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Toimetuselt

"T" 7" äesoleva numbriga alustab naisuuringute ajakiri Ariadne Lõng teist aastakäiku. Mõte eestikeelsest akadeemilisest
naisuuringute ajakirjast oli olemas ammu, teoks
sai see eelmisel sügisel tänu Suzanne Liele ja Eda
Sepale ning ENUT-ile. Nüüdseks õn ajakiri leid
nud endale toimetajad Eestist: peatoimetaja õn
Tartu Ülikooli professor Anne Lill, tegevtoime
tajad õn Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus.

Esimene aasta õn olnud edukas, ajakiri õn
pälvinud laiemat tähelepanu ja tekitanud posi
tiivset vastukaja lugejates. Naisteema aktuaalsust
näitab koostöö ajakirja autoritega, kes võtsid
sageli ise toimetusega ühendust ja pakkusid oma
artiklit ajakirjas avaldamiseks, nii et materjali
kokkusaamisega käesoleva ajakirja numbri jaoks
ei olnud raskusi. Rõõmu teeb asjaolu, et huvi
naisuuringute vastu õn suur eriti noorte seas,
autorite hulgas õn mitu oma teadlaseteekonda
alles alustavat kirjutajat. Kä naisuuringute temaa
tiline mitmekesisus õn suurenenud: eesti kul
tuuriruumis ei piirdu naisvaatenurk enam mõne
üksiku uurimisvaldkonnaga, nagu näitavad kä
siin avaldatud artiklid, mis hõlmavad erinevaid
alasid nagu sotsioloogia ja kirjandusteadus,
kunstiajalugu ja moderntantsu uurimine, geo
graafia ja folkloristika, ajalugu ja politoloogia.
Naisuuringutel õn tekkimas laiem kande
pind: olles seotud küll ühelt poolt akadeemiliste
institutsioonidega, õn naisuuringud samas suu
natud kä laiemale avalikkusele, ühiskonnale ter
vikuna. Et sooline temaatika õn Eestis siiski üha
olulisem, näitab kasvõi meedia tähelepanu sel
lele valdkonnale. Seoses Eesti võimaliku astu
misega Euroopa Liitu õn soolise võrdõigus
likkuse teema aktuaalne kä poliitikute ja valit
suse hulgas, vähemalt retoorilisel tasandil. Iga
tahes õn sotsiaalministeeriumis koostatud soo
lise võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu tekitanud
vastukaja ja diskussiooni, seda nii positiivses
kui negatiivses mõttes. Eesti sotsiaalne kontekst
viitab vajadusele uurida ja teadvustada ühis
kondlikke protsesse kä soolisest aspektist. Nais
uuringute kui uuringute roll ongi mõtestada ja
analüüsida ühiskonnas toimuvat soolisest vaate
nurgast, minetamata teaduslikkust; naisuurin
gute kui naisuuringute roll õn aidata kaasa
naiste/soolisele võrdõiguslikkusele oma uuri
mistulemuste suhestamise kaudu ühiskonnaelu
tegelikkusega.
Et naisuuringud õn uudne ja arenev vald
kond, õn artiklite kirjutajate ees seisnud kee
rukad terminoloogilised probleemid. Suur osa

naisuuringutega seotud mõistetest pärineb võõr
keelsest (eelkõige ingliskeelsest) kontekstist, kuid
ühe keele loogikat pole võimalik automaatselt
üle kanda teise keelde. Eesti keeles õn näiteks
keerukas panna paika eristust bioloogilise soo
(ingl. sex) ja sotsiaalse soo (ingl. gender) vahel.
Samas, kä inglise keeles kasutatakse neid mõis
teid ebajärjekindlalt: erinevad autorid kasuta
vad neid mõnikord erinevas tähenduses. Prob
leeme õn tekitanud kä mitmed teised naisuurimusliku diskursusega seotud sõnad ja mõisted,
nagu kasvõi eesti keeles sünonüümidena kasu
tusel olevad sõnad sugu ja sugupool. Mõned
autorid õn teadlikult eelistanud esimest, samas
kui teiste jaoks õn mõlemad variandid olnud
ühevõrra aktsepteeritavad. Kä sõnal naisuurin
gud (ingl. womens studies) õn paralleelvariant
naisuurimus, mis õn eesti keeles juba suhteliselt
kodunenud ja millel õn palju pooldajaid.
Argumendina sõna naisuuringud eelistamisele
oleme esile toonud selle avaramat tähendust ja
eestikeelepärasust, kuna sõna uurimus tähen
dusväli õn kitsam, viidates konkreetsele uuri
mistööle, selle tulemustele kirjapandud teosena.
Nii väidab uus Eesti keele sõnaraamat. Paraku
õn kä sõnal uuring selle autoriteetse allika järgi
suhteliselt kitsas tähendus: uuring õn piiratud ja
harilikult praktilise uurimisülesande täitmine.
Õn kä veel kolmas variant samast sõnatüvest,
uurimine, mille tähendust sõnaraamat ei seleta,
aga mis näitena toodud sõnade järgi võiks
samuti sobida. Õn ju eesti keeles olemas kodu
uurimine, keeleuurimine, murdeuurimine. Kas
võiks olla kä naisuurimine? Tiina Kirss ja Eda
Sepp õn välja pakkunud veel varianti naisteadused, mida kasutatakse näiteks rootsi keeles (rts.
kvinnovetenskap) kõrvuti sõnaga naisuuringud
(rts. kvinnoforskning).
Tuleb tõdeda, et kä Ariadne Lõnga toimetuse
liikmete hulgas õn eriarvamusi nende naisuurimusliku diskursusega seotud sõnade ja mõis
tete eelistamise suhtes. Samas, erinevused sõna
kasutuses ei pea tingimata viitama vähemale
“teaduslikkusele” ja tõsiseltvõetavusele. Erine

vuste positiivne aspekt õn mitmekesisuses, uute
tähenduste loomise võimalikkuses. Avatus uud
sele lähenemisviisile (nagu õn naisuuringud
Eesti kontekstis) õn paratamatult seotud kä ava
tusega uutele tähendustele ja keelekasutusvõimalustele. Keel ei ole ainult mõtlemise abivahen
diks, instrumendiks, mille kaudu midagi väljen
datakse, vaid keel samaaegselt kä loob mõtle
mist, loob neid kategooriad, mille kaudu me
maailma mõistame. Samavõrra, kui meie struktureerime maailma keele abil, struktureerib keel
meid, meie mõtlemist, meie maailmast arusaa
mise viise.
Seetõttu õn Ariadne Lõnga toimetus
püüdnud arvestada eri autorite eelistusi sõnade
ja mõistete kasutuses. Meie eesmärgiks ei ole
olnud ühe, ainuõige sõnakasutusmalli peale
surumine autoritele, vaid võimaluse korral
hääleõiguse andmine erinevatele sõnavariantidele. Sageli näitab pigem aeg, milline sõna kin
nistub keelde ja jääb kasutusele. Mitmekesisuse
eelistamine ei tähenda siiski kõikelubatavust,
artiklites õn vajaduse korral ja selguse huvides
sulgudes ära toodud originaalkeelne termin või
sõna.
Käesolevas Ariadne Lõnga numbris leiavad
kajastust erinevad teemad. Ajalooliselt kõige
kaugemat perioodi käsitleb professor Anne
Lill artiklis “Naised kreeka tragöödiate meeste maailmas”. Kirjandusega õn seotud veel Leena
Kurvet-Käosaare käsitlus Aino Kalda ja Virginia
Woolfi päevikutest ning Mirjam Hinrikuse
analüüs A. H. Tammsaare naistegelastest. Folk
loristikat esindab Merili Metsvahi artikkel liba
hundist muistendite ja nõiakohtu protsesside
valguses. Ajaloolane Inna Põltsam analüüsib
oma artiklis “Naised ja reformatsioon Liivimaal”
seda, kuidas reformatsioon muutis naise elu ja
sotsiaalset asendit. Kunstiajaloo valdkonda kuu
luvad artiklid Katrin Kivimaalt ja Eda Sepalt.
Katrin Kivimaa analüüsib naise kujundit 19.
sajandi teise poole eesti kunstis ja Eda Sepa
käsitluse keskmes õn okupeeritud Eesti kunsti

ajaloo periodiseerimise probleemid ning nais
kunstnikud. Kadri Tüüri artikkel “Ruumi kirju
tatud: teooriaid naiste hirmugeograafiast” esin
dab feministlikku geograafiat ja uurib ruumilisi
suhteid naise vaatenurgast. Heili Einasto tantsuteaduse valdkonda kuuluv artikkel “Naisekeha
professionaalsel tantsulaval” analüüsib saleda
keha ideaali ja selle tagajärgi naistantsijaile. Meediauurimise valdkonda kuulub Raili Põldsaare
artikkel “Kriitiline diskursuseanalüüs ja naisekäsitlus eesti meedias”. Sotsioloogilist analüüsi
esindab Eda Heinla uurimus Eesti ühiskonna
sotsiaalsetest probleemidest meeste ja naiste hin
nangul. Kä Irina Novikova käsitlus ülemineku
aja identiteedipoliitikast ning naistest seostub
sotsioloogilise vaatenurgaga. Artikkel põhineb
ettekandel, mille autor pidas 2001. aasta märtsis
Jõhvis Saksa saatkonna toetusel ENUT-i poolt
korraldatud seminaril “Integratsioonipoliitika
mõju naistele ja meestele”, kus arutati integree
rimise küsimusi. Meestemaatikat esindab kaks
artiklit, Marion Pajumetsa “Kas uus mehelik
kus jõuab Eestisse?” ning Kanada sotsioloogi
Michael Kaufmani artikli “Mehed, feminism
ning meeste vasturääkivad võimukogemused”
tõlge. Teoreetilisemaid vaatenurki esindavad
Iivi Masso analüüs universaalse erapooletuse
ideaalist, Kanada Yorki ülikooli professori
Lorraine Code’i käsitlus ratsionaalse kujutluse
piiridest ning Toronto ülikooli professori Linda
Hutcheoni artikkel postmodernismi ja feminis
mide suhetest.
Ajakirja lõpuosas tutvustab Katrin Kivimaa
Luce Irigaray filosoofiat ning Mari Laanemets
retsenseerib tõlkekogumikku “Pandora laegas”.
Ariadne Lõngas avaldatud artiklid õn ret
senseeritud vähemalt kahe retsenseerija poolt.
See peatoimetaja Anne Lille algatatud idee õn
andnud häid tagajärgi ja aidanud kaasa artiklite
taseme paremaks muutmisele.
Täname Kanada Rahvusvahelise Arengu

Agentuuri (CIDA) Balti Initsiatiivi Programmi
Kanadas, Ameerika ja Saksa saatkonda ning Eesti
Kultuurkapitali käesoleva väljaande rahastamise
eest; Tallinna Pedagoogikaülikooli toetuse, koos
töö ja vastutulelikkuse eest; Eesti Kunstimuu
seumi Johann Köleri, Gustav Adolf Hippiuse
ja August Weizenbergi tööde reproduktsioonide
eest; ENUT-it ja Selve Ringmaad; Eesti Kirjan
dusmuuseumi; fotograaf Malev Toomi Silvia
Jõgeveri ja Valve Janovi tööde pildistamise eest;
Tiit Telmetit ja Enn Lillemetsa; firmat Coifield
ja Kalmare hea koostöö eest. Täname kä Eda
Seppa, tõlkijaid Ene-Reet Soovikut, Selve Ring
maad, Mart Rannutit, Kaie Kotovit ja Endla
Lõhkkivi, toimetuse kolleegiumi ning kõiki ret
sensente asjalike nõuannete eest.

Peatoimetaja

Anne Lill
Toimetajad

Eve Annuk ja Mirjam Hinrikus

Naised kreeka
tragöödia
meestemaailmas
Anne Lill

~V
aise koht antiikmaailmas, eriti klassiI
I kalise aja Ateenas, õn teema, mida vii-1- ^1 maste aastakümnete antiigiuurimustes õn sageli käsitletud. Selle raames õn püütud
lahendada kä vastuolu, mis tekib erinevate
allikate andmestiku kõrvutamisel. Nimelt õn
dokumentaalse (mitteilukirjandusliku) mater
jali alusel põhjust näha Ateena naist kui poliiti
lisest elust kõrvaletõrjutud ja sotsiaalselt margi
naalset isikut. Sellise pildi annavad seaduseteks

tid, kohtukõned, aga samuti kä ühiskonnafilosoofilised käsitlused. Teiselt poolt näeme klas
sikalises kreeka tragöödias jõulisi ja mõjukaid
naistegelasi, kes määravad sündmuste arengut ja
kä meeste saatust. Nii tekibki intrigeeriv küsi
mus, kumb pilt ja millises ulatuses vastab tõele.
Millist osa etendas naine kodus ja milline mõju
oli tal ühiskondlikus elus? Ja lõpuks metodoloo
giline küsimus: mil määral annavad kirjandus
teosed adekvaatse pildi ühiskonnas valitsevate
hoiakute ja väärtuste kohta?
Peab möönma, et lõpuni seda küsimust
lahendada ilmselt ei õnnestu, sest antud mater
jalid õn paratamatult erapoolikud: praktiliselt
kõik hinnangud ja arutlused naiste kohta päri
nevad meeste suust ja sulest. Klassikaline Ateena
oli äärmuseni mehekeskne maailm. Selles veen
dumiseks piisab, kui sirvida kasvõi üht viimase
aja paremat koguteost antiikaja inimese kohta,
milleks õn Jean-Pierre VernanPi koostatud artik
lite kogumik VUomo Greco (e.k. Vana-Kreeka
inimene, Tallinn, 2001). Vaadates artiklite peal
kirju ja nimede indeksit võib kergesti veenduda,
et inimese all õn siin mõeldud põhiliselt meest.
Kui neis osades, mis räägivad sõjast, poliitikast ja
majandusest, õn mehe ainuosalus mõistetav, siis
indikatiivne õn, et kä artikkel “Inimeseks saa
mine” keskendub poiste kasvatamisele ja õpeta
misele, sest tüdrukute kohta pole leida küllaldast
materjali. Võrreldes näiteks indeksis meestenimede ja naistenimede, millest teoses õn juttu,
esinemist, siis 340 nime hulgas õn 4 kreeka aja
loost tuntud naist ja 30 teoste tegelastena esine
nud naist, millele lisandub veel 17 jumalanna
nime. Seega esineb mehi teoses ligi seitse korda
rohkem kui naisi. Juba see põgus võrdlus näitab
antiikse kreeka kultuuri kindlat suunitlust, mis
paneb võrdusmärgi inimese ja mehe vahele. Sel
list lähenemist toetab kä keeleloogika, sest kreeka
keeles võib sama sõnaga tähistada nii meest kui
kä inimest ja sama kehtib kä ladina keele kohta.
Ühiskonnakesksest ja riiklikust seisukohast vaa
datuna õn selline keelekasutus ootuspärane.
Täisväärtuslik olend, kellel olid poliitilised ja

majanduslikud õigused ning voli neis valdkon
dades iseseisvaid otsuseid teha, oli täiskasvanud
kreeka päritolu vaba mees. Kõik teised, seega ala
ealised, muulased, naised ja orjad sellesse kate
gooriasse ei kuulunud. Kuna pilt, mis Ateena
elust õn meieni jõudnud, lähtub ühiskonnakesksetest väärtustest, siis teame me vähe koduse
elu ja nende sfääride kohta, milles võis naistel
olla suurem otsustusõigus (v.a. mõningad reli
gioossed rituaalid, kus naistel oli keskne osa).
Mõningat valgust heidavad sellele valdkonnale
siiski kreeka draama, tragöödia ja komöödia.

