lisaks sellele tähistab Irigaray jaoks fakt, et 
Nietzsche paneb kogu tsitaadi Puuslikehäma- 
rusest distantseerivalt sulgudesse, tema katset 
sulustada oma äsjaleitud naiseidee. Nietzsche 
arendab distantsi olulisuse ideed edasi veel 
ühes selleteemalises “mõtiskluses” raamatus 
Lõbus teadus: “Naiste ime ja võimsaim mõju, 
kui rääkida filosoofide keeles, õn mõju kaugu
sesse, actio in distans: selle juurde kuulub aga 
kõigepealt ja eelkõige - distants”.16 Kuid isegi 
see Nietzsche uus, ehitud versioon ideest kui 
naisest jääb liiga kaledalt teoreetiliseks. Sarna
nedes “olemisele”, näib sel puuduvat igasugune 
meelelisus. Võiks isegi öelda, et Nietzsche viis 
küll läbi metafüüsika ajaloo salvava kriitika, aga 
imes ümbervääristamise käigus verest tühjaks 
oma äsjaleitud “idee”. Irigaray valib naise arvel 
aset leidnud kahetsusväärse aadrilaskmise kir
jeldamiseks järgmised sõnad: “Midagi punast 
oli puudu, natuke verd ja pisut sisikonda, mis



elustaksid tahet ja annaksid tagasi jõu. Haav. 
Mis avaneb aga ainult representatsioonis selle 
täiendava sulgudesse panemise kaudu”. (85) 

Irigaray viitab Freudi ja Lacani poolt sõnas
tatud psühhoanalüütilisele kastratsiooniteoo- 
fiale, kus naise (re)presentatsiooni küsimus 
liigub enese present-eerimise (se donner) juu
rest enese väljapakkumise juurde (se donner 
pour) millenagi. Mujal toimib naine tõe, “tõe” 
ja näivuse vahelises ebamäärases ruumis, 
nagu Nietzsche skeemis. Kuid kõigil neil juh
tudel jääb naise naiselikkus ikkagi sellesama 
‘teiseks”. Isegi kui naine ülendatakse “uueks 
tõeks” jääb kastratsioonitoiming paika. Selles 
kontekstis püstitab Irigaray järgmise küsi
muse:

Kastratsioon? Kas polnud mitte kast- 
ratsioon see kordusežest, mis andis võtme 
kogu samasuse stsenograafiale? ja andis 
nii sellele mänguruumi, andis mängule 
võimaluse: saada mängitud. Teises või kol
mandas astmes: Apollo unenägu, Sokra- 
tese tõde, simulaakrum (mõlemad teatud 
eristamatuse sees, kordus, mis peatab nen
devahelise lõhe, katab nii [naiseliku] ühe 
kui teise, kuid samas mitte täiesti, jäädes 
uskuma erinevust - kui kä ainult selleks, et 
see üle mängida). (86)

Irigaray väidab, et kastratsioon ei ole muud 
kui simulaakrum ja selle peamine funktsioon 
õn lükata mäng käima, isegi kui see õn kao
tanud oma eristava jõu. Seega kuulub märgi 
olemusse see, et naine kastreeritakse ja ta peab 
saama puudumise, surma ja tühiku paigaks. 
Kuna maskuliinne subjekt kardab üle kõige 
“teist”, siis röövib see talt kontrollivõimaluse 
ja seda tuleb seepärast vältida.

Nietzsche väidab, et kunst õn võimeline 
kõik endasse imema, kaasa arvatud mõtle
mise. Kuid see ilmub alati kui miski, näivus, 
mis tuleb esile apolloliku illusiooni võimu 
all. Kuid Nietzsche arvates saab tähendusele

omast illusiooni teadvustada, mida ta teebki 
oma nihilismifilosoofias väite abil “jumal õn 
surnud”.17 Märkide toimimiseks vajalik simu
latsioon hõlmab (simuleeritud) kastratsiooni, 
mis õn leidnud aset filosoofia võime suhtes 
rääkida totaalsust. Aga Irigaray küsib, kas see 
käik, selle asemel et õõnestada sokraatilise 
subjekti poolt taotletud kontrollipositsiooni, 
hoopis mitte ei kindlusta kontrolli (illusiooni), 
haarates kõik subjektiivse tahte kunstilisse 
mängu, ja taandades kõik samasuse mängule:

Võib-olla tunnistades illusiooni rolli, 
võttes selle avameelselt omaks, tuues ava
likult nähtavale vabanetakse saladuse 
koormast, varjamise süüst, lihtlabasest 
ülbusest, et ollakse sobiv valitsema. Mitte 
ei kaotata. Eriti kui seda stsenaariumi pee
takse nüüd üldiseks. Kaasa arvatud selle 
jääki: teine ähvardavat kastratsiooniga. 
Teine? Sellesama teine? Kui kastratsioon 
tähendab sedasama mis: tapa ta, kui see 
õn võrdväärne surmaga, siis õn teine sama 
ekvivalent. Või põlistab alternatiivi kõige 
ja mitte millegi vahel. Rahuldades valitseja 
iha. Mida ta võib rüütada erinevalt, vasta
valt ajaloolisele hetkele. (87)

Naise ainus olemine selles representatsioo- 
niteatris õn kui mittemiski, mida ei saa repre
senteerida. Naise sümboolne mõrv naiselik
kuse kategooria abil õn möödunud sajandite 
jooksul leidnud väljendust paljudes rollides. 
Irigaray ütleb: “Mõned sajandid vaikust, mis 
õn võtnud omaks päris mitu rolli: kaja, koht, 
vahemik, sügavik, asi, kordamis-, eristamis- 
võimalus, ...peegel” (91). Kuid see mittemiski, 
millest õn saanud alus, millele õn rajatud mas
kuliinne ehitis, - ükskõik kas me mõtleme sel
lest kui mitteteadvusest või tummast ürgsest 
põhjast, mis õn oma olemuselt määratlematu 
- annab sellest hoolimata märku väljaspool
susest või teispoolsusest väljaspool seniajani 
mõeldu raamivat vaadet.



Irigaray loomingu peamiseks tõukeks õn 
püüd ehitada silda mujale, mida ta nimetab le 
femininiks. Le feminin erineb naiselikkusest 
selle poolest, et see ei osale mimesise echo-/öko- 
noomias muul viisil kui ainult sellena, mida ei 
saa representeerida, puudumise või vaikusena. 
Irigaray loomingus tuleb see mängu vaid öko
noomia raames, mis õn talle eriomane, aga mitte 
kunagi talle päriselt omane, ja mis saab väärtuse 
oma erineva(te)lt “vormi(de)lt” vastavalt naise 
suguorganite morfoloogiale.

Kuigi Irigaray dekonstrueerib veenvalt 
Nietzsche loomingu, tuleb siiski esitada teatud 
küsimused. Esiteks, kas Irigaray ise pääseb le 
feminin i uurimise käigus mimeetilisest lõksust, 
kuhu naisi õn traditsiooniliselt püütud? Teiseks, 
kas ta saab muuta kuidagi asjade seisu, mis õn 
valitsenud Platonist Nietzscheni, ja seega väita, 
et õn võimeline rääkima naistest erinevalt7. Pea
legi, kui kõik subjektiteooriad õn juba alati mas
kuliinse meelevallas,18 kas õn siis naisel üldse 
võimalik rääkida? Kas ei pea ta selleks, et tal 
üldse oleks keel, alati esinema maskuliinse sub
jektina, ja “kaotama” selle käigus paratamatult 
“iseenda”? Kas just sellele püüab Irigaray vihjata 
Merelise kallima peatükis “Looritatud huuled”? 
Kui ta huuled õn looritatud/vägistatud, kas 
tahab ta sellega öelda, et naistel ei ole erinevat 
keelt, sest nende keel/keha õn vägistatud? Mui
dugi saan vastata neile küsimustele selle artikli 
ulatuses vaid ääri-veeri. Kuna Irigaray ise neile 
kunagi täielikult ei vasta, vajavad need edasist 
uurimist.

Irigaray katkendlik ja mitmetahuline tekst 
käsitleb mõnesid neist küsimustest, kuid ta ei 
anna kunagi kindlaid vastuseid propositsio- 
naalse keele kujul. Ta küsitleb ja uurib põgu
salt naise suguorgani(te)le toetuvat erinevuse 
morfo-loogikat. Selle/nende morfoloogia trot
sib traditsioonilisi arusaamu ühtsusest, sama
susest ja kindlusest ning räägib selle asemel 
paljususe, erinevuse ja voolavuse printsiibist. Ta

kirjeldab naise seksuaalsuse vormi(de) ja tradit
sioonilise mõtteparadigma seost järgmiselt:

Kuna naise seks toimub end suudeldes, 
jagades ja vahetades lõputult oma huuli, 
servi, piire ja nende “sisu”, saades lakkama
tult teiseks, ei ole talle omane olemuse püsi
vus. Tema koht õn avatud suhtes teisega, 
keda ta ei võta endasse nagu libu, aga kellele 
ta annab pidevalt elu. (92)

Naine saab sub-sisteerida topeldatuna ise
endas, see tähendab olla nii üks kui kä teine. Nii 
vahetab ta end pidevalt teises, kasutamata oman
diõigust ei enese ega teise suhtes. Le feminin õn 
seega täielikult võõras ühtsuse võimalusele, oma
mise võimalusele (kellelegi/millelegi) kuulumise 
mõttes, isegi enesekohaselt endale kuulumise 
mõttes.

Siinkohal esitab Irigaray hämmastava seisu
koha:

Le feminin õn väljaspool “fenomenoloo
giat”. Seal ei olnud veel samasuse echonoomia 
nõudmisi. Sest “naine” puudutab end juba 
(iseeneses) ilma tajutavate märkide ilmumi
seta. Tal ei ole tingimata vajadust luua end 
mingi vormi kujul. (93)

Siin õn tajutav fenomenoloogia ja selle 
poolt väljakuulutatud oleva-filosoofia kaudne 
kriitika, kaasa arvatud subjektikonstruktsiooni 
“oleva” kriitika. Selle arvamusavaldusega lahu
tab Irigaray oma mõtlemise fenomenoloogi- 
listest mõtlejatest. Kui teda tuleb mõista nii, et 
kogu “olev”, mis ilmub fenomenoloogilise optika 
raames, õn juba alati nakatunud (fallilise) tõe 
“echo/ökonoomiast”, nagu see kerkib esile alates 
Platonist ja Aristotelesest, siis tuleb le feminin i 
mõista väljaspool neid piire asuvana.

Kuid le feminin ei pruugi üldse ilmuda ja 
ei pea seega alluma fenomenoloogilise vormi 
nõudmiste piirangutele, selleks et olla. Tema ole
mine võib j ärelikult p eituda olemise puudumises



ja see olemise puudumine võib tegelikult samuti 
seisneda tema liiasuses (en pius). Irigaray märk
laud näib siin kahtlemata olevat kartesiaanlik ja 
hiljem fenomenoloogiline kinnisidee kõigepealt 
subjekti tõsikindlusest ja seejärel objekti tõsi- 
kindlusest, mida see subjekt “mõistab ja tajub”.

Veel üks küsimus Irigarayle oleks: Kui le 
feminin asub väljaspool fenomenoloogilist raa
mistikku, siis kuidas Irigaray ise sellele “teis- 
poolsusele” ligi pääseb? Mis annab talle võime 
ulatuda sellesse valda ja rääkida (poeetiliselt) 
(selle olemist), kui sel pole tegelikult olemist?19 
Liiatigi, kuidas saab see üldse midagi olla - isegi 
Paljune, voolav, piiritu, omadusteta, vaba nau
ding? Milline õn Irigaray keele staatus, kui ta 
neid väiteid esitab? Lõpuks, kuidas puutub sel
lesse problemaatikasse nihilismi küsimus?

Irigaray arvates eksisteerib le feminin enne 
ja õn algupärasem kui mõttesüsteem, mis õn 
tänini püüdnud naist ohjeldada, olgu ta määrat
letud filosoofilises keeles “tõe” või “eksitusena”. 
Le feminin i toimimine iseendas jääb mängu
liseks vaba ja vallatu kõige avatumas mõttes. 
Irigaray osutab le hasard toimimisele selle mää
ratlemisel, mis naine saab olema. Kuid naine 
Pakub end alati välja kui miski, tema sõnastuses: 
"Juhus - jagatud kaardid. Seda saab välja jagada 
vaid sellena, mida ta ei ole” (96).

Kui me tõlgendame seda pealtnäha lihtsat 
väidet nii, et selle, kuidas naine õn antud keeles, 
otsustab juhus, ja et ta ilmub neis termineis, mis 
°n “mees”/ ei ole “naine”, sisaldab see üsna kau
geleulatuvaid tagajärgi. See tähendab, et naine 
°n igavesti allutatud fenomenoloogilisele masi
navärgile, mis õn talle põhimõtteliselt võõras. 
See fenomenoloogia kuulub kokku hoopis 
rnaskuliinse loogikaga, mis püüab alati haarata 
naiste fenomenoloogilistesse vormidesse, mis 
omakorda eitavad ja salgavad tema eksistentsi. 
Seepärast saab naine selles raamistikus ainult 
pakkuda end välja” millenagi/kui miski, mida 

ta ei ole, nimelt naiselikkusena.
Irigaray loobub seega otsustavalt fenome

noloogiast kui sobivast struktuurist, mille abil

läheneda le feminin Ue. Kuna le feminin ei ole 
midagi, mida saaks näidata (s.t. Freudi arusaam 
naisest kui kastreeritud mehest ühe nähtava 
soota) selle fenomenoloogilise optika raames, ja 
kuna see saab näha vaid seda, mida ta õn juba 
näinud, ei saa traditsiooniline fenomenoloogia 
hinnata õigesti le feminin i olemispotentsiaali.

iii
Hoolimata sellest, et Irigaray kuulutab tra

ditsioonilise fenomenoloogia võimaliku lähene- 
misteena le feminin Ue kõlbmatuks, kasutab tema 
arvamusavaldus siiski Martin Heideggeri radi
kaalset fenomenoloogiat, mis õn visandatud raa
matus Olemine ja aeg. Irigaray õn muidugi tuttav 
Heideggeri ideedega kui-struktuurist ja sarnaselt 
Heideggerile rõhutab ta le feminini olemisvõima- 
luse puhul “vastuvõtlikkuse” (anni) roll.20

Heidegger rõhutab ontoloogilist erinevust 
nende kahe vahel, mida ta nimetab eksistentsiaal- 
hermeneutiliseks “kuiks” ja apofantiliseks 
“kuiks”.21 See tähendab, et iga kord, kui midagi 
öeldakse, ilmub see keeles kui miski. See kui- 
struktuur laseb millelgi ilmuda, see tähendab, 
kontseptualistlikud objektid ilmuvad tavakeeles 
kui “käepärased” objektid meile kasutamiseks. 
Kuid enne seda keele hõlbustavat tahku juhtus 
midagi fundamentaalsemat, mis aga õn unus
tatud: selle subjekti “olemasolu”/Dasein, kes 
räägib, õn pidanud looma end eksistentsiaalselt 
eksistentsiaal-hermeneutilise “kui” kaudu. Järeli
kult, kui teoreetiline subjekt räägib, ükskõik kui 
range õn tema loogika, saab ta rääkida ainult 
“käepärase” apofantilisest “kuist”, mis õn eel
neva suhtes alati tuletuslik.22 Heidegger väidab, 
et alates Aristotelesest õn lääne metafüüsika 
unustanud algupärase mõistmise eksistentsiaal- 
hermeneutilise “kui” kaudu ja eelistanud samal 
ajal apofantilist “kuid” mis allub teoreetilise tõl
gitsuse ontilisele loogikale.

Mulle näib, et Irigaray nõustub Heideggeri 
tähelepanekuga, et tõlgitsus, mis mõistab maa
ilma apofantiliselt, s.t. teoreetilise või filosoofilise



keele abil, ei saa õigesti hinnata olemise küsimust 
ega “tajuda” seetõttu le feminin i. Apofantiline 
“kui” unustab, et selle metafüüsilise omanda
mise käigus, mis õn, õn midagi pilgu eest varja
tud. Fenomenoloogiline olev õn seega valdavalt 
mõeldud “käepärasena”, s.t. seda mõistetakse 
kui sellist, mis ilmub minale/silmale.

Niisiis võiks öelda, et Irigaray kasutab le 
feminin i uurimiseks heideggerlikku mõtteliini 
selles mõttes, et ta näitab, et le feminin saab 
ilmuda metafüüsilises keeles vaid sellena, mida 
ta ei ole. Le feminin i “fenomen” Heideggeri 
mõttes õn määratud ilmuma kui “naiselikkus”, 
mis näitab end juba olemasolevate loogiliste 
kategooriate negatiivse teisikuna. Le feminin i 
“iseenest” õn see, mis varjab end pilgu eest. 
Naiselikkusest saab erinevus, kuid erinevus 
sama sees selle maskuliinse optilise loogika 
suhtes, mis õn võimeline tajuma ainult ühtsust, 
kindlust ja samasust. Le feminin õn seega kinni 
lääne metafüüsika juba olemasolevate teoree
tiliste paradigmade “kuis”. Selle nii kulgenud 
olemise ajaloo saatust valitsev juhus õn pagen- 
danud naise “ce quil est/elle uest püs.”

Irigaray toob esile kui-struktuuri küsimuse, 
millest Fleidegger mõtles seoses nihilismi aja
looga. Heidegger tõlgendab nihilismi süno
nüümsena olemise ajalooga lääne metafüüsikas 
selles mõttes, et “olemine õn mittemiski” selle 
mõtlemise traditsioonis, mis õn. Nihilism õn 
lääne metafüüsika ajaloos määratletud olemise 
taandumisena metafüüsikas. Heidegger näeb 
neid ühe ja sama asjana ja seetõttu lahutamatult 
seotutena.

Nii Heideggeri kui Irigaray arvates pöörab 
Nietzsche oma väärtuste filosoofiaga platonismi 
ümber, nii et see, mis oli varem alavääristatud, 
õn nüüd väärtustatud. Sellise operatsiooni näi
teks õn “naine” kui ümbervääristatud väärtus, 
mis satub sellisena nihilismi problemaatika 
keskmesse.

Irigaray käsitlus naise võimalikust sügavu
sest, nagu see esineb metafüüsikas üldiselt ja eriti 
Nietzsche puhul, näib kõlavat kokku Heideggeri

Nietzsche-teemalise raamatu teise köite peatü
kiga “Nihilism olemisajalooline määratlus”.23 
Püüdes hinnata Nietzsche positsiooni meta
füüsilise traditsiooni suhtes ja tema väidetavat 
nihilismi ületamist väärtustava võimu tahte 
kaudu, viitab Heidegger Nietzsche võimetusele 
mõelda olemise küsimust. Heidegger väidab, 
et nagu enamik tema eelkäijaid jääb Nietzsche 
lääne metafüüsika lõksu ega näe, et metafüüsika 
ulatub sügavamale, kui seda ise tunnistab. See 
ulatub selleni, mis kuulub teise valda ja mis saab 
ilmuda ainult mõistatusena:

Nihilism õn oma olemuselt lootuse aja
lugu, milles olemine päästab iseend sala
dusena, mis, olles ise ajalooline, hoiab sel
lest ajaloost metafüüsika kujul alal olemise 
varjamatuse. Nihilismi olemuse tervik, nii
võrd kui see läheb olemise ajaloona pakku 
inimese olemusse, annab mõtlemisele kõik 
mõelda. Seda, mis annab end mõtlemisele 
kui mõeldav, nimetame me mõistatuseks.24

Heideggeri arvates sünnitab olemine mõtle
mise, see “annab mõtlemisele toitu” ja “olemine, 
selle paljastamise lootus kui mõistatuse ajalugu, 
õn ise mõistatus”.25 Seega sünnitab olemine ise 
metafüüsika ja sellest järeldub, et metafüüsika ei 
saa määratleda olemise mõistatust. Heideggeri 
arvates järeldub sellest, et nihilismi olemus ole
mise ajaloos ei ole midagi, mida inimolendid 
saavad tahta. Samuti ei saa nihilismi olemust 
luua, mõeldes teoreetilistes filosoofilistes kate
gooriates. See, mis õn antud “reaalsus” metafüü
sikas, saab pigem olla ainult toetudes olemise 
enda olemuslikule ajaloole, mis lubab oleval 
olla, kuid seda ainult olemise puuduse kaudu. 
Nihilismi olemus õn see mittemiski olemises.

Püüdes seada kahtluse alla naise ümber
pööratud väärtustamist saamise, eksituse või 
illusioonina Nietzsche loomingus, näib Irigaray 
toetuvat Heideggeri mõtlemisele, kui ta väidab: 
“Täielik teadlikkus - dissimulatsioon, mis 
varjab (iseend)” (95). Kuid lisaks sellele näib



feminin rääkivat ontoloogilisest erinevusest 
Selle vahel, mis tuleb esile, ja selle vahel, mida le 
feminin õn oma erinevuses, s.t. puudumises. Kui 
rakendada siin analoogia loogikat, võiks väita, 

Irigaray, isegi öeldes lahti traditsioonilistest 
fenomenoloogilistest struktuuridest, õn oma le 
feminin i kavandavas visioonis võtnud osaliselt 
°rnaks Heideggeri radikaalse fenomenoloogia. 
Le feminin kui see, mis õn oma puudumises 
juba alati lõhestunud ja ilmub ainult kui see, 
mida ta ei ole, näib viitavat veel väljaütlemata 
ontoloogilisele (soolisele) erinevusele sarnaselt 
Heideggeri eristusele olemise ja oleva vahel.

See, mida ei saa mõelda naise traditsiooniliste 
fenomenoloogiliste representatsioonide raames, 
°n tema kahekordus või fragmenteeritus en elle- 
meme (“temas-eneses”). Selles mõttes ületab 
naise” “olemine” ühtse fenomeni piirid, nii nagu 

seda mõistetakse traditsioonilises fenomenoloo
gias. Aga mis õn siis en elle-meme i võimalik(ud) 
fehendus(ed)? Tuleb oletada, et Irigaray ei räägi 
Kanti “iseenesest”, mis õn kuulutatud isegi kõige 
rangema fenomenoloogia poolt saavutamatuks. 
Tegemist näib olevat materiaalse vahetuse kujut
lemise katsega, millel ei ole pistmist traditsioo
niliste representatsioonidega, mida määravad 
ühtsus, enesesamasus ja samasus. Irigaray püüab 
Pigem visandada erinevat “olevat”:

Kui ta end puudutab, kes “ta” õn? Ja 
“end”? “Tema” ja “iseend” õn lahutamatult 
osa üks ja teine, lõputult. Neid ei saa päri
selt eristada, kuigi nad ei ole ei naise sama 
ega mehe sama. Mida saaks liita mingiks 
tervikuks. See tähendab jälle või lisaks, et 
õn võimatu kindlalt otsustada, kumb “neist 
kahest” õn “tema” ja kumb “end” (97).

See tähendab, et subjekt ei ole diskursiivselt 
kindlaks tehtav suhtes teisega. Se’d ei saa tõl
gendada enesekohaselt, sest minal ei ole tõelist 
°madust ega elle il samasust. Elle eksisteerib 
väljaspool maskuliinset diskursust, mis toetub 
subjekti ja tema predikaadi enesesamasusele.

Irigaray visandab le feminin i jaoks uue algebra: 
“x õn y (suhtes, -is, ...) - mis annab enese- 
lembuses teatud koha passiivsusele või teatud 
pingele aktiivsuse ja passiivsuse vahel olemise 
atributsioonis - see, kes/mis õn x, kes/mis õn 
y naises, jääb alati teadmata” (97). Le feminin i 
sealpoolsuses asendub kindlus ja kaalutletus 
seega määratlematusega. Elle il ei ole vahen
dit, mis avaks talle juurdepääsu tema enda või 
“teise” “omadusele”.

Nii Irigaray kui Heidegger rõhutavad onto- 
loogilist erinevust olemise ja oleva või Irigaray 
sõnastuses matiere premiere i (algaine) jaformes 
(vormide) vahel. Selle erinevuse algupärane 
olemus tuleb nähtavale kui kogu ilmuvale (feno
menaalsele) olevale “eelnev”, kui see, mis annab 
neile elu. Irigaray’ diskursus juhib tähelepanu 
elu andmise raafer-iaalsetele tahkude kujun
dile, Heideggeri keeles õn rõhk aga “andmisel” 
kui present-eerimisel keeles. Kuid mõlemad 
rõhutavad erinevust anni andmise ja selle vahel, 
mida antakse, ja kä unustust, mis varjutab seda 
algupärast operatsiooni. Le feminin õn Irigaray 
jaoks see algupärase (soolise) erinevuse unustus, 
mida ei saa mõelda ei üldiselt lääne metafüüsika 
raames ega kitsamalt fenomenoloogias.

Sellest hoolimata toetab naine kõrvalseisja 
positsioonilt seda representatsiooniökonoomiat. 
Selle mehhanismi puhul õn tähtis mõista, et 
naine saab hoida üleval predikatsiooniloogikat, 
ilma et selles tegevuses oleks talle midagi omast. 
Selle paljastamine tähendaks tegelikult sub
jekti surma. Subjekti aluspõhja tugevuselt õn 
võetud alus ja see põhjustab vormide kollaaži 
lagunemise. Kuid tema funktsioon surmana 
ei ammenda tema olemist. Alati õn olemas 
midagi, mis ületab surma. Naine ei sure muusse 
kui subjekti surma. Oma igasugusele diskursiiv- 
susele aluseks olevas sub-sistentsis, mis annab 
talle ontoloogilise staatuse matiere premiere ina, 
jääb ta selle toimimisest tegelikult puutumata:

Aine varasalvest sünnivad kõik vormid.
Tema toob ilmale, ta “tekitab”. Tema huulte



vahelt tulevad ilmale kõik uued kujud: sel
lest enesepuudutusest tuleb hõõgus ja saab 
“nähtavaks”. Aga üks kord, ainult üks kord, 
ja ainult üheks hetkeks: ilu. Pärast seda, või 
selle puudumisel, õn kordumine, loorid. Kui 
just ei ole jumalikku reaalsust. (98)

See matiere premiere i ja nähtava staatus 
ulatub tagasi Heideggeri arusaamani olemisest 
suhetes olevaga.26 Heideggeri olemine ei saavuta 
kunagi samasust, kuid kui see rullub lahti ajaloo 
välul, omandatakse see alati traditsiooni poolt ja 
ilmub seega alati olevana, erinevana olemisest. 
“Kui-miski”, mis ilmub, kuulub traditsiooni ja 
õn selle poolt ära määratud ja tema saatus õn 
määratud Ereignises kui omandamise sünd
muses.27 Samamoodi ei ilmu le feminin keeles 
kunagi sellena, mis ta õn, vaid alati kui see, 
millele traditsioon ta allutab. Sel põhjusel õn le 
feminin ilmunud kui tõde, sügavik, surm, eba- 
tõde, kunst, vahemik, liiasus jne. Selles mõttes 
määrab juhuse poolt valitsetud traditsioon iga 
oleva saatuse.

Valitsevate naiselikkuse sümbolite dekonst- 
rueerimine Irigaray poolt õn lisaks näida
nud, kuidas naise olemine õn andnud selliseid 
konnotatsioone nagu surm, kuristik, vahemik, 
vahendaja, tõde, ebatõde, vale, kunst jne. Kuid 
need konnotatsioonid ei ole suutnud seista sil
mitsi le feminin i kui naise totaalse potentsiaa
liga, mida ei saa omandada (ühegi) fikseeritud 
vormi/de abil. Ega saa sellest rääkida tradit
sioonilise metafüüsika keeles. Kuigi, püüdmaks 
dekonstrueerida naisest mõtlemise valitsevaid 
mudeleid, võtab Irigaray omaks Heideggeri 
käsitlusviisi, lükkab ta lõpuks ikka tagasi selle, 
mida peab logosse eelistamiseks Heideggeri 
mõtelmises, või tema sõnastuses filosoofi
lise keele eelistamiseks Heideggeri poolt. Ei 
Heidegger ega Nietzsche suuda sarnaselt oma 
eelkäijatele tabada naise mater-iaalsust, vaid 
nõuavad naise tõlkimist valdkonda, mis jätab ta 
ilma voolavusest ja paljususest. Järgnev tsitaat 
raamatust “Õhu unustus Martin Heideggeril”

sõnastab Irigaray püüdluse meelelise vahetuse 
poole, mida alles tuleb uurima hakata, ja mis 
näib ikka veel tekitavat hirmu neis, kes püüavad 
paljastada “Yessence profonde du dionysiaque”:

Kas ei peitu olemise alus meelelises vahe
tuses kui alles väljaütlematus? Vaikuses selle 
kohta, mis annab salajas mõtlemisele toitu? 
Keelatu/väljaütlematu või väljendamatu 
inimese suhtes loodusega, mis jääb tema 
logos & le püüdmatuks. Mis pakub end (olla) 
nimeta paigas, kus koguneb organite panus 
selle/nende tähendusse/mõttesse. Antu/ 
and, mida see projitseerib maailma ja selle 
objektidesse. Taasluues selle kaudu terviku 
ja muutes kõik tervikuks ja osaks tervikust, 
ilma et selle loomise saladus oleks talle iial 
nähtav.28

Friedrich Nietzsche merelist kallimat võib 
seega lugeda kui katset manada esile sügava eri
nevuse uinunud, tumma, kuid siiski viljastavat 
varamut, lefeminini.

Inglise keelest tõlkinud Eneken Laanes
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Tuglase “Midia” ja 
eesti tegelikud nais
revolutsionäärid

Eda Sepp

Midia
Tuglase novell “Midia” mis kirjeldab - võiks 

öelda, et “iseloomustab” teksuaalse autori vaa
tenurgast - tüüpilist naisrevolutsionääri, ilmus 
esmakordselt Friedebert Mihkelsoni autorinime 
all kogumikus Kahekesi 1908. aastal ja uuesti 
1913. aastal kogumikus Õhtu taevas Friedebert 
Tuglase autorinime all.1 Novell, mis oli kirjuta
tud 1907. aastal, ilmus Tuglase elu ajal veel kolm 
korda: 1920., 1939. ja 1971. aastal ning hiljem 
Tuglase kogutud teoste esimeses köites aastal 
1983. Sellest võib järeldada, et autor ise pidas 
novellist lugu, kuna ta ei ole sellele eelnevat 
fevolutsioonilis-temaatilist novelli “Kahel pool 
seina” hiljem avaldanud. Tuglase novellikogu 
Kahekesi sai 1909. aastal Tammsaare Pikkade 
sammude ja Grüntali Laulude kõrval Eesti Kir
janduse Seltsi auhinna kui parimaid 1908. aastal 
Eestis ilmunud teoseid (Tuglas 1990,212).

Johannes Semper õn Friedebert Tuglase 
pühendusraamatus 1966. aastal meenutanud 
oma esimesi muljeid noorest Mihkelsonist 
(Tuglasest): “Nagu mõnelegi tänapäeva noorele 
kaasaegne eesti kirjandus algab Paul-Eerik Rum
moga või Mati Undiga, nii algas see minu jaoks 
koolieas Fr. Mihkelsoniga. See noor kirjanik 
oli mulle ja paljudele teistele eakaaslastele kõik 
[...]. Kõik, mida Fr. Mihkelson tol ajal kirjutas 
või isegi joonistas, pani meeled õhetama [...] 
(Semper 1966, 115). Semper lisas, et “Koolieas 
saadud muljed loetust õn jäänud nii tugevaks 
[...] veel tänapäevalgi (ja) [...] kes omal ajal 
Mihkelsoni kohta midagi halba ütles, oli otse
kohe tema generatsiooni poolt ennast igaveseks 
blameerinud” (ibid.).

Tuglas õn oma Noorusmälestuses kirjelda
nud “Midia” sünnilugu: “Algasin selle teose kir
jutamist varsti pärast Ahvenamaale saabumist ja 
lõpetasin ta paari nädala jooksul. Püüdsin ainult 
olulist silmas pidada ja kõike muud selle ümber 
tihendada. Tulemuseks oli asjalik elulookirjeldis, 
katkestatud ainult üksikute plastilistemate tee- 
konnapiltidega. Samuti oli teadlikult jälgitud 
abstraktset artiklistiili, seda võõrsõnadega veel 
eriti rõhutades. Jõudnud selle isikuloo kirjelda
misega lõpule, tundus igasugune sündmustiku
line arendus juba üleliigsena.” (Tuglas 1990,204) 
Teisal õn Tuglas kirjutanud, et ta eesmärk nendel 
aastatel oli: “Elimineerida oluline mitteoluli
sest, puhastada üleliigsest, stiliseerida reaalsuse 
jooned ja värvid mingi ülemaise ilu tasemeni, 
käsitada reaalset õieti vaid ebareaalse sümbolina 
[...] Seda kõike isegi lõpliku elust irdumise ja 
tõesti ainult “literatuuriga” päätimisega ohust 
hoolimata!” {ibid., 231).