Näme Ateenas 5. saj. e.Kr.
Ateenas elasid mehed ja naised teineteisest
sotsiaalselt eraldatud elu. Seega õn feministlikul
kriitikal Ateena ühiskonnale mõndagi ette heita.
Naiste õiguste seisukohalt õn Ateenat nimetatud
isegi misogüünseks e. naisi vihkavaks ühiskon
naks. Õn tõsi, et naissoo vastu suunatud krii
tikat ja vaenulikkust õn nii klassikalise aja kir
janduses kui kä varasema aja tekstides, kuid
enamasti pärinevad väited misogüünsuse üldi
sest iseloomust kirjandusliku konteksti vähesel
arvestamisel. Müütide puhul õn misogüünsuse
ideed kriidiselt vaadelnud M. Lefkowitz (1986).
Üksikute autorite puhul võib misogüünsust
leida. Traditsiooniliselt õn peetud naistevihka
jaks Hesiodost, eepilise luule esindajat, kes elas
8. saj. e.Kr. ja kirjutas kaks didaktilist eepost.
Üks teostest, Theogonia annab naissoost pildi
kui inimkonna hädade põhjustajast. Naine õn
selle järgi küll veetlev ja ahvatlev, kuid samas kä
paheline: ta õn ilus õnnetus (585-612). Teises
eeposes, Tööd ja päevad kirjeldab Hesiodos
Pandora loomist ja koos temaga maailma õnne
tuste saatmist (60-105). Hesiodose sõnumit nai
sest kui õnnetusest ja hädade allikast korratakse
ja varieeritakse hilisemas kreeka kirjanduses, ja
tragöödia pole siinjuures erandiks. Naiste tõrju
mine ja hirm nende ees kajastub sellistes kreeka
müütides, mis kõnelevad näiteks amatsoonidest,

danaiididest, Lemnose naistest jt. Võiks meenu
tada, et kõik silmapaistvad kreeka kangelased,
alates Heraklesest, Theseusest ja Achilleusest,
pidid tõestama oma üleolekut naistest, mille
puhul oli tõsisemaks katsumuseks võitlus amat
soonidega - mehelike ja sõjakate naistega, kes
ei vajanud enda kõrvale mehi. Naiste ohtlikku
sest kõneleb tragöödia, tuues näiteid müütidest.
Naised ja eriti nende meeletu kirg ning salakava
lus võivad olla meestele hukatuseks, Aischylos
toob selle näiteks Althaia, Skylla ja eelkõige
Lemnose naised, kes tapsid oma mehed (Hoe.
585-652).
Mediterraanses ühiskonnas olid soolise kuu
luvuse järgi markeeritud nii sotsiaalsed rollid,
füüsiline asupaik (nt. elukoht) ja samuti elualad
laiemas mõttes, mille raames ühiselus osaleti.
Mõisted isiklik ja avalik kandsid soolise determi
neerituse pitserit. Kultuuriliselt olulised ruumieristused jaotasid liikumis- ja tegutsemispaigad
isiklikeks ja avalikeks nii, et naiste ala oli kodu,
maja ja selle sisemus. Mehele kuulus avalik ja
ühiskondlik sfäär. Nad liikusid ja tegutsesid agoraal (s.o. turu- ja koosolekuteväljak), saunades,
gümnasionides, kohtuplatsidel jne., kus toimu
sid riiklikult ja ühiskondlikult olulised sündmu
sed. Naised avalikus elus ei osalenud, neil polnud
kodanikuõigusi ja neid ei kantud rahvaloenduse
nimekirjadesse. Olles ilma jäetud poliitilistest ja
majanduslikest õigustest, põlnud naised seega
õiguslikult iseseisvad isikud.
Isiklik sfäär ja kodu eristus poliitilisest sfäärist
kä õiguslikult: Aristoteles räägib kodu-õigusest
või majapidamisõigusest (oikonomikon dikaion,
NE 5.1134bl5), mis hõlmas suhteidkodus mehe
ja naise vahel ning kuulus eri valdkonda, võrrel
des riikliku, polise-õigusega. Et ruum naiste
jaoks oli suletud, varjatud ja valvatud, seda
kinnitab kä tragöödia. Nii räägib Trooja valitse
jate perekonda kuuluv Andromache oma kodu
sest elust Hektori naisena järgmiselt: “ma püsi
sin kodus, hoidsin kodust eemal teravakeelse
naisteklatši, juhindusin kodus mõistusest kui pari
mast õpetajast, vaikiva suu ja rahulike silmadega

olin oma mehe kõrval, teadsin, millal ma ise
pean mehest üle olema või millal temal end võita
laskma'‘ (Euripides, Troojalannad 649-54). Sel
line mehe seisukohast ideaalne pilt naisest õn
antiikmaailma naistetemaatikat puudutavates
küsimustes tihti valitsevaks saanud ja üldisele
järeldusele viinud, et naised pidid olema kogu
aeg koduseinte vahel ega pääsenud välja ja nende
suurimateks pahedeks olid lobisemine ja liigsed
emotsioonid.
Naist vaadeldi klassikalises Ateenas suures
osas kui vahendit: selleks et pärijat-poega saada,
et luua mõjukaid perekonnasidemeid, anda
edasi nii materiaalset kui kä vaimset pärandit.
Abielu oli leping ja tehing, milles leppisid kokku
tulevane mees ja naise eestkostja (tavaliselt isa)
ning milles polnud tulevasel naisel sõnaõigust.
Naise peamiseks ülesandeks oli seaduslike poe
gade sünnitamine - sellest olid huvitatud nii
naise kui kä mehe perekond. Kui vaadata mehe
ja naise emotsionaalseid suhteid kirjanduses, siis
jõuame huvitavale järeldusele. Periood, mille
jooksul puudus süžee mehe ja naise armulugu
dest, langeb Kreeka ajaloo sellele perioodile, mil
polis toimis sõltumatu ühiskondliku struktuu
rina (Redfield, 2001,163). Niisiis oli demokraat
lik polis oma kodanikkonnaga see, mis naised
tahaplaanile surus. Sealjuures oli oligarhilises
Spartas naistel suurem majanduslik ja ühis
kondlik vabadus.
See, kuidas tüüpiline Ateena mees naisi
hindab, nähtub ühest Demosthenese kõnest,
kus ta selgitab, milleks mehel õn naisi vaja: koos
elu naisega tähendab mehele laste sigitamist ja
poegade lülitamist fraatriate ja deemide liikmete
hulka1, aga kä tütarde andmist meeste oman
dusse, kuna armukesi me peame ju lõbu pärast,
konkubiine oma igapäevaste kehavajaduste tar
beks, naisi aga seaduslike laste sünnitamiseks
ja truuks koduhoidmiseks (Neaira vastu, 122).
Sellega piiritletakse korraliku ateena naise koht
ühiskonnas kodu ja lastega. Mure seaduslike
pärijate saamise pärast seab tähtsale kohale küsi
muse naiste moraalist ja truudusest. Nagu selgub

kohtukõnedest, valvati oma naise järele kiivalt,
naiste toad olid maja tagaküljes ja aknad tänava
poole olid ainult meeste tubadel. Siin oli kind
lasti erinevus aga jõukamate ja vaesemate pere
kondade vahel. Mida jõukam oli kodu, seda
tähtsam oli naise järele valvata. Võib arvata, et
vaesemate perede naised liikusid rohkem väljas,
tegid mitmesuguseid töid, mis eeldasid ava
likku suhtlemist (nt. käisid turul). Mehe võimu
naise üle võis Aristotelese järgi võrrelda polii
tilise võimu teostamisega, kuid naist vaatas ta
võimu suhtes siiski kui vaba objekti, mitte
kui orja (Poliitika, 1259a39-40). Selle järgi õn
mees normaalsetes oludes loodud loomu poo
lest rohkem valitsema kui naine, täpselt nagu
vanem ja täiskasvanu õn selleks sobivam kui
noor inimene.
Samas pole aga õige tingimusteta eeldada,
et naise eraldatus tähendanuks alati põlgust
või halvustamist naiste suhtes või nende vähest
mõjuvõimu. Riiklikku sfääri said naised mõju
tada eraelu kaudu. Näiteks arvestati poja koda
nikuõiguste saamisel mõlema vanema, nii isa
kui ema kuuluvust Ateena elanike hulka (Aris
toteles, Ateena põhiseadus 42.1, Demosthenes,
Kõne Neaira vastu 122). Kindlasti oli valdkondi,
seda esmajoones eraelus, kus naistel oli tähtis
osa — millest aga klassikalise aja kirjandus suures
osas vaikib. Periklese matusekõnes võitluses lan
genud Ateena sõdurite mälestuseks nimetatakse
lõpus kä naiste osa ja seda väga lühidalt, rõhuta
des soovi mitte alla jääda jumalast seatud üles
andele ja vajadust olla tagasihoidlik: suurim au
naisele õn see, kui mehed temast ei räägi, ei kiites
ega kritiseerides (Thukydides, Historia 2.45.2).
Erinevalt kirjeldatakse naisi kohtukõnedes,
kus õn kõneaineks naiste talitsematu meele
laad, nende seksuaalne ohjeldamatus ja sage
dased abielurikkumised. Siin ilmnebki vastuolu
ühelt poolt normi ja ideaali, mehepoolse ootuse
ning teiselt poolt tegelikkuse ja ühiskonnapraktika vahel. Erinevaid allikaid kõrvutades ja kä
sotsiaal-antropoloogiliste uurimuste andmeid
arvesse võttes tuleb järeldada, et samas ühiskon

nas võivadki kaks sellist vastandlikku hoiakut
kõrvuti esineda (Cohen,1991, 134-36). Kirjan
duses, kus õn valitsev emotsionaalne plaan, võib
suhtumises naistesse näha paralleelselt vihka
mist ja ihaldamist, kiindumust ja hirmu. Kaks
klassikalise perioodi kirjanikku, kelle teostest
niisugune vastandlik suhtumine kõige selgemalt
välja tuleb, õn tragöödiakirjanik Euripides ja
komöödiakirjanik Aristophanes.
Kreeka klassikalises filosoofias käsitletakse
kä naise osa ühiskonnas ja kirjeldatakse nende
positiivseid ja negatiivseid omadusi. Erinevalt
Platonist analüüsib Aristoteles naise ja mehe
loomuomaduste erinevusi, kusjuures ideaalis
peaks täiuslikkus (arete) olema omane mõlema
tele, kuid loomutäiuse olemus ja ulatus õn neil
erinev sõltuvalt funktsioonist, mida nad täitma
peavad (Poliitika, 1260a2-22), nii näiteks pole
tasakaalukus, vaprus ja õiglus mehel ja naisel
ühesugused (1260a21-22). Kodu käsitleb Aris
toteles oma riigifilosoofias riigi osana ja see
pärast tuleb kä naistele anda haridust, et neist
saaksid korralikud riigielanikud (1260bl5—18).
Naistele vajalikeks positiivseteks omadusteks
peab Xenophon tasakaalukast ja talitsetust
(Xenophon, Oikonomikos 7.14). Naiste puudus
tena nimetab Aristoteles just vastandlikke oma
dusi: enesekontrolli puudust, pehmust, meele
laadi nõrkust (malakia, NE 7. 1150bl2—16).
Naissoo erinevust meessoost inimestest kõrvu
tab Aristoteles loomariigiga ja mõlemal juhul õn
naisolendid pehmema ja taltsama loomuga, ini
meste puhul iseloomustab naisi suurem emot
sionaalsus, kaastundlikkus, ettevaatlikkus, nega
tiivsetest omadustest kadedus ja petlikkus (Elus
olendite kirjeldus, 608a22-bl8, vrd. Eur. Andr.
229-21, Aristoph. Lys. 11-12).

Naised lavateostes
Tragöödiamaailm kuulus meestele ja seda
mitmes mõttes. Esiteks seepärast, et tragöödiate
autorid olid mehed ja nende tekstides antud pilt

ühiskonnast ja sealhulgas kä naistest oli meeste
nägemus olukorrast. Teiseks, kuna tragöödiaetendus oli ühtlasi kä poliitiline ja riiklikpropagandistlik üritus (Goldhill, 1987), siis
oli see valdkond klassikalises Ateenas kindlalt
meeste pärusmaa. Sellele vaatamata kannavad
enamuses tragöödiates traagilist konflikti ena
masti naised. Õn ainult üks säilinud kreeka
tragöödia, kus naised ei kuulu tegelaste hulka ja
selleks õn Sophoklese Philoktetes. Seal õn konf
likti allikaks au solvamise ja sõja temaatika, mida
kreeka sõdurid püüavad omavahel lahendada.
Naistegelased puuduvad kä Euripidesele omista
tud tragöödias Rhesos, mille tegevus viib Trooja
sõja keskele. Selles teoses tulevad aga lavale kaks
jumalannat, Athene ja Muusa.
Tragöödiates näeme, et naised õn need, kes
teevad maailma traagiliseks, nad ähvardavad
mõistlikku, normaalseks peetavat, meeste kor
raldatud maailma. Naised õn kirglikumad ja
see õn sageli tragöödia emotsioonide allikaks.
Tragöödiate oluliseks teemaks õn idee naiste
ohjeldamisest ja nende tegevuse piiramisest.
Seda näib rõhutavat kä lavapilt, mis kujutas
tagaplaanil alati majafassaadi, mille taha jäi kin
nine naiste maailm (Seaford, 1990,89-90).
Draamaaeg, s.o. aeg, millal leiavad aset
tragöödiasündmused, õn publiku suhtes legen
daarne minevik, kangelasmüütide aeg. Neid
müüte teadsid kõik tragöödiate vaatajad,
müütide uusi versioone ja interpretatsioone
tõid lavale 5. saj. draamakirjanikud. Kuigi eri
nevalt komöödiast ei rikuta tragöödias lavaillu
siooni, see tähendab, et tegevus püsib katkema
tult müütilises ajas ja otseseid viiteid kaasajale
pole, õn siiski laval käsitletud probleemide seas
probleeme, mis olid aktuaalsed 5. saj. e.Kr. Vaa
tajad võisid sündmuste alltekstist leida teravaid
küsimusi, mis neid ja tolle aja Ateena elu lähedalt
puudutasid. Mis puutub poliitikasse, siis olid sel
listeks kaasaja sündmusteks, mis projitseerusid
lavatekstide kaudu legendaarsesse minevikku,
näiteks sõja ja rahu probleemid, Ateena suhted
teiste linnriikidega (Argos, Teeba) jne. Tähtsam

sellest oli aga emotsionaalne side nende problee
midega, milles elasid tragöödiategelased. Laval
nähtud inimlik kannatus pani vaatajaid kaasa
elama, perekonnaprobleemid legendist pärit
tragöödiakangelaste seas leidsid vastukaja kä
hilisemal ajal. Kä naistest räägiti seal nii, et pub
liku jaoks oli see sageli nende kaasaja probleem.
Eriti Euripidese teostes võib näha, kuidas mit
mete ütluste ja arvamuste kaudu naiste kohta
tulevad välja klassikalise Ateena ühiskonna hoia
kud naiste suhtes. Seal leidub viiteid naise elu
ja tunnete kohta sellistes olukordades, mis just
naistele õn eripärased, nt. sünnitamine, mehele
minek, tervis jne. Kuigi kreeka tragöödia ei kuju
tanud igapäevast elu, vaid muistse aja müüti
liste valitsejate õukondades tekkinud konflikte,
õn ometi tekstides nende kirjutamise kaasajale
viitavat temaatikat. See puudutab eriti moraali-,
religiooni- ja poliitikaküsimusi, aga kä pereväärtusi.
Võrreldes kreeka tragöödiakirjanike Aischylose, Sophoklese ja Euripidese teoseid omavahel
õn ilmne, et Euripidese säilinud tragöödiates ja
kä fragmentides õn naisi kõige mitmekülgse
malt näidatud. Samas tuleb seal esile olukord,
kus kõrvuti esinevad vastandlikud tunded.
Juba antiikkajal räägiti Euripidese tragöödiast
Melanippe kui naistele hinnangu andmises
vastuolulisest teosest. See õn säilinud fragmen
tidena ja me võime sealt lugeda, et naissugu
õn kõige hullem ja vihatavam ja et abielus ei
too nad meestele midagi head (fr. 496, Nauck).
Samas õn aga tõdemus, et kõik sõltub sellest,
missugune õn naine: halvast naisest pole midagi
halvemat, pole aga kä midagi paremat heast
naisest (fr. 497, vrd. Hesiodos, Tööd ja päevad
701-2). Samast tragöödiast pärineb kä ütlus, et
meeste poolt esitatud etteheited õn laim ja et
naised õn tegelikult meestest paremad (fr. 501),
et naine hoiab kodu korras ja heal järjel (fr.
504). Nende fragmentide järgi ilmneb, et tragöö
dias antavad eri hinnangud pärinevad erinevate
tegelaste suust, et omavahel vaidlevad naised ja
mehed, kaitstes vastastikku oma vaateid. Võib

seega öelda, et näeme Melanippes üht varasemat
naisõiguslikku vaidlust, mis, tõsi küll, õn kohati
üsna jämedakoeline.
Komöödias kasutatakse vastuolu ideaali ja
tegelikkuse, normi ja elupraktika vahel ära nalja
tegemiseks nii naiste kui meeste aadressil. Mees
tel õn ühelt poolt ideaalettekujutus, millisena
nad tahaksid naisi näha, teiselt poolt aga õn neil
hirm, et naised käituvad sellele ideaalile hoopis
vastupidiselt. Kirjanduslikku materjali vaadates
tuleks tõde otsida nende kahe äärmuse vahepeal.
Mis aga koorub välja nii dokumentaalsest kui kä
ilukirjanduslikust materjalist, õn see, et naised
määrasid olulisel määral perekonna sotsiaalse
prestiiži, st. kä meeste au ja maine sõltus nen
dega seotud naiste (abikaasa, tütar, õde, ema)
kombekusest ja vastavusest ühiskonna ootus
tele. Selles peitub olulisemaid põhjuseid, miks
naisi vaadeldi meeste pilgu läbi võimsate ning
ohtlikena (Cohen, 1991, 141). Normid, väärtu
sed ja sotsiaalne praktika olid ühiskonnas kõige
muu kõrval kä sooliselt markeeritud, soorol
lidele esitatud ootused olid otseses seoses sot
siaalse reputatsiooniga. Seda kinnitavad tragöödiatsitaadid: naised võivad majja tuua häbi ja
teotuse ja seda eriti oma truudusetusega (Eur.
Hipp. 420-21,480-81,717, Andr. 949-50). Sama
tuleb välja kä kohtukõnedest (nt. Lysias 3.6).
Suurimaks häbiks oli mehele surm naise käe
läbi (Aisch. Ag. 1453-54), millele vastandatakse
suurim au - sõduri kangelaslik hukkumine
lahinguväljal (Loraux, 1987, 7).
Kõikumine naiste kujutamises pahelisuse ja
headuse vahel näitab Ateena ühiskonnas sisaldu
vat vastuolu ja see ambivalents kumab läbi erine
vate žanrite ja autorite teoste. Elinnangud nais
tele õn emotsionaalsed. Halvad naised mõjuvad
nii, et nende omadusi kantakse üle kä headele ja
nii võib kogu naissugu pahelisuse pärast vihata.
Euripidese tragöödias Ion väljendatakse seda
järgmiste sõnadega: naiste olukord meeste seas
õn raske, koos halbade naistega läbisegi tabab
viha kä häid naisi: nii olemegi me õnnetud (Ion
398-400).

Jõulised naised tragöödiates
Kui korralik Ateena naine istus koduvaikuses
ja ta häält polnud kuulda, kuidas siis mõista neid
! jõulisi kangelannasid Ateena laval, kes sõltuma
tult ja iseteadvalt dikteerisid sündmuste käiku
ja tegid meestest oma ohvrid? Üks võimalikke
seletusi viib müütilisse minevikku, kust päri
nevad tragöödiasüžeed. Kuninglikud kangelan
nad legendaarsest eeposemaailmast olid midagi
muud kui 5. sajandi Ateena naised. Samas
tuleb meeles pidada, et tragöödia oli oma ole
muselt Ateena ühiskonna põhiolemusse kuuluv
kirjandusžanr. Seda etendati üleriiklike pidus
tuste ajal, üldist patriotismi õhutavas õhkkon
nas ja vaatajaks oli Ateena kodanike üldsus. Pole
liialdus nimetada teatrietendust 5. saj. Ateenas
ühiskondlikuks ja isegi poliitiliseks ürituseks.
Selles puudus kogu tänapäeva teatrile omane
isiklikkus ja intiimsus: kreeka amfiteatris istu
jad vaatasid etendust päeva ajal, nägid enda
kõrval kaaskodanikke ja elasid koos nendega
sündmustele kaasa. Sealjuures just ühised emot
sioonid olid need, mis kujundasid teatrietendu
sele omase õhkkonna. Kõige selle alusel kujunes
kollektiivne elamus ja ühtekuuluvustunne.
Nendes tingimustes valisid Ateena poeedid
oma teoste süžeeks lood, mis keskendusid naiste
1 jõu näitamisele. Mis oli põhjus, et jõulised nais
tegelased polnud Ateena teatrilaval mitte eran
diks, vaid reegliks? Vastuseid sellele küsimusele
õn antud mitmeid. Üks võimalus õn tõlgendada
võimsate ja oma otsustes sõltumatute naiste esi
nemist tragöödias perekonna ja pereproblee
mide tähtsustamisega Ateena ühiskonnas. Tei
seks õn naiste prominentsust tragöödias sele
tatud psühhoanalüütiliselt kui kreeka kasvatus
süsteemist tulenevat ema mõju kajastust poisi
arengus (mis osaliselt tuleneb kä perekonna
tähtsustamisest). Kolmas võimalus õn näha nais
tegelaste loodud tragöödiakonfliktis struktura
listliku antropoloogia vaimus looduse ja kul
tuuri vastuolu kajastumist.
Strukturalismist tuntud looduse-kultuuri

vastandus toetub seiskohale, mis omistab naisele
suuremat emotsionaalsust, subjektiivsust, tun
nete ülekaalu mõistusliku arutluse ees, mis kõik
lähendab naisi loodusele. Mehed esindavad kul
tuurile orienteeritud mõistusemaailma. Kreeka
ühiskond lahendas klassikalisel ajal konflikti sel
lega, et lülitas naised avalikust maailmast välja
ja lasi meestel üksi korraldada mõistusepärast
“kultuurimaailma”. Sellise vastanduse olemus
õn selgelt välja toodud Euripidese tragöödias
Bakhandid, mida võiks pidada kä naisemantsipatsiooni tragöödiaks. Selles tragöödias pole
küll üksikut tugevat naistegelast, kuid naiste
jõudu esindab kollektiivne kogu, bakhantidemenaadide koor.
Bakhantides õn kaheks põhiliseks vastandjõuks mehed — Teeba valitseja Pentheus ja linna
saabunud võõras, jumal Dionysos. Esimene neist
esindab Kreeka tavapärast tsiviliseeritud linna
elu, teine aga looduselähedust ning ekstaatilist
kultust, mille puhul mägedes ja metsas austa
takse jumalat meeletu tantsu ja metsikute rituaa
lidega (ohvrilooma lõhkikiskumine ja toore
liha söömine). Lõpplahendusena jääb tragöö
dias peale jumalik jõud ja Pentheus hukkub.
Seega võib ühe interpreteeringuna jääda kõlama
see, et metsikus võidab tavapärase kreeka tsivili
satsiooni, tunded võidavad mõistuse, usk võidab
kaine kaalutluse. Võib öelda, et koos jumalaga
võidavad kä naised, kellel õn loos otsustav osa
etendada. Õn iseloomulik, et see, mis Pentheuses
esimesena viha tekitab ja võõrast jumalat vaen
lasena vaatama paneb, seostub naiste käitumi
sega. Võõras jumal õn linnale toonud häda kaela
sellega, et tema mõjutusel õn naised kodust välja
tulnud, läinud mägedesse hulkuma, lõhkudes
abielusidemed, jättes maha oma kodused tööd,
kudumise ja laste eest hoolitsemise (Ba. 215-25,
354). Pentheust ärritab kä see, et võõra välimus
õn naiselik, juuksed pikad ja lokkis ning näol õrn
jume (Ba. 233-38, 353). Tragöödia keskendu
mine mehelikkuse-naiselikkuse vastuolule aval
dub kõige selgemalt loo pöördelises stseenis,
kui Dionysose sisendusel mõistuse kaotanud

Pentheus pannakse naise riideid kandma, mida
ta terve aruga peaks enda jaoks kõige suuremaks
häbiks (Ba. 822,828,836,840-42). Kreeka mehe
suuremaid alandusi oli kä see, kui teda võitsid
naised (778-86). Tragöödia lõpus Pentheus hukkubki naiste käe läbi. Seega väliselt jäi lõpus
valitsema maailm, mida esindas Dionysos ja
mille käsilasteks-teostajateks olid naised. Emot
sionaalselt aga õn sellist tulemust kujutatud traa
gilise ja masendavana, selle üle ei tunne rõõmu
ükski osaline.
Sotsiaalsete rollide pea peale pööramist
ja naise üleoleku taotlemist mehest kujutati
kä komöödias (nt. Aristophanese komöödiad
Naised rahvakoosolekul ja Naised tesmofooride
pidustusel). Eriti iseloomulikuks võib pidada
selles suhtes Aristophanese Lysistratet, mida võib
nimetada kä Bakhantide koomiliseks teema
arenduseks (Levine, 1987, 29-30). Komöödias
tõstavad naised meeste vastu mässu, lähevad
kodunt ära ja ei lase mehi enda ligi enne,
kui nood omavahelise sõja ära lõpetavad. Ühi
seks motiiviks tragöödias ja komöödias õn
naiste eemaldumine kodust, nn. väljaminemine.
Mõlemal juhul õn mehed ja nende relvad või
metud naistest jagu saama. Nii tragöödias kui
kä komöödias varjuvad naised jumalaga seotud
pühale mäele: Lysistrates Akropolisele, Bakhantides Kithaironile, kaitstes end meeste pealetun
gide vastu ja olles selles edukad. Ühe põhiteema
varieerimine traagilises ja koomilises kontekstis,
s.o. soorollide vahetumise näitamine annab tun
nistust sugupooltevaheliste suhete problemaa
tika olulisusest klassikalise Ateena ühiskonna ja
selle liikmete (sh. publiku) jaoks.
Esileküündivamad naistegelaskujud tragöö
diates jätavad oma otsustavuse ja meelekind
lusega mehed tahaplaanile. Et tugevate naiste
jõudu veelgi rõhutada, õn nende kõrval kuju
tatud kä leplikke ja nõrku naisi, seda eriti
Sophoklese tragöödiates. Allaheitlikku, n.ö. nor
maalset naist (mehe seiskohalt) ja selle elu
hoiakuid kehastavad Antigone õde Ismene
(Sophokles, Antigone), Elektra õde Chrysothemis

(Sophokles, Elektra), Aiase naine Tekmessa
(Sophokles, Aias), eelkõige aga tragöödiate
koorid, mis koosnevad enamikes lavateostes
naistest. Nende naiste veendumuseks õn, et
mehed õn määratud valitsema ja naised peavad
neile kuuletuma.
Naiste protest või isegi mäss selle vastu, mis
nende väärtused ja tõekspidamised ohtu seab,
õn paljude tragöödiate teemaks. Jõulised, alistu
matud ja sageli kä vägivaldsed naised õn tragöö
dias Elektra (Sophokles, Elektra, Euripides,
Elektra), Antigone (Sophokles, Antigone),
ITekabe (Euripides, Hekabe), Medeia (Euripides,
Medeia), Klytaimnestra (Aischylos, Agamemnon), kes ei põrku tagasi kä surma ees, mida nad
endale või teistele oma eesmärkide saavutami
sega võivad tuua.
Kreeka ühiskonna teiste marginaalsete grup
pide kohta (võõramaalased, orjad, lapsed) pole
meil lavateoseid, mis näitaksid nende mässu,
nii nagu seda õn tehtud naiste puhul (erandiks
õn siin Medeia, kes oli küll võõramaalane, kuid
tragöödias esines ta esmajoones naise rollis).
See tõestab sugupooltevaheliste suhete temaa
tika tähtsust Ateena publiku jaoks. Näeme, et
inimeste hoiakud, ootused ja kartused aval
duvad suures osas informaalseid teid pidi ja
et kodune õhkkond kandub linnaväljakule kä
siis, kui selleks ametlikud, seadusega ettenähtud
võimalused puuduvad. Kunst, praegusel juhul
draama, kujutab ühiskonna vaimset, hingelist
tegelikkust, mis võib omandada füüsilise reaal
suse kuju.
Sophoklese tragöödia Antigone nimikan
gelanna õn paradigmaatiliseks näiteks tõrksa,
mässava naise kohta. Ta astub välja valitseja
Kreoni kehtestatud türanliku ja loomuvastase
seaduse vastu, mis keelab tal matta oma venda
Polyneikest, karistuseks kodulinna ründamise
eest. Kreon esindab patriarhaalset võimu, polii
tika vajadusi ega tunnista põhimõtete konflikti
puhul emotsionaalseid ja perekondlikke motiive.
Antigone allumatust käsitleb Kreon meheliku
omadusena (484-85,579-80). Sophokles kujutas

tragöödia kangelannat mehelikult kindlameel
sena, omistades talle vaprust, mis kuulub kreeka
meeste põhilise loomutäiuse hulka: andreia
(vaprus) kui arete (loomutäius) teeb Antigonest
samaväärse võitleja oma õiguste ja põhimõtete
eest, kui seda olid arhailisest ajast peale kuulsad
kreeka sõdurid. Samas esindab Antigone, erine
valt sõdurieetikast, perekeskseid väärtusi, mis aga
lähevad vastuollu antud hetke riikliku moraa
liga. Ta esindab tundelist, emotsionaalset arusaa
mist olukorrast, vastandina Kreoni ratsionaalsele
hinnangule. Kokkuvõtlikult kajastub Antigone
suhtumine tema ütluses: ma pole loodud kaasa
minema mitte vihkamisega, vaid armastusega
(523). Sophokles näitab, kuidas selline hoiak
paneb Antigonet ületama naisele omaseks ja
kohaseks peetava passiivsuse. Just viimast esin
dab Antigone õde Ismene, kelle arvamuse järgi
naised ei tohiks oma tegevusega kehtivate aru
saamade ja normidega vastuollu minna: naine ei
tohi mehega võidelda (Ant. 61-62). See kajastab
ilmselt tegelikkust, mida kinnitab kä klassikaline
kõnekunst ja komöödia.
Tragöödias näidatakse mehelike väärtuste
ülehindamise traagilisi tagajärgi nii naiste kui
kä meeste jaoks, kes oma põhimõtteid esinda
vad ja kaitsevad. Sophoklese tragöödias Antigone
maksab valitseja Kreoni poliitiline otsus talle
endale kätte naise ja poja surma läbi.
Antigone tegu ja selle tagajärgi, tema tragöö
diat õn analüüsinud hilisemad filosoofid (nt.
Hegel) ja see teema õn pakkunud huvi kä feminist
likule kriitikale. Seal õn vaadeldud Antigone kuju
sooliste erinevuste eetika seisukohalt (Chanter,
1995,81,124-25). Antigone pole selle järgi mitte
mehelikult käituv mitte-mees, vaid feminiinseid
väärtusi esindav naine, kes peab tegutsema meeste
loodud ja kontrollitud reeglitesüsteemis, mida ta
ei taha tunnistada.
Aischylose triloogia Oresteia esitab küsimusi
soorollide, mehe ja/või naise valikuvabaduse
seisukohalt. Selles loos võttis Klytaimnestra
endale mehe äraolekul uue mehe, sama tegi kä ta
mees sõjakäigul olles. Viimane tuli koju Trooja

kuningatütrega, kes oli talle nii sõjasaagiks kui kä
konkubiiniks. Tragöödia näitab Klytaimnestra
tegu, oma seadusliku mehe kõrvaletõrjumist, tau
nitavana, samal ajal kui Agamemnoni liignaine
moraalset probleemi ei tekitanud. Klytaimnestrat
näitab Aischylos poliitilise võimu haarajana, kus
juures tähelepanuväärne õn fakt, et just tema
kaudu antakse võim edasi ja ta armuke saab või
mule naise kaudu. Kaudne kaja sellest motiivist
kõlab kä Shakespeare’i Hamletis.
Konkubiini motiiv ja sellega seotud
probleemid korduvad mitmes tragöödias.
Sophoklese Trahhislannades toob Herakles koju
Iole, Euripidese Andromaches õn konflikt
Neoptolemose seadusliku naise Hermione ja
sõjasaagina lisanaiseks toodud Andromache
vahel, kusjuures viimane õn sünnitanud kä
Neoptolemosele poja. Sellele vaatamata kinnitab
Hermione, et abielus olla õn parem kui vallaline,
sest varandus, kodu ja laste seisund õn seadus
liku mehe kõrval kindlustatud (.Andr. 940-42).
Nendes lugudes õn teemaks naistevaheline riva
liteet, ei diskuteerita mehe õiguse üle uue nai
sega koju tulla. Andromache sõnade järgi õn
seaduslik naine valmis kä oma mehe väljaspool
abielu sündinud laste eest hoolitsema (Eur. Andr.
222-25).
Naise kõige suuremaks väärtuseks õn ta
lapsed ja eriti pojad. Euripidese sõjavastase paa
tose juhtteemaks õn emade kartus poegade
pärast, naiste nutt poegade hukkumise pärast,
naiste raskused laste sünnitamisel ja kasvatami
sel (Tro.790-98, Med. 1090-1115, Andr. 720-65,
Hek. 650-56, Hei. 365-69). Naised etendavad
koos vanade inimestega ja lastega tragöödias
sarnast funktsiooni: nad äratavad oma abitusega
kaastunnet ja tekitavad vajaliku emotsionaalse
fooni tragöödiale. Tihti õn naiste ja laste kaits
jaks ja eestkostjaks just raugad põhimõttel, et
nõrk tunneb nõrga suhtes kaastunnet (nt. Eur.
Andr. 754-65).
Euripidese tragöödiate kangelannad õn
vastuolulised: oma traagilisusega tekitavad nad
kaastunnet, kuigi nende tegutsemisviis võib

nende vastu võõristust esile kutsuda. Mõne
tragöödia põhjal õn Euripides teeninud endale
naistevihkaja
kuulsuse
(Phaidra
kuju
Hippolytoses). Misogiiüni maine oli Euripidesel
juba antiikajal, nagu nähtub Aristophanese
komöödiast Naised tesmofooride pidustustel
Selles süüdistavad naised Euripidest naissoo
laimamises, nende kujutamises liiderlike ja
abielurikkujatena, joodikute ja laterdajatena
(392-97).
Põhjuseid, miks Euripidest naistevihkajaks
pidada, võib ta tragöödiate põhjal leida mit
meid - kasvõi see, kuidas räägivad arhetüüpsed
naistepõlgurid Hippolytos ja Orestes. Nende
järgi toovad naised oma pahatahtlikkusega mees
tele õnnetust (Or. 605-6, Hipp. 409-10). Kä
naised ise kritiseerivad iseend ja oma sugu
(nt. Andromache, Medeia, Phaidra), kusjuures
naisi iseloomustatakse kollektiivselt, mida meeste
puhul tehakse harva. Naisi peetakse kurja allikaks
(.Med. 407-9) ja eriti ohtlikud õn targad naised
(.Med. 285, 319-20, Hipp. 640), neid iseloomus
tatakse kavalatena ja nende tugevaks küljeks
õn intriigide sepitsemine (.Andr. 85). Euripides
räägib kä naiste armukadedusest ja kättemaksu
himust (Andr. 911; lou 843—46) ning pahataht
likust klatšimishimust (Foin. 198-201). Kuigi
naised õn arad, õn nad armastuses solvatuna
hirmuäratavad (Med. 263-66), neile õn omane
kavalus, leidlikkus ja riukalisus (IT1032). Kõigis
nendes iseloomustustes näeme hulgaliselt ste
reotüüpseid ettekujutusi naissoo kohta, mis nii
tragöödiale eelnevas kui kä järgnevas traditsioo
nis käibisid. Euripides laseb oma tegelastel, eriti
Hippolytosel rääkida naiste pahedest ja soovida,
et inimsugu saaks üldse ilma naisteta hakkama:
jumalad peaksid võimaldama vastava tasu eest
laste jaoks seemet saada templitest kas kullast,
rauast või vasest (Hipp. 616-39). Mehe soov tuua
ise laps ilmale ilma naise vahenduseta kajastub
kä kreeka mütoloogias: Zeus sünnitas oma peast
jumalanna Athene ja reiest jumal Dionysose. Sel
listes motiivides ei kajastu mitte niivõrd naiste
vihkamine ja vaenulikkus nende vastu, kuivõrd

mehe ebakindlus oma autoriteedi säilitamise
pärast ja hirm naise ees, kes võib seda kõigutada.
Mehe teadmine, et õn olemas naisele kuuluv
maailm, mis talle ei allu ja mida ta ei suuda kont
rollida, toob nii müütidesse kui kä tragöödiasse
naissoost vabanemist ihkava mehe kuju.
Hinnang Euripidesele õn aja jooksul muu
tunud. Medeiat õn varasem feministlik kriitika
nimetanud misogüünia diskursuseks (Katz,
1994, 100). Sellisele järeldusele võivad viia kon
tekstist välja võetud ütlused ta tragöödiatest.
Euripidese tragöödialoomingut kui tervikut vaa
deldes pole selline hinnang päris kohane. Inter
pretatsioonide võimalikust erinevusest annab
tunnistust see, et Euripidest õn hakatud viimase
aja feministlikes käsitlustes nimetama hoopis
protofeministiks ja naiste õiguste kaitsjaks, ning
seda sellesama Medeia põhjal (Rabinowitz, 2001,
201). Euripides räägib küll piirangutest, mille
järgi naistele õn teatud tegevused sobimatud (nt.
Med. 1081-89), kuid tal võib kohata kä arva
must, et mehel ja naisel õn samasugused õigu
sed (Andr. 672).
Meestele hukatust toova naise kehastuseks
sai Helene, kelle süü läbi puhkes Trooja sõda ja
hukkusid nii troojalased kui kä kreeklased (Hek.
943-51, IT 440-46, 525). Andromache keeldub
teda pidamast Zeusi tütreks ja nimetab ta isaks
hukatust, tapmist, surma ja kõike maa sünni
tatud hädasid (Tro. 766-73). Eurpidese naistekujutamise vastuolulisusest annab tunnistust
aga see, et tragöödias Helene kujutatakse loo esi
meses pooles nimitegelast õnnetu kannatajana
ja mitte kõigi poolt vihatud sõja põhjustajana.
Euripidesel seisavad tugevad naised oma
õiguste eest, nad ei kõhkle selle nimel võitlemast
ja vastaseid hukutamast - ja ei kahetse tehtut.
Hekabe tapab oma poja mõrvari kaks last ja
torkab nende isal silmad peast välja, Medeia
tapab mehe karistamiseks nende lapsed, mehe
pruudi ja selle isa. Need kangelannad õn kõike
muud kui passiivsed ja allaheitlikud.
Euripides kujutab kä ennastohverdavaid
naisi. Iphigeneia õn valmis kreeklaste ürituse