Samas õn Tuglas iseloomustanud Ahvena
maa ajastut kui murrangulist, kus ta looming 
sai isikupärasema varjundi. Ta kasutas sel ajal 
populaarset prantsuse dekadentlikku teoree
tikut ja kirjanikku Paul Bourget’d meenutavat 
tsitaati, väites, et “kõik kunst võrsub oma ajastu 
ühiskonnast, peegeldab ja arendab seda ühis
konda” {ibid., 203) ja lisas dekadentlikult: “Kõik



see inspireeris ajaloo tühjajooksmise pessimist
likku tunnet” (ibid., 205). Bourget’ loomingut 
oli Tuglasele tutvustanud Helsinki üliõpilane 
Johannes Aavik, kes just nendel aastatel kirjutas 
temast magistridissertatsiooni. Noorusmälestus- 
tes õn Tuglas meenutanud: “Kõige rohkem aga 
ohverdas minuga läbikäimiseks vist küll Johan
nes Aavik, nii sel kui järgnevatel talvedel ... ja 
samuti andsid alati jutuainet kä tema kirjandus
likud lemmikud. Nende hulgas esines äärmusi, 
mida kuidagi ei suutnud ühte sobitada. Seal oli 
juba tollal Edgar Poe, olid Huysmans ja Bourget, 
oli samuti Juhan Aho. Aga Aavik vaevalt tahtiski 
neid ühte sobitada, vaid hindas igaüht hoopis 
eri seisukohast. Teda paelus ühe fantaasiarikkus, 
teise rafineeritud dekadentlus, kolmanda psüh
holoogiline eritlemisteravus või neljanda peen 
stiilitunne. Igatahes tundsin ma Aaviku vahen
dusel eriti mõnd eriskummalist, bisarset või 
muidu üllatuslikku teost ammu enne, kui ula
tusin ise selle lugemiseni. Ja mõnd oleksin ma 
vaevalt kunagi lugenudki ilma tema vaimustuse 
või halvakspanuta. Ning kõigel sellel oli mui
dugi mõju minu niikuinii juhusliku arenemis
käigu kohta” (ibid., 179-180).

Jälgime Tuglase novelli peategelast, noort nais- 
revolutsionääri Midiat teel salakorterisse alates 
tema uksest väljumisest, teekonnal läbi talvise 
lumetormi kuni novelli lõpuni, kus ta õn jõud
nud jäätunud jõe keskele raudteesilla alla. Tuglas 
õn autorina nagu jumal, kes suudab näha Midiat, 
tema ümbrust ja lugeda tema mõtteid, kuid siiski 
väljastpoolt vaadatuna. Midia pole novellis mina
tegelane, vaid teda kirjeldatakse autori poolt. 
Novell algab Tuglasele omase looduskirjeldusega, 
nn. “plastilise teekonnapildiga”, mis autori sõnutsi 
kä hiljem “katkestab” eluloo kirjeldust.

Kirjandusteadlane Aleksander Aspel õn 
1930. aastatel nentinud, et Tuglas aitas teos
tada olulist pööret eesti kirjandusloos eriti loo- 
duskirjeldustega, mille ülesanne õn süvendada 
teose üldist tundeatmosfääri ja mis õn lubanud 
Tuglast nimetada maalijaks kirjanduses: “Värvi
varjundite sõnastamises õn tõenäoliselt olulise

maid rikastusi, mille Tuglas õn toonud meie kir
jakeelde” (Aspel 2000a, 104).2 Aspeli järgi ongi 
looduskirjeldused esimene rabavam mulje, mis 
haarab Tuglase novellide lugejat. “Need algavad 
enamasti looduskirjeldustega, kus ristleb vorme, 
värvinüanse, taktiilseid aistinguid, mis ühinevad 
äärmiselt tunde-elavaks kimbuks” (ibid., 101). 
Aspel kirjutab Tuglase novellisüsteemi analüü
sides, et “Sissejuhatus peab looma [...] vajaliku 
tundelise õhkkonna ja teadustama samal ajal 
kõik, mis novellis hilisema arengu mõistmiseks 
õn vajalik”. Aspel nimetab Tuglase novellide 
sissejuhatust lavastamisülesandeks, mis valmis
tab ette erandliku hingeseisundi (Aspel 2000b, 
117).3 Midia sissejuhatav looduskujundus õn 
Tuglase loomingus üks luulelisemaid, mis oma 
ägedas ja tormilises liikuvuses sümboliseerib 
1905. aasta revolutsioonitunnetust:

Taevas keerlesivad vormita pilvede 
mürakad. Tõusivad metsikud mäed, nende 
vahel sügavad kuristikud. Mägestiku ahelad 
tormasivad tumedas möllus üksteise pääle, 
sulasivad kokku, rebenesivad pöörases heit
luses jällegi puruks, ning hiigla kalju rahnud 
kadusivad pimedas tühjuses. Ja uuesti 
ujusivad otsatusest määratmad pilvede 
rünkad, nagu muinasjutuliste laevade rida, 
pingul purjed kuu fosforlikust helgist hõbe
dased. Ning laevadki kaldusid hunikusse, 
purjed murdusivad maha, - ja üle terve 
taeva venis valge pilvede meri, rahutu kui 
vahutav laavajõgi.

Tuul vingus traadi võrgus katuse kohal. 
Kuiv lumi lendas vaikse vihinaga vastu seinu, 
liugles üles räästateni, keerles ja tantsis ning 
kadus siis sumbunud kahinal hämarates 
tänava nurkades. Üle lumehangede jooksivad 
vormita pilvede varjud ja rohelised kuuval
guse lapid. Traatide vingumine, karra kan
dikute põrin katustel ja tuule hullumeelne 
hoigamine tühjadel uulitsatel - see kõik sulas 
isesuguseks õudseks ning külmaks muusikaks 
kokku. (Mihkelson 1908,101-102)



Midia väljus uksest, kus marulained torma
sid ta ümber ja lükkasid teda eest ja tagant ning 
Terve ta väsinud ja nälginud olevus oli ainult 

tahtmine, närviline ja painduv kui vingerdav 
tnadu. Ta pääd täitsivad kihavad mõtted, sega
sed nagu tema hämar saatus, raskemeelsed nagu 
ta minevik.”(Mihkelson 1908, 102-103) Hili
semas väljaandes õn Tuglas teinud muudatusi 
ja koondanud teksti ning täpsustanud Midia 
saatust kui võrdkuju talvises tormis. Seal haa
rasid marulained ta enda võimusesse, kirjutas 
Tuglas, ja maruilm “võrdkujutas ta enese närvi
list olemust ja hallide müüride vahel tunglevat 
elu. Jah, ta otsekui kordas kõike seda vormitut, 
segast ja mässutsevat [...]”(Tuglas 1986, 143). 
Mis esimeses väljaandes oli kujutatud loodus- 
sümbolitega, õn hiljem täpsustatud, kuid sisuli
selt see midagi ei muuda. Midia õn närviline, ta 
mõtted õn segased nagu ta saatuski, ta minevik 
õn olnud raske ja oma tahtmisi ei suuda ta täide 
Mia. Need õn painduvad kui “vingerdav madu”. 
See õn taust tervele novellile ja Midiale kui 
autori tüüpilise naisrevolutsionääri olemusele.

Järgneb lõik, kus autor paljastab oma seisu
kohti eesti orjastatud talurahva suhtes, mis seos
tub darvinliku pärimusega, mida ei saa muuta, 
sest see õn juba “suguvõsa veres” (Tuglas 1986, 
143). Esimeses väljaandes õn kirjutatud: “Võib
olla oli see ju suguvõsa tundemärk. Suguvõsa 
- see kusagil kaugel, rabade ja metsade taga: 
kantnikud, moonakad ja vallavaesed - ruma
lad ja toored, vaesed ning viletsad.4 Säält oli ta 
selle juba kaasa toonud, arusaamata ja tähele
panemata.” (Mihkelson 1908, 103) Kä Midia 
ise oli “niisama väikene ja rumal”, tema mõtted 
olid pisikesed ja naiivsed, tigedad ja kadedad 
ning pessimistlikud “kui mustad nahkhiired” 
(Mihkelson 1908,103-104).

Juhan Luiga õn 1916. aastal kritiseerinud 
nooreestlaste negatiivset suhtumist talupoeglik
kusse, nende seltskondliku ja vaimlise elu “kas
tidesse” jagamist, mis tema meelest õn tuletatud 
vene samaaegsest ideoloogiast: “Võitlust talu- 
Poja-seisusliku (meie “narodnikute”) kultuuri

ja üld-humaanse kultuuri vahel tarvitati meie 
talupoja hurjutamiseks (Aavik, Tuglas, Linde). 
Sõna “talupoeg” nimetati mõnitusmuigega. 
“Kuid eemale matsist ja tema jumalast!” (Tuglas 
- Ormisson)” (Luiga 1995, 290-91).5 Tuglase 
“Midia” õn nooreestlaste talupoeglikkuse ning 
orjapõlvest võrsumise mõnitamise markant
sem näide. Samas õn kä näidatud stereotüüpse 
naisrevolutsionääri pärimusega kinnistatud 
determinismi - rumalust, naiivsust, tigedust ja 
kadedust. Midia madalamat inteligentsi näitab 
kä tema romantiliste raamatute valik: Valter 
Scotti rüütliromaanid, Schilleri “Vilhelm Teil” 
ning “Tuhande ja ühe öö” saladuslikud lossid, 
millega Midia “väike igatsev süda” vaimustusega 
kaasa tuksus (Mihkelson 1908,104).

Vahelduvad looduskirjeldused “Midias” 
pole mitte juhuslikud, vaid viitavad teatud 
pöördepunktidele novellis: “Uulits tegi korraga 
äkilise käänaku. Terava katuse nurga tagant tuli 
kuu välja. Sinine tuli vilkus räästast rippuvates 
jääpurikates ja lumelilled külmanud akendel 
loivad tuhandevärviliselt õitsema” (Mihkelson 
1908,106). Kä Midias toimus uus pöördepunkt 
ja äratus, mitte küll tema enese, vaid uue sõbra, 
professoritütre mõjutusel. Vaese talutüdruku 
mõjutajaks oli kõrgemast soost võõramaala
sest professoritütar, kes vaatamata Midia talu
poeglikult kohmakale kujule ja usaldamatusele 
suutis hakata Midiat mõjutama, tutvustas talle 
revolutsioonilisi ideid ja taotlusi. Ta hakkas 
Midia “tervet mõtteilma valitsema”. Midia elus 
algas uus aeg. “Närviliku ägedusega haaras tema 
(partei)tööst kinni” (ibid., 110-111).

Novellis tuli Midia teekonnas järjekordne 
muudatus, kui “Lõppes linn. Kuu tõusis ja vajus 
maru möllus, mille laened tumeda mühinaga 
maad ja taevast mööda jooksivad [...] Kuu 
kõikus mustade kägarasse kiskuvate oksade 
vahel, ja tema kuma värises krobalistel tüve
del [...] Tuisk õõtsus vastu, lumekübemed 
keerlesivad kinnipigistatud silmade ja tah
maste prillide vahel, ning iga samm oli võitlus 
tuiskava tuule ja lõpmata väsimuse vastu”[...]



(Mihkelson 1908, 111-112). Kä Midial tekkis 
arusaam tahtmiste ja võimaluste erinevusest. 
Tekstuaalse autori järgi sai Midia aru “et tal 
parteilise töö tarvis loovat energiat ei olnud. 
Tema suutis ainult käskusi täita, oma initsia
tiivi tal ei olnud” (ibid., 116). Autor õn kursis 
kaasaegse sotsialistliku ja kä misogüünse kir
jandusega, eriti Nietschega, Weiningeriga ja 
Schopenhaueriga. Viimastes kirjeldatakse naiste 
sünnipärast alamat seisu võrreldes meestega 
ja nende intelligentsi puudumist. Tundub, et 
Tuglas pooldab kaasaegseid, naisi alandavaid 
seisukohti ja õn neid mõisteid külge pookinud 
novelli peategelasele, kes nendega autori kir
jelduse järgi nõustub ja nendest aru saab, olles 
need omaks võtnud:

Siis nägi ta meeleäraheitlikult, et tema 
käe musklid jõuetud nagu pisikesel lapsel 
olivad, siis tundis ta oma mõistuse võime
tust ja piirsust. Nagu teotuseks oli temale 
siis mehe loogilik mõistus, tahtmise võim, 
see teravalt-individualne iseäraldus, mida 
karakteriks kutsutakse, ja suur füüsiline 
jõud: - temal puudus see kõik! Ja sarnastel 
minutitel sai ta kä aru, et tema ialgi ei mõis
tuse ega võimuga meesterahva kõrgusele 
tõusta ei või, kui ta kä kõik naesterahvalikud 
eelarvamised, mida kasvatus ja ümbrus ta 
sisse olivad istutanud, ära hävitada suudaks! 
Sest siin tuli füsiologiliste iseäralduste ja selle 
pimeda ajalooga rehkendada, mille kütkes 
naesterahvas kuni siiamaale õn elanud, mis 
tema pääaju põlvpõlvelist evolutsiooni nii 
ühekülgselt õn määranud, kuna meeste
rahva mõistus täies laiuses ja iseteadvuses 
edenenud õn. (Mihkelson 1908,113)

See lõik sisaldab patriarhaadi ja meeste 
tõekspidamisi, saksa filosoofide Schopenhaueri, 
Otto Weiningeri jt. misogüünseid ideoloogiaid, 
mis ülistavad mehi ja alandavad naisi. Võib ole
tada, et seal peitusid kä Tuglase enda seisuko
had, sest naiste tunded ja mõtted ei ole niisugu

sed, nagu ilmneb sellest katkest. Need õn pigem 
seksistlikud ja patriarhaalsed tõekspidamised, 
mis ülistavad meest kui füüsilise jõu kandjat ja 
mõistuse omajat. Schopenhauer õn kirjutanud: 
“Juba naise väline kuju näitab, et ta pole loodud 
tegema suurt vaimset ega füüsilist tööd [...] 
Sügavad kannatused ja rõõmud ning jõulised 
teod pole naise osa, tema elu peab mööduma 
vaiksemalt” (Schopenhauer 2001, 4). Ja edasi: 
“Pole imestada, et ta [naise] mõistus õn üpris 
napp. Seetõttu jäävad naised elu lõpuni lasteks 
[...]” {ibid., 5). Naistel pole Schopenhaueri järgi 
abstraktseid mõtteid, püsivaid maksiime, kind
laid otsuseid, tulevikku ja minevikku puudu
vat ja kauget {ibid.) ning “Naised eksisteerivad 
põhimõtteliselt üksnes soo jätkamiseks ja sel
lega nende roll piirdubki” {ibid., 8). Pole usutav, 
et selle aja naisrevolutsionäär ise enda kohta 
niisugustele tõekspidamistele jõudis. Naised 
võivad olla solvunud ja õnnetud, kui avastavad 
oma meeskaaslastes või ajakirjanduses alanda
vat suhtumist, kuid selle aja naised, kes revolut
sioonis osalesid, lugesid kõik kä sotsiaaldemo
kraatide Bebeli, Kautsky, Lily Brauni ja Klara 
Zetkini naisõigusealaseid raamatuid, mis nende 
naiselikkusele jõudu ja julgust sisendasid.

Kas õn usutav, et Midia hakkas - eriti veel 
Nietzschet lugedes - vihkama oma naiselikkust, 
nagu tekstuaalne jutustaja väidab; et ta vaatas 
“tigedusega oma võrsuvate rindade ja puusade 
pääle ning lõikas juuksed maha - sest need olivad 
tema naeselikkuse sümbolid! Kohutava hirmu- 
tusena paistis talle naesterahva kui naese osa elus 
vastu ja läiluse värinaga kujutas ta enesele sünni
tamist ning halasti rumalat last nagu metslooma 
poega ette. Siis vandus ta, et ta naesterahvana 
sündinud oli.”(Mihkelson 1908, 113-14) Vaa
tamata sellele, et Tuglas ise 1905. aasta jooksul 
Eestis revolutsioonitegevuses aktiivselt osales 
- selle pärast jäi tal koolgi lõpetamata -, tõestab 
niisugune arusaam, et tal sel ajal naisrevolutsio
nääridega Tartus lähemat kontakti polnud. Tuglas 
oli kä ainult 19-aastane. Märkimisväärne õn, et 
ükski eesti naistest, kes tegelesid revolutsiooniga



ja hiljem oma mälestusi kirjutasid, pole Tuglast 
kaastöölisena või sõbrana nimetanud. Alma Ani 
°n pigem kirjutanud, et Noor-Eesti ringkon
naga neil otsekohest läbikäimist polnud (Ast
ani 1932, 51).6 Sotsiaaldemokraadid olid sel ajal 
Põrandaalustes, salajastes väikestes gruppides ja 
kasutasid kä omavahel varjunimesid. Tuglast küll 
tunti, sest kõik selle aja eesti kooliõpilased Tartus 
teadsid ju teineteist, kuid poliitiliselt aktiivsema
tes, tegusamates rühmades, kus otsuseid tehti 
tihti kä naiste poolt, Tuglast ilmselt polnud. Sot
siaaldemokraatlikku liikumisse kuuluvad naised 
lõikasid küll oma juuksed lühikeseks ja riietusid 
lihtsalt, tumedavärvilistesse seelikutesse - sellest 
tulenevadki mõisted “sinisukad” ja kä “pruun- 
seelikud” (viimane oli küll Puškini kooliõpilaste 
vormiriietus). Need tüdrukud aga ei vihanud 
°rna naiselikkust, vastupidi, nad olid selle üle 
ühked ja leidsid ja tundsid, et nad õn naistena 
nieestega täiesti võrdsed. Lilli Ibrus õn oma 1905. 
aasta mälestustes kirjutanud, et “sai korraga sel
geks, et meie naised võiksime olla sama iseseis
vad ja sama targad kui mehed, vaja ainult tahta 
ja püüda. [...] Revolutsiooniliste sihtide kõrvale 
kerkis seega teine laialdane tööväli - naiste ise
teadvus ja iseseisvus. [... ] Kui taheti saada ise
seisvaks ja omada samu teadmisi mis meestel, 
siis tähendas see esmajoones olla samasugune 
kui mees, kä väliselt [... ] heideti ära kõik silma
torkavalt naiselik, lõigati juuksed lühikeseks ja 
kanti võimalikult monotoonseid riideid. [...] 
Talvel kanti samasugust mütsi - läki-läkit - kui 
meestelgi...” (Ibrus-Köstner 1932, 53-54). Seda 
kõike ei tehtud seetõttu, et vihati naiselikkust 
või taheti olla mehed, vastupidi, see oli võrdsuse 
sümbol. Salakoosolekutel riietusid tüdrukud 
kä vahest meeste riietusse, kuid see oli lihtsalt 
ütaskeerimiseks, seda tegid kä mehed, kui nad 
kandsid võltshabemeid ja kummalisi rõivaid, 
hlaisrevolutsionääri stereotüüp, mida “Midia” 
tekstuaalne jutustaja lugejatele kirjeldab, ei vasta 
tegelikkudele naistele. Siin tuleb nõustuda O. 
Minoriga (Otto Münther), kui ta Peterburi Eesti 
Üliõpilaste Seltsi ajakirjas Ääsi Tules ütleb, et

Mihkelsonil (Tuglasel) “inimese hingeelu tund
mine sügav ega tõetruu ei ole. See õn sagedaste 
välja mõeldud ja teoreetiliselt omandatud, mis 
näitab, et kirjanik seda ei ole läbi elanud”(Minor 
1910, 154).7 Eesti naisrevolutsionäärid ei viha
nud oma naiselikku keha ega emadust, vaid nad 
tahtsid demonstreerida sugudevahelist võrdsust.

Kui Midia liikus “siira viira” mööda lume sisse 
tallatud rada, kus hirmu tekitasid lume kahinad 
ja oksade krigin astumisel, meenus talle armas
tatu Felix, meesrevolutsionäär, kellega kohtuma 
salakorterisse Midia ruttab (Mihkelson 1908, 
118). Mees õn novellis Midia weiningerlik vas
tand. Midia õn rumal, kohmakas, madala otsa
esisega ja sügavate kortsudega, lühinägelik, tah
maste prillidega ja hallide mongollase silmadega, 
mis õn haiged ja mille ümber õn punased ringid, 
lühikeste juukstega, jõuetu, umbusklik, kade ja 
vihane ning ilma initsiatiivita. Felix, mees tema 
kõrval õn oma perfektsuses kui jumal või Apollo. 
“Ta pikad juuksed õn sasis üle otsaesise alla lan
genud ning need silmad õn täis lapselist rõõmu ja 
tuhandete valguse kiirte mängu ... Kui ta rääkis 
või luges või mõttes vait seisis, ikka tantsisivad ta 
palgel tuhanded varjud ja vaheldasivad alalõp
mata uued ilmed, pehmed ja salapärased... Iga 
tema elav liigutus, piha paindumine ja pikkade 
valgete sõrmede närvlik tantsimine - kõiges selles 
oli jõud ja noorus... Enne, kui ta rääkima hakkas, 
viskas ta omad ilusad juuksed energilise liigu
tusega üle pää, ja selles liigutuses avaldas ennast 
uhkus ja koketeerimine...” (ibid., 119) Midiat 
“joovastas ainult noormehe ülevoolav jõud ja 
kirgline eluvaim”(ibid., 120). Huvitav, et Tuglas 
kui tekstuaalne jutustaja kirjeldab Felixit nii, nagu 
patriarhaalses ühiskonnas mees õn aastatuhan
deid vaadanud naist ning mille puhul väline ilu ja 
koketeerimine õn esmatähtis. Arvestades, et autor 
õn mees, võiks öelda, et kirjeldus õn peaaegu 
homoerootiline. Lugeja ei saa midagi teada Felix! 
tegudest, mis näitaksid tema intelligentsust.

Midias tekitab armastus vastuolulisi tun
deid. Ühest küljest õn sotsialistlik kirjandus 
(Bebel jt.) õpetanud, et naine õn kä seksuaalses



läbikäimises vaba nagu mees ja ta ei pruugi 
mitte ainult ühele truu olla. Teisest küljest 
schopenhauerlik ja Weiningeri moodi tead
mine, et naine õn loodud ainult sünnitama, 
et naiste armastus pole muud, kui sugulise iha 
rahuldamine (Mihkelson 1908, 122) ja loodu
sele omane edasikestmise tung. Looduses “õn 
mehel individuaalne, peenikese ehitusega keha 
ja väljaarenenud pääaju, aga naesel - suurepära
sed keha vormid ja reflekivlise tegevusega selg
roo aju... Sest ei ole loodusele sinu [naise] mõis
tust, sinu mõtlemise agonias värisevat pääaju 
tarvis, vaid ainult seda, mis sinus õn taimelist, 
mis sinus õn loomalist, mis sünnib ja sünni
tab!” (ibid., 122-123)

Midia jõudis järeldusele, et ainuke võimalus 
õn “meesterahva jõu kumardamine”(ibid., 128), 
sest armastus õn ainult loomulik instinkt (ibid., 
130), “Võim, mis tal enesel puudus, see oli tema 
ideal. Ja meesterahvas leidis ta seda rahulist 
jõudu [...] Ja sarnast jumalat kumardades ise 
looja olla - selles oli tema kutse” (ibid., 126). 
Midial oli töö ainuke vahend selle saavutami
seks. Kä Shopenhauer õn kirjutanud, et kui 
mees taotleb asju mõista või allutada püüdes o 
t s e s t võimu asjade üle, siis naise käsutuses 
õn alati vahendatud võim, nimelt mehe 
kaudu, kelle üle tal õn ainukesena otsene võim 
(Schopenhauer 2001, 9).

Novellis ei põhine Midia ja Felix tegeli
kele inimestele, vaid nende omadused ning 
tekstuaalse autori väited nende kohta õn äär
muslikud näited kaasaja naisi alandavatest ja 
mehi ülistavatest tekstidest. Kasutades Tulgase 
enda sõnu, võiks väita, et need õn abstraktsioo
nid, kus kirjanik õn viinud misogüünsed teoo
riad äärmuseni. Samas peegelduvad siin tõsiselt
võetavad stereotüübid. Vastamata jääb küsimus, 
kas autor õn meelega viinud novelli karakterid 
iroonilise liialdusega äärmuseni või peegelduvad 
neis tema tõsised arusaamad ja tõekspidamised. 
Tuglas õn Noorusmälestuses iseloomustanud 
“Midiat” kui “asjalikku kirjeldust”. Toomas Liiv 
väitis Kogutud teoste I osa järelsõnas, et “Midia”

jäädvustab 20. sajandi alguskümnendile ise
loomuliku revolutsionääriks kujunemise loo ja 
õn psühholoogilisele eritlusele rajatud (Tuglas 
1986, 306). Elo Lindsalu näeb Midias eeldusi 
kujuneda naisintellektuaaliks (Lindsalu 2001, 
135) vaatamata sellele, et Tuglas õn Midiat kor
duvalt iseloomustatud kui rumalat, kes suutis 
ainult käske täita ja kes oma vabadusest ainult 
unistas, nagu oli kord unistanud rüütliromaane 
lugedes (Mihkelson 1908,132). Elo Lindsalu õn 
kä väitnud, et Midia prototüübiks õn oletata
vasti Alma Ostra-Oinas, kellega Tuglas suhtles 
1905. aasta revolutsiooni eel ja järel ning keda 
korduvalt arreteeriti ja maalt välja saadeti (Lind
salu 2001,135).

Tuglas kirjutas Noorusmälestustes, et omal 
ajal süüdistati teda kä Leonid Andrejevi mõju all 
olemises: “Iseenesest halb mõju, vähemalt minu 
tolleaegsel arenemisastmel olevale kirjanikule”. 
Ta tunnistas, et ainus teos, mis võis mõjutada, 
oli “Sammud kaduvikku”, mille ta oli Peterburi 
Kiire jaoks kirjutanud, aga mis jäi ajakirja sul
gemise tõttu avaldamata (Tuglas 1990, 189). 
Juhtusin aga hiljuti lugema Leonid Andrejevi 
novelli “Lugu Sergei Petrovitšist” kus leidsin 
üllatavaid sarnasusi Tuglase “Midia” karakteri
tega. Andrejev!! olid küll kõik tegelased mehed 
ning teemaks polnud sugudevahelise erine
vuse kirjeldus. Erinevusi õn novellides palju. 
Siiski sarnaneb peategelane, üliõpilane Sergei 
Petrovitš just välimuse ja iseloomu kirjeldus
tes Midiale. “Ta polnud ilus [...] lame nina, 
paksud huuled ja madal laup [...] ta polnud 
tark. Gümnaasiumis pidasid õpetajad teda otse 
rumalaks. [...] Siis veendus ta ise oma piiratu
ses” (Andrejev 1973, 6-7). “Tal puudusid oma 
mõtted, puudus anne. Ta oli kohmakas, tal oli 
kitsas rind” (ibid., 7). Tal olid võimatud unistu
sed nagu Midialgi (ibid.). Teda võlusid kapten 
Nemo vägiteod ja Spielhageni “Üks pole võitlus
väljal sõdur” (ibid., 9), nii nagu Midia oli luge
nud Valter Scotti rüütliromaane. Kuigi Sergei 
Petrovitš oli töökas, “tundis ta end nõrgana, 
arana ja võõrast tahtest juhituna” (ibid., 20). Ta



°li kä kade (ibid., 22). Midia mõjutajateks olid 
professoritütar ja hiljem armastatu, revolutsio
näär Felix. Petrovitšit hakkas mõjutama tema 
toakaaslane Novikov, kellel olid julged, terased 
silmad, kõrge laup ja korrapärane, kaunis näo- 
ovaal (ibid., 6). Ta oli kä tark (ibid., 10) ja kõne
les selgelt, loogiliste rõhkudega. Petrovitš hakkas 
siis lugema samu raamatuid kui Novikov ja 
eriti Nietzsche “Nõnda kõneles Zarathustra” 
aitas teda mõista elu ja maailma (ibid., 11). 
Rumal, inetu mõjutatu, tark ja ilus mõjutaja, 
keda jumaldati ja äratus Nietzschet lugedes õn 
kä Tuglase novelli “Midia” põhiteesid. Need sar
nasused ei pruugi otseselt olla teadlikud laenud, 
kuid samas ei tundu nad kä olevat juhuslikud, 
mis viitab veelkord, et Tuglasel polnud eesku
juks tegelikud elavad inimesed, keda ta tundis, 
vaid kirjanduslikud prototüübid ja kaasaegsed 
teooriad naiste ja meeste olemusest. Midia ei 
°le rajatud “psühholoogilisele” eritlusele, nagu 
°n väitnud Toomas Liiv (Tuglas 1986, 306), 
vaid Schopenhaueri, Weiningeri ja Nietzsche 
teooriatele naiste ja meeste kohta, vürtsitatud 
Andrejevi iseloomukirjeldustega.

Tuglas kui autor paljastab kä oma seisu
kohti naiste suhtes romaanis Felix Ormusson, 
kus romaani peategelane Felix mõtiskleb 
armastusest ja abielust: “Armastuses õn naist, 
abieluks aga hinge tarvis. Kui kehaline uni 
raugeb, kui ta õn tempereeritud, siis õn tarvis 
õrna hinge, arusaavat inimest. Tõsi, sääraseid 
abielusid õn vähe. See õn sellepärast, et nii vähe 
°n naiste hulgas inimesi [kursiiv - E. Sepp].8 
Armastuseks kõlbavad nad kõik, abieluks 
kaugeltki mitte!” (Tuglas 1951, 147). Toomas 
Liiv õn leidnud, et teos kajastab üsna vahetult 
Tuglase enda tõekspidamisi nende arengulises 
muutumises (Tuglas 1988, 327). Et Tuglasel 
olid sel ajal üsna negatiivsed hinnangud naiste 
võimete kohta, tõestab kä tema kiri Johan
nes Aavikule Pariisist 1914. aastal: “Lõpeta
sin täna kä Vuolijoki “Udutaguste” lugemise. 
Koguni sümpaatne raamat. Kuid ikkagi naise 
kirjutatud raamat. Naisele näib üldse omane

olevat miskisugune keskmine realismi-vool. 
Ei midagi liig kõrget ega liig madalat, ilma ei 
just igav oleks kuid kä ilma fantaasiata. [...] 
Iialgi ei liiguta naise kirjutatud raamat hinge, 
ei ütle midagi ootamatut, ei pane pääd pöö
ritama. Kä Aino Kallas, üleüldse vist parem 
naiskirjanik, mis üleüldse õn olemas, õn lõpli
kult igavavõitu, kuiv ja luuletu. Ei ole ime siis, 
et peaaegu kõik naiskirjanikud grafomaanid 
õn, kes lõpmata palju ja kergelt kirjutavad. 
Ei ole raske siis palju kirjutada, kui töö iialgi 
loomisena, s.o. kannatusena ei tundu. Brandes 
võrdlebki kusagil G. Sandi romaanide kirju
tamist sukakudumisega. Ja sarnastena alus
pesu kudujatena õn Vuolijoki, Sillaots ja Ertel 
koguni mõnusad lugeda. Palju pahem õn kui 
nad end millekski muuks kohaseks peavad, 
nagu Heiberg. Siis ei või neilt midagi hääd 
loota”. (Vihma 1990, 93-94) Nende tsitaatide 
järgi võib oletada, et Tuglase misogüünsus 
“Midias” pole juhuslik ega paroodiline, vaid et 
kä Tuglasel endal puudus lugupidamine tar
kade ja iseseisvalt tegutsevate naiste vastu.

Eesti tegelikud
naisrevolutsionäärid
Parima kirjelduse eesti selleagsetest nais

revolutsionääridest leiame Karl Ast Rumori 
mälestustes Aegade Sadestus II:

Meie organisatsiooni naissoost kaasla
sed väärisid samasugust tunnustust nagu 
mehedki. Täitsid innukalt ülesandeid, 
omasid isiklikku initsiatiivi, oskasid sala
dust hoida, ei hoolinud solvustest, mida nad 
kodanlikest ringkondadest vahel kuulma 
pidid, ja innustasid mehigi oma innukusega 
[...].

Seal oli kolm Almat, esimesed ligiastu- 
jad: Alma Ostra, Alma Ani ja Alma Soop. 
Oli õitsev kaunitar Lilli Ibrus ja rinnakas 
ning priske Amalie Unt; artistlike kaldu
vustega Natalie Oja ja kurvajumeline Luise



Sõrra. Oli tõsine, sügava loomuga Salme 
Ungerson; olid õekesed Ertelid. Igale neist 
osastus erisugune saatus [...].

Eesti iseseisva riikluse aastatel etendas 
Alma Ostra - abiellumise järel Ostra-Oinas 
- üldiselt tunnustatud osa riigi- ja omava
litsuse poliitikas, omandades selleks küpseid 
eeldusi. Juba meie organisatsioonis Tartu 
päevil tõusis ta juhtivate figuuride hulka. Oli 
hea kõneandega ning mõjuva esinemisega. 
Tegeles meil peaaegu üksipäini naistöö- 
liste ja teenijate organiseerimisega, kuid kä 
meestööliste ringides ning metsas peetavatel 
salajastel koosolekutel olid ta kõned sütita
vad. Alati hoogne, alati võitlustahteline, ei 
langenud ta ometi liialdustesse. Tema sõna 
hinnati - ja kardetigi, sest ta oli leidlik vaid
leja.