õnnestusmise nimel surema (JA 1374-76,
1417-20), mille eest ta pälvib imetluse (1402-3,
1421-25). Polyxene ohverdatakse Achilleuse
haual (Hek. 508-82), Alkestis sureb oma mehe
eest {Alk. 623-24, 728). Euripidese hoiak enese
ohverdamise suhtes õn kaastundlik. Peab aga
märkima, et meeste, kelle eest naised end ohver
davad, kujutamises tekib Euripidest lugedes
kahtlus, kas nad õn sellist ohvrit väärt (Pomeroy,
1975,110).
Kui Aischylose ja Sophoklese naistegelased
õn rüütatud müütilise ja heroilise oreooliga,
siis Euripidese kangelannade ütluste ja hoiakute
tagant kumab läbi kä kaasaja, s.o. klassikalise
Ateena ühiskonna suhtumist selle kohta, kuidas
naised end peavad üleval pidama. Nad peavad
koduseinte vahele jääma ega tohi väljas käia (Or.
107-8, Tro. 646, LA 996), nad ei tohi end ehtida,
meestega väljas vestelda ega isegi mitte mees
tele otsa vaadata (Eur. Ek 343-44, 1072-75, IA
830-34; Hek. 975). Naise ehteks õn vaikimine
ja tasakaalukus ning rahulikult kodus istumine
{Herakl. 476-77), kus ta võis käia, oli matustel
(Foin. 1485-92).
Tragöödias räägitakse kä naise positiivsetest
loomujoontest: naine võib olla tark {sophrõn,
Eur. Pal. 293, Hei. 1049) ja vapper (Or. 1204),
naiste juures õn positiivseks jooneks kaastunne
(Soph. AL 650-52; Eur. HH 536; IT1054).
Kreeka tragöödiakonflikte ja naiste osa
selles õn püütud seletada pingega perekonnaja kodukesksete väärtuste ning võimudünastiate taotluste vahel Säilinud tragöödiates õn
keskseks Argose ja Teeba dünastiate, Atreuse
järglaste (Atreiidide) ja Labdakose järglaste
(Labdakiidide) võimu ja kodude kokkuvarise
mine. Naiste osa selles õn kajastada jõulisi polii
tilisi muutusi ühiskonnas ja väärtuste ümber
hindamist ning naiste konfliktne roll ei pruugi
tähendada üldist vaenulikkust ja vihkamist
nende suhtes (Maitland, 1992,39^40).
Filosoofiliste arutluste, aga kä ilukirjandus
like teoste kasutamine ajaloolise materjalina õn
kindlasti problemaatiline, kuid teatud ühiskond

likke hoiakuid ja väärtusi nad kindlasti näitavad.
Antiikkirjanike teoste tähtsus pole pelgalt kir
janduslooline ja esteetiline, vaid neid tuleb vaa
data kä kui kultuuriloolisi tekste. Samuti tuleks
arvestada, et antiikajal olid eeposed, draamad ja
proosateosed kultuuriväärtuste kandjateks, tar
kuse allikateks ja eeskujuks eluväärtuste hin
damisel. Poeetide tarkusest õn antiikajal palju
räägitud. See, mida poeet kirja paneb, tõuseb
kõrgemale isiklikust kogemusest ja tunnetest
(Lucretius, De rerum natura 1. 925-27). Niisiis,
kä naise seisundit puudutavate küsimuste kohta
võivad kirjandusteosed, sealhulgas draama, pak
kuda arvestatavat teavet. Tõele kõige lähemale
jõuab siis, kui kõrvutada objektiivseid allikaid
kirjanike poolt pakutud pildiga.
Vaatamata oma vastolulistele seisukohtadele
erinevate tegelaste suust ei kanna kreeka tragöö
dia (ega kä selle aluseks olevad müüdid) naiste
vihkamise või naiste allasurumise ideed meeste
poolt (Lefkowitz, 1986,134-35). Naised tragöö
dias toovad kaasa eraelu ja ühiskondliku elu
(kreeka mõttes polise e. riigielu) omavaheliste
suhete ja vastuolude teema, kuna nad esin
davad eraelu ja perekonnasuhete sfääri. Tihti
tõusevad just naiste kaudu perekonna ja kodu
probleemid poliitilisele tasandile. Maskuliinsefeminiinse vastuolu kujutamine kannab tragöö
diates üldisemate vastuolude dramaatilise kajas
tamise eesmärki, milleks võivad olla opositsioo
nid loodus - kultuur, kodu - linn, oma - võõras
jm. (Katz, 1994, 80).

Kokkuvõte
Tragöödiad näitavad naiste protesti ja mässu ^
ühiskonnanormide vastu, poliitiliste põhimõtete
vastu, mis ignoreerivad pere- ja kodukeskseid
väärtusi, perekonna emotsionaalseid sidemeid.
Tragöödia kajastab kä meeste poolt nähtuna
hirmu sellise protesti ees. Selle hirmu kehas
tuseks õn tragöödiates jõulised kangelannad naised, kes õn oma veendumuste ja õiguste

nimel valmis kõigeks, nii ise hukkuma kui kä
teisi (sh. mehi) hukutama.
Samas ei pea naiste vastu suunatud kriitika ja
vaenulikud ütlused tähistama kogu Ateena ühis
konna naistevihkajalikku iseloomu. Pole kaht
lust, et Ateena ühiskonna naiste ja meeste tege
vusvaldkonnad ja liikumissfäärid olid erinevad
- teatud ühiskondliku elu aladest olid naised
kõrvale jäetud. Siiski paistab liialdusena naiste
kujutamine pelgalt tahaplaanile surutud olendi
tena, kellel polnud mingit võimalust väljas lii
kuda. Eraldatus ei pea tähendama alati täielikku
väljalülitamist. Naiste tegevusvaldkond võis olla
laialdane kä kodust väljas (nt. komöödia järgi).
Kindlasti valitses suur erinevus jõukamate ja
vaesemate perekondade vahel. Ilmselt oli kä
antiikajal, nii nagu tänapäevalgi, oluline vahe
selles, millised olid praktilised majanduslikud
olud ja sellest tulenevad vajadused ning milline
oli teooria, soov ja ideaal selle kohta, mida naised
peaksid tegema ja kuidas elama. Kuigi ilukir
jandusliku materjali järgi ei saa teha kõike
hõlmavaid järeldusi tegeliku olukorra kohta, siis
kajastab ometi kä kirjandus ühiskondlikke hoia
kuid ja esmajoones subjektiivset tõde. See õn
sisemine vaatenurk küsimustele, mis puudutab
eraelu suhet avaliku eluga. Selline subjektiivne
tõde võib teatud hetkedel mõjutada ühiskonda
vähemalt sama palju kui objektiivsed asjaolud.
Kuigi tragöödiad annavad pildi naisest mehe
pilgu läbi, näitavad tugevad naiskarakterid naiste
mõju Ateena vaimse õhustiku kujunemisele. See
ei tähenda, et konkreetsed tragöödiasündmused
oleks pidanud tegelikus elus paralleele leidma,
vaid et Ateena ühiskond ning seda esindavad
mehed tunnistasid jõudu, mis naiste juures võib
ilmsiks tulla. Selle tõdemusega kaasnevat hirmu
kajastavad kä tragöödiate konfliktid ja katast
roofid.

Märkused
1 Fraatria oli sugukondade liit, mille liikmetel olid ühised
tavad ja usutalitused. Demokraatlikus polises oli sellel
põhiliselt usundiline sisu. Deemos tähendas haldus
üksust, ühe piirkonna elanikkonda (kas külakogukond
või linnapiirkond). Deemose nimetus sisaldus kä koda
niku nimes. Fraatriate ühendus oli fiiül, mis oli suurim
rahvastikku koondav üksus (hõim), mis territoriaalselt
polnud kompaktne, vaid hõlmas sisemaad, linna ja
rannikualasid. Atikas oli klassikalisel ajal 10 fuüli, st.
haldusüksust, mis ühendas suguvõsasid ja võttis oma
esindajate kaudu osa riigi poliitilisest elust.

Lühendid antiikautorite
teostest
Ag. = Aischylos. Agamemnon
Ai. = Sophokles. Aias
Alk. ~ Euripides. Alkestis
Andr. = Euripides. Andromache
Ant. = Sophokles. Antigone
Ba. = Euripides. Bakhandid
El. = Euripides. Elektra
Foin. = Euripides. Foiniiklannad
Hek. - Euripides. Hekabe
Hei. = Euripides. Helene
Herakl. = Euripides. Herakliidid
HH = Euripides. Hullunud Herakles
Hipp. = Euripides. Hippolytos
Hoe. = Aischylos. Hoefoorid
IA = Euripides. Iphigeneia Aulises
IT = Euripides. Iphigeneia Taurises
Lys. = Aristophanes. Lysistrate
Med. - Euripides. Medeia
NE = Aristoteles. Nikomachose eetika
Or. = Euripides. Orestes
Pal. = Euripides. Palujannad
Tro. = Euripides. Troojalannad

Kirjandus
Chanter, Tina (1995). Ethics ofEros. Irigaray’s Rewriting
ofthe Philosophers. Routledge, New York, London.
Cohen, David (1991). Law, Sexuality, and Society. The
Enforcement of Mornis in Classical Athens. Cambridge
University Press, Cambridge, New York et.al.

Goldhill, Simon (1987). The Great Dionysia and Civic
Ideology. Journal of Hellenic Studies 107: 58-76.
Katz, Marilyn A. (1994). The Character of Tragedy:
Women and the Greek Imagination. Arethusa 1 (27):
81-103.
Lefkowitz, Mary R. (1986). Women in Greek Myth. The
Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Levine, Daniel (1987). Lysistrata and Bacchae: Structure,
Genre, and ‘Women õn Top”’. Helios 1, (14): 29-38.
Maitland, Judith (1992). Dynasty and Family in the
Athenian City State: a View from Attic Tragedy. Classical
Quarterly 1, (42): 26-40.
Pomeroy, Sarah B. (1975). Goddesses, Whores, Wives, and
Slaves. Women in Classical Antiquity. Schoken Books,
New York.
Rabinowitz, Nancy Sorkin (2001). Personal Voice / Femi
nist 'Waide. Arethusa 2 (34): 191-210.
Redfield, James (2001). Kodune elu. Rmt-s Vernant, J.-P.
(koost.), Vana-Kreeka inimene. Avita, Tallinn: 156-189.
Seaford, Richard (1990). The Imprisonment of Women
in Greek Tragedy. Journal of Hellenic Studies 110: 76-90.

Dekadentsist ja
dekadentlikust naisekujutusest Tamm
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"T" yks märksõna, mida Tammsaare looI I mingu iseloomustamisel sageli kasutatakse, õn paradoksaalsus. Tema teostes
ilmneb vaatepunktide paljusus ja nende vastu
rääkivus, mis tuleb esile igal tasandil: nii temaa
tikas kui kä stiilis nii tegelasi kui jutustaja vaate
punkti struktureeriva võttena ning need vastu
olud jõuavad kä Tammsaare naisekujutusse. Seni
pole keegi piisavalt selgelt põhjendanud, mis sel
lise paradoksaalsuse tekitab. Tammsaare käsitlu
sed õn palju kannatanud nõukogudeaegse ideo
loogilise surve all, millest tulenevad mõnedki
lihtsustused ja eriti möödavaatamised paljudest
potentsiaalsetest vaatepunktidest. Mitmed või
malused, mida Tammsaare looming pakub, isegi
üsna kergesti kätte annab, õn jäänud kasutamata
ja ilmselt saab eelneva uurimistöö ühekülgsu
sele viidata kä siis, kui püüda selgitada, miks
Tammsaare tekstide analüüsimine pole praegu
eriti moes.
Intertekstuaalsete motiivide ja teemade uuri
mine Tammsaare kirjutistes õn enamasti jäänud
sarnasust ja samastumist võimaldava identi
teedi otsimise varju. Tammsaaret õn loetud väga
tugevalt läbi rahvuslikkuse diskursuse. Siiski ei
kahtle ilmselt keegi selles, et Tammsaare loo

ming õn euroopalik ja modernistlik ning seega
võiks tema teostest leida kä palju postmodernist
likule mõttemaailmale omast. Fragmentaarne
maailmatunnetus, tunnetava subjekti ja tunne
tatava objekti vahelise ületamatu lõhe tajumine
hakkab tekkima juba 19. sajandi lõpus ning
viib tunnetuskriisini, mis ilmneb ühel või teisel
kombel kä Tammsaare loomingus, eriti selgelt
tema soosuhete ja naisekujutuse kaudu.
Selle tunnetuskriisi süvenemisele aitab kaaasa
19. sajandi lõpus esile kerkiv naiste esimene
emantsipatsioonilaine. Ei saa seetõttu päriselt
mööda minna Tammsaare loomingus, eriti
tema üliõpilasnovellides leiduvast naisõiguslusega piirnevast ainestikust. Siiski jätan käesole
vas artiklis selle motiivistiku kõrvale. Mainiksin
üksnes, et tema üliõpilasnovellidesse tungib sisse
nn. uue naise teema1 (näiteks novellides “Pikad
sammud” ja “Üle piiri” kritiseeritakse naiste
vabadust piiravat seksuaalmoraali) koos sotsia
listlike ideedega. See teema jääb ühe häälena,
ehkki patriarhaalse mõtteviisi poolt tugevalt
summutatuna, püsima peaaegu läbi terve Tamm
saare loomingu. Nii paradoksaalne kui see kä
pole, õn just Karin tegelaseks, kelle suu läbi
kostub mehekeskse mõtteviisi kriitika kõige
tugevamalt, sest Tammsaare Karin õn üks vähe
seid naistegelasi, keda ei esitata üksnes mehe
pilgu läbi. Teisalt koondab Karini kuju kä palju
sid sajandivahetuse misogüünilisi naisemääratlusi ja representeerib just seetõttu ühtaegu vähe
malt kahte vastanduvat uskumussüsteemi.
Viidatud paradokside (antud juhul soolisi
erinevusi taandavate ja teisalt neid erinevusi
rõhutavate arusaamade) allikad juhatavad
Tammsaare teoste tekkeperioodile küllaltki lähe
dale - 19. ja 20. sajandi vahetusse. LääneEuroopa kultuuriloos õn sellele ajajärgule haka
tud üha enam omistama dekadentsi nime. Siin
kohal osutaksin sellele, et Tammsaare oli tuttav
väga paljude teoreetikute töödega, keda hilisem
dekadentsi retseptsioon peab dekadentsi pea
misteks mõtestajateks. Näiteks võib tuua auto
rid nagu Georg Simmel, Friedrich Nietzsche,

Paul Bourget, Fritz Mauthner ja Otto Weininger
(Treier, 2000, 76-77; Puhvel, 1966). Samuti ei
saa märkimata jätta, et Tammsaare lemmikkirja
nike, näiteks Oscar Wiidet, Fjodor Dostojevski,
Paul Bourget’, samuti Tammsaare enese teoseid
vaieldamatult mõjutanud Arthur Schnitzleri või
Eduard von Keyserlingi (Puhvel, 1966, 200) ilu
kirjanduslikust loomingust räägitakse praegu
peamiselt just dekadentsi kontekstis.
Traditsiooniliselt õn dekadentsi (konnotatsioonid sisalduvad juba sõnas endas) seostatud
languse ja allakäigu diskursusega - morbiidsuse,
kunstlikkuse kultuse või seksuaalse vabadusega,
kuid viimase kümne aasta jooksul õn seda ste
reotüüpi püütud lammutada ja dekadentsi kont
septsiooni analüüsi käigus näidata, et see mõiste
toob kaasa väga ulatuslikud resonatsid ja assot
siatsioonid. Barbara Spackmani arvates viitab
dekadents teatavale reaktsioonile. Dekadendid ei
ole dekadendid mitte seetõttu, et nad kujutavad
haigust ja langust, vaid seepärast, et nad ei leia
sotsiaalsest sfäärist terveolekut, mis võiks võõran
dunud subjektid ajaloo progressiivsete jõudu
dega taasühendada (Spackman, 1999,2-6). Deka
dentsi puhul õn tegemist ühelt poolt allakäigu
diskursustega, teisalt õn need allakäigu kõnevii
sid tugevalt seotud kä erinevate allakäigu ületa
mise strateegiatega ning terveoleku ja normaal
suse määratlustega. Allakäik ja selle ületamine õn
ühe mündi kaks külge ning kuuluvad sajandi
vahetuse kirjanduses lahutamatult kokku. Pole
progressi ilma regressita ja vastupidi.
Veel lisaksin, et praeguste seisukohtade järgi
ei tähista termin dekadents rangelt kirjandusaja
loolist perioodi. Kõige kompaktsemalt ilmnes
dekadentlik retoorika tõepoolest fin de sidde’i
kontekstis, aga teatud teemade ja kõnelemisviiside võrgustikuna (Lyytikäinen, 1998, 32)
võib seda leida kä teistest perioodidest, nii
1920.-1930. aastate ilukirjandusest kui nõu
kogude ajast ning kahtlemata pole kä kaasaeg
oma postmodernistliku individualism ikultusega, mille juured ulatuvad väga sügavale moder
nistlikusse maailmavaatesse ning sajandivahetu

sele omastesse ebamäärastesse üleminekutesse,
vaadeldavatest mõjutustest vaba.
Nii nagu Tammsaare kirjutistele, õn kogu
dekadentlikule hoiakute ja uskumussüsteemide
kompleksile iseloomulik suur mitmekesisus ja
paradokside rohkus; linnastumise ja industriali
seerimise tagajärjel tekkiv äärmuslik individua
lismi jaatus, samas minatuse idealiseerimine,
jõuetuse ja haiglaslikkuse kummardamine (näi
teks “Varjundid”), ühelt poolt vitaalsuse ja elu
järele igatsemine (näiteks “Kärbes”), teisalt este
tismis ilmnev looduslik-loomuliku põlastamine
ja kunstlikkusele rõhumine, mis toob omakorda
kaasa tohutu nostalgia ja tagasi loodusesse ning
lapsepõlve ihkamise. Seega ühinevad 19. sajandi
lõpus, tohutult kiirete muutuste ajajärgul, linna
ja maa vastanduse kaudu nii modernismi kultus
kui sellest lahtiütlemine, nii individualismi
jaatus kui selle eitus. Nende vastuolude väljen
dajaks õn seegi, et samaaegselt naiste esimese
emantsipatsioonilainega ilmub palju raevukaid
ja misogüünilisi avaldusi naiste vastu. Käesole
vas kirjutises huvitabki mind Tammsaare loo
mingus ilmneva patriarhaalse ideestiku suhe
Lääne-Euroopa dekadentliku kultuurikonteks
tiga. Vaatlen seda temaatikat põgusalt tema
nelja üliõpilasnovelli (“Pikad sammud”, “Noored
hinged”, “Üle piiri” ja “Kärbes”) põhjal ning
tõmban mõningaid paralleele kä Tammsaare
kahe hilisema romaaniga (Tõdeja õigus, 4. osa,
Elu ja armastus).
Sajandivahetuse pessimismi üheks põhjus
tajaks õn peetud positivismi, positivismiga
kaasnenud progressiusku, linnade kasvu ja
tehnologiseerimist, modernistliku maailmavaate
üha tugevamat juurdumist. Analüüsides oma
raamatus Essais de psychologie contemporaire
(.Esseed kaasaegsest psühholoogiast) lääne kul
tuuri allakäiguilminguid leiab Paul Bourget2, et
ühiskonna organism laguneb modernse indivi
dualismi tõttu. Modernsed inimesed õn oma
hinge varjundite vaatlejad ja nautijad ning see
tõttu pole nad enam rahvusriigi ülesehitajad.
Nad õn tundlikud ja haiged, aga Bourget mee

lest võimelised samal ajal uudset ilu looma, sest
allakäigu vältimatuse tõttu püüavad nad sellest
teha hüve (Lyytikäinen, 1998,10).
Seda sajandivahetuse õhkkonda õn Tamm
saare väga tabavalt kirjeldanud ja kritiseerinud.
Nii ütleb novelli “Noored hinged” peategelane
Aino oma külaskäigu põhjenduseks Kulnole:
“Mul hakkas igav, sellepärast tulin...” Mispeale
Kulno lausub: “Igavus õn moodne hingehaigus,
kõik huvitavad inimesed õn igavad.” (NH, 188)
Üliõpilase Kulno poolt esile tõstetud omadused
kuuluvad dekadentsi lemmiktüübi - Charles
Baudelaire’i poolt dändiks nimetatu ja hiljem
Walter Benjamin! kaudu flanöörina tuntud
(Molarius, 1998, 158) - kujutamise atribuutika
hulka. Igav-huvitava vastuolulises kombinat
sioonis ühinevad ühelt poolt sihitu ja enese
keskse lonkija ning teisalt oma olemasolust,
kehast ja käitumisest kunstiteost vormiva elu
kunstniku piirjooned. Lisaks sellele iseloomus
tab ühte tüüpilist flanööri romantiline igatsus,
igatsus millegi sellise järele, millel, nagu hiljem
selgub, ei pruugigi mingit katet olla.
Näiteks vestluses Ainoga muretseb üliõpi
lane Muhem oma sõbra ülõpilase Kulno pärast.
Muhem ütleb Ainole: “Kulno võib nõnda igat
sema hakata, et ta lõpuks mitte midagi ei tee. Meil
õn niisuguseid, istuvad ja nohisevad, üks asi pole
küllalt hea, teine pole küllalt hea, ikka ootavad
paremat - luuletajad, kes ainust ridagi ei kirjuta.
Nad ei muretse sööki ega jooki tagavaraks, elavad
päevast päeva igatsedes millegi suure ja enneole
matu järele; nad ei võta naist, mõnikord ei lähe
kä mehele, sest nad kardavad, siis kaob igatsus”
(NH, 231)
Igatsusega seoses viitab ülal tsiteeritud lõik
kä ühele teisele sajandilõpus esilekerkinud tee
male, nimelt diletantismile. Pirjo Lyytikäinen
leiab oma uurimuses Narkissos ja sfinksi. Mina
ja toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa
(Narkissosja sfinks. Mina ja teine sajandivahetuse
kirjanduses, 1997), et vaatamata modernistliku
nartsissisti3 vajadusele olla teistest sõltumatu ja
kontrollida välismaailma tekib tal mõjutamis-

ahastus, seda suurem, mida selgemalt ilmneb, et
iga sõna ja tegu õn juba öeldud ja tehtud. Siit
kä modernismi keskne traagika: alalise uue ja
omaenda nõuetega liitub üha süvenev teadmine
sellest, et pole midagi uut siin päikese all. Seega
teeb sajandivahetuse kultuur geeniuse võima
tuks - tervel kultuuril puudub võime olla algu
pärane.
Bourget’ järgi saabki diletandist dekadentsi
sangar. Tema meelest õn diletantism väga aru
kate ja iharate hingede olukorraks: nad tunne
vad külgetõmmet kõiksuguste eri eluvormide
poole ja laenavad ennast neile kõigile, samas
mitte ühelegi andumata. Nad ei seo end dogmade
ja tõdedega, sest näevad paljude vastandlike
vaatepunktide kehtivust. Nad ei saa midagi väita,
parandamata oma väidet nüanssidega....Oma
hingest teevad nad “mosaiigi” (Lyytikäinen,
1997, 164—168). Tammsaare üliõpilasnovellides
õn nendeks diletantideks kõige otsesemalt kuna
gine luuletaja Muhem ja üliõpilane Kulno novel
list “Noored hinged” ning vananev kirjanik
Merihein novellist “Kärbes”.

Dekadentlik dialektika
soo temaatika kaudu
Sõltumatu flanööri elu pole sajandivahe
tuse naisele reeglina kättesaadav. Avalik linnaruum tähistab mehe tegutsemisala, samas kui
kodu privaatsus allub naise kontrollile. See õn
üheks põhjuseks, miks naisekujutus mehe esi
tusest erineb. Naisuuringute raamistikus õn
flanööri vaadeldud just soolise erinevuse tootja
ja säilitajana (Molarius, 1998,164).4 Õn väidetud
isegi, et kuna modernne kirjandus räägib eel
kõige mehe kogemusest ja mehe vaatepunktist
lähtuvalt, muutub naine modernistlikus kirjan
duses “nähtamatuks”, naise representatsioonide
ampluaa kitseneb - naist kujutatakse üksnes
suhtes mehega ning illegaalsust, erandlikkust
tähistavana (Wolff, 1990, 35,46). Naisekujutuse
illegaalsus ja erandlikkus ilmneb näiteks selle

kaudu, et üheks sajandivahetuse soositud
naisetüübiks õn Salome. Salomele lisaks esi
tatakse sümboolsel tasandil naist väga sageli
Evana, Lilithina, Maria Magdalenana, Judithina,
Kleopatrana ja Helenana. Naine muutub siree
niks, näkiks, sfinksiks, teda kujutatakse kiskjana,
maona ja uputava soosilmana.
Neid sümbolkujusid kohtab fin de siecle’i
kontekstis seoses väga erinevate dekadentsi diskursustega. Dekadents ei ilmne üksnes kirjan
duse või maalikunsti kaudu. Lisaks sellele, et
dekadents jõuab pea kõigisse modernistlikesse
kirjandusstiilidesse ja suundadesse - natura
lismi, impressionismi, sümbolismi, estetismi,
kandub maalikunsti - jõuab see kä teadusse,
pseudoteadusse ja samuti filosoofiasse. Ühis
konnateadustes võtavad võimust ideed rah
vaste, alamate ühiskonnaklasside, võõraste ras
side või naiste allakäigust ning ajaloolaste hulgas
hakatakse rääkima kultuuridest või rahvastest
organismidena, mis sünnivad, saavutavad oma
küpsuse, lagunevad ja hävivad (Lyytikäinen,
1998,9).
Kuid kuigi pea kõigis nähtustes hakatakse
estetiseerima lagunemist5, klammerdutakse seda
tugevamalt ja kirglikumalt kä allkäigu ületamise
- tekkiva ja sündiva estetiseerimise - külge. Hai
guse puudutus teeb terveoleku nähtavamaks.
Spackman väidab, et esmalt normaalsuse alal
kohanenud kriitikute poolt sõnastatud tähtis
epiteet dekadentne imbub sisse positivistliku
progressiivse ideoloogia kaudu, mis suudab
end defineerida üksnes negatiivsele regressiivsele poolele vastandudes. Dekadentlik retoorika
õn haiguse ja terveoleku, patoloogia ja normaal
suse retoorika — nende opositsioonide vastasti
kust sõltuvust tajutakse sajandilõpus äärmiselt
teravalt (Spackman, 1989,4-5,32).
See dekadentlik dialektika tuleb esile kä
sajanduvahetuse naisekujutuses. Ühelt poolt
võib kirjanduses ja maalikunstis kohata kahte
vastanduvat naisekuju - madonnat ja hoora,
kuid teisalt see lihtsustav skeem komplitseerub.
Dekadentlikus naises (kelle koondnimedeks õn

sfinks või femme fatale) segunevad viidatud
kaks diameetrilist vastandust ja seetõttu kõigub
suhe dekadentlikkusse naisesse, nagu muudes
segi dekadentsi ilmingutesse, ülendamise ja alan
damise vahel. Ühelt poolt kummardatakse naises
tema jumalikku kättesaamatut ja süütut neitsilikkust, teisalt hakkab naine üha enam sarna
nema looduse, mateeria, instinktiivse eluga. Kuid
naine pelga “loodusena” õn sama ambivalentne
kui loodus: vallutatav ja ärakasutatav, aga samuti
ohtlik ja hävitav (Lyytikäinen, 1997,123).

“Teaduslikud” naisekäsitlused
Naise samastamisele sfinksiga aitab kaasa
“teaduslik” mõte. 19. sajandil alanud naise kui
“teise” määratlemine ja sooliste erinevuste rõhu
tamine jõuab sajandivahetusel oma kõrgpunkti.
Teadus räägib allakäigu ja degeneratsiooni keelt,
progressiivse ja regressiivse evolutsiooni keelt
ning kä kirjandus ja kirjanduskriitika räägivad
sarnases keeles (Spackmann, 1989, 5). Naisest
saab inimese taandarenenud variant, mida tahe
takse käsitleda peaaegu eraldi liigina. Näiteks
väidab Charles Darwin raamatus The Descent
of Man (Inimese põlvnemine), et intuitsiooni
võime, kiire taju võimed ja võibolla imiteeri
mise võime õn naisel palju tugevamalt tähel
datavad; kuid vähemalt mõned nendest võime
test õn iseloomulikud madalamatele rassidele
ja seega minevikulisele ja madalamale tsivilisatsiooniastmele (Dijkstra, 1986, 172). Samuti
püüavad kriminoloogia rajaja Caesar Lombroso
ja Guglielmo Ferrero oma populaarses teoses
La donna delinquente, la prostituta e la donna
normale (Naine kui kurjategija, prostituut ja nor
maalne naine) nn. hukkaläinud naiste kujuta
misel tõestada, et mees õn evolutsiooniprotsessis “bioloogilisi seadusi järgides” arenenud
naisest kõrgemale astmele (Lyytikäinen, 1997,
123-124). Austria teoreetik Otto Weininger viib
aga sajandivahetusel võimutsenud naisemääratlused oma 1903. aastal ilmunud ja ülipopulaar

seks saanud raamatus Geschlecht und Charakter
(Sugu ja iseloom) igas mõttes äärmusse. Täiesti
naiselik olemine ei tunne ei loogilist ega moraal
set imperatiivi ja sõna seadus või sõna kohustus,
iseenda ees võetud kohustus õn talle üks võõra
maid, mis tähendab kokkuvõttes seda, et abso
luutsel naisel pole mingit mina, leiab Weininger
oma raamatus (Weininger, 1980,239).
Paul Möbius6, kellele Sigmund Freud seoses
hüsteeriauuringutega mitmel pool viitab, arvab
oma 1898. aastal ilmunud essees Über den
Physiologischen Schwachsinn des Weibes (Naise
psüühilisest nõdrameelsusest), justnagu oleksid
naised meestega võrreldes nõrgamõistuslikud.
“Selleks ei pea olema darwinist, et seda lihtsat
fakti tunnistada”, leiab Möbius, “ütelus “pikad
juuksed, lühike aru "räägib iseenda eest.” Kasu
tades kranioloogia ja bioloogide arvamusi ning
samuti Lombroso ja Ferrero uurimusi tõendus
materjalina, väidab ta, et naine õn “vaimselt
steriilne” ja oma suutmatuses argumenteeritult
mõelda loomulikult lapselik. Kuid selle pärast ei
peaks muret tundma, sest naise vaimne nõrkus
õn tema bioloogilise funktsiooni oluliseks osaks
(Dijkstra, 1986,172). Otseseid Lombroso mõju
sid õn Tammsaare loomingus ilmselt suhteliselt
raske tuvastada, kuid Möbius ja Weininger olid
eesti tärkava intelligentsi hulgas küllalt hästi
tuntud. Seda kinnitavad Tammsaare väljakirju
tused Weiningeri ülipopulaarsest raamatust ja
Aino Kallase vihje nii Möbiuse kui Weiningeri
raamatu ringlusele Tartu tõusva põlve keskel
(Kallas, 1921,146).