Tema kõrval väärtustas ennast organi
satsiooni ülesannete täitmisel Lilli Ibrus, 
pärastine Ibrus-Köstner. Ta oli, nagu Alma 
Ostragi, meheliku kuraasiga naine, asja
likult kaine ning iseseisvalt initsiatiivikas. 
Välimuse järgi poleks seda võinud arvatagi: 
heledate juuste ja heleda nahajumega, esin
das ta toda põhjamaise naise tüüpi, kelle ihul 
pole vist ühtki tumedat täppi, Ma arvan, ta 
hingki oli blond. Meil ta korraldas muude 
ülesannete kõrval ankeeti naiste töötingi- 
mustest, palgaoludest ja kodusest elust. Nii 
avaldus temast juba varakult eriline huvi 
sotsiaalstatistika vastu. Nagu teada, omandas 
ta Moskvas majandusteadlase diplomi ning 
tegutses Eestis poliitilistel kui kä majandus
likel aladel. (Rumor, 1965,132-133)

Karl Ast lisas: “Pidasime mõlemaid sugupooli 
üheväärseks nii sõpruses, armumises kui kä elu
võitluses” (z tol, 181) ning leidis: “Revolutsiooni 
teel sammuvad naised olid julged, iseteadlikud 
ja vabad “pupedekodu” eelarvamustest. Nad 
kõnelesid igast küsimusest silmi maha löömata. 
Juhtimist ja järelvalvet nad ei vajanud kelleltki. 
Olid lugenud populaarteaduslikku kirjandust

tööliste perekondlikust viletsusest, naiste pilatud 
seisukorrast kodanlikus ühiskonnas ning abielu 
probleemidest moodsas käsituses, seal hulgas 
Liii Brauni tunnustatud teost naisküsimusest. 
Oma sookaaslasi väikekodanluse taimelaval nad 
haletsesid nende äbarikluse, rumalate eelarva
muste ja lühinägelikkuse pärast.” (ibid., 155) 
Vabariigi aegne riigitegelane August Rei kirjutas 
raamatus Mälestusi tormiselt teelt lugupidavalt 
Alma Ostrast: “Juuli algul 1905 arreteeriti aga 
Tallinna komitee täies koosseisus. Kuna meil, 
Tartu grupil, oli algusest peale olnud kavatsus 
mitte jääda ainult kohalikuks selle linna orga
nisatsiooniks, vaid laiendada oma tegevus [...] 
üle kogu maa, siis sõitsin mina koos äsja kroonu 
naisgümnaasiumi lõpetanud Alma Ostraga, kes 
oli agaraim, julgeim ja andekaim naissoo esin
dajaist meie grupis [...] suve lõpul Tallinna, et 
seal samme astuda purustatud organisatsiooni 
taastamiseks” (Rei 1961, 44). Ostraga toime
tas Rei hiljem Peterburis ajakirja Punane Lipp 
(ibid., 107).

Alma Ani, Lilli Ibrus ja Alma Ostra õn 
avaldanud mälestusi Hans Kruusi toimetatud 
koguteoses Punased aastad, mis ilmus 1932. 
aastal. Kõik kolm naist lõpetasid ülikooli ja töö
tasid hiljem, vabariigi ajal, vastutavatel kohtadel. 
Need naisrevolutsionäärid ei suhelnud “Noor- 
Eesti” ringkonnaga (Ast-Ani 1932, 49). Alma 
Ani (1884-1958) pidas oma sotsialistliku ilma
vaate isaks Mihkel Martnat, kelle tütarde Lucie 
ja Franziskaga ta sõbrutses. Martna korraldas 
enda juures koduseid tee- ja vestlusõhtuid. Ani 
käis kä avalikel kõnekoosolekutel juba 1902. 
aastast ja võttis osa sotsiaaldemokraatlikest sala
organisatsioonidest, kus aitas proklamatsioone 
trükkida ja levitada. 1905. jaanuaris osales ta 
demonstratsioonis, kus politsei vangistas teda 
ja teisi agaramaid liikmeid ja pidas neid kinni 
mõnda aega. Hiljem, pärast Peterburi 1905. 
aasta veriseid sündmusi, võttis ta osa veel mit
mest demonstratsioonist ja koosolekust, kuni 
ta vangistati juuli lõpus ja viidi Riia vanglasse. 
Seal olid ees Karl Ast, kellega ta hiljem abiellus,



K. Türna, Marie Välbe ja Lilli Ibrus. Vabane
des vanglast Oktoobrimanifesti põhjal oli ta 
novembri lõpus teiste naisrevolutsionääridega 
Bürgermusse koosolekul, kus Tuglas ei näinud 
ühtegi naist (Tuglas 1990, 126). Detsembris 
vangistati ta vend ja tapeti karistussalkade poolt. 
Alma Ani kirjutas, et “oli tung kätte maksta sün
dinud koleduste eest” (Ast-Ani 1932, 37-47). 
Ta sõitis Peterburi ja Narva kaudu Tallinna, 
kus elas vale nime all, kirjutas proklamatsiooni 
tekste ja korraldas Narvas väikseid grupikoos- 
olekuid naistöölistele. Sügisel käis ta lühikest 
aega Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja töötas 
ajalehe Hommik toimetuses, mis suleti talvel 
1907. Kuna ta oli pidevalt politrukkide valve 
all, siirdus ta Peterburi kaudu Soome ja elas seal 
Pagulasena viis aastat. Vabariigi ajal sai temast 
Tallinnas tunnustatud nahaarst ja üliõpilasselts 
Ühenduse liige. Tuglast pole tema mälestustes 
kordagi mainitud.

Lilli Ibrus (s. 1885), kes varem oli käinud 
saksa A. Grassi tütarlastekoolis, sooritas 1904. 
aastal V klassi lõpueksami Puškini tütarlas
tekoolis Tartus. Ta sai koha ajalehe Uudised 
kontorisse, kus tutvus sotsiaaldemokraatide 
Karl ja Gottlieb Asti, Karl Ruga, Peeter Speeki, 
Mihkel Martna, Eduard Vilde, Linda Jürmani, 
Karl Kotsari, Karl Palki ja Andres Kliimaniga 
(Ibrus-Köstner 1932, 52). Ibrus luges sel ajal 
Palju loodus- ja majandusteaduslikku kirjan
dust, samuti naisküsimusse puutuvaid palasid. 
Tähtsamateks kirjanikeks pidas ta Bölschet, 
Bogdanov!, Plehhanovi, Kautskyt, Klara Zetkini 
ja Bebeli. Ta väitis oma mälestustes, et “sai kor
raga selgeks, et meie, naised võiksime olla sama 
iseseisvad ja sama targad kui mehed, vaja ainult 
tahta ja püüda” (ibid., 53) ning et “Revolutsioo
niliste sihtide kõrvale kerkis seega teine laialdane 
tööväli - naise iseteadvus ja iseseisvus”{ibid., 
^4). Ibrus avaldas naisõiguslusealaseid artikleid 
Uudistes ja kord isegi juhtkirjas. Kevadel 1905 
°ü tema üüritoas väike salatrükikoda, kus öösiti 
trükiti lendlehti. Kui Karl Ast oli sel ajal üks juh
tivatest sotsiaaldemokraatlikest tegelastest ning

figureeris kõikide naiste mälestustes, siis Tuglase 
nime pole kä Ibruse artiklis nimetatud. Seal 
polnud kä niisuguseid “rumalaid” ja ebakind
laid naisi, nagu Tuglase Midia. Pärast Oktoob
rimanifesti püüdis Ibrus organiseerida naisi ja 
korraldas koosolekuid ülikooli auditooriumis. 
Kui sõjaseadus Venemaal välja kuulutati, pages 
suurem osa eesti revolutsionääre Peterburi, kust 
mõned, nagu Alma Ani ja Tuglas, edasi Helsin- 
kisse siirdusid. Lilli Ibrus tõlkis Peterburis bro
šüüre ja pidas kõnesid töölisgruppides. 1907. 
aasta sügisel, kui Tartu Ülikool oli lühikest aega 
avatud kä tütarlastele, astus Ibrus ülikooli nagu 
Alma Anigi. Hiljem läks ta Moskvasse kauban
duskooli ja abiellus 1912. aastal sotsiaaldemo
kraadi ja revolutsionääri Nikolai Köstneriga, kes 
oli vabariigi ajal majandusminister, Tartu Üli
kooli professor ja töötas mitmel pool välisesin
dustes. Lilli Ibrus-Köstner oli Eesti riigikontrolli 
teenistuses ja töötas hiljem Pikalaenu pangas. 
1921. aastal avaldas ta raamatupidamise õpiku.9

Alma Ostra (1886-1960) oli kahtlemata 
kolmest naisrevolutsionäärist kõige ettevõtli
kum, nagu Karl Ast ja August Rei oma mäles
tustes täheldasid.10 Ta kuulus juba 1903. aastal 
sotsiaaldemokraatlikesse salaringidesse ja luges 
Bebeli teost Naine ja sotsialism, Bogdanov!, 
Plehhanovi, Maslovi töid, Akselrodi filosoo
fiat, Lange materialismi ajalugu, Kljutševski ja 
Mommseni ajaloo käsitlusi ja Kautskyt (Ostra- 
Oinas 1932, 60, 68). Õpilasringides refereeris 
ta ise Bogdanov^ ja Plehhanovit ning teisi filo
soofilisi küsimusi (ibid., 61). 1905. aastal esines 
ta Tartus, peamiselt koosolekutel Tähtvere 
metsas, proklamatsioonide ja revolutsiooniliste 
teemadega, ergutades töölisi nõudma 8-tunni- 
list tööpäeva, rääkis neile streikide tähtsusest 
ja juhatas salatrükikoja tegevust. Mälestustes 
Tallinna streikidest ja meeleavaldustest kirjutas 
Ostra: “14. okt. pandi vabrikud seisma ja suur 
demonstratsioon liikus linna. Olin seal esimeses 
reas. Oktoobris 15. kuupäeval pidasime suurt 
koosolekut Lausmanni heinamaal, kus kõne
lesin ja ette panin saata saadikud kuberneri



juurde nõudmistega, vabastada poliitilised 
vangid ja anda sõna-, trüki- ja koosolekuvaba- 
dus. Samal päeval pidas sotsiaaldemokraatlik 
linnakomitee koosolekut, otsustades teostada 
trükikoja eksproprieerimine, kui trükivabadust 
ei anta. [... 1 Minu kui juhi käsutusse oli määra
tud umbes 30 töölist.” (Ostra-Oinas 1932, 63) 
Järgmisel päeval jäi Ostra konspiratiivsesse kor
terisse, kuna talle teatati, et teda tahetakse maha 
lasta. Pärast sai ta teada, et “turuplatsil kõne
lenud tünni otsas Marta Lepp ja Amalie Unt. 
[...] Niipea kui sõdurid õn käsutatud laskma, 
õn rahvas maha heitnud. Seal sai Marta Lepp 
lamades haavata, kuna Amalie Unt pääses viga
deta.” (Ostra-Oinas 1931, 120) Ostra jutustab, 
et 10. detsembril vangistati peaaegu terve Tal
linna linnakomitee, sealhulgas kä tema. Pärast 
nelja kuud vangimajas saadeti kõik asumisele. 
Oli paarsada inimest, nende hulgas 16 naist. 
“Sügiseks olime kõik põgenenud” (Ostra 1932, 
64-65). 1907. aasta suvel valiti Ostra esindajaks 
partei kongressile Londonis, kus nad olid koos 
H. Vürstiga ainukesed eestlased. Pärast käisid 
nad linnades ja maal kongressist aru andmas 
(ibid., 66). 1907. aastal sõitis Ostra Peterburi, 
kus ta hiljem lõpetas poolelijäänud õppimise. 
Peterburis abiellus ta Aleksander Oinasega 
(1887-1942), kes oli Elo Tuglase vend ja Vaba
riigi ajal mitmekordne minister, osales aktiivselt 
1905. aasta revolutsioonis ja kuulus sotsiaal
demokraatlikku parteisse nagu Alma Ostragi. 
Mõlemad olid Asutava Kogu ja I—III Riigikogu 
liikmed, kuuludes Sotsiaaldemokraatlikku par
teisse. Alma Ostra kuulus hiljem mitmel puhul 
linnavolikogusse ja oli 1924-1934 linnanõuni- 
kuna hoolekandeosakonna juhatajaks (Mäelo 
1957, 96-98). Helmi Mäelo iseloomustas Alma 
Ostrat kui esimest eesti naist, “kes omab polii
tilisel areenil nii kõrget positsiooni. Ta õn aas
tate jooksul teinud parteile suuri teeneid oma 
ettevõtlikuse ja julgusega ning partei tasub 
talle seda kõrge linnanõuniku ameti võimal
damisega [...] ta võitleb huvi ja andumusega 
sotsiaalsete olude parandamise kasuks. Eriti

kannab ta südamel laste ja noorsoo küsimusi. 
Tema ajal asutatakse mitmed uued lastekaitse ja 
hoolekande organisatsioonid, kus ta töötab kä 
ise kaasa, püüdes kontakti luua ametliku hoole
kande ja seltskondliku hoolekandelise tegevuse 
vahel.” (ibid.) 1929. aastal lõpetas Ostra Tartu 
Ülikoolis õigusteaduskonna ja töötas 1930. aas
tatel advokaadina Tallinnas, esialgu August Rei 
abina, pärast iseseisvalt. Akadeemiliselt kuulus 
ta üliõpilasselts Ühendusse, nagu Alma Ast-Ani 
ja August Rei. Oinastel oli kolm tütart. Küsime, 
kas niisugune naine võis olla Midia prototüüp?

Esitasin vaid kolm näidet eesti tegelikest nais
revolutsionääridest. Neid oli aga rohkem. Oli 
Marta Lepp, kes õn ise avaldanud kolm köidet 
revolutsiooniaegseid mälestusi, oli veel mitmeid, 
nagu Amalie Unt, Natalie Oja, Luise Sõrra, Alma 
Soop, Salme Ungerson, Linda Jürman ja veel 
teisi, kes õn kirjutatud ajaloos unarusse vajunud 
ja kelle kohta puuduvad andmed. Mõnedest õn 
jäänud vaid nimed, teistest ei sedagi. Tuglase 
Midia aga ei kuulu nende hulka. Tema iseloom 
õn nagu äärmuseni viidud idee või abstrakt
sioon teiste ideedest koostatud naisest. Ta ei 
ole lihast ja luust päris naine, kellel õn naiseli
kud tunded. Ta õn meeste loodud stereotüüp.
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Eesti naise ühiskond
lik-poliitiline ja 
perekondlik roll 
1920. aastate alguses 
Emma Asson- 
Petersoni näitel

Ai ja Sakova

'T'^"äesoleva artikli ülesanne õn vaadelda 
IX naise rolli esimese Eesti Vabariigi algus- 

■X- V^aastatel, täpsemalt naise perekondliku ja 
ühiskondlik-poliitilise rolli omavahelist suhet. 
Lhirimuse eesmärgiks õn analüüsida, millised 
°Üd eesti naise poliitikas ja seadusloomes osa
lemise võimalused 1920. aastate alguses ning 
kuivõrd sai ta mõjutada naiste ning emade sea
duslikke õigusi või kä kitsendusi perekonna ins
titutsioonis.

Inspiratsiooni selliseks lähenemiseks andis 
2004. aasta novembris Eesti Naisüliõpilasseltsi 
korraldatud konverents “Esiema”. Nii valisingi 
lähtepunktiks esiema figuuri Emma Asson- 
Eetersoni1, keda õn seni põhjalikumalt käsitle
tud eelkõige tunnustatud ajalooõpikute auto
rina (Sirk 1991). Kuid Emma Asson oli kä Eesti 
Sotsiaaldemokraatilise Tööliste Partei liikmena 
aastatel 1919-1920 üks Asutava Kogu seitsmest 
ttaisliikmest, 1920-1923 oli ta I Riigikogu liige, 
1919-1921 haridusministeeriumi välishariduse 
Makonna juhataja ning III naiskongressil 1925. 
aastal valiti Asson Eesti Naisorganisatsioonide 
Liidu juhatusse.

Nagu Emma Assoni näitel näha võib, saavu
tas eesti naine koos Eesti iseseisvumisega vähe
malt väliselt kä poliitilised õigused: ta kuulus 
erakondadesse ning osales nii valimistel kui kä 
seadusandlike organite töös. Kui aga arvestada, 
et naiste osakaal oli nii Asutavas Kogus kui kä 
hiljem Riigikogu erinevates koosseisudes väga 
väike, tuleks lähemalt vaadelda naiste tegelikke 
võimalusi rääkida aktiivselt kaasa poliitikas ning 
osaleda uute seaduste ja eriti just naiste õigusi 
puudutavate seaduste vastuvõtmisel. Samuti 
peaks naiste võimalustest ja õigustest rääkides 
meeles pidama, et kuigi naine omas poliitilisi 
õigusi, oli ta kehtiva Balti eriseaduse järgi pere
konna institutsioonis jätkuvalt mehe eestkoste 
all. Asutava Kogu naisliikmete algatusel koostati 
uus abieluseadus, mis pidi naisele perekonna
siseselt võrdsema rolli tagama. Abieluseaduse 
eelnõu esitati kä I Riigikogule, mis selle aga 
1922. aastal tagasi lükkas.

Emma Asson ja Alma Ostra-Oinas olidki 
need kaks naisterahvast, kes töötasid peale 
Asutava Kogu naissaadikute kutsel toimunud 
II üleriiklikku naiskongressi (novembris 1920) 
välja uue abieluseaduse eelnõu. Viimane põhi
nes kongressil tehtud otsustel ja järgis peamiselt 
Taani eeskuju (Ostra-Oinas 1924,94).

Abieluseaduse eelnõu, mida kunagi täies 
mahus vastu ei võetud, õn omamoodi ühendus
lüliks naise perekondliku ja ühiskondlik-polii- 
tilise rolli vahel, kuna see eelnõu tegeleb ühelt 
poolt naise perekonnasiseste õigustega, kuid 
teisalt oli selle koostamine ning kaitsmine Rii
gikogus naiste poliitiliste õiguste rakendamise 
akt. Vaatlen naise perekondlikku ja ühiskond- 
lik-poliitilist rolli Emma Asson-Petersoni isiku 
kaudu, uurides tema haridusteed ja muid ühis
kondlikke tegureid, mis võimaldasid (või takis
tasid) nii temal kui kä tema kaasaegsetel naistel 
poliitikasse jõudmist ning naiste jaoks oluliste 
küsimustega tegelemist. Nii Emma Assoni isikut 
kui abieluseadust vaadeldes lähtun suuresti Joan 
Kelly artiklis “Kas naistel oli renessanss?” (Kelly 
2002) kirjeldatud kriteeriumitest, mis aitavad



mõista ning mõtestada naise rolli ja positsiooni 
konkreetsel ajal ning konkreetses ühiskonnas.

Haridus
Emma Asson õn sündinud 13. juulil 1889. 

aastal Võrumaal, Vaabinas Marie (sündinud 
Tiganik) ja Reinhold Assoni tütrena ning surnud 
1. jaanuaril 1965. aastal Tallinnas, maetud Tal
linna Metsakalmistule. Ta õppis aastatel 1899- 
1904 Võru tütarlastekoolis, 1904-1907 Tartu 
Puškini gümnaasiumis ja 1907-1910 Peterburis 
Bestuževi kõrgematel naiskursustel ajaloo-kee- 
leteaduse osakonnas (Kleis 1932,234). Peterburi 
kõrgemad naiskursused lõpetas Emma Asson 
üldajaloo alal2 ning asus kohe peale lõpetamist 
tööle Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi I järgu 
Tütarlaste Kooli, kus ta töötas ajaloo, pedagoo
gika ja geograafia õpetajana kuni 1919. aastani, 
olles 1912-1916 kä kooli kuratooriumi liige 
(Põld 1916,18-19). 1916. aasta kevadel sooritas 
Emma Asson Tartu ülikooli juures ajaloo-alased 
eksamid, esitas kirjaliku töö ning omandas 
märtsis 1917 I järgu diplomi (Sirk 1991).3

Emma Assoni haridustee tundub kulgevat 
suuremate takistusteta, kuid sealjuures ei tohi 
unustada, et naiste kõrgema hariduse oman
damine ei olnud Vene impeeriumis 20. sajandi 
alguses sugugi iseenesestmõistetav, eriti kui 
tegemist oli lihtsatest maaoludest pärit tütarlap
sega. Nii näiteks moodustasid 1903. aastal nais
tele mõeldud kõrgemate õppeasutuste õppijate 
põhikontingendist 55% aadlikud ja ametni
kud ning kõrgharitlaskond, 1913. aastal oli see 
langenud 41%-ni (Kivimäe, Tamul 1999, 88). 
Emma Asson oli Petersonide perekonnaarhiivis 
leiduvate ülestähenduste järgi4 oma vanemate 
viiest lapsest noorim. Tal oli kolm õde, kellest 
kaks olevat kä mõnda aega töötanud õpetaja
tena Võrus ja Tartus, ja vend, kes olevat õppinud 
mäeinseneriks ning täiendanud oma teadmisi 
Venemaal. Seega võib oletada, et tegemist oli 
perekonnaga, mis toetas laste hariduse saamist. 
Kä õn säilinud ülestähendustes kirjas, et Emma

Assoni isa Reinhold Asson suri võrdlemisi noo
rena, kuid energiline Marie hoolitses hästi laste 
hariduse eest.

Naiste kõrghariduse alguseks Venemaal 
võib pidada aastat 1872, mil Moskvas asutati 
kõrgemad naiskursused (Kivimäe, Tamul 1999, 
79). Ametliku loa kõrgemate naiskursuste asu
tamiseks andis Rahvahariduse ministeerium 
aga 1876. aastal. “1878 avasid Peterburis oma 
uksed Konstantin Bestužev-Rjumini kõrge
mad naiskursused [...]. 1910. aastaks oli Peter
buri kõrgematele naiskursustele selle loomisest 
alates immatrikuleerunud 5897 kursuslast, 
kellest enamuse moodustasid aadlike ja amet
nike tütred või naised.” (Kivimäe, Tamul 1999, 
81) Olulise faktina tuleks naiste kõrgharidusest 
rääkides veel märkida, et 1908. aastal keelustati 
Venemaal naiste vastuvõtt ülikoolidesse (Tamul 
1999, 103). 1911. aastal anti aga ülikoolilinna
des tegutsevatele kõrgematele naiskursustele 
kõrgkooli staatus ning “1912. aastast alates said 
kursuste kuulajad õiguse sooritada ülikoolide 
juures lõpueksameid” (Kivimäe, Tamul 1999, 
85). Selliselt avanes kä Emma Assonil juba peäle 
kõrgemate kursuste lõpetamist 1910. aastal või
malus eksternina sooritada eksamid Tartu Üli
kooli juures.

Poliitiline situatsioon
Selle kohta, millal täpselt või mis asjaoludel 

astus Emma parteisse, ei ole andmeid. Kindel 
õn aga, et ta kuulus Eesti Sotsiaaldemokraatilise 
Tööliste Partei liikmena nii Asutavasse Kogusse 
kui kä Eesti Vabariigi I Riigikogu koosseisu. Kui 
naiste kõrghariduse omandamine ei olnud 20. 
sajandi alguses veel iseenesestmõistetav, siis 
vähemalt sama raskendatud oli kä naiste pää
semine poliitilistesse otsustusorganitesse. Eesti 
Naisorganisatsioonide Liidu (ENL) korralisel 
peakoosolekul 4. märtsil 1923 esineb Emma 
Asson-Peterson referaadiga naisseisukohtadest 
eelseisvad valimistel. Ta tõdeb, et uus rahvaesin
dus ehk siis Riigikogu II koosseis peaks rohkem



kaitsma naiste huve: “Kapitalistlik kord õn naise 
välja lükanud perekonnast ja ometi püüab ta 
teda seal kinni pidada. Selle peale vaatamata 
°n naine välja läinud töötama seltskonnas kõr
vuti mehega. Mehed ei näe neid heameelega 
Parlamendis, kuid naised peavad ise seda läbi 
viima, et nende esitus läheks riigikokku, milleks 
naised peavad koonduma poliitiliste parteide 
juurde oma ilmavaadete järele.” (Jansen, Ostra- 
Oinas, Reisik 1924, 24). Kui Asutavasse Kogusse 
(23.04.1919-20.12.1920)5 kuulusid Vera Poska- 
Grünthali järgi Alma Ostra-Oinas, Minni Kurs- 
Olesk, Emma Asson, Helmi Jansen, Mari Aul, 
Johanna Päts ja Marie Reisik, hiljem kä Anna 
Tõrvand-Tellmann (Poska-Grünthal 1936, 103), 
siis I Riigikogus (20.12.1920-30.05.1923) oli 
Emma Assoni järgi vaid kaks naist - ta ise ja Alma 
Ostra-Oinas (Asson-Peterson 1924, 130)6-ning 
il ja III Riigikogus Helmi Mäelo järgi ainult üks 
naissaadik (Mäelo 1957, 216-217).7 ENL-i kor
ralisel koosolekul 4. märtsil 1923 võeti vastu 
resolutsioon, mille kohaselt õn naiste osavõtt 
seadusandlikust tööst “otse tarvilik naiste ja laste 
elusse puutuvate seaduste harutamisel (Asson- 
Eeterson 1924, 131). Seega pani ENL parteidele 
ette oma “nimekirjade läbiviidavatele kohtadele” 
võtta kä mõned naiskandidaadid ning kutsus 
kõiki naisi üles valimistel omale meelepärase 
Partei nimekirjast alla kriipsutama naiskandi- 
daadi nime (Jansen, Ostra-Oinas, Reisik 1924, 
27). “Vastuvõetud resolutsioon saadeti kohe 
järgmisel päeval parteide keskkomiteedele. Kuid 
ei olnud kuulda, et parteide keskkomiteed üldse 
°leks oma päevakorrale võtnud Naisorganisat
sioonide Liidu peakoosoleku resolutsiooni, rää
kimata järelduste tegemisest.” (Asson-Peterson 
1924,131)

Emma Asson tõdeb 1924. aastal olukorra 
tõsidust ja seda, et eesti ühiskonnas õn tekki
nud “antifeministlik vool”, millega naistel tuleb 
arvestada ning mille vastu tuleb töötada organi
seerumise ja oma õiguste eest võitlemise kaudu. 
Tema veidi üle nelja lehekülje pikkune käsitlus 
naise suhtest poliitikaga vaatleb naise ühiskond

lik-poliitilist rolli ja naise muutunud olukorda, 
kus ta töötab ja võitleb vabaduse eest kõrvuti 
mehega, kuid kus kehtiv riigikord ei taha arves
tada tema huvide ja õigustega. “Kaasa aidates 
riikliku iseseisvuse saavutamiseks, omas naine 
õigused oma elujärje parandamise peale ja 
õigused kaasatöötamises riigi korraldamistöös. 
Kuid meie seadusandlik asutus ja valitsus ei tee 
tegemist naiste elusse puutuvate küsimustega, 
isegi emakaitse seadus ei nihku paigalt.” (Asson- 
Peterson 1924,129) Eesti naine õn Eesti riigi saa
bumist igati toetanud: “Vabadussõja aegu haris 
ta põldu, juhatas majapidamist, töötas varus- 
tusasutustes, õpetas koolides, juhatas ja töötas 
igalpool, kust eest oli lahkunud mees ehk kus 
lihtsalt tarvitati tema tööjõudu.” (ibid.). Samuti 
õn eesti naine riigi loomise algusest peale aval
danud suurt huvi poliitiliste sündmuste vastu 
ning pole puudunud üheltki koosolekult, kus 
õn arutatud päevakajalisi poliitilisi küsimusi.

Eesti naine saab küll ühes iseseisvuse saavu
tamisega poliitilised õigused, kuid see ei tähenda 
veel tema olukorra paranemist. Kui vaadata tol
leaegses Eestis, võib Assoni sõnul kõikjal näha 
naisi elamas viletsuses: “Mehest mahajäetud 
naine, vallalised emad, joomarite abikaasad 
virelevad pahatihti kõige raskemais elutingi
mustes ühes süütute lastega. Hoolimata maks
vast demokraatlikust korrast ei muretse nende 
eest ei valitsus ega seltskond.” (Asson-Peterson 
1924,129). Kui revolutsiooniliste sündmuste ajal 
ei tulnud kellelegi mõttesse kitsendada naiste 
õigusi, kuna naist lihtsalt vajati seal, kus mees 
oli lahkunud sõtta, siis hakkas I Riigikogu päevil 
Assoni sõnul üha enam hoogu võtma tagurlik 
liikumine. “Poliitilised erakonnad muutusid 
tagurlikumaks, lugemata arv kodanikka muutis 
ilmavaadet parempoolses sihis. Kä meesselts- 
konna vaade naise töö ja tegevuse peale muutus. 
Naistevihkajad ülemused ametkondades hakka
sid laitvalt rääkima “preilide” tööst; otsiti põh
jusi, kuidas ametist vabastada “preilid”, et nende 
kohti anda sõjast vabanenud meestele. Tihti 
asetati keskkooli haridusega neidude asemele



külakooli haridusega noored mehed ja töö kan
natas selle all.” (Asson-Peterson 1924, 130-131) 
Naist ei tahetud Riigikokku seaduste väljatööta
mise ja vastuvõtmise juurde. Teda oli vajatud ja 
tema oskusi oli rakendatud demokraatliku riigi 
kättevõitlemisel, kuid nüüd muutus ta ebamu
gavaks.

r
Pere ja lapsed

Asutava Kogu töö kaudu tutvus Emma 
Asson ilmselt kä oma tulevase abikaasa 
Ferdinand Petersoniga8, kes kuulus samuti 
Asutavasse Kogusse ning oli kä esimese Eesti 
valitsuse ajal ministriks. Ferdinand Peterson 
õn omakorda see isik, kelle kaudu olen mina 
sattunud Emma Assoni juurde, nimelt andis 
Ferdinandi ja Emma poeg Ivar-Heldur Petersen 
2001. aastal välja Ferdinand Petersoni USA-s 
kirjutatud mälestused (Petersen 2001). Luge
des neid mälestusi, mis õn tõeliselt huvitavad, 
torkab tahes-tahtmata silma, et seal ei ole poole 
sõnagagi mainitud Ferdinandi lapsi, naistest 
rääkimata, ning alles arhiivide toel õn raamatule 
lisatud ülevaade Ferdinand Petersoni naistest ja 
lastest. Asjaolu, et Ferdinand Peterson ei maini 
kuskil oma abikaasasid ega lapsi, hakkas mind 
tõsiselt huvitama, eriti kui juhtusin lugema 
Helmi Mäelo raamatut Eesti naine läbi aegade 
(1957), kust ma leidsin esimesed vihjed sellele, 
et Emma Asson-Peterson ei olnud oma aja kon
tekstis sugugi väheoluline isik.

Rääkides Ferdinand Petersonist ja tema 
perest tuleb täpsustada, et ta oli kolm korda 
abielus ning Emma Asson oli tema teine naine. 
Ferdinand Peterson (1887-1979) abiellus esma
kordselt 1910. aastal, kuid tema esimene naine 
suri juunis 1921. Sama aasta 12. novembril 
abiellus Ferdinand Emma Assoniga. Esimesest 
abielust oli Ferdinandil aga kaks tütart, kes olid 
Emmaga abiellumise ajal 9- ja 6-aastased ja kelle 
kasvatajaks sai Emma. Tema enda esimene poeg 
sündis 5. detsembril 1922. aastal surnuna.9 Poeg 
Hillar-Ferdinand sündis 5. detsembril 1923

ja poeg Ivar-Heldur 26. juulil 1929. Emma ja 
Ferdinandi abielu lahutati märtsis 1941. aastal, 
kuid ilmselt ei elanud Emma ja Ferdinand juba 
pikemat aega koos, kuna Ferdinandil oli teine 
naine, kellega tal sündis esimene poeg juba 
1938. aastal ning teine 1943. aastal.

1944. aastal lahkus Ferdinand Peterson Ees
tist oma tolleaegse naise ning lastega, Emma 
Asson jäi aga Tallinna, oma Kadrioru majja. 
Millised olid Emma Assoni kaalutlused mitte 
emigreeruda, ei ole teada, kuid praeguseks õn 
Ivar-Heldur Petersen oma perega nii Emma kui 
Ferdinandi järeltulijatest ainuke, kes õn jäänud 
Eestisse.

Emma Assonist kui emast ja naispoliitikust 
rääkides tuleks tähele panna, et ta oli abielludes 
32-aastane. Enne seda jõudis ta üheksa aastat 
töötada pedagoogina, kellele endised õpila
sed saatsid veel eksiilist sünnipäevaõnnitlusi ja 
tänusõnu (Jürgenstein 1964), ning kirjutada 
mitmeid tolleaegsetele oludele sobivaid eesti
keelseid ajalooõpikuid. Õpetaja ja õpikute auto
rina jätkus Emma Assoni karjäär 1926. aasta 
augustist Tallinna Teises Tütarlaste Gümnaasiu
mis, kus ta töötas 1935. aastani (Sirk 1991). Kä 
peale abiellumist ja kahe tüdruku eest hoolitse
mise kohustuse enda peale võtmist osales Emma 
aktiivselt Riigikogu töös ning tegeles naisõigus- 
luse küsimustega. Nii jääb abieluseaduse eelnõu 
väljatöötamine ja naiste seisukohtade kaitsmine 
abielu sõlmimise ja lahutamise puhul Emma 
jaoks perioodi, kus ta ise abiellus ning ootas 
oma esimest poega. Naisorganisatsioonide 
Liidu korralise peakoosoleku toimumise ajaks 
märtsis 1923 oli Emma surnult sündinud poja 
sünnist möödunud vaid mõni kuu, kuid sel
lest hoolimata esines ta südikalt ettekandega 
naisseisukohtadest eelseisvatel valimistel (mais 
1923). 1924. aastal, vahetult peale Emma teise 
lapse sündi, ilmus Eesti Naisorganisatsioonide 
Liidu aastaraamatus tema artikkel naiste õiguste 
diskrimineerimise kohta. III naiskongressil 
1925. aastal valiti Emma Asson Eesti Naisorga
nisatsioonide Liidu juhatusse ning 1929. aastal,



kui sündis tema kolmas laps, Tallinna linna voli
kogusse (Sirk 1991).

Abieluseadus
Emma Asson ja Alma Ostra-Oinas kuulusid 

ainukeste naissaadikutena I Riigikogu koosseisu 
ning nende ülesandeks oli Eesti Naisorgani
satsioonide Liidu esindajatena abieluseaduse 
eelnõu väljatöötamine ning Riigikogule esi
tamine. Juba 1920. aasta novembris peetud II 
naiskongressil esines Linda Jürmann referaadiga 
Perekonnaseaduse kohta, kust selgub, et Asutava 
Kogu naisliikmete algatusel oli loodud juriidi
line komisjon, mis vaatas läbi mitme maa pere
konnaseadused ning esitas kongressi liikmetele 
läbivaatamiseks Taani perekonnaseaduse tõlke 
(Ostra-Oinas 1924, 7, 94). “See seadus mõnede 
muudatuste ja täiendustega esitatigi 1922. a. 
kevadel I Riigikogu naisliigete poolt Riigiko
gule”, kirjutab Alma Ostra-Oinas (ibid., 94).

Ostra-Oinase ja Assoni I Riigikogule esitatud 
abieluseaduse eelnõu käsitles viit punkti: abielu 
sõlmimist, abielu lahutamist, abikaasade õigus
likku vahekorda, vanema õigusi ning kohustusi 
ja abikaasade varanduslikke vahekordi. Abielu
seaduse eelnõu, nii nagu ENL selle I Riigikogu 
naissaadikute kaudu I Riigikogule esitas, lükati 
aga 27. oktoobril 1922. aastal tagasi ja sellega 
saab tutvuda Riigiarhiivi Toompea lossis asuvas 
lugemissaalis (Riigiarhiiv, fond nr. 80). Abielu- 
seadust tollal vastu ei võetud, kuid osa sellest 
" abielu sõlmimist ja lahutamist puudutavad 
küsimused - tuli koos kohtuministeeriumi 
Poolt Riigikogule esitatud perekonnaseisusea- 
duse eelnõuga arutluse alla (Ostra-Oinas 1924, 
94). “Teised osad Eesti Naisorganisatsioonide 
Liidu poolt esitatud eelnõust jäid materjaalina 
Riigikogu sekretariaati, kuni kohtuministee- 
dum vastava seaduseelnõuga esineb” (ibid.).

Teine osa naiste esitatud abieluseaduse eel
dust, mis käsitles vanema õigusi ning kohus
tusi ja abikaasade õiguslikku ning varandus
likku vahekorda, ei tulnud Riigikogus arutlu

sele, kuna kohtuministeerium ei olnud selleks 
ajaks veel vastavaid omapoolseid ettepanekuid 
teinud. Kuivõrd tegemist oli seaduslikult lahen
damata või reformimata küsimustega, jääb 
arusaamatuks, miks naiste väljatöötatud abi
eluseaduse eelnõuga ei arvestatud. Siit paistab 
läbi kumavat eeldus, mille kohaselt meeste väl
jatöötatud seadus pidi olema läbirääkimiste alu
seks ning naiste ettepanekuid sai kasutada vaid 
täiendustena. Vanemate kohustuste ja õiguste 
küsimused ning abikaasade varaliste ja õiguslike 
vahekordade arutamine lükati aga edasi ning nii 
kehtis abielu sõlmimise ja lahutamise osas 19. 
novembrist 1923 kuni 9. detsembrini 1925 pere
konnaseisu seadus (Riigiarhiiv, fond 80, nimistu 
2, säilik 615), mille vastuvõtmisel arvestati osali
selt kä Riigikogu naisliikmete ettepanekutega.

Kui lugeda võrdlevalt naiste välja pakutud 
Taani seaduse eeskujul koostatud abieluseadust 
ja Riigikogu poolt vastu võetud perekonnaseisu 
seadust, võib leida infot ja arutlemismaterjali 
tolle aja naise ja mehe rollide ning positsioonide 
ja võimaluste kohta. Üheks võimaluseks vaa
delda naise positsiooni ja tegutsemisvõimalusi 
tolleaegses ühiskonnas õn lähtuda Joan Kelly kir
jeldatud kriteeriumitest, mida ta kasutas “renes
sansiaja naiste võimu suhtelise kahanemise (või 
kasvu) hindamisel ja nende ajaloolise kogemuse 
kvaliteedi kindlaks määramisel” (Kelly 2002, 
104). Nimelt ei pruugi Kelly arvates ajaloolised 
sündmused, mis õn edendanud meeste aren
gut, avaldada samasugust mõju naiste ajalooli
sele arengule. Asjakohase näitena toob ta esile 
renessansiaja, mis pigem kitsendas Itaalia naiste 
ühiskondlikke ja isiklikke võimalusi, vastupidi
selt üldlevinud arvamusele renessansiaja naise 
võrdsusest meestega. Naiste ajaloo ülesandeks 
ongi Kelly järgi “seada kahtluse alla periodiseeri
mise üldtunnustatud skeemid” ehk lugeda krii
tiliselt ajalooõpikutes leiduvaid ajalookäsitlusi 
ja vajadusel pakkuda uusi - kä naiste ajalugu 
hõlmavaid - ajalookäsitlusi. Käesolev uurimus 
ehk 1920. aastate naise ühiskondlik-poliitilise 
ja perekondliku rolli vaatlemine Emma Assoni



näitel õn omal moel iseseisva Eesti riigi ülesehi
tamise ning riigikogu töö vaatlemine naisajaloo 
vaatepunktist, mis ei pruugi ühtida seni kehti
vate teadmistega sellest perioodist.

Joan Kelly järgi eksisteerib neli põhilist 
kategooriat, mille alusel saaks määratleda naise 
positsiooni ja tegutsemisruumi vastavas ühis
konnas. Need õn: “1) naiste seksuaalsuse regu
leerimine võrreldes meeste seksuaalsusega; 2) 
naiste majanduslikud ja poliitilised rollid, s.t. 
millist tööd nad tegid meestega võrreldes ning 
nende ligipääs varale, poliitilisele võimule ja 
haridusele või tööks, vara haldamiseks ja või
muks vajalikule väljaõppele; 3) naiste kultuuri
line roll oma ühiskonna maailmavaate kujun
damisel ning ligipääs haridusele ja/või selleks 
vajalikele institutsioonidele; 4) naisi puudutav 
ideoloogia, eriti soorollide süsteem, mis ilmnes 
või mida propageeriti ühiskonna sümboolsetes 
toodetes, selle kunstis, kirjanduses ja filosoofias” 
(Kelly 2002,104-105).

Kui arvestada Kelly kriteeriumeid naise sek
suaalsust puudutavate regulatsioonide vallas, 
aga kä seoses naiste majandusliku ja poliitilise 
rolliga, leiab kõige rohkem materjali abielusea- 
duse eelnõust. Pealtnäha ei viita miski naise sek
suaalsuse reguleerimisele, siiski esineb selles eel
nõus mitmeid punkte, mille roll õn vägagi küsi
tav. Nii näiteks võib punktist 9 lugeda, et naine 
ei tohi leseks jäädes või kä abielulahutuse korral 
enne kolme kuu möödumist abielluda, mees 
seevastu võib abielluda aga juba kuue nädala 
möödudes. Selline nõue peab aitama selgitada, 
kas lahutatud või leseks jäänud naine ei ole rase 
ehk tolleaegses sõnastuses raskejalgne. Kui aga 
naine õn rase, siis ei tohi ta abielluda enne, kui 
alles peale sünnitust.

Selliste ettekirjutuste puhul õn kerge langeda 
seletusmustrisse, mille kohaselt naise jaoks õn 
lapsevanemaks saamine otsustavama tähtsusega 
kui mehe jaoks. Ma ei kahtle, et selline regulat
sioon, mis lubab mehel juba kuus nädalat, kuid 
naisel alles kolm kuud peale lahutust abielluda, 
tundus siis ja tundub veel tänagi paljudele nor

maalne. Kui arvestada veel asjaolu, et eelnõu 
koostasid Taani eeskujul ikkagi naised, pidi sel- 
line regulatsioon eelnõu koostajatele normaal
sena tunduma ehk Kelly terminoloogiat kasu
tades - mahtuma tol ajal kehtivasse soorollide 
süsteemi ehk naisi puudutava ideoloogia raa
midesse. Küsides, mis õn sellise mõtteviisi var
jatud eelduseks, tuleb tõdeda, et see lähenemine 
süvendab ja kannab endas arvamust, justkui 
oleks laps eelkõige seotud emaga, mis vabastab 
omakorda mehe otsesest lapsega seotusest. Siin
kohal juhiksin tähelepanu veel ühele punktile, 
mille järgi oleks pidanud ametlikes paberites 
vanema eesnime nimetamise vajadusel tarvita
tama ema ja mitte isa eesnime, mis oleks aida
nud kaotada abielus ja abieluväliselt sündinud 
laste vahelist erinevust (Ostra-Oinas 1924,100). 
Ühelt poolt õn vahe kaotamine vallaslaste ja 
abielust sündinud laste vahel õilis mõte, teisalt 
aga seob see lapse veel selgemalt ema külge ja 
vabastab isa pea täielikult lapsevanema rollist.

Loomulikult õn ja jääb mees lapse isaks, aga 
ta säilitab siiski teatava lapsest eraldi seisva staa
tuse, seevastu naine seotakse lapsega ühtseks 
tervikuks. Mis siis ikkagi selles mõtlemislaadis 
küsitavat õn? Mulle tundub, et see veel tänapäe
valgi väga levinud lähenemine vabastab mehe, 
õigemini siis juba isa, lapsega (eelkõige just imi- 
kuealisega) tegelemisest ja lapse eest vastutami
sest, sest eeldatakse, et laps õn “loomulikult” ehk 
bioloogiliselt seotud emaga. Ema ja lapse bio
loogiliselt ühtekuuluvaks tunnistamine algab 
või järeldub just sellistest regulatsioonidest, mis 
küsivad ainult naise puhul selle järele, kas ta 
ootab last ehk õn emaks, lapsevanemaks saamas. 
Mehe puhul ei ole selline küsimuseasetus just
kui oluline. Mees õn kä isana mees, naine õn 
emana esmajoones ikkagi ema, mis omakorda 
peegeldab ühiskonnas kehtivat ja aktsepteeritud 
soorollide ideoloogiat.

Samal ajal peitub sellises regulatsioonis ehk 
veel teinegi aspekt. Nimelt naise kui eeldata
valt salapärase ja ettearvamatu ohjamise vaja
dus. Salapära lähtekohaks õn naise keha oma



plastilisusega, mis ei võimalda koheselt väliselt 
aru saada sellest, kas selles kehas kasvab ning 
areneb uus inimene. Kui abiellumise reguleeri
mine peale lahutust või leseks jäämist tundub 
naise seksuaalsuse reguleerimisena pigem ala
teadlikult, siis palju julmemaks ja teadlikumaks 
naise seksuaalsuse piiramise variandiks õn mehe 
õigus nõuda lahutust, kui peale pikemat lahus
olekut ei ole naisel võimalik tõestada oma truu
dust. See punkt viitaks justkui naise loomupära
sele truudusetule või püüaks sugereerida, et truu 
olemine mängib rolli vaid naise puhul. Kas mees 
õn truu või mitte, ei näi omavat mingit tähtsust.

Ettevaatlikuks teeb kä asjaolu, et ühe osa
poole lastetus õn alus lahutuse taotlemiseks. See 
õigus kehtib näiliselt nii mehele kui kä naisele, 
kuid tuleks küsida, kas see kä tegelikkuses nii oli. 
Lastetuse küsimus viitab aga veel ühele olulisele 
aspektile, nimelt sellele, et abielu mõisteti eel
kõige järglaste saamise ühendusena, mitte nii
võrd kahe üksteist armastava inimese liiduna. 
Kuid esimese Eesti Vabariigi ajal oli juba seegi 
uuendusmeelne, et abielu käsitati seadusjärgselt 
mehe ja naise vabatahtliku liiduna (Ostra-Oinas 
1924, 98), kusjuures armastus ei olnud seadus
järgselt ei abiellumisel ega lahutamisel mingiks 
kriteeriumiks. Abielu pidi täitma laste saamise 
ehk soo jätkamise funktsiooni, mistõttu abielu
naise rolliks oli esmajoones laste sünnitamine. 
Selline lähtepositsioon justkui eeldaks naiselt 
Peäle pikemat lahusolekut tõestust selle kohta, 
et ta pole oma mehele truudust murdnud.

Kuna 1920. aastate alguse abielus oli “süga
vale juurdunud eelarvamine, nagu ei oleks naise 
kodune töö ühevääriline mehe teenistusele väl
jaspool kodu” (Ostra-Oinas 1924, 100), püüdis 
abieluseadus naise majanduslikku rolli paran
dada naise koduse töö väärtustamisega ja selle 
töö tõstmisega ühele pulgale mehe palgalise 
tööga. Naise poliitilise rolli kohta õn oluliselt 
raskem üldistusi teha, kuna naiste seisukohad, 
mida võib lugeda eri artiklites ja mis õn eespool 
kä käsitlust leidnud, ei peegelda veel naiste reaal
set mõjuvõimu ühiskonnas, vaid eelkõige valit

senud ebaõiglust ja puudujääke. Kõige paremini 
võib jälgida naiste poliitilist rolli ja mõjuvõimu 
perekonnaseisuseaduse vastuvõtmise juures, kus 
Emma Assonil ja Alma Ostra-Oinasel tuli kaitsta 
Eesti Naisorganisatsioonide Liidu seisukohti.

Nii abielu sõlmimise kui kä lahutamise osas 
õnnestus neil läbi viia mitmeid olulisi paran
dusi kohtuministeeriumi esitatud seaduseel
nõus: “Nimelt mõlema vanema üheõigusliseks 
tunnistamist alaealiste abiellumistel, eestkost
jate mõjuvõimu piiramist ning haiguste liikide 
suurendamist, mis abielule ning tulevale põlvele 
kahjulikud” (Ostra-Oinas 1924, 97-98). Naiste 
arvamust ei arvestatud abiellumise vanuse 
alammäära osas, seega jäi meeste abiellumise 
vanuseks 18 ja naistel 16 aastat (naiste ettepa
nek oli vastavalt 20 ja 18). Alaealiste abiellumise 
küsimuse olulisimaks paranduseks oli see, et 
mõlemale lapsevanemale anti võrdne otsustus
õigus, mis kohtuministeeriumi variandis kuulus 
vaid isadele (Ostra-Oinas 1924,95-96).

Abielulahutust puudutavates küsimustes 
olid naissaadikute parandusettepanekud ehk 
isegi sügavama ja kaugeleulatuvama väärtusega, 
kui abielu sõlmimise osas. Nimelt esitati pere- 
konnaseisuseadusse paragrahv, mis võimaldaks 
abielulahutust siis, kui üks pool enam abieluga 
rahul ei ole: kui kohtuministeeriumi eelnõu 
järgi oli abielu mehe ja naise vabatahtlik liit, pidi 
abielulahutust võimaldama kä ühe abielupoole 
nõudmine. Seega võeti seadusse paragrahv: “Õn 
abikaasad kokkuleppimatuse tõttu vahetpida
mata vähemalt 2 aastat lahus elanud, siis võib 
kumbki abikaas lahutamist nõuda” (Ostra- 
Oinas 1924,99). Ostra-Oinase järgi pöörab sea
dusandja just selle paragrahvi vastuvõtmisega 
selja kirikult pärandatud “sunniabielu” mõis
tele, s.t. “avalikult tunnustab, et nõrgem pool ei 
tarvitse tugevama alla paenduda” (ibid.). Võe
takse vastu kä paragrahv, mis sätestab, et kui üks 
abikaasa tahtlikult ei täida oma kohustusi pere
konna ülalpidamisel või selle eest hoolitsemisel, 
siis õn teisel õigus lahutust nõuda. Need paran
dused ja täiendused perekonnaseisuseaduses



pidid Ostra-Oinase arvates võimaldama naisel 
ennast paremini kaitsta ning oma elu oma soo
vide ja tahtmiste järgi korraldada (ibid., 100).

Kuigi eelpool käsitletud parandused aita
sid naiste soolise diskrimineerimise vähenda
misele kaasa, oli naiste tegelik olukord ideaalist 
veel kaugel: “samuti ei vasta veel praegu maksev 
abielu õigusline vahekord nii isiklistes, kui kä 
varanduslistes küsimustes, naise tõelisele kaa
lule ning tema õigustatud nõuetele perekonnas” 
(Ostra-Oinas 1924, 94). Emma Assoni artikkel 
“Naine ja poliitika“ annab mõista, et kä kõige 
väiksemate naisi puudutavate reformide läbivii
mine, mis oleks kõigutanud mehe ühiskondlikku 
positsiooni, oli 1920. aastate olukorras raskenda
tud (Asson-Peterson 1924). Selle asemel, et väär
tustada naise tööd ja lasta tal tegutseda võrdselt 
mehega, püüdis ühiskond (ehk mees) naist polii
tilistest otsustusorganitest välja tõrjuda. Oma
moodi naise allasurumisele või väljatõrjumisele 
viitab kä abieluseaduse eelnõu tagasilükkamine 
Riigikogu poolt ja selliste oluliste küsimuste, 
nagu abikaasade varaline ja õiguslik vahekord 
ning lapsevanemate õigused ja kohustused, 
mittereguleerimine. Nende punktide seadusega 
sätestamata jätmine tähendas naise kõrvale lük
kamist nende küsimuste üle otsustajate ringist. 
Riigikogust eemaltõrjumisega jäetakse naine 
poliitilisest mõjuvõimust ilma ehk igasuguste 
õigusteta mehe meelevalda. Ja seda nii poliitilises 
ehk laiemalt avalikus sfääris, kus mehed tegelevad 
seadusandlike küsimuste reguleerimise ja nende 
üle otsustamisega, kui kä isiklikus elus, kuna abi
elus oleva naise õigused õn määratlemata.

Emma Asson oli üks neid naisi, kes seisis 
ikka ja jälle naiste õiguste eest ning oli oma isi
kuga uue aja naise eeskujuks. Kä peale abiellu
mist ja lapsevanema rollis olles võttis ta avalikult 
sõna ning sekkus poliitikasse, hoolimata sellest, 
et tollane ühiskond ei paistnud iseseisvatest ja 
poliitiliselt mõtlevatest naistest väga hoolivat.

Tänan Tiina Kirssi juhendavate nõuannete 
eest artikli valmimisel.

Märkused

1 Emma Asson-Petersoni (alates 1930. aastate lõpust 
Asson-Petersen) nime kuju esineb essees mitut moodi, 
kuna Emma Asson abiellus 1921. aastal Ferdinand 
Petersoniga ja sellest ajast kuni abielu lahutamiseni 
1941. aastal õn tema nimi Asson-Peterson. Ajalooõpi
kuid avaldas ta aga alati Emma Assoni nime all.

2 Perekonna arhiivis õn säilinud Peterburi kõrgemate 
naiskursuste lõpetamise tunnistus, mis õn välja antud 
19. mail 1910.

3 Samuti õn perekonna arhiivis säilinud 2. märtsil 1917 
Jurjevi imperaatorliku ülikooli väljastatud tunnistus.

4 Kahjuks puuduvad nende, sugulassidemeid ja inimeste 
elu kirjeldavate, ülestähenduste juures andmed nii kir
jutaja kui kä ülestähendamise kuupäeva kohta.

5 Kuupäevalised andmed nii Asutava Kogu kui kä Riigi
kogude kohta pärinevad Riigikogu internetileheküljelt: 
http://www.riigikogu.ee.

6 Helmi Mäelo järgi kuulus I Riigikokku 3 naist.
7 Andmed naiste arvulise osaluse kohta eri Riigikogude 

koosseisude töös õn Mäelo raamatus mõneti eksi
tavad, kuna lk. 216 õn märgitud, et I Riigikogu töös 
osales kokku kolm naist, aga lk. 217, kus õn loetletud 
üles kõik seadusandlikust tööst osavõtnud naised, õn 
kokku nelja naise (Johanna Pätsi, Emma Asson-Peter
soni, Alma Ostra-Oinase ja Paula Järve) taga märge “I 
Riigikogu”. Sama toimub kä II Riigikogu naissaadiku- 
tega: esialgu õn öeldud, et osales üks naine, hiljem õn 
nelja naise taga märge “II Riigikogu”. Viimane erinevus 
võib tuleneda sellest, et nimetatud naissaadikuist kolm 
kuulus Mäelo järgi Töörahva Ühise Väerinde ehk 
kommunistide parteisse, mille tegevus aga keelustati 
peale 1924. aasta 1. detsembri mässukatset.

8 Alates 1930. aastate lõpust Ferdinand Petersen.
9 Emma minia Lea Peterseni sõnul olevat surnult sün

dimise põhjuseks olnud see, et õigel hetkel ei osatud 
Emmale keisrilõiget teha. Emma järgmised kaks last 
sündisid mõlemad keisrilõikega.
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Palgaarmee naisena 
sündinutele

Tiiu Kuurme

• •
"TT "T^ks püsivaid naiste kokkusaamise paiku 

j meie päevil õn koolid. Oma feminiin- 
suse pärast õn nad pälvinud ühis

kondliku pahameele. Õn otsekui unustatud, et 
koolid olid olemas ammu enne seda, kui seeli
kus olevusel sinna üldse asja tohtis olla. Üürike 
õn see aeg ajavoogudes, mil tekkis naise õigus 
olla kirjatark. Koolid sündisid meeste maail
mas ja meeste mõtet järgides. Kooli hierarhiline 
struktuur, karm selektsioon selle instrumentaa
riumiga, konkurents, soorituse sundus, õpilase 
rolli alistumisele suunatud iseloom ja abinõud 
tõrksate taltsutamiseks kõnelevad maskuliinsu
sele omasest käekirjast. See tähendab valitseda - 
teadmist ja nende vahendamist, inimlapse aega 
ja ruumi, tema mõtte- ja tahteelu ning selle kõige

kaudu kä tulevikku. Kord karmi mehekäega 
visandatud institutsioon õn tänaseks üleilmselt 
tuntuks saanud oma muutumatusega. Enamik 
kooli muutmiseks mõeldud reforme kas ei jõua 
sügavamate sisuliste küsimusteni või kohtavad 
mõistmatuse ringkaitset. Seda seletatakse nii, 
et kool lihtsalt peabki selline olema. Kooli krii
sist rääkivate tekstide armastatuim kujund õn 
Foucaultst lähtunud koolide võrdlemine kas 
haiglate või vanglatega ehk kinnipidamisasutus- 
tega, kuhu ei minda vabatahtlikult (Ruus 2000)- 
Meie meediaski kostab üha nõudlikumalt sõna 
koolikohustus. Ühiskond õn võtnud omaks, et 
kool ei peagi olema paik, kuhu minnakse rõõ
muga ja vabatahtlikult, ning õpilaste rahulolu 
kooliga pole meil siiani olnud kellelegi problee
miks peale õpilaste. Nüüd õn siis kohustamine 
veel see viimane abinõu, millega järelpõlve koo
liseinte vahele tuua. Koolile delegeeritud funkt
sioonide hulk aga kasvab. Viimastel aegadel õn 
talle peale pandud ühiskonna päästjainstantsi 
raske roll (Tenorth 2001). Tänases üldises eba
kindluses õn raskesti muutuvast koolist saanud 
ootamatul moel varjupaik kadumisohus ja haa
vatavatele väärtustele, sealjuures ilmselt kä tra
ditsioonilistele soorollidele.

Paradokside postmodernismis õn saanud 
nähtavaks kooli arvukad dilemmad - helge 
tuleviku õilsas sepikojas teostub rohkesti sellist, 
mida keegi pole kavatsenud ega tahtnud: rutiin, 
stress, formaalsed sooritused, ärakasutamine, 
alandused, igavus, vägivald, ülekohus (Broady 
1986; Rinne, Salmi 1998). Ühe meie kodumais
tes oludes eriliselt võimendunud paradoksina 
mõjub, et mehed õn eneste loodud ja nende kae- 
kirja truult säilitanud institutsiooni maha jätnud- 
Meessoost õpetajate protsent õn kaduvväike, 
põhikooli jooksul sulab poiste hulk klassides 
kokku ja keskkoolis õn neid õpilaste hulgas 
järel vaevu kolmandik, kõrgkoolid kuuluvad 
juba peamiselt neidudele. Üldiste arusaamade 
ning kä uuringute järgi pole õieti kellelgi koolis 
hea (Laine 2000), ent kui mehed sellest halvast 
kohast lähevad, siis naised millegipärast jäävad



sinna. Ja nii pannaksegi koole kinni vaid siis, kui 
kä lapsed õn läinud.

Naiste konkurentsitu ülekaalu kohta hari
dusasutustes õn rohkesti käibearusaamu. Pea
liseks põhjuseks peetakse liiga väikest palka, 
ühstõttu mees õpetaja-ameti luksust enesele 
lubada ei saa. Palga ja sooliselt jaotunud töö
hõive vahel õn sotsioloogide järgi seos - mida 
rohkem naisi õn vallutanud (loe: tühje kohti 
täitnud) mingi valdkonna, seda madalamaks 
Jääb seal palk ja seda vähem tõenäolisemaks 
muutub meeste tagasitulek. Palk aga ei hak
kagi tõusma, sest valdavalt õn tööl naised 
(Gordon, Lahelma 1991). Õn vähe tõenäoline, 
et naised ise palgapoliitikat enese kahjuks suu
naksid. Väärib märkimist, et naiste ülekaaluga 
valdkonnad seonduvad peamiselt inimeste 
ning nende heaoluga, nagu meditsiin, sotsiaal
töö, lasteaiad jms. Teine käibearusaam õn, et 
Poistele eelistatakse koolis tüdrukuid, kes õn 
korralikud, distsiplineeritud ja õpihimulised. 
Mehe vabadust armastav loomus kooli raa
midesse ei mahu. Hariduse listi sõnavõttude 
alusel küüditavat naissoost emakeeleõpeta
jate piiratud vaimuga hordid poisse kooli
teelt. Toimub kas sooline segregatsioon või 
sns kibestunud vananevate naiste kättemaks 
mehena sündinuile. Kolmas käibetõde õn 
poiste ja tüdrukute erinevad arengurütmid, 
mida ei arvesta õpetajad ega standardiseeritud 
õpetus ja mille tõttu poiste enesehinnang saab 
võrdluses tüdrukutega alandatud. Eelnevale 
lisaks õn veel üks käibetõde: see polegi õige 
mees, kes naiste sekka õpetaja-ametit pidama 
läheb. Niimoodi väidavad õpetajate kokkusaa
misel naisõpetajad ise.

Alljärgnevalt püüan kujunenud veidrat näh- 
hist - maskuliinsetel väärtustel põhinevat, ent 
sÜski feminiinset institutsiooni - vaadelda veidi 
lähemalt selles võtmes, milleks koolid õn üldse 
mõeldud ning milline võiks olla traditsiooni
liste soorollide ning koolirollide maha vaikitud 
sugulus. Kelle õnne nimel toimib kool, mida õn 
Austama hakanud peamiselt naised?

Õhtumaise haridusideestiku 
sooline orientatsioon ja 
kooli täitmata lubadused
Avalikus teadmises õn koolid mõeldud 

hariduse jaoks. Õhtumaine hariduse mõtte
lugu väärtustab muutumist, avatust, pürgimist, 
täiustumist. Valgustusajastu lainel kulgenud 
haridusideestiku keskne ideaal õn iseend loov 
ja ületav subjekt, kes vabaneb haridusprotses
sides nii sisemistest kui välistest sõltuvustest. 
Õhtumaine hariduse mõttelugu tõstab troonile 
selle, mis pole olnud ajalooliselt naiste pärisosa. 
Naistele vaid vaevu paokil olnud haridusasu
tuste uksed olid märgiks, et naisi ei peetud hari
dusega kaasnenud au ja väärikuse osasaajaiks. P. 
Naskali (1992) kirjutab: naine ei ole ajaloo palge 
ees olnud subjekt, tema tegu õn olnud varjus ja 
ei ole tekitanud diskursusi, ta ei ole tähenduste 
andja, vaid objekt. Mehele toob naudingu loo
duse alistamine, mis õn passiivse vaimupimeda 
naise kujuline. Valitsenud loodusteaduslik 
paradigma õn olnud juhitud võimu huvidest: 
loodus- ning ühiskonnaseadusi tundes allutada 
nähtused inimese eesmärkidele ehk subjektide 
volile. Naine ei määratlenud end subjektina, 
teda defineeriti teiste poolt. (Naskali 1992) Nii 
tundubki õhtumaine haridusideestik (Bildung) 
oma algupäras selge soolise orientatsiooniga. 
Vahest oli see soov korrigeerida ajalugu ehk 
subjektiks saamise võimas vajadus, mis aitas 
naistel selle ukse siiski pärani kangutada ja 
täitis koolipingid hingestunud ilme ja tõsise 
palgega graatsilistest olevustest, raamatupamp 
käe otsas. Sest koitis lootus saada inimese sõb
rast inimeseks. Ent kä hariduse kaudu ei pruugi 
naised lunastada subjektiks olemise kogu täiust. 
Tänases päevas eeldab igasugune töö pikemat 
kooliskäimist, küll aga ei pruugi see tähendada 
subjektsust.

See, et valgustusajastu vaimsuses loodetud 
subjektsuse sepikojad ehk koolid õn nüüd naiste 
ja neidude päralt, ei tähenda siiski naissoo aja
looliselt kätte võidetud positsiooni subjektina,



vaid õn märk sellest, et kool ei täida oma luba
dusi. Peale hariduse andmise pidi kõigile mõel
dud ühtluskool kaotama seisuste elitaarsuse, 
andma võrdsed võimalused ja tagama demo
kraatia. Ent teadus, mis pidi olema mõistuse 
emantsipeerija ning instrument looduse alista
miseks, õn koolide kaudu tänu koolimaailmas 
võimust võtnud kartesiaanlikku päritolu teadus- 
käsitusele saanud ise alistajaks, hõivates laste aja 
ja allutades neid kohanema kooli kaanonitega. 
Asi pole teaduses eneses. Kui teaduses otsitakse 
tõde, siis traditsiooniline kool oma väljakuju
nenud argipraktikatega vajab uskumist, et see, 
mida puldist ja raamatutes öeldakse, õn tõde. 
Koolil õn muidki funktsioone ning need kaalu
vad tugevalt üles kooli algupärase mõtte - olla 
paik hariduse jaoks. Kool õn stabiliseerija ja sot
sialiseerija, valitseva võimukultuuri ja palgatöö 
mudeli säilitaja. Modernistliku kooli tunnusteks 
õn hierarhiad, kontroll, sümboolne võim, reeg- 
listatus, standardiseeritus, mõõdetavad tulemu
sed ja püüd efektiivsuse poole (Rinne, Salmi 
1998; Kemper 1991). Nii teostubki subjektsust 
ülimaks pidavat hariduse idee paikades, kus ini
mene ise õn ühemõtteliselt objektiks. Kooliha
riduse argipraktikates subjektsus pigem kustub 
kui tekib. Ette pole nähtud kä emantsipeerumist, 
küll aga leidub sõltuvusi rohketest välistest kri
teeriumidest. Kas see õn põhjuseks, miks poisid 
end koolis halvasti tunnevad? Või siis selle taga
järg, et naised õn hariduse kantsi vallutanud? 
Kas mõlemate võimalused subjektsuse aspektist 
vaadatuna õn koolis ikkagi võrdsed?

Kellele meeldib kool ja kes 
meeldib koolile?
Rääkides keeli, mida valdame, ei pruugi me 

teada ega mäletada grammatikat, ent järgime 
nende keelte reegleid. Institutsioonides olemist 
reeglistab nähtamatuks jääv sotsiaalne gram
matika (Siljander 1988), mis tingib käitumis
mustrid ja reguleerib positsioonid ning lisaks 
valmistab noori ette soolisteks rollideks. Mehe

pärisosaks õn igasugustes kogukondades üldiste 
stereotüüpide järgi peetud autonoomiat, indi
viduaalsust, õiglust ja sõltumatust. Poisid kes
kenduvad kä koolis sooritamisele, võistlusele, 
domineerimisele ning loovad hierarhiaid (Kruse 
1998). Naisele olevat loomuomane suhtlemine» 
koosolemine, hoolitsus ja suhted. Naine pigem 
kardab kui ihaldab sõltumatust ning talub hästi 
rutiini. Tüdrukutele õn tähtis lähedus ja ühte
kuuluvus, mille nimel loobutakse paljust. Nais
soo eetilised hoiakud lähtuvad rohkem inimsu
hete pinnalt (ibid.).

Kasvatussotsioloogilise teadmise alusel 
vormivad õpilased oma elutee sellest toorai
nest, mis õn nende käsutuses struktuuride ja 
kultuuridena (Gordon, Lahelma 1991). Kooli
kultuur oma väärtustes, normides, rituaalides 
ja töökorralduses näib eeldavat hõlpsamini 
koheldavat sugupoolt. Kooli võimukultuuris 
soovitud õpilane õn tüdruku nägu: usin, kohu
setruu, vaikne, kuulekas, häid tulemusi tootev 
ja mitte tülikaid küsimusi esitav. Rohkete koo- 
liuuringute tulemusena õn üles tähendatud 
nn. õpilase ametioskused: järgida reegleid, täita 
korraldusi, alluda võimule, püsida ettenähtud 
raamides, kuulata, kuuletuda ja võtta pakutav 
vastu tingimusi esitamata (Kivinen, Rinne, 
Kivirauma 1985). See pole roll, mida võiks 
ihata vabadust armastav mehelik loomus. Küll 
aga kõlab see hästi kokku naise sotsiaalkultuu- 
riliselt kujunenud sotsiaalse rolliga. Kä võima
lus võistelda ja võita oskamises ning hinnetes 
pole see, mis võiks poisse peibutada. For
maalne kool ei pälvi sedavõrd mehehakatiste 
lugupidamist, et siin oma hegemooniat keh
testama hakata. Poistest väärtustatud võidud 
kuuluvad pigem informaalse kooli piiridesse: 
olla täis väge, algatusvõimeline, leidlik, nähtav, 
populaarne, efektne. Ning kooli võimukul
tuuri pakutud informaalsed positsioonid 
eelistavadki mehelikke näojooni. Poisid ja 
tüdrukud õn koolis erinevalt ja neid nähakse 
erinevalt, ja koolis sündivad olukorrad mõjus
tavad neid erinevalt.