Deemonliku seksuaalsuse
teema
Positivistliku mõttega ei kaasne ainult misogüünilised naisemääratlused, vaid see mõjutab
kä uute seksuaaldiskursuste tekkimist ja sajandi
vahetuse kõrgkirjanduse erotiseerumist. Sek
suaalsuse temaatika võimsat esilekerkimist
tõukab tagant alateadvuse kontseptsiooni välja

arendamine ja üha häälekam omakstunnis
tamine. Freud pole kaugeltki esimene selle
mõiste sissetooja. Alateadvuse hüpotees hakkab
juuri ajama juba näiteks saksa klassikalises filo
soofias - Arthur Schopenhaueri ja Eduard von
Hartmann! töödes. Samas ei saa filosoofide arut
lusi, nagu kä psühholoogide ideid, üksüheselt
ilukirjandusele üle kanda. Hartmann! alatead
vuse kontseptsioon, millel õn nii psühholoogi
line kui bioloogiline dimensioon, kattub üksnes
osaliselt tänapäeval tuntud alateadvuse mõis
tega. Jean Pierrot väidab lühidalt, et “teatud
mõttes tähistab see [kontseptsioon] religioosse
jumala sõrme arusaama positivistlikku asenda
mist, ehkki antud juhul sunnib pime jumala
sõrm kõiki elusolendeid absurdselt maapealse
elu mõttetule säilitamisele ja pikendamisele
(Pierrot, 1981,119-123).
Kirjandusteostes hakatakse naiste ligitõmmet
seletama üksnes mehes säilinud alamate vaistu
dega, mehes säilinud metslasega (Dijkstra, 1986,
181-182; Lyytikäinen, 1997, 124). Üheks deka
dentliku kirjanduse tüüpteemaks saab taltsuta
matu seksuaalsus, usk meestes pesitsevasse dee
monlikku jõudu ja perverssuste janusse. Tamm
saare novellis “Pikad sammud” räägib jutustaja
Heinrichi kohta järgmist: “Esimest korda elus
tundis Heinrich, et ilmas hakkas igav olema ...
ei taha midagi kuulda, istud kodus ja haudud
tuimi mõtteid ... Ainult himud hulguvad saaki
otsides ringi ... himud varitsevad kodus saaki
ergil kõrvul, varitsevad ja ootavad, nagu poleks
mujal ilmas enam midagi huvitavat”. (PS, 146)
Novellis “Üle piiri” pihib üliõpilane Robert
Muidu7 (kes sarnaneb Lutveile novellist
“Kärbes”), lootuses, et paneb oma jutuga oma
armastatu Hedvigi endale anduma, talle järgmist:
“Ja siis tõusis endine metsaline jällegi ellu. Teadusemalk ei suutnud teda uimaseks lüüa. Läksin
arsti juurde. Ta oli keskealine mees.. .Poolpilkava
naeratusega kuulas ta mind, nagu tahaks ta
öelda:”Tühi asi!” Kui ta aga oma suu õpetusandmiseks avas, juhatas ta mind - nende mägede
poole, kust meie abi tuleb. Mõistad mind? Ta

käskis mind avalikku majja minna või mõnda
köögitüdrukut leida”. (ÜP, 264)
Romaanis Elu ja armastus õn aga meesteseltskond Irma ja Rudolfi8 suhte vaagimisel üsna
üksmeelel selles, et miski peale taltsutamatu iha
ei saanud Rudolfit sundida Irmaga abielluma:
“Armus ta ehk tõesti temasse? Just tõenäolik see ei
ole, aga päris võimatu pole see kä mitte, sest temal
lähenevad ehk kardetavad aastad. Või ei saanud
ta tüdrukut muidu kätte? See õn ehk kõige õigem:
ei saanud kätte, sest ei mallanud oodata, nõnda
see siis kõik tuligi“. (EA, 88)
Hartmann, nagu Schopenhauer9 enne teda,
õn veendunud, et seksuaalne aktiivsus iseenesest
õn ropp ja naeruväärne ja et inimene (mees) ei
alistuks iial sellele, kui mitte mingi tundmatu ja
alateadlik jõud ei tõukaks teda alistuma liikide
kõrgemale tahtele, et tagada nende säilimine.
Hartmann väidab, et armastus õn puhtobjektiivne illusioon, maskeerides üksnes reproduktsioonimehhanismi ja et emotsiooni päritolus ja
arengus mängib olulist rolli seksuaalne element
(Pierrot, 1981, 120). Heinrich arutleb näiteks
nii: “Kas õn üleüldse mingit muud teed olemas või
õn kõik ainult ettekujutus, petlik meeltemäng?Kui
ta teaks! Kui keegi öelda võiks, nii et ta usuks! Hil
jutiste elavate ideaalide surnud avaruses luura
vad ainult paastunud himud ja ahnitsevad saaki
näljased silmil”. (PS, 153)
Dekadendi teadvust piinab püsivalt
dilemma: ühelt poolt ta tunnistab armastuse
saatanlikku ja perverset loomust ning naise
põlastusväärset olemust, teisalt ei suuda ta kä
kuidagi ilma naiseta elada (Pierrot, 1981,124).

Naise seksuaalsus
Dekadendi teadvus õn mehe teadvus. Naise
seksuaalsuse konstrueerib mehe vaatepunkt.
Tammsaare loomingus ilmneb see läbi kahe
tasandi. Rõhutatult seksuaalne keha õn teeni
jannadel ja köögitüdrukutel - seega alamklassi
esindajatel. Nende naiste funktsioon taandub

pelgalt ühe või teise meestegelase iharate kal
duvuste või omaduste peegeldamisele. Näiteks
novellis “Pikad sammud” tekib Heinrichil suhe
oma perenaise tütre Leeniga, kelle iseloomustus
lähtub rõhutatult kehast. Leenil “õn paks
ümmargune mopsinägu, pilukil hiilgavad
silmad, pehme kahekordne lõug, paksud liha
vad käsivarred, veerjas piht, himutsevad liiku
vad puusad ja lodevat võitu sulav kõnnak” (PS,
139).
Selline iseloomustub tekitab kiusatuse
tõmmata paralleele Charles Baudelaire’i10 seisu
kohtadega. Baudelairei arvates õn naine parata
matult põlastusväärne, kuna ta õn mehest palju
lähemal loodusele. Ta õn peamiselt loom ja kuna
teda otseselt türanlikult valitsevad füüsilised ins
tinktid, õn ta võimetu end nendest vabastama, nii
et kogu tema aktiivsus õn vältimatult suunatud
nende rahuldamisele (Pierrot, 1981,124).
Teisalt sunnib ülal tsiteeritud lõik mõtlema
kä Freudi mõjudele Tammsaare tekstides. Freud
oli kokkupuutes ülakihtide naistega ja see näib
tema töödes kaasa toovat nostalgia alamklassi
eeldatava seksuaalse vabaduse järele. Kultivee
ritud seksuaalsus tähistas Freudi jaoks otsekui
vägivalda inimese loomuse üle ja seepärast esitas
ta alamklassi naisi kompleksivabade looduslastena (Allik, 1999,204).11
Kuid meestegelaste ja alamast klassist nei
dude seksuaalsuhte eesmärgiks pole sugugi
üksnes nende tegelaste moraalse ja hingelise
allakäigu näitamine. Novellis “Pikad sammud”
Heinrich “karistab” enda ja Leeni suhtega oma
armastatut Olgat ja sarnane muster kordub
novellis “Üle piiri“, kus Robert Muidu “karis
tab” vahekorras avaliku tüdruku Kataga oma
jumaldatut Hedvigit. Heinrich ei suuda kuidagi
andestada Olga eelnevat seksuaalsuhet Heinri
chi sõbraga. Kui Heinrich saab teada Olga vara
semast vahekorrast, langeb kord platooniliselt
jumaldatud ja imetletud naine tema silmis ins
tinktide tasemele ja see arusaam toob kaasa
kä Heinrichi hilisema “allakäigu”, seksuaalsuhte
Leeniga kättemaksu sildi all.

Nartsissistlik naine
Seega õn ambivalentsete tunnete põhjus
tajaks ja objektiks Tammsaarel haritud kõrg
klassi naine ja alamklassi naine tähistab üksnes
vahendit meesdekadendi kassiahastuse näitami
seks. Dekadents [kirjanduse üheks põhiteemaks
õn naiseideaalis pettumine. Ideaali juured õn
himudes ja seetõttu ideaal määrdub. Kuna deka
dent ei usu enam armastusse, leiab ta, et naine
pole väärt jumaldamist. Naine jääb igavesti lap
seks, kellel puudub igasugune vaimse elu võime
(Pierrot, 1981,125).
Pärast Olgas pettumist muutub Heinrich
täielikult oma himude orjaks: “Talle tuli meelde,
et see naisterahvas juba enne kellegi teise oma
õn olnud ja esimest korda tundis ta endas loo
mulikke instinkte julgesti pead tõstvat. Endised
poolinimlikud, poolplatoonilised tundmused olid
nagu peoga võetud”. (PS, 129)
Lyytikäise arvates kehtib dekadents teatava
vahealana, hääbuva aristokraatia ja tärkava
demokraatia, agraarse talupojaühiskonna ja kas
vava linnamentaliteedi vastuolude vahendajana.
Selle tulemusena omistab dekadents kõigile
muudelegi oma nähtustele seesuguse kaheti
suse. Romantismist pärit lihtne skeem, kus paha
instrumendina toimiv naine tõukab sangari
aadete teelt, aga idealiseeritud, aatelisi pürgi
musi sümboliseeriv neitsi üritab kangelase pare
mat mina ja kohustusi päästa, komplitseerub
(Lyytikäinen, 1997, 129-130). Dekadentlikus
naises segunevad ülev ja madal, neitsilik ja hooralik, Nietzsche terminoloogias dionüüsilise elujaatuse ideed ja teisalt platooniline poolus.
Modernismi kriitikute (seega kä Tammsaare)
üheks rünnakuobjektiks saab individualism
kui egoismi ja võõrandumise kehastaja. “Pik
kade sammude” Heinrichi, “Üle piiri” Roberti
või Elu ja armastuse Rudolfi probleemid ei
seostu üksnes sajandivahetuse seksuaalmoraa
liga, vaid kä kummaliste naiseprojektsioonide
ja -määratlustega. Meesdekadendi nartsissistlik
omamüüt, enese määratlemine naisele vastan

duvana, naisest vaimselt kõrgemana, soodustab
naise kui allakäigu sümboli sisestamist.
Kuid enesekesksus ei iseloomusta üksnes
sajandivahetuse flanööridest mehi, kä naist kuju
tatakse nartsissistlikuna. Levinud teemaks, eriti
just maalikunstis12 õn naine, kes vaatab peeglisse
või jõevoolu kui peeglisse (Lyytikäinen, 1997,
132). Dekadentlik naine õn sageli nartsissistlik
naine ja selleski osas võlgneb dekadents midagi
Freudile (või Freud dekadentsile). Freud näeb
nartsissistlikku naist puhtaima ja ehedaima naisetüübina, andes nõnda naise nartsissistlikusele
“teaduslikkuse staatuse”. Tema järgi iseloomus
tab sellist naist võimetus armastada oma armas
tajat, sest selline naine armastab rangelt võttes
vaid iseennast niisama intensiivselt, kui mees teda
armastab (Lyytikäinen, 1997,154). Novellis “Üle
piiri” kirjeldab jutustaja Hedvigi mõtteid: “Aga
Hedvigile ei meeldinud, et Robert mõtles temaga
olles raamatute peale, ei! Robert pidi mõtlema aina
tema peale, kä siis, kui teda ennast kohal polnud,
iseäranis just siis.... Kui Robert seda alati ei suut
nud, siis jäi Hedvig kergesti mossi ja nõnda oli
ta halb ja pahur, nagu seda ainult noored, loo
mulikult egoistlikud neiud suudavad”. (ÜP, 277)
Nartsissistlikel naistel pole mitte vajadus armas
tada, vaid olla armastatud ja neile meeldib selline
mees, kes rahuldab seesugust vajadust.
Aino räägib novellis “Noored hinged” Kar
lile nõnda: “Mõnikord oleksin tahtnud sind rapu
tada, et sa pisutki mind näeksid ja ühes teistega
minu ümber keriksid” (NH, 174). Või teisal ütleb
Aino: “Karl, ma ei taha sind kaotada.. mõtlesin,
et me alaliseks võime kokku jääda - mina, sinaja
Kulno.. kä Muhem” (NH, 197) ja mõtleb hiljem
äärmiselt Karinlikult: “Kui nõudlikud õn noor
mehed .. keegi ei lepi poolega või osaga, kõik
nõuavad tervet” (NH, 198). Seda tsitaati täien
dab ilmekalt üks lõik romaani Tõde ja õigus 4.
osast, milles naistegelased arutlevad imestades
selle üle, miks ei võiks naise armastusest jätkuda
mitmele. Taluperenaine väidab Karinile:
“Tütar elab ilma armastuseta, aga poiss ei ela.
Pojad õn egoistid, tahavad, et ema ise neid hoiaks.

Nad õn juba kätkis armukadedad. Muudkui ole
aga nende jaoks. Nagu ei võiks naise armastusest
jätkuda mitmele.” “Jah, selles ei mõista mehed
meid kunagi, “ arvas Kitty. “Minu mees mõistab
küll, aga mis sest kasu, “ rääkis Karin. “Tema ei
taha lihtsalt enam minuga elada, kui ta mind
mõistab. Hea küll, ütleb ta.., austan sinu püüdeid
armastada mitut meest korraga, aga luba, kallis,
et mina lahkun .. Ja ei aita mingid selgitused. Aga
võib ju ometi nõnda, et ühte armastad naiselikult,
teist inimlikult, eks?” (TO, 362)
Kä novelli “Kärbes” naistegelane Tiksi õn
esitatud üsna samas võtmes Tammsaare lem
miknaise tüübiga. Näiteks ütleb üks “Kärbse”
peategelane, dekadentlikult jõuetu ja otsustus
võimetu Lutvei Tiksile: “Kes naisi teab, liiatigi
sinusuguseid”, ja tõttab täpsustama: “Sinusugu
sega mõtlen teatud naiivi tundmuse tuju, kirgede
ülimeelikust, naiselikku usku ja auahnust oma
kenadusega kõiki tantsitada” (K, 187).
Kuid kas ei peitu selles etteheites kä teatavat
imetlusenooti? Paradoksaalne küll, aga just sel
line naisetüüp kütkestab sajandivahetuse kunst
nikke ja kirjanikke ning samamoodi tajub end
kä naistegelane ise. Näiteks leiab meesteseltskonnast ümbritsetud Tiksi: “Mul oli hea .. Tundsin
nagu oleksin püha .. kõik kummardavad mind”
(K, 164).
Freudi arvates võlub nartsissistlik naine eriti
neid mehi, kes õn osaliselt loobunud omaenda
nartsissismist ja otsivad objektarmastust. See
seletus sobiks näiteks Karini ja Indreku vahelise
tõmbe tõlgenduseks. Indreku üheks tunnusjoo
neks õn nimelt tema kristlik altruism, mida tasa
kaalustab Karinis domineeriv egoism. Samas,
nagu juba viidatud, ei jäta dekadentlikud kõne
viisid ühtegi oma nähtust paradokseerimata. Kui
ühelt poolt Indrek oma suures ligimesearmas
tuses lähenebki kristlikule ideaalinimesele, siis
teisalt õn juba Tõe ja õiguse eelmistest osadest
teada Indreku (aga kä Andrese jt.) nietzschelik
jumalaeitus. See teema - jumala surmamine
ning teisalt tohutu igatsus tema järele - kuulub
aga samuti dekadentsi püsirepertuaari.

Sajandivahetuse lapsnaise
temaatika
Nartsissistliku naise ahvatlevuse seostab
Freud laste lummuse ja kasside ning suurte metselajate võluvusega - dekadentsis femme fataMüe
sageli omistatud piirjoonte ja metafooridega.
See tähendab, et naise nartsissismi vaadeldakse
väljaspoolt kui mingit “õndsat hingeseisundit”
või “turvalise libiido olukorda” (Lyytikäinen,
1997, 154) ja seetõttu põimub nartsissistliku
naise kujutus sajandivahetusel lapsnaise temaati
kaga ja lapsnaise idealiseerimisega. Näiteks ütleb
Rudolf Irmale: ”Aga mina pole põrmugi mõelnud
sinu rikkumisele, vaid mina. tahtsin su panna nii
öelda loomuliku naise seisukorda, et sa vabanek
sid oma neitsilikkusest ja saaksid täisealiseks” (EA,
121). Samuti viitab sellele Karini “kompromis
situ” sõltuvus Indrekust: “Ma olen talle [Ind
rekule] mitu korda öelnud, et vaata, mis teised
mehed oma naiste pärast teevad, koorivad sõbrad
puhtaks, teevad pangad paljaks, lähevad pank
rotti. Tee ometi sina kä midagit. Näita, et oled
mees, ütlen ma, vaata ometi, vana Köögertalgi
tegi oma naise pärast pankroti”. (TO, 88) luba
Schopenhauer leiab, et naised sobituvad väike
laste hooldajaiks ja kasvatajaks just seepärast, et
nad ise õn lapsikud, albid ja lühinägelikud, ühe
sõnaga - eluaeg lapsed. Naised õn teatav Välj
aste lapse ja mehe vahel; mees õn õige inimene.
Vaadeldagu vaid mõnd tüdrukut, kuidas ta
päevast päeva lapsega jändab, tantsiskleb ja
laulab, ning kujuteldagu, mida suudaks tema
asemel korda saata mees parima tahtmise juures
(Schopenhauer, 2001, 4). Nietzsche, Schopenhauri ideede jätkajana ja ümberpöörajana, leiab
aga, et see, mis naises respekti ja sageli kä pii
savalt hirmu sisendab, õn tema loomus, mis õn
veel loomulikum kui meestel, nimelt tema ehtne
röövloomalikult kaval paindlikkus, tema kin
naste all peituvad tiigriküüned, tema naiivsus ja
egoism, tema kasvatamatus ja sisemine metsi
kus, tema tabamatus, haaramatus, tema himude
ja vooruste ümarused (Nietzsche, 1989,130).

Miks siiski nartsissistlik ja lapsik naine õn
“õnnis”, miks teda jumaldatakse? Näib, et deka
dentlik naine õn nagu tühi anum, millesse võib
kõike valada. Mees sisestab naisesse teisena ja
mehele vastandlikuna nii oma hirmud kui igat
sused. Sageli kujutatakse sellist naist algul mehe
parema mina peegeldajana, isegi lunastajana,
kuid õige pea muutub ta pettumuse allikaks.
Tammsaare meestegelane loodab algul, et naisest
saab tema päästja ja allakäigu peataja, kuid eel
datud lunastuse asemel hakkab ta naises varsti
tajuma tema hukutavat ja hävitavat poolt. Kuid
kumb pool kokkuvõttes domineerib: kas Tamm
saare naine ülendab või alandab?