Poiste koolist lahkumine loetakse stereo
tüüpsetes arusaamades feminiseerunud kooli 
süüks. Poistel ei olevat koolis hea, kuna kool ei 
arvesta nende loomusega (Lahelma 2004). Femi
niinsete joontega õpilase roll kehtestub kohus
tuslikuna mõlema jaoks, ometi aga leitakse roh
ketes uuringutes, et poistel ei peaks olema põh
just end koolis halvemini tunda kui tüdrukutel. 
K. Reisby kirjutab: ühestki 1980. aastate klassitoa 
konteksti uuringust ei kasva järeldust, et õpetus 
°leks tüdrukutesõbralik. Vastupidi, üldine ten
dents näitab, et tüdrukutesse suhtutakse üks
kõikselt, neid kogetakse anonüümsetena, nad 
saavad vähem õpetusega seonduvaid huvitavaid 
väljakutseid ning tagasisidet kui poisid, kä õn 
neil vähem mõjutusjõudu õpetajate osas. Samas 
kasutavad õpetajad ära paljude tüdrukute osu
tatud sotsiaalset vastutustunnet ja hoolikust, 
ise neid omadusi väärtustamata (Reisby 1998). 
Poisid saavad õpetajatelt rohkem nii negatiivset 
kui positiivset tähelepanu ja võtavad ise enesele 
õiguse rääkida. Tundides saavad poisid nõud
likumaid ja huvitavamaid ülesandeid, tüdru
kud pääsevad esile siis, kui asi poisse ei huvita. 
Poiste tunded õn nähtavamad, nende igavus ja 
vastumeelsus põhjustavad rohkem probleeme 
(Lahelma 1998).

Märkimisväärne osa kooli reeglitest seon
dub keha kontrollimisega. Tüdrukutele ja 
poistele lubatud kehakasutus koolis õn erinev, 
poisid liiguvad rohkem ja võtavad rohkem 
ruumi (Gordon 1999). Võib järeldada kä nii, et 
Inimlikus plaanis hinnaline kaalub üles institut
siooni ettekirjutused. Eeldatakse küll rolli, ent 
armastatakse siiski inimest, kes end rolli raami
dest kas siis tormakal või mõõdukalt veetleval 
viisil vabaks mängib. Ning see inimene koolis 
tohib olla poiss. Tema subjektsuse teostumise 
Piirid õn laiemad.

See ei pruugi aga tähendada, et kool pois
tele rohkem meeldib. M. Veissoni juhitud ula
tusliku kooliuuringu Kool kui arengukeskkond 
Ja õpilaste toimetulek andmetel õn kool pois
tele igavam kui tüdrukutele, samas tunnevad

tüdrukud, et kool õn koht, kuhu nad kuuluvad 
ja kus nad õpetajatega paremini läbi saavad. Kui 
psühholoogiline heaolu õn tüdrukutel poistest 
oluliselt parem, siis füsioloogiline heaolu - väsi
muse, pea- ja kõhuvalude puuudumine jm. - õn 
poistel parem. Ebaõnnes süüdistavad tüdrukud 
oluliselt rohkem iseennast (Veisson jt. 2006).

Koolis õn tüdrukud end võimalikest sub
jektina toimimise võimalustest tihti taandanud. 
Põhjamaades näeb see välja järgnevalt: klass õn 
tüdrukutele paik, kus istutakse innukate vest- 
lushimuliste poiste publikuna. Poisid võistle
vad staatuse pärast hierarhiates, tüdrukud aga 
tahavad valituks saada, kedagi usaldada. Poisid 
peavad kä koolis avalikult nii õnnestumistest 
kui tagasilöökidest välja tulema, tüdrukud õn 
avalikus esinemises ebakindlad, nii õnnestumist 
kui tagasilööke kogetakse hirmutavana (Kruse 
1998). Tüdrukutel õn kalduvus alaväärtustada 
oma võimalusi ja vähendada oma häid soo
ritusi. Poistel õn kalduvus oma võimalusi üle 
hinnata ning välja vabandada halbu sooritusi 
(Reisby 1998).

Avaliku tähelepanu seisukohalt nähtamatu
teks jäävate tüdrukute kannatused ja olemine 
jäävad käibearusaamadele nähtamatuks. Kut
sutakse üles päästma just poisse kooli tuimast 
haardest, sest koolide matriarhaadid lämma
tavad poisis mehe. Kool ei paku eeskujudeks 
meesidentiteete. Poistest saavad kas naiselikud 
mehed või hakatakse sihilikult rambodeks, et 
pidada vabadusvõitlust matriarhaadi vastu. 
(Reisby 1998)

Ent needsamad matroonid ei ole millegipä
rast soosolidaarsed. Reisby väidab, et naisõpeta
jad ise pole just väga tüdrukutesõbralikud, neid 
ärritavad tüdrukute käitumisviisid, nende nn. 
intiimkultuur rohkem kui mehi, ning kä seda, 
et tüdrukud raiskavad oma energiat ebaoluli
sele. Vahest õn neil raske leppida omaenese tüd- 
rukuaja kogemustega? (Reisby 1998) Korralik 
hästi õppiv tüdruk pannakse istuma paha poisi 
kõrvale, temast õn saanud õpetaja jaoks distsip
lineeriv instrument. Keda karistatakse? Õpilase



rolli käitumist ettekirjutav iseloom tabab hoopis 
valjemalt tüdrukuid. Poisid saavad andeks, sest 
neil õn juba selline loomus.

See ei jäta aga poisse kahjustamata just nende 
tulevast elu silmas pidades. Uurijad juhivad 
tähelepanu, et meeste rollile suunatud ootuste 
tüüp õn: lase tal olla, nagu mees õn loodud. See 
seob mehed paindumatute jäikade rollidega. 
Suur puudujääk traditsioonilises pedagoogikas 
õn, et poisid ei saa tuge ega väljakutseid, mis 
aitaksid neil arendada nüüdisaegseid ja paind
likke meesrolle. Kuigi poisse märgatakse rohkem 
ning nendega kä tegeletakse rohkem, ehitavad 
õpetajad oma tunnid üles, toetudes töökatele 
korralikele tüdrukutele. Poiste maskuliinsed 
rollid vajaksid mitmekesistumist, näidates, et õn 
olemas muid käitumisviise kui vägivald ja domi
neerimine. Poisid peaksid saama kogeda uusi 
sooritusviise ja rolle (Kruse 1998; Vuorikoski 
2003). Kä M. Veissoni juhitud eesti uurimuses 
loobuvad poisid kergemini pingutustest, jätavad 
õppimata, ei soovi untsu läinud asju parandada 
ja löövad käega. Tüdrukud kasutavad statistili
selt oluliselt suuremal määral konstruktiivseid 
toimetulekustrateegiaid. (Veisson jt. 2006)

Koolirollist tulevikurollidesse
Tüdrukutel läheb koolis ilmselgelt paremini. 

Kä kutse eluaegsele õppimisele õn kõlanud kut
suvalt just naisekõrvadele ning kõikmõeldavad 
koolipingid õn täitunud end pidevalt täienda
vate ja ennastsalgavalt pingutavate tublide, igas 
vanuses naiste poolt. Ent jälle saadakse petta. 
Õiget sugu, mis annaks õiguse ütelda, kuidas 
asjad olema peavad ja mis õn midagi väärt, ei 
saavuta nad kä kuitahes hästi õppides. Ent siiski 
õn see vahest ainuke viis, kuidas naine saab oma 
tuleviku lootustega siduda.

Marika Veissoni juhtitud kooliuuringust 
selgus veel, et tulevikuhirm õn küllalt suur nii 
poistel kui tüdrukutel, sealjuures õn tüdrukute 
tulevikuoptimism mõnevõrra suurem (Veisson 
2006). Naine ei ole kä täna vabanenud sõltuvu

sest sõltuda ning kuigi hästi õppivad tüdrukud 
võivad olla vägagi koolikriitilised (Vuorikoski 
2003), pakub koolipink neile mingi sümboolse 
kindlustunde. Poisid ei vaja ilmselt eluhirmude 
eest varjumiseks koolipinki: kodu õn naise 
maailm, mehe kodu õn maailm. Et koolipingis 
tunnevad tüdrukud end kodusemalt, näitab kä 
Veissoni uuring.

Naine õn harjunud, et tema võimalused kir
jutatakse ette rohkem väliste jõudude poolt. Nii 
täheldab Köster, et tüdrukute kõrgema õpiedu
kusega seondub madalam enesehinnang ning 
nende edu sõltub rohkem välistest stiimulitest 
(Köster 2005). Tüdrukute kooliedu õn enesest
mõistetavus, mis ei kõiguta meeste võimuposit
sioone, seda loetakse nn. terveks normaalsuseks, 
nii nagu poiste edutuse põhjuseks õn nimetatud 
nn. tervet laiskust (Lahelma 2004). Kui poiss 
õpib hästi, õn ta andekas ja tark, tüdruk aga kõi
gest usin. Belenky õn väitnud, et käsitus nais
test kui ebakompetentsetest paneb nad rohkem 
õppima, teisalt ei tohigi naine tark olla, tervis
likum õn seda varjata, eriti kui läheduses õn 
rumalaid enesekindlaid mehi (tsit. Köster 2005 
järgi). Naiste palk samades ametites jääb mada
lamaks igal juhul, samuti teevad just nemad 
massiliselt oma kvalifikatsioonist oluliselt vähe
nõudlikumat tööd. Ent midagi õn sellest vaik
sest allasurutusest siiski õpitud, mis aitab ellu 
jääda ning pooleldi nähtamatuks jäädes asju 
suunata. Üha rohkem suudavad naised sedagi, 
millele inimelu väärikuse nimel kutsus kord üles 
valgustusajastust võrsunud õhtumaine haridus- 
ideestik. Naine suudab kohtuda mitmekesiste 
ootustega, nagu sitkus ja paindlikkus ning suut
likkus vastata elu erinevatele väljakutsetele, mis 
õn positsioonimängudes alavääristatu ettenäh
tud rollis siiski kujunenud. Me paindume, ent ei 
murdu. Aga kas see teeb meile au?

Kooli abielu
Patriarhaalne isand-kool õn abielus emand- 

õpetajaga. See abielu järgib vana head mudelit,



sest siin teostub kooskõlaline ning tasakaalus 
traditsiooniline sooline tööjaotus. Isand valitseb 
ja teeb seadused, emand kuuletub ia hoiab korra 
majas. Õpetaja õn nagu perenaine, kes hoiab 
kooli majapidamise korras, teab osalejate üles
andeid ja valvab nende täitmise üle. Õpetajaltki 
eeldatakse mitte ülearust uurimist, kahtlemist ja 
otsinguid, vaid uskumist, et see, mida ta õpetab 
ja teeb, õn õige. Küsida võib ta teatud piirides, 
õieti õn see tema kohus, ent üksnes õpilaste käest 
ning kontrollimise mõttes, et kas nemadki õiget 
Vastust teavad. Õpetaja hoidub kõigest, mis võiks 
kooli majapidamise rütmi segi lüüa: ootamatu
test sündmustest, riskirohketest ettevõtmistest, 
jumalavallatutest ettepanekutest. Kooli lahuta
matu tunnusjoon õn rutiin ning soorollide aja
loolise kogemuse tõttu õn naised rutiinitaluvuselt 
meestest märkimisväärselt võimekamad. Naised 
Peavad paremini vastu suureneva bürokraatia 
survele ning asjatundmatule käsutamisele. Nende 
harjumus vaikida ja leppida laseb bürokraatial 
Paisuda lõppematult. Naise sotsiaalkultuuriline 
rollimudel õn otsekui tänase kooli jaoks loodud 
uing naisõpetajate eneste hinnang kõlab: “Kui 
mees läheb kooli õpetajaks, peab tal midagi viga 
olema.” Millise soo-orientatsiooniga õn aga üle 
kooli laskunud bürokraatia?

Meesõpetaja Sulev Ojap tajub oma hari- 
duse-listi (20.veebr. 2006) kirjas probleemi nii: 
“huvitav õn see, et enamus koolis töötavaid nais
terahvaid, kellega kooli teemadel olen vestelnud, 
°n täiesti päri, et meil kehtiv hariduskorraldus 
°n absurdne. Neil puudub aga eneseusaldus ja 
enesekindlus ses suhtes, kuidas seda paremini 
kujundada. Pigem allutakse neile, kes õn eneses 
kindlad. Koolis töötavate meestega rääkides leia
vad nood, et hariduskorralduses õn küll mõned 
puudused, kuid põhimõtteliselt toimib süsteem 
õieti. Meestel pole probleem mitte eneseusal
duses, vaid kognitiivsete võimete piiratuses... 
hläen meesõpetajate vähesuses kahte põhjust: 1) 
Uaised õn tunduvalt vastupidavamad absurdisi- 
hiatsioonis, 2) meestel õn pidev kalduvus taolisi 
situatsioone tekitada.”

Õpetaja ja õpilase staatust koolis eristab 
õieti vaid üks omadus: õpetajal õn õpilase üle 
võim. Isand-kool õn oma abielus andnud õpeta
jale mandaadi võimukäitumiseks, ent vaid ene
sest vähemate üle. Sellega õn seni toime tuldud. 
Mõned keskealisedki ütlevad, et ärkavad vahel 
hirmuunenäo tõttu, kus karm matroon kalgil 
häälel neid nurka prügikasti juurde saadab. 
Täna pole õpetaja võim enam endiste aegade 
autoritaarne sundija-võim, vaid rohkem varja
tud, hajuv ning vaevutajutav. Õpetaja õn endi
selt võimuvõrgustiku osa, ainult see võrgustik 
ise õn anonüümsem, naisele enesele enamasti 
tajumatu (Vuorikoski 1999). Postmodernist
likul ajastul õn tema staatuse vägi saanud roh
keid mõrasid: õpetajale ei kuuletuta, õpetajat õn 
koguni põhjust õpilaste eest kaitsta.

Tänapäeva õpetajat võib võrrelda unes kõn
dijaga, sest kui ta ärkvele virguks ja näeks, mil
listel murdlainetest voolitud karidel ta turnib ja 
millega tegeleb, võiks ta tõepoolest end vigaseks 
kukkuda. Õpetaja õn erinevate ning vastuolu
liste ootuste piksevarras. Ta peab tegema üht
aegu seda, mida ühiskond väidab end tahtvat 
ja teisalt seda, mida see tegelikult tahab; ta peab 
tundma end autonoomse ja loovana, samas 
sipleb ta rohkete ettekirjutuste lõksus; ta peab 
kasvatama iseseisvaid inimesi, hoides neid ise
seisvust välistava rolli raamides jne. Vaevalt õn 
veel meie ajal alles elukutset, millele õn nii oht
rates vormides delegeeritud sõna “peab” ning 
samas nii vähe hoolt kantud, et seda kõike teha 
saaks. Seda õn tõesti palju, mida õpetaja peab, 
ning viimase hariduselulise saavutusena vormus 
see hiljaaegu õpetaja kutsestandardiks.

Meheliku käekirjaga loodud institutsiooni 
rollid - õpilane ja õpetaja - õn niisiis mõlemad 
paradoksaalsel viisil just naisele kuulunud sot- 
siaalkultuurilise rolli iseloomuga: kuuletuda, 
kuulata, märgata, täita ettekirjutisi, olla hoolas, 
olla töökas, teha ära oma ülesanded, mitte rää
kida vastu, alustada päevast päeva ikka sedasama. 
Ning siit võikski leida meeste — nii meesõpetajate 
kui poistest õpilaste — koolist lahkumise peamise



põhjuse: nad ei tunne end mehe ühiskondlikule 
soorollile väärikas elemendis.

Ühiskondlikes hierarhiates, meedias ja 
noorte seas pole õpetaja-amet enam väärikas 
ega lugupeetud, sest oma rolli raamistikus ei 
saa kä õpetaja olla subjekt. Ta õn alamakstud, 
ei loo midagi uut, ei muuda ega mõjuta kedagi 
väljaspool kooliklassi. Tema võimuinstrumen- 
did õn sümboolsed, tõelist isiksuse väge leiab 
temas erandkordadel. Kooli argipäeva tuska ja 
tuimust tõlgendavad noored kui õpetajate tegu, 
sest tema seisab institutsiooni esindades nen
dega vastamisi. Vuorikoski andmetel ei soovi 
loovad arukad tüdrukud saada õpetajaks, küll 
aga õn paljud selle ameti valinud naised olnud 
ise koolis edukad, ent nende edu õn tõlgenda
tud usinuse ja töökusena, mitte andekusena 
(Vuorikoski 1999).

Ühiskondlikus mõttes ei ole õpetajad maa
ilmaparandajad, nendelt ei saa avalikkus kutset 
muutustele. Nemad õn selle ühiskonna säili
tajad. Tänu naise ajalooliselt kujunenud alal
hoidlikkusele õn neist kooli kaanonite kaudu 
saanud patriarhaadi truud kaasautorid või 
isegi kaassüüdlased, sest kool taastoodab ühis
konda. Üheks kooli muutumatuse põhjuseks 
võib kindlasti pidada kooli feminiseerumist, 
mis õn nähtavasti parimaid viise patriarhaalse 
struktuuri säilitamisel. Ent sellises struktuuris 
ei soovi viibida eelkõige just poisid ja mehed 
ise. Matriarhaat patriarhaadis õn toonud kaasa 
nende lahkumise.

Näiline sooline neutraalsus koolis ja õppe- 
kavapoliitikas õn soopime ega toeta võrdsust, 
väidavad soome uurijad Gordon ja Lahelma. 
Vaja oleks sootundlikku pedagoogikat 
(Gordon, Lahelma 1998). Vaja oleks keskkonda, 
kus mõlema soo parimad, sotsiokultuuriliselt 
kujunenud omadused saaksid end avaldada ja 
kumbki sugupool pälviks teise austuse. Tüd
rukute poolelt tähendaks see abivalmidust, 
hoolimist, meie-tunnet, leebust, sisseelamisvõi
met. Poiste poolelt tugevust, reipust, algatus
võimet, eesmärgiteadlikkust. Viimastel aegadel

räägitakse pedagoogilistes ringkondades jär
jest rohkem dialoogipedagoogikast, erinevate 
minade siirast, teineteist aktsepteerivast, uut 
teadvust loovast kohtumisest. Kooli kui päästja- 
instantsi poole pöördutakse taas: päästkem 
poisid! Ja aidakem tüdrukuid! Ent see töö õn 
jäetud naiste teha, kes võibolla leiavadki eneses 
üles subjektsuse, tunnevad oma toimimises 
ära patriarhaalse ilmakorra end ammendunud 
mustri, avastavad oma väärtused ja väärikuse.
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“Avatud” sookäsitus 
soolise võrdõiguslik
kuse süvalaiendamise 
strateegia raames

Jane Angerjärv 
Katja Sander

Sissejuhatus
Statistika alusel õn eesti meeste keskmine 

eluiga eesti naiste keskmisest elueast kaksteist 
aastat lühem,' saksa meeste keskmine eluiga 
õn aga saksa naiste vastavast elueast kuus aastat 
lühem.2 Mõlemas riigis kannatavad koduse 
vägivalla all eelkõige naised (vt. Raitviir, Kase 
2004, 78; Kavemann, Leopold, Schirrmacher, 
Hagemann-White 2001) ning mõlemas riigis 
õn töösuhetes juhtivatel, s.t. paremini tasusta
tavatel kohtadel eelkõige mehed (Raitviir, Kase 
2004,70; Laskowski 2001,506). Seega juba üsna 
põgusast pilgust mõlemale riigile piisab märka
maks, et üheks positsiooni, võimu ja raha jaga
mist mõjutavaks teguriks õn sugu. Kuidas sellist 
ühiskonna struktuuridel põhinevat ebavõrdsust 
kaotada?3

Üheks soolise diskrimineerimise kaota
mise ja võrdõiguslikkuse edendamise võima
luseks õn soolise võrdõiguslikkuse süvalaien- 
damine (gender mainstreaming), mis õn rah
vusvahelise naisliikumise ja arengukoostöö 
poolt väljatöötatud strateegia (Braunmühl 
1997). Selle strateegia õiguslik eesmärk tule
neb Euroopa Ühenduse Asutamislepingu 
artikli 3 lõikest 2. Strateegia põhiülesandeks 
õn soolise võrdõiguslikkuse integreerimine 
kõikidesse valdkondadesse. Mida tähendab 
antud strateegia raames sugu? Kellest lähtu
takse võrdõiguslikkuse defitsiidi kindlaks
määramisel: kas oluline õn ainult sooaspekt 
või arvestatakse kä muid tegureid, näiteks 
rahvust ja sotsiaalset kuuluvust, mille näiteks 
sobivad nii perevägivalla all kannatav vene 
rahvusest naine kui südamehaigust põdev 
meessoost tippjuht?

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
strateegia sookäsituse keskmes ei ole üksnes 
naised versus mehed, vaid kä teised kategoo
riad, nagu näiteks rahvus, religioon, sotsiaalne 
staatus, mis erinevates kontekstides sootasan- 
diga ristuvad. Sellisest nn. “avatud” sookäsitu- 
sest lähtumine aitab soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise strateegia kaudu kaasa võrd
õiguslikkuse poliitika ja sellekohaste regulat
sioonide tulemuslikumale ellurakendamisele- 
Teisisõnu võimaldab see strateegia saavutada 
sugudevahelist võrdväärsemat kohtlemist ja 
kõikides eluvaldkondades esinevate sooliste 
stereotüüpide lõhkumist, kuid seda vaid juhul, 
kui lisaks soole arvestatakse sotsiokultuurilise 
konteksti ja elukeskkonna eripäradega.

Järgnevalt kirjeldame soolise võrdõigus
likkuse süvalaiendamise strateegiat, vaatleme 
selle strateegia õiguslikke raame ja eesmärke 
ning selgitame “avatud” ehk intersektsionaalse 
(intersectional) sookäsituse mõistet. Viimaks 
toome Eesti ja Saksamaa võrdõiguslikkuse 
probleemide kohta näiteid, mis annavad sel
gema pildi nn. avardunud sookäsituse prakti
lisest väljundist.



Soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise strateegia: 
võimalused ja ohud

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
strateegia arutelu õn nii soouuringute raames 
kui praktikas kutsunud esile vastakaid seisuko
havõtte (Stiegler 2005). Paljud näevad soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegias 
imeravimit, kuid õn kä neid, kes kritiseerivad 
strateegia liigset majanduskesksust, mistõttu 
sugudevaheliste erinevuste rõhutamine mitte ei 
kao, vaid pigem kinnistub. Kuidas neid ohte siis 
vältida?

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
strateegia definitsioon ütleb, et see strateegia 
°n poliitiliste protsesside (re)organiseerimine, 
täiustamine, edasiarendamine ja hindamine 
eesmärgiga, et kõik otsustusprotsessis osale
vad isikud võtaksid sooaspekti igas valdkonnas 
kõikidel tasanditel ja kõikides etappides arvesse 
(Group of Specialists õn Gender Mainstreaming 
1998).4 Seega õn soolise võrdõiguslikkuse süva
laiendamise strateegia eelkõige üleüldine integ- 
ratsioonistrateegia - kõikide poliitiliste meet
mete puhul, s.t. nende planeerimisel, elluviimi- 
Sel ja hindamisel, kontrollitakse, millist mõju 
see soole avaldab või võiks avaldada. Püütakse 
arvestada kõigi inimestega igas elusituatsioonis 
ning välistada, et n.-ö. neutraalsete subjektide 
käsitlemise käigus arvestatakse ainult domi
nantsete gruppide huvide ja vajadustega ning 
ülejäänuid käsitletakse kui erandeid. Lähtuvalt 
strateegiast peavad kõigile olema tagatud nii 
Võrdväärsed võimalused kui kä võrdväärsed 
tingimused vastavate võimaluste elluviimisel. 
Selle strateegiaga seoses õn uuenduslik nõue 
integreerida sooaspekt argielu kõikidel tasandi
tel kõikide osalejate poolt. Seega erinevalt vara
sematest spetsiifilistest soolise võrdõiguslikkuse 
Poliitikatest (Papp 2005), mille puhul ainuvas- 
tutus võrdõiguslikkuse küsimustes lasus teatud 
isiku või institutsiooni, nt. võrdõiguslikkuse

voliniku, õlgadel, peavad antud juhul kõik töö
tajad oma töös sooaspektiga arvestama ja soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist rakendama.5

Eeltoodust lähtuvalt sisaldab soolise võrdõi
guslikkuse süvalaiendamise strateegia kolm oma
vahel seotud aspekti: struktuuriline, isikkoos- 
seisuline ja temaatiline (Frey, Kuhi 2005, 194). 
Struktuuriline aspekt tähendab võrdõiguslikkuse 
eesmärgi integreerimist organisatsiooni struktuu
ridesse ja otsustamisprotsessidesse, misläbi orga
nisatsiooni otsused ja plaanid peaksid muutuma, 
täienema ja uuenema. Soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise strateegia rakendamise edukus 
sõltub suurel määral organisatsiooni juhtkonnast, 
n.-ö. ülalt-alla (top-down i) printsiibist. Sellest 
tulenevalt peab strateegia ellurakendamise eest 
hea seisma eelkõige organisatsiooni juhtkond. 
Isikkoosseisuline aspekt põhineb esindatusel ja 
sooteadlikkusel, mis tähendab meeste ja naiste 
tasakaalustatud osalemist otsustamisprotsessides 
ja töötajate sooteadlikkust vastavas valdkonnas. 
Temaatiline aspekt õn seotud institutsioonide 
ja organisatsioonide valdkondadega ning selle 
eesmärgiks õn konkreetse valdkonna tulemuste 
kaudu soolist võrdõiguslikkust positiivselt mõju
tada. Seega ei kätke soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise strateegia endas naisliikumise 
uut paradigmat, vaid põhineb olemasolevatel 
võrdõiguslikkuse nõudmistel ning arendab neid 
edasi (Frey, Kuhi 2005,195).

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise 
strateegia ellurakendamiseks pole olemas ainu
õiget viisi. Meetodeid iseloomustab pigem mit
mekesisus. Soolise süvalaiendamise strateegia 
meetodid lähtuvad tegevusvaldkonnast ja raken
davad soouuringutes saadud teadmisi (Gender 
Kompetenz Zentrum 2005). Spetsiifiliste mee
todite kõrval kasutatakse traditsioonilisi meeto
deid, nagu küsimustikke, mis hindavad soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise ellurakenda
mist, nt. Euroopa Liidu Komisjoni võrdõigus
likkuse kontroll, Rootsi 3-R meetod ning Kr elli, 
Mückenbergeri ja Tondorfi “6 sammu kontroll” 
(Gender Kompetenz Zentrum 2005).



Siinkohal käsitletava meetodi ellurakenda
mise paremaks mõistmiseks esitame järgnevalt 
Saksamaal enim kasutatava “6 sammu kont
rolli” meetodi kirjelduse. Esimese sammuga 
sõnastatakse hetkesituatsiooni valguses võrd
õiguslikkuse poliitika eesmärgid. Et seada sihte 
selles suunas, milliseks tahetakse tegelikkust 
muuta (Soll Zustand), tuleb antud juhul tead
vustada reaalne olukord vastavas valdkonnas 
(Ist Zustand). Järgmises faasis toimub problee
miga seotud osapoolte analüüs. Uuritakse võrd
sete võimaluste saavutamist takistavaid asjaolu
sid ja nendega seotud isikuid. Seejärel arenda
takse välja võimalikud tegutsemisplaanid, s.t. 
uuritakse, millised võimalused tulevad soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia 
rakendamisel arvesse. Neljanda sammuna ana
lüüsitakse väljatöötatud tegevusplaane, lähtudes 
oodatavast mõjust soolisele võrdõiguslikkusele 
ehk arutatakse, milline variant sobiks antud 
probleemi lahendamiseks ja eesmärgi saavuta
miseks kõige paremini. Sellele järgneb valitud 
skeemi elluviimine ning viimases faasis kont
rollitakse ja hinnatakse saadud tulemust. Antud 
kirjeldusest lähtuvalt eeldab meetodi edukas 
elluviimine juhtide panust, s.t. sootundliku sta
tistika olemasolu ja hindamist, soouuringute- 
alaseid teadmisi ja rahaliste vahendite olemas
olu (Wanzek 2005,65).

Millised õn soolise võrdõiguslikkuse süva
laiendamise strateegia ellurakendamise õigus
likud raamid ja eesmärk? Soolise võrdõiguslik
kuse süvalaiendamise strateegia peab eelkõige 
vastama Euroopa Liidu ja liikmesriikide sise
riiklikule õigusele.6 Võrdõiguslikkusega seotud 
normid määravad strateegia eesmärgi, vahen
did ja elluviijad. Peamised soolise võrdõigus
likkusega seotud Euroopa õiguse normid õn 
Euroopa Ühenduse Asutamislepingu artikkel 
2 ja artikli 3 lõige 2, artiklid 13 ja 141 (Epiney, 
Freiermuth 2003). EÜ artikkel 2 ja artikli 3 lõige 
2 garanteerib naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
põhialused. Artikkel 2 sätestab ühe Euroopa 
Ühenduse ülesandena naiste ja meeste vahelise

võrdõiguslikkuse edendamise. Artikli 3 lõike 2 
kohaselt tuleb Euroopa Ühenduse kõikide ees- 
märkide saavutamiseks ettenähtud meetmetesse 
integreerida naiste ja meeste ebavõrdsuse kaota
mine ja võrdõiguslikkuse edendamine. Sellele 
lisandub artikkel 13, mis võimaldab Euroopa 
Ühenduse organitel võidelda soolise diskri
mineerimisega. Artikkel 141 annab õigusliku 
aluse võrdse kohtlemise põhimõtte rakendami
seks töösuhetes ning seda käsitletakse Euroopa 
tööõiguse keskse normina (Calliess, Ruffert 
2002, 1645). Need põhimõtted õn täpsustatud 
direktiivides7 ja vastavaid norme tõlgendatakse 
läbi Euroopa Kohtu (nt. Rudolf 2004).

Liikmesriikide siseriiklikul tasandil eten
davad olulist rolli eelkõige põhiseaduslikud 
normid. Saksa Liiduvabariigi Põhiseaduse8 
artikkel 3 lõige 2 reguleerib naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtet. See norm ei 
sätesta mitte üksnes diskrimineerimiskeeldu, 
vaid kohustab riiki edendama soolist võrdõi
guslikkust (Jarass, Pieroth 2002, 132). Lisaks 
sellele ei või vastavalt Saksa Liiduvabariigi Põhi
seaduse artikli 3 lõikele 3 kedagi kahjustada või 
eelistada tema soo, põlvenemise, rassi, keele, 
kodumaa, päritolu, usu, religioossete ja poliiti
liste vaadete tõttu. Eestis õn diskrimineerimise 
keeld sätestatud Eesti Vabariigi Põhiseaduse9 §-s 
12. Erinevalt Saksamaast ei sisalda Eesti Vaba
riigi Põhiseaduse § 12 eraldi lõiget meeste ju 
naiste võrdõiguslikkuse tagamiseks. Sarnaselt 
Saksamaaga sätestatakse kategooriate loetelu, 
mille alusel ei tohi kedagi ebavõrdselt kohelda: 
rahvus, rass, nahavärvus, sugu, keel, päritolu, 
usutunnistus, poliitilised või muud veendu
mused, samuti varaline ja sotsiaalne seisund või 
muud asjaolud. Põhiseadusliku võrdse kohtle
mise põhimõtte konkretiseerimine ja diferent
seerimine toimub mõlemas riigis eelkõige töö-, 
sotsiaal- ja tsiviilõiguslike normide kaudu. NÜ 
näiteks kehtib Eestis alates 1. maist 2004 soolise 
võrdõiguslikkuse seadus10 ning Saksamaal jõus
tus 18. augustil 2006 Allgemeines Gleichbehanä' 
lungsgesetz (Võrdse kohtlemise üldseadus).11



Eeltoodust tulenevalt ei eksisteeri soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia 
tühjas õigusruumis, vaid soolist võrdõiguslik
kust kinnistavad ja konkretiseerivad erinevatel 
tasanditel nii Euroopa õiguse kui liikmesriikide 
siseriiklikud normid. Samuti õn põhiseaduses ja 
seadustes kõrvuti soolise diskriminiseerimisega 
sätestatud diskrimineerimise keeld ja võrdõi
guslikkuse edendamise kohustus kä teiste kate
gooriate alusel.