Näme kui loodus
Eneseküllase ja nartsissistliku lapse märgid
viivad selleni, et naist määratletakse üha rohkem
nagu loodust - substantsiaalsuse ja immanentsusena. Sellisena õn aga ennastpeegeldav
naine kaugel reflektsioonist, enesest teadliku
inimese maailma kontrollist. Novellis “Kärbes”
väidab jutustaja Tiksi kohta järgmist: “Aga ta
oli noor... ei osanud veel armastust ja mõtlemist
sõlmida“ (K, 169). Teisal leiab jutustaja: “Tiksi
tunneb end lähenevat teelahkmele... Aga Tiksi ei
taha otsustada...vististi talitab ta lõpuks ometi
kõigi otsuste ja kaalumiste vastu” (K, 184).
Samasuguse ideestiku kaudu kirjeldab jutus
taja kä Karinit ja Irmat. Näiteks leiab jutustaja
Karini teadvust kirjeldades, et Karin ei suuda
abstraktsetel teemadel arutleda: “Milleks peaks
ta tarvitama oma ihatud õnne selleks, et kellelegi
kätte maksta? Õn õnn veel õnn, kui ta tehakse
abinõuks? Õn kättemaks õige kättemaks, kui seda
toimetatakse sõnadega? Need õn rasked ja keeru
lised küsimused, mida Karin ei suuda lahendada.
Õieti öelda, ta ei püüagi neid lahendada, vaid
küsib ja arutab muidu niisama”. (TO, 305-306)
Sama kontekst kehtib aga kä Irma ja veel paljude
Tammsaare naistegelaste puhul: “Härra Rudolfil
oleks nagu suurem [armastus], sest tema tunnis

tab juba isegi, et ta luiskab armastuse pärast. Aga
kui ta ise seda avalikult tunnistab, siis see ju polegi
enam luiskamine. Või õn see kä siis ikkagi luis
kamine? See oli küsimus, mis käis Irma otsustus
võimest peaaegu üle”. (EA, 49) Kõigi nende näi
dete puhul õn tegemist naise müstifitseerimi
sega, mis saab võimalikuks vaid siis, kui eelda
takse naise totaalset teistsugusust.
Kunstnik Mägar ütleb Tõe ja õiguse 4. osas
Karinile järgmised sõnad: “Teie suu valetab,
armuline proua, nagu kõigil naistel, aga teie silmis
õn tõde, tõde ja tarkus, ainult te ise ei tea seda”
(TO, 227). Naine õn justkui situatsioonis, kus
subjekt ja objekt õn üks - eelreflektiivne tervik,
mida reflektiivne mees vaatab nostalgiaga. Selle
illustratsiooniks sobib hästi kä üks lõik novellist
“Kärbes”. Seltskondlikul koosviibimisel kirjanik
Meriheina juures otsustatakse Tiksit kui ainu
kest naist ja peokuningannat austuse märgiks
kiigutada. Jutustaja jätkab: “Tiksi vahtis pärani
silmil lakke ja tal oli nägu, nagu ei kuuleks ega
näeks ta midagi, nagu oleks ta siit kaugel.. Kui ta
põrandale pandi..., ärkas ta kui uinakust. Parajat
silmapilku varudes lähenes talle Kulno ja küsis:
“Mis te mõtlesite?”... ”Kui teid kiigutati.” “Ei tea,
ei mõelnud midagi.” “Aga teil oli imeline nägu.”
(K, 164) Nartsissistlikuna õn naine ühtaegu nii
jumalik kui primitiivne, nii algupärane kui are
nematu. “Teadusliku” seletuse leiab aga näiteks
Lombroso ja Ferrero analüüsist naise primitiivse
edevuse ning naise intellekti ning refleksioonivõime piiride kohta (Lyytikäinen, 1997,155).

Naine kui elu
Pseudoteaduslikud teooriad ühelt poolt ning
kunsti ja kirjanduse naisemääratlused teiselt
poolt viivad selleni, et dekadentlikust naisest
jumaliku ja primitiivse loodusena saab ühtlasi
elu sümboliseerija. Sellele aitab kindlasti kaasa
romantikute Schellingi ja Schleiermacheri tra
ditsioonist lähtuv ning sajandivahetusel võimut-

sev elufilosoofide13 ideestik. Jällegi võiks mee
nutada, et dekadents õn situatsioon, kus ollakse
väljaspool seda, mida peetakse normaalseks.
Saksa kultuuriruumis räägitakse dekadentsist
kui elu eituse ja allakäigu ning elu jaatuse ja
elujanu dialektikast. Dekadents õn vaheruum,
kus ümbritsev maailm näib täielikult lõhenenuna ja mis seetõttu sünnitab igatsuse millegi
ideaalsema ja lõpmatuma järele. (Kurikka, 1998,
134) See vaheruum tühistub pidevalt ja õn kä
ise enda tühistaja nii nagu elugi. Just seetõttu
muutub sajandivahetuse meeleolude koondsümboliks elu oma haaramatuses ja pidevas
muutlikuses. Dekadentsikirjanduses tuntakse
pidevat nälga elu järele ja püütakse asjatult elu
tabada ning mõtestada: “Tiksi õn rumal, ta ei
mõista öelda, missugune õn elu. Aga tal õn janu
tema järele “ (K, 169).
Elufilosoofiliste mõjutustega torkabki iseära
nis selgelt silma novell “Kärbes”. Selles novellis
muutub elu armastuse, nooruse, võitluse tähis
tajaks, aga jääb samas tabamatuks ja endassesulgunuks nagu nainegi, osutades lõppkokkuvõttes
olukorrale, mis ei tähenda õieti muud kui pide
vat enese tühistamist: “Elu õn voolav vesi, armas
tus kevadine pilv tuulises taevas, rõõmud uduks
muutev vete aur, suudlused ja õrnused hoogline
hingus. Kust leida pidet, kust ammutada, misjääb?”
(K, 169.) Seega väljendab elu sümboolika kogu
dekadentsile iseloomulikku vaheruumi - jätkuvat
muutust, mis ongi ainuke püsiv olukord (Kurikka,
1998, 134-139). Sajandivahetusel tekkiv kriisiteadvus osutub pigem teatavaks tekstuaalseks ja
sotsiaalseks strateegiaks, kui lihtsalt üheks teemadekobaraks (Constable jt., 1999,22).
Teisalt ei sobitu meesdekadendi eludefinitsioonid alati omavahel. Novellis “Üle piiri” arut
leb Robert omaette:
“Ja Robert leidis, et elu õn naine: naisest
hakkab elu tõsiselt peale, naisesse õn ta koonda
tud, naises peab teda otsima.. .sellest silmapilgust
peale näis talle, et ta kunagi muud midagi pole
teinud, kui aga naist otsinud - raamatutest, koos
olekutelt, jalutuskäigelt.... Aga imelik! Nüüd, kus

ta naise leidnud, teda lähemalt tundma õppinud,
hakkas temas aimdus idanema, nagu poleks naine
ometi mitte elu, vähemalt mitte kogu elu. Ta
kippus isegi uskuma, et kä raamatutes võib elu lei
duda, raamatutes ja koosolekuil, vaidlustes ja arutustes, mõtetes ja unistustes. Ta märkas varsti kä
seda, et raamatud ja koosolekud, mõtted ja unis
tused ühelt poolt ning naine teiselt poolt sugugi
sõbralikus vahekorras ei seisa, õigem - et nende
vahel kestab mingisugune kuri võitlus, võitlus
mehe pärast, nagu võiksid raamatud ja naine
teineteise peale armukadedaks saada. Robertil oli
valida, kas loobuda raamatuist või naisest”. (ÜP,
76-277)
Nagu ülaltsiteeritud lõigust ilmneb, pole
elu ja naise samasus sugugi üksühene. Elu õn
naisest palju laiem kategooria. See elu, mida
jahivad Tammsaare dekadentlikud meestege
lased, õn tähendustest laetud elu või mõtesta
tud, estetiseeritud elu. Naine tähistab küll elu,
aga mitte kogu elu, sest näiteks Roberti jaoks
puudub tal enesele tähendusi andev mõõde.
Naine õn elusloodusega sarnases suletuse sei
sundis, lõhestamatus subjekt-objekti olukorras
ja seetõttu ei suuda ta iialgi meest rahuldada,
ehkki õhutab pidevat iha enda järele.
Estetism muudab elu esteetiliseks kategoo
riaks, mis vastandub kõigele argisele, looduslikloomulikule ja tavalisele. “Noortes hingedes”
arutleb Kulno Aino kuuldes nii (seda arutlust
saab vaadelda kä eespool tsiteeritud Roberti
mõtete jätkuna):
“ Tunnen, et surnud raamatus õn elu, et temas
õn tõsi ja tõde, ning seni, kui ma sellest väärtundmusest lahti ei saa, ei tee mind ükski vägi
sõna tõsises mõttes täiskasvanuks, keda peab huvi
tama ainult elu ise. Sellepärast võingi ma elu üle
nii kerge südamega naljatada ja naerda — elu õn
mulle tõepoolest ainult mäng..., minu tõde ja
tõsi õn raamatus...Sellepärast olete teie (Aino)
... minust palju vanem, teid huvitab elutõde,
elumured.. .Ja ütelge mulle nüüd: mis pean ma
teie ja teiste täisealistega peale hakkama, kes otsi

vad elutõde.. .Aga õnnetuks saab igaüks, kes mind
kui täiskasvanut võtab, kes loodab, et mina peak
sin kellegagi elumuresid jagama”. (NH, 239)
Seegi lõik peegeldab dekadentsile omast
paradoksaalsust. Dekadents ei tooda üksnes
lapsnaisi, vaid kä lapsmehi, kes, nagu näib, ei
tahagi kunagi oma lapsepõlvest loobuda. Ja mis
õn veelgi kummalisem: selles kontekstis saab
naisest, erinevalt Otto Weiningeri arusaamadest,
palju vastutustundlikum olevus.

Näme elu edasiviijana
Lyytikäinen leiab, et üheks sajandivahetuse
kirjanduse mehe ja naise suhete kujutamise tüüpmudeliks õn mäng ja teesklus ja et seetõttu
muutub õnnelik suhe võimatuks (Lyytikäinen,
1997,134). Suhete purunemist ei tingi aga lõpp
kokkuvõttes mitte mõlema soo mäng, vaid mehe
ja naise erinevad ootused ja hoiakud. “Noortes
hingedes” mängib Aino algul Kulnoga samas
võtmes kaasa, aga hiljem muutub ta Tammsaare
lemmikkangelannaks- emalikuks elu edasiviijaks.
Dekadentsile iseloomulikuna koosneb Tamm
saare naine seega väga erinevatest ja üksteisele
vastanduvatest mõõtmetest - ühelt poolt õn ta
nartsissistlik eneseimetleja ja ahvatlev-hukutava
ning salapärase elu tähistaja, teisalt aga muutub
ta kohusetundlikuks hoolitsejaks ja elu säilita
jaks. Erinevalt elukunstnikust ja individualistist
Kulnost, kes tüüpilise dekadentliku figuurina jääb
unistajaks, esteediks, nautlejaks ja igasugusest
kohustustest kõrvalepõiklejaks, pole dekadent
liku naise jaoks mäng eesmärgiks iseeneses.
Kuigi dekadentlikku meest kujutatakse nii
sama eneseküllase ja nartsissistlikuna nagu
naist, õn flanööril, erinevalt sajandivahetusel
domineerivast reflekteerimatust naisest, kellel
Weiningeri arvates oma mina puudub, oma
mina seda tugevamalt olemas ja suhtes naisega
ta ei taha seda kaotada. Ta ei taha jäägitult
sulanduda ja oma egost loobuda ning seeläbi
hukkuda. Naine immanentse eluna ning see

tõttu ahvatleva ja haaramatuna tähistab alla
käiku, ühtlasi huku algust ja isegi surma. Naine
tähistab oma mina minetamist, oma egoistlikest
huvidest lahtiütlemist.
Just sellele viitabki Kulno, kui ta ütleb, et
“sellepärast võingi ma elu üle nii kerge südamega
naljatada ja naerda-elu õn mulle tõepoolest ainult
mäng..., minu tõde ja tõsi õn raamatus... Selle
pärast olete teie (Aino) ... minust palju vanem,
teid huvitab elutõde, elumured “ (NH, 239).
Paradoksaalne küll, aga lõppkokkuvõttes õn
Tammsaare naine mehest (vähemalt dekadentli
kust mehest) maisem ja praktilisem, sest emana
õn ta elule ja loodusele lähemal ning emana
tähistab ta kä elu jätkumist ja dekadentsi üle
tamist. Naine emana esindab Tammsaarel elu
tõde, mis antud kontekstis võrdub elumuredega,
mille eest sajandivahetuse egoistlik ja indivi
dualistlik meeskangelane põgeneb. Ühelt poolt,
mina minetamise ohuna, sümboliseerib naine
allakäiku ja kaost, teisalt, elu taastootjana, saab
tast allakäigu ületaja ja elu edasiviija. Emalik
kus ja lapselikkus või lapsikus ei pruugi seega
lõppkokkuvõttes vastanduda, vähemalt skaalal
puhas-patune, millega Tammsaare mängib, sest
emaduse mõõde õn see, mida Tammsaare (ja
kogu dekadentlik kultuur) oma lemmiktüübis
iseäranis hindab ja kummardab ja mistõttu
naine muutub Tammsaarel kä modernismi kri
tiseerimise ja eelmodernistliku agraarühiskonna
idealiseerimise vahendiks.14
Erinevalt meestegelastest hakkavad nii Tiksi
kui Aino lastest unistama, kui potentsiaalne
partner õn silmapiiril ja kä Karinis või Irmas
kummardatakse just nende emadust või ema
likkust. “Noortes hingedes” kirjutab Karl Hil
dale oma teooriast: “Tema uskunud (varemalt),
et naine tahab meest ..., et naine otsib mehes
inimest, aga see olla eksitus... Naine armastab
last. ..kä mehes otsib ja armastab ta ainult last”
(NH, 245), mille kinnituseks ütleb Aino: “Ma ei
tea, kust see tuleb või mis see õn, aga vahel tahak
sin suuri ja tugevaid mehi lastena näha, aina võta
ja kassuta nagu väikest titte” (NH, 174); ja

räägib pärast Kulnoga leppimist Hildale: “Ma
tahaksin, et mul oleksid lapsed” (NH, 217).
Samasuguse emalikkuse kaudu esitatakse Aino
sõbrannat Hildat, kes Karlile tema hingehädas,
Aino kaotusevalus, appi tõttab. Hilda ütleb Kar
lile: “Nutate nagu laps... ”.”Naised teevad lapseks,”
vastas Karl. “Ja lapsed tarvitavad ema,” naeratas
neiu. (NH, 207)
Kä kõikeandestavat ema sümboliseerides
esineb dekadentlik naine psühhoanalüütilises
terminoloogias teatava eelreflektiivse tervikuna
või mingi algse ema-lapse sümbioosina, mida
objektitaju arenedes üha jätkuvalt taga igatse
takse, sest lõhestatus objektist (emast, kes tegeli
kult õn ju kä subjekt) tekitab pidevalt kannatusi.
Tabamatu ja ligitõmbavana, lapsiku ja egoist
likuna, immanentse või endassetõmbunud eluna
saab Tammsaare naine tema novellides ja romaa
nides veel ühe sümboolse tähistaja kandjaks.
Elu sümboliseerijana samastab Tammsaare oma
naise armastusega, mis õn niisama haaramatu
ja käestlibisev, nagu elu ise. Kuid olukorras, kus
naine õn vaid armastuse või emaduse kaudu ole
masolev või reproduktiivse funktsiooni vang, õn
loobumine armastusest kui elule tähenduse and
jast võrdne peaaegu elust loobumisega, isegi sur
maga. Seetõttu lõppevadki paljud Tammsaare
armastuslood õnnetult. Nende lugude traagika
allikad peituvad patriarhaalses uskumussüsteemis, mida tugevalt võimendab dekadentlik kul
tuurikontekst. Tammsaare juttude väga olu
liseks struktureerijaks ja tähenduste andjaks
õn sookategooria, aga kuna Tammsaare ena
masti defineerib meessugu naissugu välista
vana, õn sugudevahelised suhted paratamatult
määratud lagunema. Lihtsustatult öeldes taot
leb nartsissistlik meesdekadent sõltumatust sot
siaalsetest sidemetest ja kuigi ta ihkab naist,
seega subjekti ja objekti lahutamatut terviksituatsiooni, ei suuda ta, erinevalt naisest, oma
minast loobuda. Selle kinnituseks ja lõpetuseks
olgu lõik Elust ja armastusest.
«Sina eksid, mu armas, kui sa arvad, et minu
juures olles kaotad iseenda ja tahad olla mina või

minuga kokku sulada.” “Ei eksi, kallis, ei eksi!”
hüüdis Irma.
“Küllap juba eksid,” vastas Rudolf. “Minu
arvates õn asi vastupidine: minuga olles tundub
sulle, et mina kaon ära ja sulan sinuga ühte.
Nõnda õn see. Ja see olekski loomulik, kui sa mind
pisutki armastad”. (EA, 145)