Kuid lisaks soolisustatud õigusruumi teki
tamisele ja sootundlikule probleemide käsitle
misele õn soolise võrdõiguslikkuse saavutami
seks rakendatavate meetmete pikaajalisemaks 
eesmärgiks mitmesuguste sotsiaalkultuuriliste 
erinevuste seostamine sooga (Lorber 2004), 
nagu juba alguses sai viidatud. Selle taustal 
°n olulised järgmised küsimused: mis peaks 
olema võrdsete õigustega tagatud ning kellele 
viitab sookategooria? Kas soomõiste hõlmab 
Vaid naisi, nii naisi kui mehi, või saab soo
mõistet kasutada kä n.-ö. sugu ületava kate
gooriana (transgender), nt. transseksuaalide, 
interseksuaalide {intersexual) tähistajana? Soo
lise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia 
võib ainult siis oodatud tulemusi anda, kui õn 
kokku lepitud selles, kelle või mille peab arute
lude keskmesse (mainstreami) tooma.

Seetõttu toetubki soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamine “avatud” ehk intersektsio- 
naalsele sookäsitusele. Intersektsionaalne soo
mõiste juhib tähelepanu sellele, et inimeste tegut
semine toimub alati erinevatel ristumistasandi- 
tel, kus olenevalt kontekstist võivad aset leida nii 
marginaliseerimine ja domineerimine kui mit
mekordne diskrimineerimine (Crenshaw 1993; 
1997). Nii näiteks erinevad Eesti kontekstis vene 
keskealiste naiste võimalused tööturul keskea
liste vene meeste võimalustest, samas kui noorte 
Vene naiste olukord õn soodsam vanemaealiste 
eesti naiste või meeste olukorrast. Hierarhiaid ei 
ole seega lihtne üheselt määratleda, mis tähen
dab, et tuleks vältida n.-ö. ühe probleemküsi- 
musega {single issue) piirdumist. Üksnes naiste

või rahvusküsimustega tegelevate liikumiste oht 
õn selles, et lähtutakse tihti ühest homogeensest 
grupist (nt. naised) ning seetõttu ei arvestata 
grupisiseste erinevustega, nt. vene naised ja eesti 
naised, vanad ja noored naised, naisakadeemi
kud ja töölisnaised, hetero- ja homoseksuaalsed 
naised. Seega kätkeb avatud sookäsitus endas 
vähem võimalusi essentsialiseerimiseks, või
maldades pigem arvestada erinevaid kogemusi 
ja lähtekohti. Intersektsionaalse lähenemise 
abil õn võimalik näha erinevate allasurumis- 
vormide vahelisi seoseid ja vastastikust mõju 
(Klinger, Knapp 2005) ning see õn käsitus, mis 
aitab vältida uute isoleeritute tekitamist, võttes 
arvesse nn. marginaliseerituid (Bartlett 1990, 
376). Kuid loomulikult õn avatud sookäsituse 
rakendamine praktikas keeruline. Millised ras
kused taolise “avatud” sookäsituse teel lasuvad, 
näitab ilmekalt Judith Lorberi ütlus tema raa
matus Gender-Paradoxien (2003), mille kohaselt 
enne soomõiste lammutamist tuleb sugu nähta
vale tuua.

Teooriast praktikasse ehk 
kuidas “avatud” sookäsitust 
praktikas rakendada

Mis muutuks lähteandmete esitusel, küsi
muse püstitamisel ning praktilisel elluviimisel, 
kui rakendaksime “avatud” sookäsitust? Illust- 
reerime seda käsitust kolme näite kaudu, mis 
puudutavad perevägivalda, tervishoidu ja töö
alase edutamise temaatikat.

Perevägivalla statistika näitab üheselt,12 et 
naisi ähvardab meestest mitmekordselt suurem 
oht langeda oma (endise) partneri või abikaasa 
vägivalla ohvriks (Raitviir, Kase 2004, 78). 
Uuringute hindamisel tuleks muuhulgas välja 
selgitada põhjused, miks mehed vastavates sta
tistikates nii harva ohvrina esinevad või ei esine 
praktiliselt kunagi. Kui peaks ilmnema, et pere
vägivalla ohvriks langenud mehed kardavad 
politseid seetõttu informeerida, et neil õn hirm



muutuda naeruväärseks, tuleks perevägivalla- 
vastaste meetmete väljatöötamisel arvestada 
kä selle aspektiga. Samuti peaks kontrollima, 
kas meetmed perevägivalla vastu võitlemiseks 
jõuavad kä sisserände taustaga naisteni. Eriti 
olukordades, kus õn tegemist naisele eluoht
liku perevägivallaga, oleks mõistlik rakendada 
politseinikke, kellel õn vastav kultuurierinevusi 
arvestav koolitus ja võõrkeeleoskus. Kä perevä- 
givallaohvritele hädaabitelefoni seadmisel peaks 
arvestama keelelise aspekti ja kultuurilise kon
tekstiga.

Haiguste, nt. südamehaiguste,13 uurimise 
puhul õn samuti oluline arvestada nii soo, 
vanuse kui sotsiaalse kontekstiga. Juhul, kui 
piirdume meeste ja naiste kui kahe monoliitse 
grupi käsitlemisega ja eirame grupisiseseid eri
nevusi, nagu näiteks vanus või sotsiaalne staa
tus, siis sulgeme silmad sotsiaalsete mõjufakto- 
rite osas ja ei arvesta ega vähenda nende toimet 
tervishoius. Nii näiteks õn Saksamaal südame
infarkti suremus kõrgeim noorte naiste hulgas. 
Selle üheks põhjuseks õn infarkti seostamine 
eelkõige meestega, mistõttu vastava tehnika 
ja ravimite juurutamisel lähtutakse eelkõige 
meestest. Antud juhul ei arvesta meditsiiniline 
tehnoloogia soost ja vanusest tulenevaid erisusi 
ning ei suuda seetõttu õigeaegselt tuvastada vas
tavaid sümptomeid, nt. noortel naistel infarkti 
(Kuhlmann, Kolip 2004, 228). Just seetõttu ei 
saa meditsiinis aluseks võtta ainult keskealist 
meest, vaid sugu tuleb vaadelda kooskõlas nii 
sotsiaalse konteksti, vanuse kui haridusega, seda 
nii ravimite tootmisel kui kä meditsiinilise per
sonali väljaõppel. Nii õn võimalik sotsiaalset ja 
soolist ebavõrdsust tasakaalustada muuhulgas 
kä tervishoiualaste elukutsete puhul, kus naiste 
osakaal õn siiani suur õdede ja hooldusperso- 
nali hulgas, samas kui mehed töötavad enamasti 
jutivatel ja suuremat vastutust nõudvatel ame
tikohtadel, nagu näiteks osakonnajuhatajatena 
või haigladirektoritena.

Viimane näide viitab fenomenile, mis õn 
läbiv nii poliitikas kui majanduses: mida kõrgem

õn otsustuspädevus, seda suurem õn tõenäosus, 
et sellel positsioonil tegutseb mees. Nii näiteks 
töötavad Eestis naised sagedamini ametikohta
del, mis õn rutiinsed, madalalt tasustatud ning 
ei paku erilisi arenguvõimalusi. Mehed seevastu 
õn palju sagedamini juhtivatel kohtadel, mis 
nõuavad vastutust ja õn kõrgemini tasustatud, 
seda nii poliitikas kui ettevõtluses (Tallinna Üli
kool 2006, 58). Kui antud juhul oleks lahendu
seks ainult soolise pariteetsuse põhimõtte ellu
viimine, tekiks oht, et marginaliseerumistausta 
ja -kogemusega inimesed, nagu näiteks teisest 
rahvusest mehed ja naised ja/või puudega ini
mesed, jäävad endiselt antud positsioonidelt 
kõrvale.

Kokkuvõte
Kokkuvõtlikult peaks alati arvestama sellega, 

et sugu õn sotsiaalselt konstrueeritud ja seotud 
teiste kategooriatega, mis sõltuvalt olukorrast 
võivad osutuda soost olulisemaks. Sookategoo- 
ria õn tähtis soolise ebavõrdsuse kindlaksmäära
misel, kuid sugu ei määra kõike. Käsitleda tuleb 
kä soo kokkupuutepunkte teiste sotsiaalsete 
kategooriatega, millel õn marginaliseeriv funkt
sioon. Sellega saab vältida niisuguste monoliit
sete gruppide teket, kus vaatluse all õn naised 
versus mehed, ja suunata tähelepanu teistele hie
rarhiatele ja mitmekordsele diskrimineerimi
sele. Vastavalt eelöeldule õn ilmne, et “avatud” 
sookäsitus nõuab oma seisukohtade ikka ja jälle 
ülekontrollimist. Järelikult peab olema valmis 
kä sookäsituse pidevaks korrigeerimiseks soo
lise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegia 
raames. Kõikidest raskustest hoolimata pakub 
sellise sookäsitusega strateegia võimalust oma 
osaliselt privilegeeritud positsiooni üle kriitili
selt arutleda ja avab uusi võimalusi ühiskonna 
mitmekesisusega arvestamiseks.

Autorid tänavad eriti Mirjam Hinrikust, 
Katrin Kaske, Helena Uleksinit, Kadri Tähte jä 
Kadri Kallast redaktsiooniliste märkuste eest.
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Kitsas king või seitsme- 
penikoormasaapad? 
Sooline võrdõiguslik
kus: probleemid, või
malused ja väljakut
sed siirdeühiskonna 
tingimustes

Sirje Kingsepp 
Jane Angerjärv

maist 2004 jõustus Eestis soolise võrdõi
guslikkuse seadus. See seadus ei tähista 

X • üksnes suurt sammu soolise võrdõigus
likkuse arendamise suunas Eestis, vaid pälvib 
tunnustust kä Euroopa kontekstis, sest selles 
seaduses pööratakse tähelepanu nii ebavõrdse 
soolise kohtlemise keelustamisele kui kohustu
takse edendama soolist võrdõiguslikkust ühis
konnaelu kõigis valdkondades. Kõrvuti seadusest 
tulenevate võimalustega peetakse Tallinna ja kä 
Tartu Ülikoolis juba kümmekond aastat nais- ja 
soouuringutealaseid loengukursusi. Tallinna Üli
kooli õn sisse viidud soouuringute lisaeriala ning 
trükivalgust õn näinud terve rida publikatsioone, 
artikleid ning kogumikke. Alates 2000. aastast 
annab Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus välja 
soouuringute ajakirja Ariadne Lõng.

Samal ajal järeldub Rahvusvaheliste ja Sot
siaaluuringute Instituudi ning Eesti Vabariigi

Sotsiaalministeeriumi 2005. aasta soolise 
võrdõiguslikkuse monitooringust, et sooline 
ebavõrdsus õn sotsiaalne probleem ning eest
laste teadlikkus selles osas õn üsna vähene. 
Levinud õn tõekspidamised, mis toetavad 
meeste domineerimist ja taastoodavad ühis
konna soolist kihistumist. Nii valitseb eesti 
peredes uuringutulemuste väitel valdavalt 
range sooline tööjaotus ning väga väheseid 
töid tehakse koos. Kä Eesti tööturgu iseloo
mustab sooline segregatsioon, soost tulenevad 
sissetulekute erinevused ja meeste eelistamine 
juhtpositsioonidel. Eelnevast järeldub, et soo
lise võrdõiguslikkuse temaatika kajastub küll 
akadeemilises diskursuses ja seaduse sätetes, 
kuid leiab mitteakadeemilistes diskursustes ja 
praktikas vähe rakendust.

Kuidas seda vastuolu ületada? Üheks või
maluseks õn kutsuda kokku praktikud, teadla
sed ja poliitikud ning üheskoos olemasoleva
tele probleemidele seaduste ja teaduse võima
lustega lahendusi leida. Nii oli ürituse “Kitsas 
king või seitsmepenikoormasaapad. Sooline 
võrdõiguslikkus: probleemid, võimalused ja 
väljakutsed siirdeühiskonna tingimustes” ees
märgiks kokku tuua soolise võrdõiguslikku
sega tegelevad teadlased ja praktikud nii Ees
tist kui välismaalt ning käsitleda soolise võrd
õiguslikkusega seotud probleeme, analüüsida 
olemasolevaid võimalusi ning vaadelda välja
kutseid tulevikuks, seda eelkõige töösuhetest 
lähtudes. Eesti-, vene- ja saksakeelne seminar 
toimus 9. juunil 2006 Rahvusraamatukogus 
Tallinnas ning selle korraldas MTÜ Tiina Rosa 
Luxemburgi Fondi toetusel. Dialoogi ja diskus
siooni tekkimist soodustas võimalus rääkida ja 
kuulata ettekandeid oma emakeeles, vastavalt 
eesti, vene või saksa keeles. Samuti soovisid üri
tuse korraldajad vaadelda soo mõistet laiemalt, 
s.t. analüüsida sugu koos teiste kategooriatega, 
nagu vanus, etniline kuuluvus, seksuaalne 
suundumus ning sotsiaalne staatus.

Ürituse esimeses osas keskenduti soolise 
võrdõiguslikkuse probleemidele, s.t. kitsas-



kohtadele, seetõttu sai pealkirjaks valitud fraas 
“kitsas king”. Teisalt ajendas meid kä Henrik 
Ibseni väide, mille kohaselt keegi teine peale 
kinga kandja ei tea, kuidas tal king jalas pigistab. 
Nimelt õn soost tulenev ebavõrdne kohtlemine 
tihti seotud väga isikliku tasandiga, mistõttu 
vastavaid probleeme õn teinekord äärmiselt 
raske avalikkuse ette viia. Näiteks võib tuua 
soolise võrdõiguslikkuse problemaatika puu
dumise Eesti kohtupraktikas. Kuid “kitsas king” 
viitab kä 1980. aastate kuulsale eesti satiirisaa- 
tele, mitte küll seetõttu, et sooliselt ebavõrdse 
kohtlemise teematika oleks sama populaarne 
kui omaaegne telesaade, vaid pigem seepärast, 
et soolise võrdsuse taotlemise üle halvakspanuga 
naerjaid (vahel kä irvitajaid) õn sama palju, kui 
oli mõnikümmend aastat tagasi selle saate vaa
tajaid ja positiivselt kaasanaerjaid.

Naer ja vastuseis sooküsimuste ülesvõtmi
sele õn Eestis tihtipeale tingitud sellest, et soolise 
võrdõiguslikkuse teemadel õn peaaegu puudu
nud avalik ja argumenteeritud diskussioon ning 
kä vastav seadus võeti vastu vaid seetõttu, et see 
oli üheks tingimuseks Euroopa Liitu saamisel. 
Eestlastel puudub tihtipeale täpne ettekujutus, 
mida üldse arvata soolisest võrdõiguslikkusest 
ning teadmiste puudumine omakorda tekitab 
hirmu ja arusaamatust, mille kaitseks õn mugav 
lihtsalt naerda ja probleemi olemasolu eitada.

Toimunud üritusel analüüsiti soolise võrd
õiguslikkuse probleeme eelkõige töösuhetest 
lähtuvalt. Vaatluse all olid nii siirdeühiskonnale 
iseloomulikud jooned kui Euroopa Liidu laie
nemine. Siirdeühiskonna tingimused tõid Eestis 
kaasa ühelt poolt neoliberaalse majanduspolii
tika ning teisalt neokonservatiivse peremudeli. 
Inge Höger-Neuling (Saksa Parlamendi frakt
siooni “Die Linke” saadik) analüüsis oma ette
kandes sooperspektiivist lähtuvalt Saksamaade 
taasühinemise mõju tööturul. Kahe erineva 
soomudeli kohtumisel jäi võitjaks Lääne-Saksa 
konservatiivset peremudelit toetav seadusand
lus ning maksusüsteem. Samal ajal rõhutas 
Neuling, et üha rohkem naisi (ja mehi) soovib

Saksamaal töö- ja pereelu ühitamise võimalust, 
mis omakorda sunnib revideerima olemasole
vat peremudelit. Eesti olukord sarnaneb pigem 
Ida-Saksa olukorrale, kuna Eestis oli naiste tööl
käimine ja samaaegselt lastekasvatamine varem 
loomulik. Tasapisi hakkab kä Saksa ühiskonnas 
tekkima arutelu töö ja pere ühitamise võimalik
kuse üle. Kahjuks õn see senini olnud enamasti 
naiste teema.

Katrin Schäfgen (Rosa Luxemburgi Fond) 
tutvustas soolise võrdõiguslikkuse problemaa
tikat Euroopa Liidus. Ta möönis, et vaatamata 
mitmetele Euroopa Liidu püüdlustele eden
dada Euroopas soolist võrdõiguslikkust lepin
gute, tegevusprogrammide ja strateegiate abil, 
koheldakse naisi võrreldes meestega endiselt 
ebavõrdselt, mis kajastub tööhõives, edutamisel 
ning sissetulekutes. Kokkuvõttes tuleb möönda, 
et riigid, mis õn oma heaoluühiskonna tugeva
mini välja kujundanud (Skandinaaviamaad), 
saavutavad kä Euroopa Liidu poolt seatud ees
märgid: naiste suur tööhõive, hea haridus, hea 
lastehoid ja kõrge sündimus. Vastamata jääb aga 
küsimus, kuivõrd jäävad need eesmärgid üldse 
püsima globaliseerumise ja neoliberalismi tingi
mustes. Samuti näitab tulevik, kas Euroopa Liidu 
ühtlustumine õn riikide erineva elustandardi 
ja soolise olukorra puhul üldse võimalik. Eesti 
soolise võrdõiguslikkuse probleemidest andsid 
ülevaate Sirje Kingsepp (Eesti Vasakpartei) ja 
Natalia Karotom (Tallinna Tehnikaülikool)- 
Natalia Karotomi ettekanne andis ülevaate vene 
keskealiste naiste olukorrast Eesti tööturul, illust
reerides koos sellega kä soolise võrdõiguslikkuse 
komplekssust. Vene naiste olukorda mõjutavad 
nii tööturu sooline segregatsioon, nende etniline 
kuuluvus kui kä vanus. Üheks suurimaks vene 
keskealiste naiste probleemiks õn see, et Eesti ise
seisvumisel kaotati üleliidulised ettevõtted, kus 
peamiselt töötasid just spetsiifilise haridusega 
vene keelt rääkivad naised. Eesti Vabariigis nende 
haridusele vastavaid töökohti ei loodud ning 
uute oludega kohanemiseks puudus neil naistel 
kä piisav eesti keele oskus.



Seminari teises osas keskenduti tänastele 
võimalustele - seitsmepenikoormasaabastele - 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Võima
luste puhul analüüsiti nii seaduslikku raami kui 
akadeemilist diskursust ning teiste riikide koge
musi. Ülle-Marike Papi (Sotsiaalmisteerium) 
ettekanne keskendus soolise võrdõiguslikkuse 
seadusele ja sellest tulenevatele võimalustele. 
Seaduslikul tasandil seisnevad võimalused eel
kõige töölepinguseadusse ning soolise võrdõi
guslikkuse seadusse sisse viidud uuendustes. 
Antud normatiivne raamistik loob võrreldes 
varasemaga tugevama õigusliku aluse soolise 
diskrimineerimisega võitlemiseks ja võrdse soo
lise kohtlemise edendamiseks töösuhetes.

Raili Põldsaar (Tartu Ülikool) analüüsis 
eesti akadeemilist diskursust. Soouuringud õn 
eesti akadeemilisel maastikul alles suhteliselt uus 
eriala, mida pole veel legitiimse distsipliinina 
täielikult aktsepteeritud. Siiski õn viimase paa
rikümne aasta jooksul tehtud rida edusamme. 
Erinevatel erialadel õn õppekavadesse lisandu
nud soouurimuslikke ja sootundlikke perspek
tiive, kuigi õn tuntav kä pisut üleolev suhtumine 
teiste klassikaliste ainete õppejõudude poolt. 
Elizabete Picukane (Läti Soouuringute Keskus) 
Jagas oma ettekandes Läti kogemusi, eriti seoses 
soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise stra
teegiaga.

Seminari kolmas osa oli praktikute päralt, 
kes rakendavad oma töös soolist võrdõiguslik
kust: ametiühingud, ettevõtjad ja valitsusväli
sed organisatsioonid. Eha Reitelmann (Eesti 
Naisühenduste Ümarlaud) andis ülevaate Eesti 
Naisühenduste Ümarlaua tegevusest. Tatjana 
Ikim (Vene Naisühenduste Ümarlaud) kajas
tas Vene Naisühenduste ja nendesse kuuluvate 
naiste probleeme Eestis. Helve Toomla (Eesti 
Ametiühingute Keskliit) analüüsis ametiühin
gute rolli soolise võrdõiguslikkuse probleemide 
lahendamisel töösuhetes. Kersti Kracht (Eesti 
Naisettevõtjate Liit) tutvustas naisettevõtjate 
tegevust ning Maali Käbin (Mea Culpa) ana
lüüsis seksuaalvähemuste probleeme Eestis.

Ettekannetest ja diskussioonist nähtuvalt õn tsi
viilühiskonna suureks väljakutseks endiselt soo
lise võrdõiguslikkuse temaatika teadvustamine 
ja sellest teavitamine ning koostöö nii vastavate 
riiklike struktuuridega kui kä teiste tsiviilühis
konna organisatsioonidega. Tihtipeale selgus, 
et erinevatesse sotsiaalsetesse gruppidesse kuu
luvatel naistel võivad olla suhteliselt sarnased 
probleemid ja Eesti eripärast tingitult õn grupid 
liiga väikesed, et neid probleeme üksnes grupi
siseselt lahendada. Lahenduseks võiks olla eri
nevate gruppide tegevuse ühendamine ja koor
dineerimine.

Seminari võib lugeda kordaläinuks, kuna 
koos olid väga erinevate valdkondade teadla
sed, tudengid, soouurijad, valitsusväliste orga
nisatsioonide esindajad ja poliitikud, kes koos 
arutasid soolise võrdõiguslikkuse probleeme 
ning otsisid neile ühiselt lahendust. Seitsmepe- 
nikoormasaapad ei kõnni iseenesest, vaid need 
tuleb kitsaste kingade asemel jalga tõmmata 
ning esimene samm ise teha. Nii vajab kä soolise 
võrdõiguslikkuse temaatika ühelt poolt tugeva
mat koostööd teadlaste ja praktikute vahel ning 
teisalt tuleks sugu käsitleda koos teiste kategoo
riatega, nagu näit. rahvus, seksuaalne orientat
sioon, vanus jne.



Sugu telepildis ja 
igapäevaelus

Margaret Tali

Sugu telepildis: õppevahend. Toim. Barbi 
Pilvre. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kom
munikatsiooni osakond, Tartu, 2004. 71 lk.

Tt ^ eediarepresentatsioone õn naisuu- 
|\ /■ rimuses kriitiliselt uuritud alates 

X ▼ JL.1970. aastatest. Kui kõigepealt huvi
tasid uurijaid stereotüübid ja naiste seksuaalne 
objektistamine reklaamides ja teistes populaar
kultuuri vormides, siis hiljem õn asutud kriiti
liselt uurima naiste marginaliseerimist meedias 
kui laiemat fenomeni. Eestisse jõudis feministlik 
kriitika 1990. aastate esimesel poolel kõigepealt 
kunsti- ja kirjanduskriitika ning uurimuste 
kaudu. 1990. aastate keskpaigas jõudis femi
nistlik diskursus kä ajakirjanduse veergudele: 
Eve Annuk, Barbi Pilvre, Katrin Kivimaa, Raili 
Põldsaar, Reet Varblane jt. tutvustasid artiklites 
ja tõlgetes feminismi põhimõisteid ja sõnavara. 
Meediauuringutesse jõudis sookriitika märksa 
hiljem, alles 1990. aastate lõpus.

Meedia uurimise lähtepunktiks sugude 
kujutamisel õn veendumus, et meedia peegeldab 
tegelikkust ning et tegelikkuse vahendamine õn 
tegelikkuse tootmine. Sellest lähtudes väidavad 
meedia teoreetikud, et meedia kujundab ühis
konnas käibivaid arusaamu naiselikest naistest 
ja mehelikest meestest ning “õigetest” suhetest 
meeste ja naiste vahel. Intensiivse visuaalse 
kogemuse tõttu jätab televisioon vaatajale krii
tiliseks suhestumiseks väga vähe aega. Ometi ei 
ole telepildis midagi objektiivset, seda mõjuta
vad teletegijate tõlgendused ja stereotüüpsed 
mõtlemismudelid. Eestis ei tohiks kahelda vara
kapitalistliku ühiskonna meedia uurimise vaja
likkuses sookriitilisest aspektist. Televisiooni 
kujutusviiside analüüsimise erakordset tähtsust 
näitab seegi, et 2000. aastal vaadati Eestis telerit 
keskmiselt 4,2 tundi päevas, mis õn üks suure
maid näitajaid terves Euroopas ja peaaegu poole 
rohkem kui näiteks Soomes (2,4 h).

2004. aasta kevadel ilmus Barbi Pilvre eest
vedamisel tõlgitud ja originaaluurimustega 
täiendatud raamat Sugu telepildis, mille andis 
välja Tartu Ülikooli meediakateeder. Sügisel 
seati samad materjalid välja kä internetilehe- 
küljele www.jrnl.ut.ee/telesugu/. Barbi Pilvre 
õn eelnevalt “valvefeministina” feministlikku 
diskursust tutvustanud Eesti Ekspressi kultuuri
lisa Areeni toimetades ja Tartu Ülikooli meedia- 
teaduskonna õppejõuna töötades. Raamatuks 
koondatud materjal õn tõlgitud ja mugandatud 
varasemast uurimuste seeriast Screening Gender 
(1997-2000), mis viidi Euroopa Komisjoni 
rahalisel toetusel läbi Soomes, Rootsis, Norras, 
Taanis ja Hollandis. Erinevalt teistest riikidest, 
kus uurimuse tellijaks õn olnud avalik-õigus- 
likud telejaamad, kes lähtusid mitmekülgsema 
programmi koostamise püüdest, sai sugude 
uurimine eesti meedias alguse akadeemilisest 
initsiatiivist. Vaatamata akadeemilisele tellijale 
õn Sugu telepildis kavandatud praktilise käsi
raamatuna - eelkõige professionaalsetele tele
tegijatele ja ajakirjanduse üliõpilastele mõeldes. 
Raamatusse koondatud tõlked uurivad soolisi



stereotüüpe naiste ja meeste kujutamisel uudis
tes, meelelahutus- ja poliitikasaadetes, pakkudes 
samas välja võimalusi, kuidas rakendada telete- 
gelikkuse loomisel võrdõiguslikkuse poliitikat 
ringhäälingu kasuks.

Materjalid õn tõlgitud peamiselt Soome 
ja Hollandi autoritelt. Hollandi uurimisgrupp 
(ASCOR) analüüsis soolisest perspektiivist vest- 
lussaateid ja püüdis selgitada, kuidas läbi viia 
telediskussiooni, kaasates sellesse võimalikult 
Palju erinevaid huvigruppe, ja luua toimiv dia
loog sotsiaalsete teemade kajastamisel. Soome 
meediauurijad Minna Alasmaa ja Johanna Jää
wad uurivad soome teleauditooriumide soolist 
teadlikkust ning seda, mida vaatajad televisioo
nis sooviksid näha.

Barbi Pilvre uurimus “Kes räägib teleekraa
nil? Naised meedia kõverpeeglis” esitab naiste 
ja meeste kujutamisest eesti trüki- ja telemee
dias üpris sünge pildi - naised õn meedias selge 
vähemus. Kõigist teleekraanil kõnelejatest moo
dustavad naised ainult 30%, nad ilmuvad pigem 
tavakodanikena kui mõne valdkonna eksperti
dena, rohkem kohtab neid koduses interjöö
ris kui tööpõllul. Toimetajate tähtsust ei saa 
siinjuures alahinnata, kuna toimetaja otsustab 
objekti ja subjekti suhete üle telesaadetes - kel
lest räägitakse ja kellel lastakse rääkida. Varem 
Põhjamaades läbi viidud uurimused õn näida
nud, et kuigi naiste osakaal meedias õn alates 
1980. aastate lõpust tõusnud, õn enamus tele- 
tegijatest siiani mehed. Eesti kohta statistiline 
üurimus televisioonitöötajate soolise tasakaalu 
kohta raamatus puudub. Siiski õn mitmed 
teised eesti näitajad võrdlemisi sarnased Põhja
maades tehtud statistikaga.

Õhukese raamatuga õn kaasas CD-rom 
katketega kolme eesti telekanali - Kanal 2, ETV, 
TV 3-toodetud omasaadetest (uudised, vestlus- 
ja meelelahutussaated) ning reklaamidest. 
Internetiversioonis töötavad näited veelgi 
hõlpsamini ja õn seatud teksti kõrvale. Raamatu 
ja internetimaterjalide vaieldamatuks eeliseks 
°n see, et need õn kirjutatud lihtsas keeles

ja kättesaadavad paljudele huvilistele. See 
kummutab mitmeid käibelolevaid müüte ning 
toob esile levinumad praktikad, millega naisi 
teletegelikkuses alistatakse. Kuigi selle raamatu 
missioon õn eelkõige praktiline - anda juhtnööre 
ajakirjanikele ja pakkuda välja alternatiive-, 
juhitakse kriitilise teooria kaudu tähelepanu 
kä meedia mõjuvõimule sooliste diskursuste 
ning stereotüüpide taastootmisel. Raamatule 
võib ette heita ainult selle õhukest formaati ja 
vähest tiraaži. Tulevikus oleks huvitav lugeda 
kä seksuaalsete vähemuste representeerimise 
poliitika kohta meedias. Oluline oleks teada 
sedagi, missugune õn meeste ja naiste suhe eesti 
televisioonitöötajate hulgas. Head võrdlevat 
materjali erinevate huvide kaasamisest 
ühiskondlikku diskussiooni pakuks edaspidi kä 
Eestis ilmuvate venekeelsete meediaväljaannete 
uurimine soolisest aspektist.



Androgüüni sünnipäev

Ene-Reet Soovik

J. Randvere “Ruth” 19.-20. sajandi vahetuse 
kultuuris. Koost. Mirjam Hinrikus. Underi 
ja Tuglase Kirjanduskeskus, Tallinn, 2006. 
335 lk.

I
2006. aasta, mil möödus sajand Eesti Noor

soo Kasvatuse Seltsi I järgu Tütarlaste Kooli 
rajamisest, tuletas elavalt meelde, et eestikeelne 
keskharidus tähendas algselt tütarlaste hari
dust, haritud naist. Sel taustal mõjub mõneti 
sümboolsena, et just samal aastal ilmus Underi 
ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduri Mirjam 
Hinrikuse koostatud teadusartiklite kogumik, 
mille lähtekohaks oli üks 20. sajandi alguse 
(kuri) kuulsamaid visioone haritud naisest. Kui 
seminaride ning konverentside põhjal koosta
tud kogumike eesmärgiks näib teinekord olevat 
eelkõige aset leidnud ürituse dokumenteeri
mine, siis selle kogumiku puhul võib öelda, et 
2004. aastal Käsmus toimunud tekstiseminar oli 
eelkõige viljakaks eeletapiks trükiteose valmi
misele.

J. Randvere “Ruth” 19.—20. sajandi vahetuse 
kultuuris õn oskuslikult läbikomponeeritud teos, 
mida iseloomustab sümmeetria ning tasakaal. 
Selles, et autorid oma algselt suuliseks ettekan
deks loodud tekste kirjalikku vormi viies täius - 
tavad, pole küll midagi ebaharilikku, ent enam 
kui tavaliselt aimdub sel korral koostaja tugevat 
tervikukontseptsiooni: artiklite järjekorda õn 
võrreldes ettekannete omaga muudetud, teni
tud õn interdistsiplinaarset mõõdet võimenda- 
vaid lisatekste ning viited seovad kirjutisi mitte 
üksnes varem avaldatud allikatega, vaid kä 
omavahel. Kogumikusisesed ristviited jätavad 
mulje kä autorite mõttevahetusest sündinud 
sünergiast, soovist omavahel suhestuda, mitte 
uhke isemõtlejana isolatsioonis seista, ning see 
omadus - intellektuaalne koostöö suuremalt 
osalt naistest koosneva kirjutajaskonna seas 
- õn mõneti kõnekaks vastandiks Randvere- 
Aaviku poolt Ruthile omistatud ainulaadsusele 
ja isoleeritusele, (nais)mõttekaaslaste puudu
misele.

Vastanditest lähtumine tundubki olevat 
olnud kogumiku koostamise alusprintsiibiks, 
ent mõistagi ei tähenda see, nagu lavastataks 
lugejale naiivset lepitamatute binaarsuste 
duelli. Juba teose noor-eestilik raamistus annab 
mõista, et raamatu kaks kuueartiklilist poolt 
““Ruth” ja Eesti” ning ““Ruth” ja Euroopa” 
pole seatud mitte niivõrd teineteisele vastan
duma, kuivõrd teineteist täiendama. Küsimus 
“kas see või teine” võib mõnelgi korral vastu
seks saada “pigem see kui teine” või “nii see kui 
kä teine” ning erinevate muutujatega täidetult 
kerkib seesama küsimus läbivalt terves kogumi
kus. Enamik kirjutajatest ei pääse mööda päri
misest, kuivõrd “ehtne” või “konstrueeritud’ 
õn Ruth tegelaskujuna, ning huvi tuntakse kä 
Ruthi maskuliinsuse ja feminiinsuse vastu, eriti 
autorite poolt, kes ta otsesõnu kunstloominguks 
kuulutavad. Kuigi need küsimused ei tarvitse 
olla individuaalsetes artiklites esiplaanil, paneb 
pakutav tervik neid kogumiku kontekstis esile 
tõusma, selle ülesehituslikku raskust kandma.



Kogumiku Eesti-poolt alustab päris-Ruthi 
võimalikkust kontrollida püüdev Loone Ots, 
kes, lähtudes eeldusest, et Ruth õn Noor-Eesti 
uue naise kuvand, uurib ümbritsevat - eelkõige 
materiaalset - konteksti, selgitamaks, kas selle 
naise saabumine tolleaegsesse keskkonda oli 
loogiline ja sidus evolutsioon või revolutsiooni
line murrang. Aaviku teksti vaadeldakse reaal
susele osutavana ning kuigi ilmneb, et Ruth too
nase teadaoleva tegelikkusega täiesti konarusteta 
ei haaku, võinuks ta siiski teatud mööndustega 
elada näiteks Karlovas ja õppida Rostovtsevi 
eraülikoolis meditsiini. Ehkki küsimus “evolut
sioon või revolutsioon” artiklis otsesõnalist vas
tust ei leia, tundub järeldus, et see “hariduselt, 
teadmistelt ja huvide mitmekülgsuselt erandlik, 
sotsiaalselt keskklassi kuuluv, elustiililt moodne, 
seksuaalsetelt vaadetelt vabameelne, abielukü- 
simuses ebajärjekindel” naine õn “tõeline sild” 
19. ja 20. sajandi progressiivsuste vahel, viitavat 
pigem pideva arengu kui murrangu tähistele. 
Küsida võiks isegi, kas antud artikli kontekstis 
õn ikka õigustatud Ruthi tulevikunaiseks nime
tamine, sest kui tema usutavust õõnestab vaid 
täiuslikkus, jätab uurimus mulje, et see Ruth õn 
üsnagi “päris”, realistlik peegeldus, mille palgelt 
vaid mõned kortsud kaduma läinud.

Urve Lippus seevastu märgib reservatsioo
nina ära, et Aaviku lugu pole “otseselt doku
mentaalne materjal”, mis puudutaks kujutatavat 
naist või keskkonda, ning võtab seda infoalli
kana eelkõige autori ettekujutuste-unistuste 
ning iseäranis eesti muusikaelu aspektide kohta. 
Spetsiifiliselt muusikaloolisest vaatevinklist 
kaeduna tuleb omakorda ilmsiks, et Ruth jääb 
toona reaalse maailma pakutud võimalustest 
ja oskustest siiski üsnagi kaugele, küll aga võib 
teksti tõlgendada Aaviku enda muusikalist 
maitset ning selle ideoloogilisi tagamaid avava 
dokumendina. Selles suhtes õn huvipakkuv 
näiteks Lippuse arutelu, miks ajastu kontekstis 
konventsionaalne heast perest pärit tütarlaste

instrument klaver siiski kä erilise Ruthi män
guriistaks osutub, ning mida maailmavaatelist 
võib välja lugeda tema muusikavalikust.

Livia Viitol ei ütle küll välja, kelleks või 
milleks ta Ruthi täpselt peab, ent seab ta 
implitsiitselt kirjanduslike konstruktsioonide 
ritta, kõrvutades teda Eduard Vilde naisemant- 
sipatsioonile keskenduvate teoste peategelas
tega. Vilde Hedvig Lintropist arvab Viitol, et 
tegemist õn “ebareaalse, oma ajast ees oleva 
naistegelase(ga)”, kes õn samas paigutatud reaal
sesse olustikku. Kä Ruthi nimetatakse Aaviku 
“ideaalnaiseks”, mis viitab sellele, et nende 
tegelaste puhul õn “mittepäris” eelkõige nende 
utoopilisus oma aja kontekstis. Sellest sarnasu
sest hoolimata ei ürita Viitol näidata, nagu oleks 
Ruth Vilde-naiste derivaat - pigem taandub ta 
sellest, osutades, et autor suhtub “Ruthis” Vil
desse teatava üleolekuga ning laseb oma nimite
gelasel näha temas peamiselt följetonisti. Eraldi 
rõhutab Viitol Ruthi eraldatust seltskonnast ja 
kä ühiskonnast, millesse (ning mille kriitikasse) 
Vilde kangelannad aga õn paratamatult ja pääs- 
matult mässitud. Põgusa koodana mainitakse 
artiklis kä kogumiku Euroopa-pooles põhjali
kuma vaatluse alla tulevat “dekadentsi” mõistet, 
ent see jääb uurijale ilmselt südamelähedase
mast Vilde-fookusest välja, pigem retooriliseks 
lõputroobiks.

Ruthi kaasaegsete naiste ilu- ja elukirjan- 
dusele keskenduv Tiina Kirss defineerib Ruthi 
seevastu väga selgelt - artiklis ei jäeta kahtlust 
selles, et Ruthi puhul sedastab tekst ise, et “tege
mist õn utoopiaga, meheliku fantaasiaga”, nii 
et pigem võiks huvi pakkuda küsimus sellest, 
kas Ruth õn teisik, autori enda “ümberkehas- 
tus naisena” või Teine, mehe fantaasia kohaselt 
vormitud kujuteldav kaaslane - tema naiselik- 
kuse-mehelikkuse küsimus. Vastuoksa luge
mise võimalusi rakendav Kirss õõnestab ses 
küsimuses Aaviku enda öeldu autoriteeti ning 
peab pädevamaks pigem kaaslase-versiooni 
- seega ei tarvitse konstrueerija sõnastatud 
intentsioon ning sajand hilisema lugeja pilgule



avanev konstruktsioon ühte langeda. Mehe
liku fantaasia diskursuse seab Kirss oma artiklis 
kõrvu reaalse, kuid samuti kindlasti erandliku 
naise Minni Kurs-Oleski elukäiguga (mööndes 
siingi, et reaalsete isikute elulugu jõuab uurijani 
vaid vahendatuna, tähendab, konstrueerituna) 
ja Marta Sillaotsa naistegelastega, kelle loomi
ses erinevalt Aaviku Ruthist meeste fantaasiad 
(vähemalt otseselt) aluseks ei ole.

Naisest kui kirjutajast ning ajaloolisest isikust 
lähtub kä Leena Kurvet-Käosaar, kelle vaatluse 
huviobjektiks õn Aino Kallase Ruthi-retsept- 
sioon nii tema päevaraamatutes kui kä trükisõ
nas publitseerituna. Kurvet-Käosaar viitab teose 
kaasaegsele vastuvõtule, milles Ruthi kohaliku 
kultuurikontekstiga seonduvaks reaalseks ees
kujuks ei peetud, ent tuvastab Kallase päevikus 
esmareaktsioonina algse samastumistahte, mis 
seostuks pigem elava eeskujuga - kunagisele 
kirjanikust lugejale tundus ilmselt põgusalt, 
et Ruth võinuks kä tegelikkuseks saada, ehkki 
tema suhtumine peagi teisenes. Kallase puhul 
õn seega märgata Ruthi-kuju ümberhindamist; 
Ruthi Kallase abiga Laura Marholmi naistüpo- 
loogiasse paigutavat Kurvet-Käosaart ennast 
veenab aga eelkõige Aaviku arvamus, et tegu õn 
Aaviku vastassoost alter ego ’ga. Seega võib siin
kohal märgata erinevust Kirsi poolt välja paku
tud lugemisest.

Küllap pakub Kurvet-Käosaarele tema arva
muses tuge kä Kallase novell “Naine, kellel oli 
aju”, mis suhtub naise mõistusele lubatavasse 
mõru sarkasmiga. Lähemalt tutvustab seda 
teksti Elo Lindsalu - tema ülevaade Kallase 
novellist ja Villem Buki “Ruthi”-paroodiast 
“Saul” lisab “Ruthi” kasvupinnasele ja keskkon
nale pühendunud Eesti-osale kä lähituleviku- 
lise, post-“Ruth”-ilise mõõtme. Taas õn märgata 
lahknevusi eelmises artiklis väljendatud nüans- 
seeritumatest seisukohtadest - Aino Kallase 
kriitiline kirjutis “Ruthist” tuuakse näiteks selle 
kohta, et “vanem ja konservatiivsem lugejas
kond ei võtnud teost just soojalt vastu.” “Ruthi” 
metatekste mitte üksnes prototekstidele, vaid kä

üksteisele vastandades lõpetab Lindsalu harg
nevates binaarsustes liikuv artikkel kogumiku 
esimese poole.

III
Esimene “Ruthi” Euroopaga siduv tekst 

Mirjam Hinrikuselt sedastab juba esimesel 
leheküljel artiklikogumiku teise dominandi: 
Aaviku ideaalminale omistatud traditsiooni
liselt maskuliinse ning harilikult feminiinseks 
peetava poole ning nende omavahelise suhte. 
Ruth õn küll kõrvalekalle patriarhaalse süsteemi 
naisnormatiividest, kuid Hinrikus ei tõlgenda 
seda hälbelisust seniste väärtushinnagute ühese 
kukutamiskatsena. Kuivõrd Ruth õn meeskir
janiku ideaalmina projektsioon, võimendab 
ta tegelike naiste loomegeeniuse utoopilisust 
kirjaniku silmis. Ruthi teatud positiivsete oma
duste maskuliniseerituses näeb Hinrikus Otto 
Weiningeri soolisusteooriate jälgi, kuigi Aaviku 
peajoontes mehekeskses kirjatöös õn teataval 
määral positiivselt väärtustatud kä mõningane 
feminiseeritud dekadents, nii et Ruthi kreatiivne 
“mina” osutub maskuliinseks küll valdavalt, ent 
mitte täiesti.

Teiste autorite poolt pigem möödaminnes 
mainitud dekadentsi seosed Aavikuga võta
vad põhjalikuma vaatluse alla Katrin Ennuse 
ja Katre Talviste kirjutised. Ennuselt võib hea 
tahtmise korral välja lugeda Ruthi kui tegelase 
mimeetiliseks pidamist, kuigi kujutatav ei ole 
Eesti tegelikkus - võimalike prototüüpidena 
viitab ta Helsingi naisüliõpilastele. Artikli põhi
rõhk aga langeb pigem teosele kui tegelasele 
- paralleele tõmmatakse Aavikule hästi tuntud 
Joris-Karl Huysmansi dekadentlikusse kaano
nisse kuuluva tähtteosega “Vastuoksa”. Kuigi 
“Ruthi” lähtekoht õn vajalikul määral pessi
mistlik (et ideaalnaist tegelikult pole, tuleb teda 
ette kujutada), osutab Ennus sellele, et kui Aavik 
kanaliseerib oma kirjutisse oma mina pare
mat osa, suunab Huysmans oma loomingusse 
seevastu oma tumedamat sorti sisepingeid-



Tuvastatavate erinevuste rida jätkub ja nii osu
tubki tubli, terve ja tegus Ruth kokkuvõttes 
“dekadentismusest” päris kaugel seisvaks, vaa
tamata teoste üldpoeetika mõnele ühisele alus- 
printsiibile, näiteks kirjelduskesksusele.

Mõnes teises kogumikus jääks ehk 
märkamata, et Ruthi ning des Esseintesl 
kõrvuseadmisel ei ole nende tegelaste sooli
sust esile toodud. Nüüd aga muutub see äraolu 
tähenduslikuks - kui Ruth õn “harmooniline 
süntees” (ja seega ebadekadentlik), kas võime 
siis järeldada, et temas õn tasakaalus kä sooele- 
mendid? Kas traditsiooniliselt mehelikuks arva
tud erijoontega armukesi ihaldav des Esseintes 
õn seetõttu tema peegelpilt? Kä Talviste leiab 
otsesõnu, et “Aavik võib Ruthi puhul panna 
kenasti kokku kõlama mitmesuguseid vastand
likke poolusi”, mille hulka võiks kuuluda kä 
soolisus. Ent Talviste kirjutise peasuund liigub 
“Ruthist” eemale, Aaviku suhestumise suunas 
Charles Baudelaire’iga, kelle seosed “Ruthiga” 
Pole kuigi tihedad - annab ju Aavikki mõista, et 
Ruthi seesugune kirjandus kuigivõrd ei huvita.

Nii Talviste kui kä Ennus viitavad “Ruthi” 
loomise võimalikule teraapilisele küljele autori 
jaoks. Eda Sepp võtabki Ruthist kirjutades appi 
Psühhoanalüütilise mõistestiku ning osutab sel
lele, et Ruthi õn võimalik samastada jungiaanliku 
kriima ga, kelle külge autor aga siiski ülearu 
ohtlikult ei klammerdu ja kel ta liialt võimust 
ei lase võtta. Sepp märgib ära sellegi, et Ruthi 
teosesisesest iseseisvusest õn üle tema täielik 
allutatus teosevälisele loojale, nii et tulemuseks 
°n “naine, kellega ei pea konkureerima ja keda 
ei pea kartma”, “meestele igati sobiv seksiobjekt” 
Pigem Teine, nagu arvas kä Kirss, kui alter ego. 
Teemat arendades jõuab Sepp küsimusepiistitu- 
seni, kas Aavikut inspireerinu seast võiks ieida 
kä omaaegse Kristiania boheemlaskonna vaa
teid emantsipatsioonile ja vabaarmastusele.

Kui Sepa jaoks väljendub Ruthis osa Aaviku 
alateadvusest, siis Katrin Kivimaa seisukohalt 
°n Ruth märk, mis “tähistab omaaegseid aru
saamu naiselikkusest”. Kivimaad aga ei huvita

mitte niivõrd Aaviku isiklikud seisukohad ja 
suhtumised, vaid ajastu kunstile üldisemalt 
omased jooned, mis kä Ruthi loomisel esile 
tõusevad. Ruthi välimust käsitab Kivimaa tema 
siseilmast lähtuvana, seega muutub tähendus
likuks ajastule omane androgüünsusideaal. 
Kivimaa jagab seisukohta, et kunstilooliselt võib 
eelkõige prerafaeliitide ja sümbolistide loodud 
androgüünsetes kujudes näha suguliselt enese
küllast naiselikku mehelikkust. Ruth seevastu 
aga säilitab seksuaalsuse ja sensuaalsuse, mis
tõttu täielikust tasakaalust jääb ilmselt midagi 
puudu. Ent esinegu androgüünsus täielikuna 
või peamiselt inspireerival kujul - Kivimaa ei 
jäta lõpetuseks rõhutamata, et omaenda raa
mide sees see üksnes taastoodab väliseid ole
masolevaid soolisi hierarhiaid.

Androgüünsus õn põhimõisteks kä kogu
miku lõpuessees. Autor Jaan Unduskile tundub 
aga, et erinevalt Kivimaa kunstilisest andro
güünist kasvab kirjanduslik androgüün välja 
naisele mehelikeks peetavate elementide lisa
misest. Selline androgüün pole tõusnud kõr
gemale erootilis-sensuaalsest, vaid pigem ise
loomustab teda nii füüsiline kui kä vaimne 
ideaalne kontaktsus mehega - seega liigitub 
Ruth mehe ideaalseks kaaslaseks, kategooriasse, 
kuhu Aaviku kangelanna paigutasid kä Kirss 
ja Sepp. “Ruth” õn siis Unduski jaoks “seda 
tüüpi androgüünsuse manifestiks”. Ent Ruthi 
emantsipeeritus ja eneseküllasus väljendub kä 
tema lastetuses, mille taga võib omakorda näha 
vilksatamas Auguste ComteT ideid.

IV
Kokkuvõttes ilmneb, et “Ruthi” õn loetud 

teavet pakkuvana nii ajastu kui kä autori kohta, 
idee- ja kirjanduslooliselt, teistest tekstidest 
tõukuvana või neid genereerivana - nii et kuigi 
Ruthil lapsi pole, õn “Ruthile” neid siiski või
malik omistada. Artiklikogu lisa kõneleb aga kä 
tema “õdedest”, seni käsikirjalistest fragmenti
dest “Ester” ja “Angelika”, mis nüüd avaldatakse,



varustatuna Rutt Hinrikuse kommentaariga. 
Kogumiku viimane sõna jääb seega paradok
saalsel moel Rutile, mitte Aavikule! Kahju vaid, 
et saatesõnal “Ruthi õed” puudub bibliograa
fia - viidatakse ju nii Helgi Vihma toimetatud 
kirjavahetusele “Kultuurilugu kirjapeeglis” kui 
kä Aaviku eneserefleksioonile ajakirjas Mana, 
arhiivisäilikutest rääkimata.

Väiksemaid kahe silma vahele jätmisi oli 
märgata veel paaris kohas, nt. Edvard Munchi 
ja Christian Krohgi Berliini-asumise aastaarvus 
(lk. 210) õn tervelt saja aasta võrra eksitav trü
kiviga ning kuigi Viitoli artikli kirjandusloend 
sisaldab Ainiki Väljataga artiklit, sellele tekstis 
tegelikult ei viidata. Kuid need paar puudust ei 
pisenda raamatu põhjalikkust ja läbimõeldust, 
mis samas ei piira mõttevabadust ja esitus
laadi. Nagu nähtus, annavad erinevad autorid 
korduma kippuvatele küsimustele erinevaid 
vastuseid - pole ülimat seisukohta või toimeta
japoolset ettekirjutust, mis sunniks neid arves
tama. Ometi ei tähenda see, et seisukohtade 
erinevused üldkompositsooni harali kisuksid 
või lugejat ebaselgusega ärritaksid. Kogumikul 
ei ole kä ühtset koolkondlikku alust, kuigi õn 
autoreid (eriti Kirss, Hinrikus, Kivimaa), kes 
kasutavad naisuurimust akadeemilise diskur- 
suse ja distsipliinina märgistavat mõistestikku. 
Eessõnas lubatud programmiline interdistsipli
naarsus toimib.

Lõpumärkusena aga üks kõrvaline, kuid 
siiski kuidagi kõnekas seik. Rohkem kui 
üks autor mainib “Ruthist” kõneldes müüti 
Pygmalionist, loojast. Samas ei nimeta keegi 
tema loodut, Galatead. Hea küll, eksitajaks võib 
olla G. B. Shaw näitemäng, kuid küllap viitab 
see eelistus kä asjaolule, et Randverena esineva 
Aaviku kohta saime teada vähemalt sama palju 
kui tema loodu kohta. Kas poleks siis võima
lik teinegi, peegelpealkiri, milles looming teeb 
autori ja “Ruth” Aavikust Randvere? Familiaar
selt, kuid õiglaselt öelduna: “Ruthi”-Randvere 
19.-20. sajandi vahetuse kultuuris.



Lahates meeste 
domineerimist Pierre 
Bourdieu pilgu läbi:

Meeste
domineerimine

Aale Kask

Pierre Bourdieu, Meeste domineerimine.
Prantsuse keelest tõlkinud Marri Amon.
Varrak, Tallinn, 2005.158 lk.

Tuntud meesteoreetik kirjutab patriarhaalsest 
süsteemist. Ideaalis peaks tema katse tooma soote- 
niaatika lähemale muidu skeptiliselt meelestatud 
lugejaskonnale ja neile, kellel õn värskelt tekkinud 
huvi soouuringute vastu. Kuid hoolimata rikka
likest angloameerika ja romaani kultuuriruumist 
Pärinevatest joonealustest viidetest, mis õn P. 
Bourdieu puhul suhteliselt ebatavaline, eriti võr
reldes tema teosega Praktilised põhjused. Teoteoo- 
ria, jääb see teos mõneski mõttes pealiskaudseks. 
Vahest peitub põhjus antud hetkeks juba nime 
teinud teoreetiku viimase elukümnendi laias 
huvideringis (töötuse mahavaikimine Prantsus
maal, globaliseerumisvastasus, homoseksualism, 
naisõiguslus), mis piirab süvenemisulatust - 
omadus, mis õn iseloomulik tema varasematele, 
suurepäraselt empiiriat ja teooriat ühendavatele 
töödele. Kuigi noorpõlves kogutud etnoloogia- 
alaste tööde ulatuslik pagas avatakse pandora lae
kana lugejale kä raamatus Meeste domineerimine, 
tuues ohtralt näiteid kabiili ühiskonnas valitseva
test sugudevahelistest ebavõrdsetest hoiakutest 
ja suhetest, illustreerib raamatus esitatud näidete 
hulk ilmekalt äärmusi, mis peegelduvad täna
päevalgi nii Euroopas kui Ameerikas naissoole

esitatavates valitsevates ootustes (lk. 43). Näi
teks kabiili mehe au juurde käib sirge kehahoiak, 
näkku vaatamine - omadused, mis õn omased 
tänasele sõjaväelisele valveseisangule. Seevastu 
naiselt eeldatakse sealses ühiskonnas kummar
damist, koogutamist ja enese küüru tõmbamist, 
s.t. enese väikseks tegemist, mida leebemal kujul 
võib lugeda välja tänapäeva ühiskondades nais
tele esitatavast nõudmistest olla naeratav, lange
tatud pilguga olevus, kes istub jalad koos, kõnnib 
aeglaste sammudega, kannab astumist piiravaid 
seelikuid - demonstreerides sellega oma “väik
sust”. Paralleelselt käsitleb autor sugudevahelisi 
suhteid Virginia Woolfi teostes Mrs. Dalloway ja 
Tuletorni juurde, mille väljatoomine ühtses kom
potis kabiili suguharu ja kaasaja uuringutega 
võib esmapilgul tunduda dekadentlikuna, kuid 
pikapeale paneb autori tähelepanelikkus ilukir
janduslike nüansside leidmisel ja oma uurimusse 
lõimimisel meeldivalt hämmelduma.

Teos kõneleb nii mehelikkuse konstrueeri
misest kui sellest, kuidas ühe soo domineerimine 
teise üle õn muutunud niivõrd iseenesestmõis
tetavaks, et see ei tekita enam mingeid küsi
musi. Toimunud õn soo loomulikustamine par 
excellance. Autor kirjutab: “Mehelikkust võib võr
relda aadliseisusega” (lk. 81), kusjuures eelise loob 
bioloogiline sugu, viimasele toetuvalt konstruee
ritakse sotsiaalne sugu. Oluline õn siinkohal selles 
suunas juhtivate protsesside märkamine, “mille 
mõjul ajalugu muutub looduseks ja kultuuriline 
meelevaldsus loomulikkuseks” (lk. 12). Väljapää
suna näeb P. Bourdieu ajaloo dehistoriseerimist 
- probleemiasetus, millega tema hinnangul soo- 
uurijad pole piisavalt tegelenud. Antud väide 
tundub aastal 1998 enam kui kummastav, sest 
juba 1980. aastatel ilmus ridamisi teoseid Griselda 
Pollocki, Joan Kelly, Linda J. Nicholsoni jt. nais
uurimusest mõjutatud teoreetikute sulest, kus 
püüti käsitleda kä naiste positsioone ning suhtu
mist kujundavaid institutsioone ja üldist struk
turaalset raamistikku. Vanameister aga jätkab 
didaktilisel toonil: “Naiste ajaloo asemel tuleb kir
jutada agentide ja institutsioonide ajalugu, tuleb



selgitada nende hierarhia ja taastootmine” (lk. 
109). Naiskangelaste heroiseerimine ja naisaja- 
lugude kirjutamine seostub pigem 1970. aastate 
naisuurimusega (nt. Linda Nochlin, “Miks pole 
olnud suuri naiskunstnikke?” 1971), kui kaks
kümmend aastat hiljem valitsevate suundadega. 
Dekonstrueerimine ja pidev kriitika kirjapandu 
osas iseloomustab soouuringuid juba 1980. aas
tatest alates. Pealegi käsitleb Bourdieu kä ise insti
tutsioone staatilistena, mis taastoodavad pidevalt 
vaid ühte mustrit ja ei vihja hetkekski võimalu
sele, et kä institutsioonid pole homogeensed, vaid 
õn pidevas muutumises.

Soouuringute seisukohalt jõuab P. Bourdieu 
oma mõttekäikudega väga olulise küsimuseni: 
miks ja kuidas naised meeste domineerimist 
taluvad? Milline õn naiste eneste roll ohvristaa- 
tuse põlistamises? Vastuse andmisel õn abiks 
P. Bourdieu teooriates keskseks kujunenud 
habituse mõiste, mille lahtiseletamisele ta käes
olevas teoses tähelepanu ei pühenda ja eeldab, et 
lugeja õn juba varasemast tema terminoloogiaga 
tuttav. Õnnestunult avab tema poolt väljatööta
tud habituse kontseptsioon indiviidi käitumise 
tagamaid ja õn soouuringutes edukalt rakendatav 
käitumismustrite seletamisel. Häbitus õn hoia
kute süsteem, mis toodab olukorrale vastavaid 
käitumismudeleid, tuginedes sotsiaalsele pärit
olule ja olukorrale. Habituse kujunemine toimub 
sotsialiseerimise käigus ja seega ei saa mööda 
minna tema aprioorsest soolisest dimensioonist. 
Organisatsioonid, nagu pere, kool ja kirik vormi
vad meie maailmapilti ja aitavad kaasa pessimist
liku kuvandi loomisele naisest, taastootes pat
riarhaalset maailmamudelit. Võimustruktuurid 
ja sooliselt hierarhiline maailmakord püsivadki 
tänu sotsiaalsete mehhanismide läbi toimuvale 
taastootmisele. Soolise vastasseisu genereerimine 
omab rolli meeste võimu kinnistamisel ja põlista
misel. P. Bourdieu kirjutab: “mehed (ja kä naised 
ise) ilmselt ei tea, et nimelt domineerimissuhte 
loogika seostub naistega ja surub neile peale kõik 
negatiivsed omadused, mida domineeriv näge
mus nende loomusele omistab” (lk. 47). Otsesõnu

väljendades õn tegemist sümboolse vägivallaga, 
mis õn samuti üks olulisemaid P. Bourdieu kont
septsioone. Sümboolne vägivald tähendab seda, 
et naised ise võtavad omaks etteantud skeeme, 
häälestuvad vaikimisi neilt oodatud käitumis- 
mudelitele, mis peegeldavad otseselt võimusu
hete omaksvõttu ja allumisega leppimist, olgu 
siis teadlikult või teadvustamata ning mõtlemata 
hetkekski sellele, et vaimsel vägivallal võivad olla 
reaalsed tagajärjed. Naiste hoiakute aluseks saab 
seeläbi juba asjade olemusse juurdunud naissoo 
vastu suunatud negatiivsete eelarvamuste omaks
võtmine, mistõttu ei jäägi naistel muud üle, kui 
seda eelarvamust kinnitada.

Retsepte P. Bourdieu, nagu paljud teised post
strukturalistlikud mõtlejad, ei paku. Soouurijatel 
soovitab ta tegeleda ajaloo dehistoriseerimisega 
(lk. 109), naistel teha intensiivselt sporti (lk. 90)- 
Viimane soovitus õn iseäranis huvitav, tundub 
koguni, et vanameister õn endalegi arusaamatult 
sattunud 1980. aastatel maailmas levima hakanud 
fitness-kultuse õnge. Kui muidu määratleb naine 
end läbi teise (mehe) pilgu, siis kaasaegne spordi- 
kultuur taasloob naise aktiivse suhte oma kehaga, 
õn Bourdieu väide. Seda seisukohta võiks kritisee
rida samamoodi, nagu õn tehtud teleseriaali “Seks 
ja linn” tegelaste käitumist iseloomustades. Nimelt 
- hoolimata selle seriaali naistegelaste iseseisvu
sest ja sõltumatusest, veedavad needsamad nais
tegelased ebaloomulikult suure osa ajast üksnes 
kulinaarsete naudingute keskel ja sulevad silmad 
tegelike võimusuhete ees. Spordisaalis kangi tõstes 
just patriarhaalsele süsteemile väljakutset ei esita.

Meeste domineerimise lugemine õn heaks sis
sejuhatuseks sugudevahelisse võimuküsimusse ja 
viitab võimalustele rakendada soouuringutes P- 
Bourdieu tuntud kontseptsioone, nagu häbitus 
ja sümboolne vägivald. Bourdieule omane võit- 
luslik laad õn samuti inspireeriv. Siiski ei saa kri
tiseerimata jätta asjaolu, et alahinnatud õn soo
uuringute hetkeseisu ning selle raamatu üldistus- 
aste õn kohati liiga suur, analüüsimaks erinevate 
institutsioonide kujunemist ja neis asetleidnud 
protsesse.



Väljajättelise tähtsu
sest kultuuris: Julia 
Kristeva 
Jälestuse jõud.
Essee abjektsioonist

Aale Kask

Julia Kristeva, Jälestuse jõud: essee abjekt
sioonist. Prantsuse keelest tõlkinud Heete 
Sahkai. Tänapäev, Tallinn, 2006. 319 lk.

Sitt ja surm õn sõnapaar, mis jäi õõvastavalt 
kummitama Julia Kristeva raamatut lugenud 
Vilja Kiislerit (Sirp 29. 09. 2006). Tema arvates 
tekitab raamat laiemas lugejaskonnas tahtmise 
öökida ja minestada. Küsimusele, miks eemale
tõukav tunne tekib, arvustaja aga vastust ei otsi. 
Klassikaline abjektsiooni näide Kristeva jaoks 
õn toidujälestus, sest meist enamikul õn mingi 
toidu osas vastunäidustusi, mis viivad peaaegu 
okserefleksini. Või siis mustus, jäätmed, solk 
- nähtused, mis võivad esile kutsuda öökimise- 
oksendamise, s.t. kaitsereaktsiooni. Kristeva 
enda leksikas õn sõna “abjekt” tarvitusel millegi 
sellise kohta, mis avaldub ja ilmneb inimese 
reaktsioonis hirmule ja jälestusele, kuid ei ole 
tingimata sünonüümiks eestikeelsele sõnale 
“väljaheide”, nagu pakub V. Kiisler. Psühhoana
lüütilisest lähenemisest mõjutatud tundlikku
sega puudutab Kristeva teemasid, millest vasta
valt käibivatele kultuurinormidele pole tavaks 
kõnelda.

“Abjekt, abjektsioon õn minu kaitse- 
barjäärid, kultuurialged minus”, kirjutab J. 
Kristeva (lk. 14). Kultuuris paika pandud 
piirid defineerivad meile olulise ja ebaolulise, 
lubatu ja väljajättelise. Selline jaotus tugineb 
kartesiaanlikule dualistlikule maailmapildile, 
mis asetab kogu meie maailmanägemise vas
tandpaaridesse, privilegeerides üht vastand
paari poolt ja alavääristades teist. Tuntuim 
vastandus lääne mõtlemises õn mõistus ja 
keha ning viimasega seotud tabudele kesken
dubki J. Kristeva oma raamatus. Mahavaikitud 
teemade poolt esilekutsutud jälestus seostub 
eelkõige piiride tõmbamisega kultuuris, kul
tuuriliste kategooriatega, mitte pelga füsio
loogilise reaktsiooniga. Jälestus millegi vastu 
konstrueeritakse meie peas, et tagada süm
boolse korra püsimajäämine ja kestvus. Autor 
kirjutab: “kodanike und ja ühiskondlikku 
rahu kindlustavate religioossete, moraalsete ja 
ideoloogiliste koodide teiseks küljeks õn alati 
abjektsioon, mida need koodid puhastavad ja 
väljatõrjuvad” (lk. 299).

Traditsioonilistes ühiskondades õn rooja- 
sus olnud sugudevahelise eristamise vahendiks, 
mille käigus meestele antakse õigused naiste üle. 
Eriti ehedaks näiteks õn kartesiaanliku dihho
toomia rakendamine kehaeritistele, kusjuures 
ebapuhtana nähakse menstruaalverd, väljahei
teid, aga puhtana spermat (lk. 108-109). Räpase 
ja määrivana õn tähistatud ennekõike naisekeha, 
mis igapäevastes praktikates ilmneb hügieeniri- 
tuaalidest koristamisvajaduseni. Puhtuse saab 
tagada üksnes mõtlemine.

Tegelikult asub abjekt kuskil somaatilise 
ja subliimse piiril, sest ta omab võimet toota 
ihasid, luua seksuaalseid seoseid, nagu õn välja 
toonud S. Freud, J. Joyce jt. Abjektsuse kahepal
gelisus õn ennekõike põhjuseks, miks abjekti 
tajutakse irratsionaalse, salakavala ja kontrolli
matu jõuna, mis ebaproportsionaalselt tundub 
ähvardavat meessugu ja pöördub seeläbi nende
poolseks vihaseks naissoo vastaseks võitluseks 
(lk. 107).



Klassikaline filosoofia mõtestas maailma 
läbi objekti ja subjekti suhte, mis õn samuti 
oma olemuselt dihhotoomne. Selleks, et saada 
patriarhaalses kultuuris subjektiks, peaksime 
hülgama ema, kes meid sünnitas. Eraldades end 
emast, hakkame nägema piiri “enda” ja “teise” 
vahel. Tekib subjekti ja objekti suhe. Objekti ja 
subjekti suhte suudab aga kõikuma lüüa abjekt. 
Näiteks abjekt par excellance õn laip, mittekeha, 
ebamäärane ollus, mis tuleb J. Kristeva sõnul 
välistada sõnast ja Jumala territooriumilt (lk. 
158). Vallandub ebakindlus, mis johtub pead
pööritavast väljaspoolsusest või sisemusest. 
Abjekti ilmumine segab meid, sest see ei austa 
piire, süsteemi ega korda. Abjektsioon distant- 
seerib, ent ei lahuta subjekti lõplikult sellest, mis 
teda ohustab - vastupidi, ta annab tunnistust 
sellest, et subjekt õn alalises ohus (lk. 24).

Abjektsuse seostamine emakehaga, subjekti 
kujunemislugu ema positsioonilt ja teise sidu
mine naisega viivad meid autori positsioonini. 
J. Kristeva vaatenurk liigitub kahtlemata uuema 
kirjanduskriitika alla, mis õn oma loomult ole
masolevaid võimustruktuure lammutav, olles 
mõjutatud nii psühhoanalüüsist kui femi
nismist. Metafooririkkalt ja manifesteerivalt 
näitab ta moodsa kirjanduse piire ületavat ja 
abjektsusest jõudu ammutavat olemust. Pje
destaalile tõstetakse kogu modernismi panteon 
- Dostojevski, Artaud, Praust, Kafka ja eri
line tähelepanu keskendub Celinele. Huvitaval 
kombel ei pea J. Kristeva vajalikuks esile tõsta 
ühtegi naisautorit, mistõttu võib teha järelduse, 
et kä abjektsuse olemuseni õn jõudnud vaid 
“suured mehed”. Samas õn nende looming ins
pireerinud kirjanduskriitiku taustaga J. Kristevat 
suurepärase materjaliga abjekti teooria ülesehi
tamiseks.

Naisuurimuse seisukohalt õn oluline J. 
Kristeva keskendumine kehaga seotud hirmu
dele - mahavaikitud teemadele, mis tekitavad 
veel 21. sajandil kultuurist tingitud õõvastavaid 
reaktsioone, viidates omakorda sümboolse 
korra tugevale ohustatusele. Kultuuris ilmnev

abjektsioon ütleb meie maailmapildi kohta 
sama palju, kui teooriad naistest, mis õn sama
aegselt teooriad meestest ja meeste jaoks.



Vaidlused või 
monoloogid?

Redi Koobak 
Raili Põldsaar

Feministlikud vaidlused: filosoofiline mõt
tevahetus. Koost. Linda Nicholson. Inglise 
keelest tõlkinud Merilin Sikk. Tallinna Üli
kooli Kirjastus, Tallinn, 2006.200 lk.

~1 feminismiga seotud diskussioon tekitab 
|H küll Eestis alati hulgaliselt elevust, kuid 

-A. vähe õn informeeritud seisukohavõtte, 
sest emakeeles kättesaadav feminismi puu
dutav kirjandus õn endiselt piiratud. Sellesse 
väikesesse valikusse õn lisandunud ühe olulise 
raamatuna Feministlikud vaidlused. Filosoofi
line mõttevahetus. Tegu õn unikaalse teosega 
mitmes mõttes. Raamatus kõnelevad omava
hel neli silmapaistvat feministlikku filosoofi 
- Seyla Benhabib, Judith Butler, Nancy Fraser 
ja Drucilla Cornell -, kes pärinevad anglo- 
ameerika akadeemilisest maailmast, kuid keda 
ühendab kontinentaalse filosoofia taust. Sellest 
nelikust tõuseb kõige eredamalt esile Judith 
Butler, üks enim tsiteeritud feministlikke filo
soofe. Teos koondab nelja teoreetiku omavahe
lisi vestlusi: lugeja ette tuuakse intellektuaalsed 
erimeelsused ja poliitilised hoiakud dialoogi 
vormis, mida tavaliselt konverentsikeskkonnast 
väljaspool ei kohta. Teose ebatavaline formaat 
toob esile mõttevahetuse intensiivsuse ning 
autorid õn kä ise möönnud, et see mõttevahetus 
tekitas nende aastatepikkuse sõprusse teatavaid 
Pingeid (lk. 41). Raamat kasvas välja 1990. aastal 
toimunud sümpoosionist, mille teemaks oli 
feminism ja postmodernism. Algseteks kõnele
jateks olid Benhabib, Butler ja Fraser, kuid raa
matu koostamisse kaasati kä Cornell. Raamat

püüab säilitada esialgse debati kuju, kus esine
jad astuvad omavahelisse mõttevahetusse ning 
kommenteerivad üksteise vaateid. Juba sisseju
hatuses ütleb Linda Nicholson (lk. 6), et teoses 
puudub teadlikult keskne tees või raamiv essee, 
mis tähendab, et iga autor läheneb teemale ja 
põhimõistetele oma vaatenurgast ehk siis lugeja 
saab aimu feministliku mõtte heterogeensusest.

Kuigi raamatu pealkirjaks õn Feministlikud 
vaidlused, ei ole raamatu põhiteemaks femi
nism, vaid pigem postmodernismi ja feminismi 
omavaheline suhe. Seetõttu õn teose pealkiri 
mõneski mõttes eksitav. Tegelikult jääb mõiste 
feminism teoses lahti mõtestamata ning ei saagi 
öelda, et tegu oleks otseselt vaidlusega feminismi 
olemuse üle. Pigem üritavad autorid defineerida 
postmodernismi ning feminism õn selles deba
tis kohal implitsiitselt. Samas ei saa öelda, et kä 
postmodernismi, veel ühe kurikuulsalt keeruka 
mõiste, asjus ühisele arusaamisele jõutaks, küll 
aga tuuakse lugeja ette mitmeid võimalusi selle 
termini kaardistamiseks.

Feminismi ja postmodernismi vaheline 
pinge õn olnud üks feministliku teooria kesk
seid küsimusi 1990. aastatel ja sellel teemal õn 
avaldatud terve rida raamatuid. Postmoder
nismi kui ülekasutatud, kuid sisuliselt ebaselge 
mõiste suhtes õn mitmed selles raamatus kirju
tavad autorid skeptilised, näiteks Butler rõhu
tab, et teda peaks pidama poststrukturalistiks ja 
mitte postmodernistiks. Siiski õn feministlikud 
mõtlejad välja toonud terve rea põhiarusaamu, 
milles feminism ja postmodernism sarnanevad. 
Eelkõige puudutab see mõlema mõttevoolu 
taotlust muuta meid skeptiliseks tavapäraselt 
iseenesestmõistetavaks peetavate valgustus
ajastust pärinevate tõe, teadmise, võimu, keele 
ja subjekti kohta käivate seisukohtade suhtes. 
Tuuakse esile, et neutraalseks ja universaalseks 
peetud “ajaloovälised” mõisted õn oma ole
muselt konstrueeritud ja tõukuvad kehtivatest 
võimusuhetest (k.a. sooküsimustes) ning kut
sutakse üles neid mõisteid dekonstrueerima. 
Postmodernistlike mõtlejate tekstid kuulutavad



“suurte narratiivide” ja ajaloo lõppu ning väida
vad, et inimene ei ole mitte transtsendentaalne 
olend, vaid sotsiaalne ja keeleline artefakt (lk. 
24).

Samas õn viimati nimetatud seisukohaga 
seotud kä mitmed probleemid. Kriitikud mär
givad, et universaalsete kategooriate lõhkumine 
kaotab ühtse identiteedi ja muudab küsitavaks, 
kui mitte võimatuks, feministlikud või mistahes 
muud emantsipatsiooniprojektid, sest ühtse 
mina puudumine asetab küsimärgi alla kä teo
võime. Arvustatakse kä kõrgteooria liigset kee- 
lekesksust, mis loob mulje, et kogu reaalsus õn 
diskursiivne/tekstuaalne, mille tõttu ei pöörata 
piisavalt tähelepanu materiaalsele reaalsusele. 
Neist ideedest lähtub kä Benhabib, teose avaau- 
tor, kelle põhimureks õn teovõime kadumisest 
tulenev võimetus muuta ühiskonnakorraldust, 
mis nulliks feminismi eesmärgid poliitilise lii
kumisena. Seetõttu õn Benhabib postmoder
nismi ja feminismi vahelise liidu võimalikkuse 
suhtes väga skeptiline. Butler seevastu väidab, 
et subjekti kriitika pole sellest lahtiütlemine, 
vaid kutse uurida subjekti konstrueeritust. 
Subjekti konstrueerituks või performatiivseks 
kuulutamine ei välista teovõimet, sest subjekti 
luuakse võimumaatriksis üha uuesti, mistõttu 
säilib subjekti pideva ümbertähistamise võima
lus. Raamatus joonistubki kõige selgemalt välja 
Benhabibi ja Butleri seisukohtade vastuolu, 
nähtavasti seetõttu, et nendevahelisest mõtte
avaldusest koorub välja feminismi ja postmo
dernismi vaheline konflikt.

Fraseri ja Cornelli kirjutised pigem illust
reerivad debati nüansse, kui postuleerivad 
uusi lähenemisi teemale. Fraser võtab endale 
kompromissiehitaja rolli, püüdes filosoofilistest 
erimeelsustest kasvatada välja eklektilist, kuid 
siiski ühtset lähenemist. Selle lähenemise lähte
punktiks õn paigutatud kriitika, mis ühelt poolt 
möönab vajadust teha üldistusi subjekti kohta, 
kuid samas õn see kriitika teadlik reaalsuse 
diskursiivsest olemusest. Et leida pragmaatilist 
lahendust raamatut läbivale debatile, üritab

Fraser ühildada soolise tähistamise diskursiivsed 
analüüsid ühiskonna struktuuride analüüsiga 
(lk. 187). Kuid see ülesanne, mis ta endale seab, 
õn paljuski lahendamatu ja seetõttu õn Fraserit 
süüdistatud nii raamatu kriitilise raamistiku 
lõhkumises kui kä filosoofilises inkoherentsuses. 
Cornell seisab debatist mõnevõrra väljaspool: ta 
ei vasta otseselt kellelegi kolmest kaasautorist, 
kuigi ta toetab Butleri lähtekohti. Cornell ei räägi 
mitte niivõrd postmodernismist, kui kitsamalt 
Lacani ja Derrida teooriate kasulikkusest femi
nismile, eriti tema poolt formuleeritud eetilisele 
feminismile. Raamatus sisalduvatest tekstidest 
õn Cornelli omad psühhoanalüütilisele teoo
riale omaste keerukate mõtte- ja stiilimängude 
tõttu kõige raskemini jälgitavad. Seetõttu toimi
vad tema tekstid pigem laiendava lisandusena 
kui orgaanilise osana ülejäänud debatist.

Lugejani tuuakse rida erinevaid arvamusi, 
kuid siiski mitte lahendust feminismi ja post
modernismi probleemile, hoolimata Fraseri 
pingutustest. Kuigi teos õn oma olemuselt 
dialoogiline, jäävad lõpuks siiski kõlama neli 
monoloogi. Nii keeruka probleemidepuntra 
puhul oleks paari lausega sõnastatava kokku
võtte otsimine kä naiivne. Ingliskeelne pealkiri 
(.Feminist Contentions) rõhutab kriitilisi eri
meelsusi rohkem kui eestikeelne sõna vaidlus, 
mis õn rohkem keskendunud ühise positsiooni 
leidmisele. Vaidluse pingelisust õn kommentee
rinud kä autorid ise (nt. märkus lk. 41) ning see 
kajab vastu kogu raamatust.

Autorid üritavad küll kõrgteoreetilist mõt
tevahetust lugejasõbralikumaks teha, kuid raa
matus teoreetilisi debatte illustreerima kutsutud 
reaalsest maailmast võetud näited, mis üritavad 
tõestada arutluse vajalikkust kaasaegsete ühis- 
kondlik-poliitiliste protsesside mõistmiseks, 
ei mõju veenvalt. Vähesed illustratsioonid (nt. 
Butleri näited esimesest Lahesõjast ja vägistami
sega seotud probleemidest) jäävad kunstlikuks 
ja nende analüüs ei ole võrreldav teoreetilise 
kõrgpilotaažiga, mis õn tekstile üldiselt omane: 
peene mõtteaparatuuriga uuritakse midagi, mis



õn kä palja silmaga suhteliselt selge. Paljude olu
liste sooga seonduvate sotsiaal-juriidiliste prob
leemide silmatorkav puudumine raamatus ei jää 
märkamata kä autoritele enestele (lk. 154-155). 
Siiski õn oluline rõhutada, et kõik neli autorit õn 
teinud suuri jõupingutusi, et formuleerida oma 
mõtteid võimalikult selgelt ja siinsed esseed õn 
paljuski kergemini jälgitavad kui samade auto
rite teised teosed. See püüdlus õn eriti selge 
Judith Butleri peatükis “Hoolikaks lugemiseks” 
(lk. 149-168). Kindlasti ei ole see raamat õpik 
või antoloogia, mis annaks sissejuhatuse tee
masse - debati jälgimine nõuab teatavat eeltööd 
nii feministliku kui postmodernistliku mõtte 
vallas.

Tänasele lugejale torkab silma, et raamat 
peegeldab 1990. aastaid ja mitte tänapäeva. Raa
matut inspireerinud sümpoosion toimus juba 
16 aastat tagasi, seega eestikeelne tõlge avalda
takse u. 10 aastat pärast originaalteose ilmumist. 
Seda teksti ei saa siis käsitleda feministliku teoo
ria hetkeolukorra peegeldusena, vaid pigem sis
sevaatena konkreetsesse ajahetkesse. Osalejate 
endi seisukohalt õn nende arvamused sellest 
ajast alates muutunud ning edasi õn liikunud kä 
feministlik teooria. Eestikeelse feminismialase 
kirjanduse lühikesele riiulile õn uute raamatute 
lisandumine teretulnud, kuid arvestades tao
liste publikatsioonide vähesust, peaks hoolikalt 
valima, milliseid teoseid eesti publikule esmalt 
tutvustada ja kuidas.

Eestikeelse tõlke puhul õn kõige suuremaks 
probleemiks just teost konteksti asetava ja luge
jat toetava ees- või järelsõna puudumine. Eesti 
lugejale, kes ei pruugi anglo-ameerika feminist
liku teooria või kontinentaalse filosoofia köö
gipoolega tuttav olla, oleks kindlasti pidanud 
tutvustama mõtlejaid, nende poolt kasutatavaid 
mõisteid ning kogu arutelu ajalist ja filosoo
filist tausta. Kommenteerida oleks võinud kä 
feminismi ja postmodernismi vahelist pinget, 
mis debatti informeerib ja ilma milleta muutub 
kogu vestlus raskesti jälgitavaks. Kahjuks õn see 
filosoofiliste tekstide eestikeelsete tõlgete puhul

üldisemaks tendentsiks, mis loodetavasti uueks 
traditsiooniks ei kujune. Seega oleks selle raa
matu feministlikku konteksti paigutamine olnud 
eesti kontekstis eriti oluline, kuna siinsel lugejal 
puudub võimalus raamatus väitlevate autorite 
poolt kasutatud allikmaterjali oma emakeeles 
lugeda. Käesolevas vormis õn küsitav, kas Femi
nistlikud vaidlused õn eesti lugejale feministliku 
teooriaga tutvumiseks kõige paremini valitud 
sissejuhatus - raskekaallaste omavaheline jõu
katsumine võib asjassepühendamatule lugejale 
kontimurdvaks osutuda. Soovitaks ennast teoo
rias mitte väga kodus tundvale lugejale eelnevat 
tutvumist näiteks ülevaateteosega Võtmesõnad. 
10 sammu feministliku uurimiseni, mis käsitle
tud teemasid lugejasõbralikumalt lahkab.

Kindlasti ei ürita see retsensioon vihjata, 
et feministlikku või mistahes spetsiifilist teoo
riat ei peaks eesti keelde tõlkima. Pigem vastu
pidi - igasugune tõlketegevus arendab kä meie 
kodumaist filosoofiat ja seega õn vägagi häda
vajalik, et emakeeles kättesaadav kirjandus oleks 
võimalikult mitmekesine ning avardaks siinset 
mõttevälja. Küll aga oleks ehk mõistlik alustada 
tüvitekstide tõlkimisest. Alles siis õn võimalik 
adekvaatselt jälgida näiteks selles teoses kirju
tavate mõtlejate omavahelist arutelu. Praegusel 
kujul võivad Feministlikud vaidlused eesti kon
tekstis jääda arusaamatuks.
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Summaries

To be or not to be a mother 
- the politics of abortion in 
Estonia in the 20th century

Heili Einasto
The 20th century has witnessed heated 

debates over abortion in the Western worid: 
abortion is not only a means of exercising repro- 
ductive choice but also a matter dependent õn 
a persons worldview. The article discusses the 
politics of abortion in Estonia Under differ- 
ent political regimes, also addressing historical 
changes in the status of the fetus and the general 
history of abortion.

In the inter-war Republic of Estonia abortion 
Was treated from a medical and eugenic perspec- 
tive, classified as a mõral and demographic prob- 
lem. No references were made to the fetus’ right 
to life; instead, the focus was õn the health of the 
mother and whole society. Under Nazi occupa- 
tion people deemed to be racially suitable were 
encouraged to have children and abortion was 
ünavailable to them Under any circumstances. 
Simultaneously, people considered undesirable 
Were sterilised and eliminated. In Soviet Estonia 
Women were primarily considered workers and 
motherhood was of a secondary importance. 
Although abortion was available to women only

õn the basis of a written application, abortion 
remained a means of exercising State control 
over women. Historically, abortion has rarely 
been seen as a question of womens right to self- 
determination or the fetus’ right to life in Estonia. 
Rather, it has been associated with public morals 
and public health.

Absent presence: (male) body 
in feminist theories
Redi Koobak
Many feminist philosophers have noted 

the power of dualisms in our cultural parlance 
and in our everyday existence, and stressed that 
dichotomous thinking associates hierarchical 
and unequally valued pairs such as mind/body, 
male/female, culture/nature, always with nega- 
tive meaning assigned to the feature associated 
with women. For this reason dismantling the 
epistemological power of the dichotomous par- 
adigms has always been placed at the centre of 
feminist endeavours. However, the implications 
of male disembodiment that stiil seems to be 
insidiously kept intact have yet to be acknowl- 
edged and explored.

While a diverse corpus of important feminist 
research õn the body has been generated from 
various disciplines and theoretical perspectives, 
the corporeal male bodies tend to be curiously 
abstracted and neutralised or simply absent in 
many discussions of the body. The article argues 
that this glaring absence of sexually märked and 
concrete male bodies in feminist body theories 
not only perpetuates the problematic age-old 
Cartesian mind/body dualism, but also has a 
negative influence õn men’s lives as well. In the 
hope of opening up space for fruitful future dis
cussions, the article introduces and analyses the 
work of influential contemporary feminist body 
theorists Judith Butler, Luce Irigaray and Eliza- 
beth Grosz attempting to point to an aspect of 
their theories that has previously received little 
attention.



Changes in the representation 
of men in the weekend sup- 
plements of the Eesti Päeva
leht and Postimees in 1996 
and 2004

Kristi Malmberg
Gender roles of men and women and the 

concepts of femininity and masculinity are in a 
process of constant change all over the worid, 
including Estonia. There has also been a shift in 
the media towards “softer” topics and entertain- 
ment. The article attempts to determine whether 
the medias orientation to entertainment has 
affected the representation of men and made it 
more similar to the representation of women. 
Men have predominantly been associated with 
“hard” topics such as economy, politics, leader- 
ship, sports. “Softer” topics such as relationships, 
children, appearance and social issues have gen- 
erally been associated with women.

The article is based õn the author s BA thesis 
“Changes in the representation of men in the 
weekend supplements of the Eesti Päevaleht and 
Postimees in 1996 and 2004”, defended at Tallinn 
University in 2005. Using discourse analysis and 
content analysis, the thesis analysed 116 portrait 
stories of men published in the weekend supple
ments of the Eesti Päevaleht and the Postimees.

The analysis of texts from 1996 and 2004 
demonstrated that the representation of men 
has become more emotional; men are not 
afraid to admit being hurt, failing, needing 
support. There has been a dramatic increase 
in the attention dedicated to family: while in 
1996 only half of the men portrayed talked 
about their families, in 2004 this is done by 
more than 75% of the protagonists of portrait 
stories. Considerable attention is dedicated to 
the roie of the family in the mans life; his wife/ 
partner is increasingly seen as an intellectually 
equal companion. Men talk about their per
sonal relationships, difficult divorces, broken

hearts. Thus, the private sphere reaches the 
media not only through women but also men. 
Men are stiil primarily represented via their 
professional success but the achievement has 
in part come to be credited to the support of 
the family and those close to men.

Thus the blurring of traditional gender roles 
and the intimisation of the media have shifted 
the representation of men closer to the repre
sentation of women. The two modes of repre
sentation do not overlap but there is a move- 
ment in towards assimilation.

Woman s (un)truth and le 
feminin: reading Luce Iriga- 
ray with Friedrich Nietzsche 
and Martin Heidegger

Ellen Mortensen
Published: Ellen Mortensen, Woman’s

(un)truth and le feminin: reading Luce Irigaray 
with Friedrich Nietzsche and Martin Heidegger. 
- C. Burke, N. Schor, M. Whitford (eds.), Engag- 
ing with Irigaray, Columbia University Press, 
New York, 1994,211-228.

Feminist philosophy as a 
present-day ontology
Johanna Oksala
Published: Johanna Oksala, Feministinen 

filosofia nykyisyyden ontologiana. - Feministinen 
filosofia. Gaudeamus, Helsinki, 2005, pp. 156-173.

Estonian man - a man or a 
human being?
Liisi Piits
The article focuses õn the analysis of the 

semantics and usage of the word mees (man): 
whether we use the word mees to designate a 
male person or an ungendered human being-



The study looks at compound words con- 
sisting of the words -mees (man) and -naine 
(woman) as well as the nouns mees (man), 
naine (woman) and inimene (human being) 
in a textual context, that is, collocational pat- 
terns associated with the words.

The article is primarily based õn corpus 
analysis, performed õn the media language 
sub-corpus of the University of Tartu corpus 
of written Estonian. The comparison of the 
compound words derived from the nouns 
mees and naine in the corpus reveals the great 
numerical prevalence of compound words 
ending with the noun mees. There were 262 
different compound words ending with mees 
in the corpus but only 35 words ending with 
naine, i.e., there are seven compounds with 
the raees-ending for every compound with a 
name-ending. The greatest semantic difference 
between the two kinds of compound words is 
in their degree of gender marking. While the 
compound words with a naine-ending are all 
gender märked (i.e., their head word naine 
always refers to the agent as a woman), many 
of the compounds with the mees-ending are 
not gender specific (i.e., the head word mees 
does not necessarily stress the maleness of the 
agent but may also refer to an agent of either 
gender).

The comparison of the most frequent col- 
locations of the words mees, naine and inimene 
demonstrates that the word mees with its col- 
locations holds a Central position, häving the 
greatest overlap with the collocations of the 
Word inimene. There were fewer shared col
locations with the collocations of the word 
naine. The proportion of shared colloca
tions was the lowest for the words naine and 
inimene. It could be concluded õn this basis 
that as the words mees and inimene have more 
shared collocations, they are also more closely 
connected semantically.

The logic inherent in the structure of the 
Estonian language according to which male

gender is the unmarked norm (i.e., man is the 
prototypical human being) is revealed in the 
generic compound words with the mees-ending 
as well as the great overlap in the collocations of 
the words mees and inimene.

Gender equality as an object 
of public debate in the 
United States and Estonia: 
similarities and differences

Raili Põldsaar
The article discusses the complex questions 

of equality and difference and also compares 
debates concerning gender equality legislation 
in the USA and Estonia: the American cam- 
paign against the Equal Rights Amendment 
(ERA) from the 1970s-1980s and the Esto
nian reactions to the Gender Equality Act in 
the 2000s. The two nations share a dominant 
neoliberalist and conservative political ethos 
that supports the appearance of antifeminist 
stances but, because of socio-historical dif
ferences, they have developed antifeminist 
discourses with divergent emphases. The anti
feminist discourses, spawned by incipient 
social change, share an opposition to gender 
equality legislation as a potential vehicle of 
State intervention in the affairs of private indi- 
viduals. In the USA, the struggle against the 
ERA, launched by social-conservative grass- 
roots activists, focused õn the preservation of 
the traditionalist gender order. In Estonia, the 
antifeminist effort represented by the social 
elites targeted gender equality as a threat to 
neoliberalist economic policies and individu
alist values. Paradoxically, while the ERA failed 
in the US, the debate nevertheless enriched 
public discourse õn gender equality and differ
ence. Gender Equality Act was passed in Esto
nia but only formalistically and has not been 
accompanied by a more nuanced appreciation 
of gender issues.



The socio-political and family 
roles of Estonian women 
in early 20th century: the 
example of Emma Asson- 
Peterson

Aija Sakova
With the arrival of the independent Repub- 

lic of Estonia Estonian women received all 
formal political rights: they joined political par- 
ties, stood for elections and participated in the 
work of legislative bodies. However, considering 
the small number of women in the Constituent 
Assembly of the Republic of Estonia and in dif- 
ferent sessions of the Riigikogu, it is necessary to 
take a closer lookat womens real opportunities 
for active political engagement and their partic- 
ipation in the creation of new legislation, espe- 
cially legislation concerning womens rights.

In discussing womens rights and oppor
tunities we need to be aware of the fact that 
although women had political rights, according 
to the Baltic Private Law Code in effect then, 
she continued to be Under the guardianship 
of her husband within the institution of the 
family. Õn the initiative of the women members 
of the Constituent Assembly a new family law 
was drawn up that was to grant women a more 
equal roie within the family. The draft of the 
Marriage Act was presented to the first session 
of the Riigikogu which did not pass it in 1922.

Emma Asson-Peterson was one of the 
women who drafted the new Marriage Act, fol- 
lowing the Danish example, after the second 
Estonian womens congress (in November 1920) 
and, as a member of the Riigikogu, presented it 
for adoption there.

Emma Asson, primarily known as the author 
of several history textbooks, was one of the very 
few women to have participated in the legisla
tive work of the Constituent Assembly and the 
first session of the Riigikogu, although already in 
1923 parties were reluctant to enter women into

their lists of candidates. The article follows the 
life of Emma Asson to reflect õn the opportuni
ties of Estonian women in acquiring education 
and participating in politics during Estonias 
first period of independence. Õn the basis of 
the Marriage Act presented to the Riigikogu the 
article analyses womens roie in the family and 
her rights compared to those of her husband.

“Midia” by Friedebert Tuglas 
and the real revolutionary 
women in Estonia

Eda Sepp
The novella “Midia” by Estonian author 

Friedebert Tuglas describes, from the male 
writers point of view, a young woman who 
participated in the Russian Revolution of 1905. 
At the time Estonia was a province Under Rus
sian Imperial ruie, and the events probably took 
place in Tallinn. Tuglas was a very influential 
Central figure in the Young Estonia cultural 
movement which was preoccupied with the 
renewal of Estonian language and literature, 
and began in 1905 with a journal of the same 
näme. In 1905 Tuglas was also participating in 
the Revolution as a member of the Social Dem- 
ocratic Workers’ Party, spending the final weeks 
of 1905 in prison. The novella was written in 
exile in Finland in 1907 and later literary ana- 
lysts have taken it for granted that the character- 
istics of Midia were based õn a real and typical 
revolutionary woman whom Tuglas knew.

Analyzing the personalities of Midia and 
the male character Felix, from a feminist point 
of view, the writer of this article shows that 
the characteristics of Midia and Felix are not 
based õn real people, but rather õn contempo- 
rary patriarchal, anti-feminist ideas about the 
sexes, especially those of philosophers Arthur 
Schopenhauer, Otto Weininger and Friedrich 
Nietzsche, whose writings were very popular 
at the time. Tuglas has in this novella created a



typically patriarchal stereotype of women who 
participated in the revolution.

The real Estonian women active in the 1905 
revolution were, õn the other händ, quite differ- 
ent from the stereotype depicted by Tuglas. In 
the article three women - Liii Ibrus, Alma Ostra 
and Alma Ani - who contributed their remi- 
niscences to a collection dedicated to the 1905 
revolutionary movement in Estonia, published 
in 1932, are discussed in detail. From their 
reminiscences it becomes clear that Tuglas was 
not active in their circles and did not seem to 
have close contact with any of the real women at 
the time. The article concludes that Friedebert 
Tuglas’ “Midia” does not represent a real Esto
nian revolutionary woman, but is based õn con- 
temporary misogynist theories, especially those 
õn women, who want to transcend activities 
customarily considered male. Tuglas has created 
a stereotype that has ollen been repeated while, 
õn the other händ, little has been written about 
the positive contributions of real women, who 
Were the first actual feminists in Estonia, per- 
ceived equal by both men in their circle as well 
as the women themselves.

Changing protagonists of 
Estonian books for boys
Ave Tarrend
The article is dedicated to the study of Esto

nian children’s literature from a gender stud- 
ies perspective, a fresh angle in the tradition of 
Estonian scholarship in the Held. The focus is õn 
boy and men characters as well as the patterns 
and manifestations of masculinity in Estonian 
books for boys from the second half of the 19th 
c. to today.

The theoretical framework of the discussion 
is derived from the concept pair traditional vs. 
emancipatory book/character, used in gender- 
critical study of (childrens) literature. The 
traditional book for boys/boy character can be 
depicted with the following key words: mascu

linity, activeness, independence and assertive- 
ness of the protagonist; the plot is character- 
ised by rising tension, adventures, multiplicity 
of perspectives, ete. The emancipatory book 
for boys is distinguished by its dismantling of 
traditionalist gender models, resistance to con- 
ventional gender-speeifie patterns of behaviour 
and character traits. An emancipatory male 
character also has features that are traditionally 
considered feminine: he is caring, kind, sensi- 
tive, unselfish, communicative. The narrative 
perspective is characterised by an inward gaze, 
frequently also the observation and awareness 
of nature or the surroundings. Although these 
types of books or characters do not appear in 
sueh a clear form, we can use them to draw con- 
clusions about gender stereotypes and gendered 
behaviours promoted through literature.

The article demonstrates that Estonian 
childrens literature has been dominated by 
traditional books for boys the protagonists of 
which are masculine, energetic, brave and asser- 
tive boys (e.g., Kalevipoeg, Joosep Toots, many 
protagonists of the boys’ stories of Jaan Rannap 
and Eno Raud). Yet the same masculine char
acters also have notable feminine features as 
they may be helpful, caring and compassionate 
(e.g., Jaanus the Avenger, Jaan Kattai, the boy 
of Steel, footballer Värdi, many characters cre
ated by Holger Pukk). Thus boys are stylised 
into models of humaneness or ideal characters. 
Although there are söme outstanding feminine 
male characters in early Estonian childrens lit
erature (e.g., little Hilmar, Arno Tali), sensitive 
boys are an exception in later books and tend 
to be supporting characters. The Soviet period 
witnesses the decline of the Central (mascu
line) character as childrens literature sees the 
appearance of different groups, kindergarten 
and sehool elasses, pioneer organisations in the 
position of the protagonist. Today’s Estonian 
childrens literature has a wide range of types of 
boys and men and there are no dominant prefer- 
ences. For example books feature helpless nerds



and young men of a criminal background (e.g., 
Street children, nameless protagonists of Sass 
Hennos novels) or gentle yet balanced young 
men (protagonists of Jaanus Vaiksoos boys’ 
stories), who can be considered representatives 
of “new masculinity”. Yet masculine ideal and 
adventures have not disappeared either, repre- 
sented, alongside söme Estonian characters, pri- 
marily by protagonists of translated texts (e.g., 
Harry Potter, Sune, Bert).
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Saada või mitte 
saada emaks: 
abordipoliitika 
20. sajandi Eestis
Meili Einasto

20. sajandit võib nimetada 
kä abordisajandiks, sest 
aborditeemalised vaidlused 
õn vähemalt läänemaail
mas muutunud ülimalt 
ägedaks. Asi pole ju mitte 
üksnes raseduse katkesta
mises, vaid palju põhimõt
telisemates küsimustes, 
nagu elu ja surma tähen
dus, vanemaks olemise 
mõte, soorollid, seksuaal
suse osa inimese elus, 
moraalsuse kujundamine ja 
kogemine, riigi sekkumine 
inimese eraellu jne. Seega 
pole abort kui nähtus 
üksnes vahend viljakuse 
kontrollimiseks, vaid 
moodustab osa maailma
vaatest.

Kas eesti mees 
õn mees või' 
inimene?
Liisi Piits

Feministlikus keeleuuri
mises õn muuhulgas 
tegeldud küsimusega, 
kuidas keel kirjeldab ja 
kategoriseerib maailma. 
Isegi kui keeles gramma
tiline sookategooria 
puudub, tehakse sõna- 
varatasandil sugudel 
siiski vahet. Sõnavara 
sooaspektist analüüsi
misel tuleks alustada 
kesksetest mõistetest ja 
vaadelda näiteks, 
milliseid sõnu kasuta
takse inimese tähistami
seks: kas keeles õn 
olemas eraldi sõna 
sooülesele inimese 
kategooriale ja milliseid 
soospetsiifilisi sõnu 
kasutatakse inimese 
alamkategooriate 
tähistamiseks.

V õrdõiguslikkus 
kui avaliku debati 
objekt Ameerika 
Ühendriikides ja 
Eestis: sarnasused 
ja erinevused 
Raili Põldsaar

Soolist võrdõiguslikkust 
võib pidada teemaks, mis 
õn viimasel aastakümnel 
Eesti üldiselt loius avalikus 
debatis rohkelt kirgi 
tekitanud ja pälvinud 
rohkem tähelepanu, kui 
teised võrreldavad 
poliitilised teemad. Juba 
see erandlikkus tõstatab 
küsimuse, miks õn just 
sooline võrdõiguslikkus 
olnud valupunktiks meie 
ühiskonnale. Vastuse 
leidmisel võib abi olla 
rahvusvahelisest 
kogemusest ja selle 
kõrvutamisest Eestis 
toimuvaga. Käesolevas 
artiklis õn esmaseks 
võrdluseks kasutatud USA- 
d kui kaasaegse maailma 
poliitilist ja kultuurilist 
keset, mille kohalolu 
ülejäänud maailma 
kodanike eludes õn 
muutunud vältimatuks, 
nagu õn täheldanud 
Euroopa juhtivaid 
amerikaniste Rob Kroes 
(Kroes 1996, 173).

ISSN 1406-6246

771406 624008