Märkused
1 Ilukirjandusse ilmuv nn. uus naine oponeerib valitse
vale seksuaalmoraalile ja hakkab sisenema uutele too
ja haridusaladele. Kuigi ta õn sageli hirmutav, vahel kä
seksuaalselt hirmutav, ei kaasne temaga femmefatale'i\e
iseloomulikku seksuaalset fataalsust.
2 Paul Bourget õn ülirafineeritud, neurootilise lagunemiskultuuri üheks oluliseks mõtestajaks ja teoreeti
kuks. Tema raamatud (iseäranis ilukirjanduslik loo
ming) olid sajandivahetusel väga populaarsed. Tamm
saare oli samuti tema loominguga tuttav, kuid kahjuks
pole siiamaani keegi uurinud Bourget mõjusid Tamm
saare loomingus.
3 Dekadentsikirjanduses kujutatakse nii naisi kui mehi
nartsissistlikena, kuid eneseimetlemine avaldub kum
magi soo puhul erinevalt.
4 Kuid jällegi õn paradoks selles, et kuna flanööri
kujutatakse kä mitmete “naiselike” omaduste kaudu,
annab tema representatsioon võimaluse kä vastupidi
seks tõlgenduseks. Seoses homoseksualismi ja nn. uue
naise teema ilukirjandusse tulemisega muutub flanöör
klassikaliste sooliste vastanduste lagunemise märgiks.
5 Lagunemine seostub keele lagunemisega (saksa
kultuuriruumis õn keeleskepsise teoreetik näiteks
Mauthner), traditsioonilise soosüsteemi lagunemisega,
alateadvuse kontseptsiooniga kaasneva autonoomse
subjekti lagunemisega jne.
6 Paul Möbius oli väga mõjukas saksa patoloog, kes
analüüsis neurasteeniat ja hüsteeriat.
7 Nimi Muidu viitab juba iseenesest sellele, et tegemist õn
dekadendiga.
8 Rudolfi kuju kaudu jätkab Tammsaare meesdekadentide esitust. Nendega kuulub ühte ritta kindlasti kä
Oskar raamatust Ma armastasin sakslast.
9 Schopenhauer taandas armastuse geneetiliseks instink
tiks ja märgistas inimese (mehe) katse transformee
rida see puhtalt objektiivseks ja spirituaalseks kogemu
seks kui ühe totaalse illusiooni tulemuse (Pierrot, 1981,
125).
10 Baudelaire oli Schopenhaueri kõrval teine väga oluline

dekantliku hoiakutesüsteemi kujundaja ja dekadentsi
eelkäija.
11 Ülem- ja alamklassi naiste seksuaalsuse eristamine ja
erinevusest tulenev nostalgia õn tajutav kä Schnitzleri
ja Keyserling! loomingus.
12 Maalikunstis murrab see teema jõuliselt sisse juba 19.
sajandi keskpaigas, seoses preraffaeliitide liikumisega.
13 Elufilosoofias õn elu keskne kategooria. Elufilosoofide
üheks eelkäijaks loetakse Arthur Schopenhauerit ja selle
olulisemateks esindajateks peetakse Georg Simmelit,
Henry Bergsoni, Friedrich Nietzschet.
14 August Annist jõuab oma 1938. aastal ilmunud artik
lis “Tammsaare kui kultuurikriitik ja intellektualismi
agoonia” sarnastele järeldustele. Ta peab Tammsaaret
sajandivahetuse intellektualismi kriisiga seotud mõtte
liikumise üheks esindajaks. Samas ei omista Annist,
erinevalt siinkirjutajast, Tammsaaret ümbritsenud kul
tuurikontekstile ja sellest tulenenud mõjutustele liiga
suurt tähtust, uskudes Tammsaare kui mõtleja auto
noomsust (Annist, 1938, 5-21).
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"W" ~TTies 1919. a. jaanuarikuu päevikusisseI kandes võrdleb Virginia Woolf oma
päeviku kulgu “kiire juhuslikku laadi
galopiga, millega päevik edasi tormab, tee
peal üles korjates erinevaid juhumõtteid, mida
ta pikema kaalutluse tulemusena päevikusse
üles ei tähendaks, aga mida ta peab teemanti
deks tolmuhunnikus” (Woolf, 1953, 24).1 Oma
päeviku eessõnas hoiatab Aino Kallas lugejat
järgmiste sõnadega: “Kahtlemata õn lugejal neilt
seoseta märkmeilt täielikku järjekindlust oodata
juba seetõttu asjata, et igal päeval õn “oma
mure”, oma sisu ja tõde. Nende tõde õn niisiis
juba hädasunnil vaid piiratud ja hetkeline päevatõde” (Kallas, 1994, 6). Kahe peale kokku
toovad need tsitaadid hästi välja põhilised
kriitilised aspektid, mida päevikute, eriti aga
naiste päevikute puhul oluliseks õn peetud:
reflektiivsus, olevikuline jutustamisviis, jutus

tamine kui tegevus (Abbot, 1984, 24), frag
mentaarsus, keskendumine kä triviaalsetele pisi
asjadele, päevast päeva korduvad struktuuriele
mendid (Moffat, Painter, 1974, 5), lai selektiivsusprintsiip (Hogan, 1986, 11), muutuv mina
(Simons, 1990,12).
Ingliskeelne sõna diary (päevik), pärineb
ladina keelest (diarium) ning tähendab päevast
normi. Päevikupidamist õn traditsiooniliselt
peetud naiste pärusmaaks. Felicity Nussbaum,
kellelt pärineb üks enam tuntumaid päevikut
puudutavaid teoreetilisi käsitlusi, arvab koguni,
et päevikupidamise traditsiooni algatajaiks ongi
naised (Nussbaum, 1988, 129). Sulepead haara
vale naisele oleks päevik justkui esmane loomu
lik eneseväljendamise viis. Kä oma katkendliku,
ent samas kordusi sisaldava struktuuri poolest
sarnaneb päevik naiste “emotsionaalsele, kat
kendlikule, tagasihoidlikule, privaatsele, piira
tud ja selge vormita elule” (Moffat, Painter, 1974,
5). Seda hoiakut toetab kä päeviku paiknemine
tekstina avaliku ja erasfääri piirimail ning sellest
tulenev (võimalik) pingestatud suhe kultuuri
lise ja ühiskondliku normiga. Päevikutekst sobib
hästi postmodernistliku mina ja tõekäsitlusega,
kus mina vaadeldakse kui positsiooni, kus ris
tuvad diskursused ning tõe mõiste õn kasutatav
vaid piiratud ja ajutises, mitte absoluutses ja
igavikulises tähenduses (Nussbaum, 1988, 132,
136). Päevik ei ole kirjandusajaloos kunagi olu
lisel määral olnud kaanoni osa, samuti õn vähe
päevikut normeerivaid kindlalt väljakujunenud
vormilisi ja sisulisi piiranguid. Kui lähtuda posit
sioonilt, et avalik sfäär õn nii minevikus kui
kä tänapäeval rohkem meeste päralt olnud ja
kirjanduskaanongi meeste poolt paika pandud,
siis võiks päevik kujutada endast tekstitüüpi,
mis naistele võrdlemisi suurt kirjutamisvabadust pakub. Samas õn üheseid järeldusi naiste
päevikute kohta teha raske; võib-olla sellesama
ühese normi puudumise tõttu erinevad päe
vikud teineteisest üpris suurel määral nii sisu
kui vormi poolest. Sisulisest küljest õn oluline
autor kui keskne tegelane, kõrvaltegelaste kuju
tamine, kujutatud sündmuste arusaadavus, vor-

milisest küljest tõusevad esile erinevate kir
janduslike võtete kasutamine või nende puu
dumine, igapäevastest sissekannetest tuleneva
monotoonsuse võimalik lõhkumine retrospektiivsusega, filosoofiliste mõtiskluste lisamine
(Bloom, 1996,25-37).
Kaasajal üsna populaarsete päeviku-uuringute aluseks õn valdavalt avaldamata päevikud.
Kuigi nende analüüsi juures kasutatakse pal
juski kirjandusteoreetilisi meetodeid ning päe
vikut vaadeldakse eelkõige kui teksti, õn haru
harvad juhud, kui mõni päevikupidaja, olgu ta
siis mees- või naissoost, ainult päeviku kaudu
kirjanikuna tuntuks saab. Nii nagu Aino Kallast
ja Virginia Woolfi võib pidada oma aja kon
tekstis privilegeeritud naisteks, nii kujutavad kä
nende päevikud endast privilegeeritud tekste.
Sellise staatuse annab päevaraamatutele küll eel
kõige mõlema naise eelnev tuntus kirjanikuna,
mis loob eeldused kä päevikuile teatud kirjan
dusliku väärtuse omistamiseks.
Virginia Woolfi (1882-1941) ja Aino Kallast
(1878-1956) seob õieti vaid asjaolu, et mõlemad
naised kuuluvad väheste naiskirjanike hulka, kes
20. sajandi I poolel kirjandusliku tuntuse saa
vutasid ning et mõlema kirjandusliku pärandi
hulka kuulub kä mahukas päevik. Virginia
Woolfi elu keskmeks olid põhiliselt Londoni
kirjanduslik-intellektuaalsed ringkonnad, Aino
Kallas ei tundnud end päriselt kodus ei Soomes
ega Eestis, samas pakkusid aga 12 Londonis vee
detud aastat talle võrdlemisi suurt kultuurilist
ning kirjanduslikku rahuldust. Virginia Woolfil
ei olnud lapsi, Aino Kallas tõi ilmale 5 last, kel
lest üks imikueas suri. Virginia Woolf oli majan
duslikult võrdlemisi sõltumatu ning see andis
talle kä teatud eelised kirjanikuna. Veelgi enam
mõjutas tema kirjanikuteed koos abikaasa Leo
nard Woolfiga 1917. aastal asutatud Hogarth
Press, mis garanteeris kõikide Virginia teoste
avaldamise. Aino Kallas elas vähemalt osa oma
elust nii majanduslikult kui vaimselt küllalt kit
sastes oludes. Majapidamise ja laste eest hoolit
semisele läinud aeg lühendas tunduvalt kirjuta
miseks jäänud aega. Olles oma aja kohta kõrgelt

haritud ja laia silmaringiga, tundusid Eesti 20.
sajandi alguse vaimsed olud tihti talle ahtana.
Samuti pingestas Aino Kallase elu tema paikne
mine kirjanikuna soome ja eesti kultuuriruu
mide vahel. Nii Woolfi kui Kallase elu varjutasid
sagedased terviseprobleemid: Woolfi puhul oli
tegemist vaimse ebastabiilsusega, Kallase puhul
domineerisid nõrgad kopsud.
Woolf alustas päevikupidamist 1915. aastal
ning jätkas kuni oma surmani aastal 1941.
Woolfi päevik ilmus esmakordselt lühendatud
kujul pealkirjaga A Winter s Diary (Kirjaniku
päevik) 1953. aastal, toimetajaks abikaasa Leo
nard Woolf, ja täies mahus aastatel 1977-1984,
toimetajaks Virginia kauge sugulane Anne O.
Bell. Aino Kallas hakkas päevikut pidama kooli
tüdrukuna ning jätkas kuni aastani 1943. Esime
sed päevikuköited hävitas ta ise, päevikud aas
tatest 1931-1943 läksid sõja ajal kaotsi. Päeva
raamatud aastatest 1897-1931 toimetas Kallas
avaldamiseks oma elu lõpul ning postuumselt
ilmus eksiilis kirjutatud Rändav külalisteraamat
(1957).
Kirjaniku päevikuga kerkib automaatselt
probleemistik, mis õn seotud päeviku ja kir
janiku muu loomingu suhestamisega. Põgusalt
peatun oma artiklis kä Kallase ja Woolfi päe
viku nendel külgedel. Kirjanduslikust väärtusest
eraldi olen kõnealustes päevikutes vaadelnud
sissekandeid, mis keskenduvad mõlema naise
kirjanikuks olemisele, hoidudes aga üks-üheste
paralleelide tõmbamisest kirjanike eluga. Päe
vikute analüüsis õn oluline meeles pidada, et
vaatamata tõsieluliste sündmuste sisaldamisele
õn päeviku puhul tegemist tekstiga, st. keelelise
konstruktsiooniga (Culley, 1998, 217). Päevik
allub nii keelelistele kui kirjanduslikele normi
dele ning õn oma olemuselt representatiivne,
mitte faktuaalne. Seega ei oma ma Aino Kallase
ja Virginia Woolfi päevikuid lugedes juurde
pääsu sellele, mida kirjanikuks olemine nende
jaoks tegelikult tähendas: saan arutleda vaid
selle üle, kuidas seda kujutatud õn. Näidete
abil tahaksingi oma artiklis mõtiskleda selle üle,
kuidas Kallas ja Woolf end oma päevikuis kirja

nikena määratlevad, milliste metafooride kaudu
kirjeldavad nad oma loomingut ja kuivõrd õn
päevikulehekülgedel tajuda pinget traditsiooni
lise naiserolli (eriti emaduse) ning kirjanikuks
olemise vahel.

“Ma muudkui kirjutan ja kirjutan ja kirju
tan ja see õn õnnelikem tunne siin maailmas”
(Woolf, 1978, 97). Nii kõlab Virginia Woolfi
päevikusissekanne 13. detsembrist 1924. Kirju
tamine õn Woolfi päevaraamatus sageli esinev
teema, jättes lugejale mulje, et lugemist ja kirjuta
mise erinevaid vorme, olgu siis tegu romaanide,
kirjanduskriitika või päevikusissekannete “krit
seldamisega” võibki pidada Virginia Woolfi päe
vade põhisisuks. Üksikasjaliku ülevaate kaudu
Woolfi teoste kirjutamisprotsessist, ilmumisest
ja vastuvõtust joonistub selgelt välja Woolfi
areng rahvusvaheliselt tuntud kirjanikuks.
Arvestades Woolfi pühendumust kirjaniku
kutsele ja tema edukust kirjanikuna tundub ise
endastmõistetav, et Woolf ennast kirjanikurollis
üsna kindlalt tundma oleks pidanud ning et
see sellisel viisil kä tema päevaraamatu sissekandeis kajastuma peaks. Seda üllatavam õn, et
paljud kirjutamist puudutavad sissekanded ei
näi sugugi pärinevat naise sulest, kes oma aja
briti kirjanduselus suhteliselt väljapaistvat posit
siooni omas.
1921. aasta 8. aprillil pihib Woolf oma päe
vikule: “Nagu näed olen kirjanikuna läbikuk
kunud. Ma pole moes ja paremini kirjutada ei
suuda, .... mu viimane raamat ilmus enneaeg
selt, tulemus sarnaneb niiskele ilutulestikule”
(Woolf, 1978,52).
Pisut hilisemas sissekandes leiab Woolf, et
“pole mingit vahet, kas tema lugejaskond koos
neb 1500 või poolest tosinast inimesest” (Woolf,
1978, 53) ning lisab üsna kummalise märkuse:
“Arvan, et minu jaoks oleks parim lahendus
omada tuhandet huviala. Kui mõni neist liiva
jookseb, suunan oma energia näiteks vene või
kreeka keele õppimisele või ajakirjandusele või
aiatööle või hoopis inimestele” (Woolf, 1978,

53-54).
Woolf näib siin ennast justkui manitsevat
kirjanikutööd mitte elukutseks pidama, vaid
vaatlema seda kui ajaviitelist tegevust, mis oma
olemuselt sarnaneb pigem hobile.
Ajaviiteliseks võib Woolfi kirjanikutöös
pidada vaid päevikupidamist, mida Woolf ise
korduvalt kritseldamiseks (ingl. k. scribbling)
nimetas. Märkimisväärseks teeb selle sõnakasu
tuse asjaolu, et ühes hilisemas päevikusissekandes (29. detsember 1935) kasutab Woolf
seda sõna kä teistsuguses tähenduses, viidates
oma romaanile Aastad (1937) kui “masinkirjas
kritseldatud paberikuhjale” (Woolf, 1978, 316).
Kuigi eelpooltoodud sissekanne näib esmapil
gul kinnitavat Woolfi sisemist ebakindlust kirja
nikuna, õn võimalik kä teistsugune tõlgendus.
Mitmed kriitikud õn arvamusel, et just päeviku
abil arendas Woolf välja oma vormiliselt ekspe
rimentaalse proosastiili. Eriti tugevaks peetakse
päeviku mõju Woolfi romaanile Lained (1931).
Sellest vaatepunktist lähtudes võib sõna “krit
seldama” Woolfi jaoks tähistada vormieksperi
mente, mitte aga negatiivset hoiakut oma loo
mingu suhtes.
Järgnevas visandlikus sissekandes (10. sep
tember 1927), mis oma stiililt meenutab tead
vuse voolu laadis sisemonoloogi, keskendub
Woolf oma kirjanikuandele: “Kes teab - kui haa
rata kord sulepea ja kirjutada? Kui raske õn hoi
duda reaalsuse nii ja naasuguseks tegemisest kui
tegelikult õn see üks asi. Võib-olla selles seisnebki
mu anne; võib-olla see eristabki mind teistest
inimestest; võib-olla õn harv nähtus omada nii
teravat millegi sellise tunnetamise võimet - aga
kes teab? Ja mulle meeldiks seda väljendada kä”
(Woolf, 1978,169).
Sissekande kõhklev ja spekulatiivne toon,
mitut küsimärki ja mõttekriipsu sisaldav lausestus ning sõnade “võib-olla” ja fraasi “kes teab”
kordumine nelja rea pikkuses lõigus näib veel
kord viitavat sellele, et Woolf end eksperimen
taalse naiskirjanikuna eriti kindlalt ei tundunud.
Samas õn lõik heaks illustratsiooniks nii sellele,
et päevik toimis Woolfi jaoks omamoodi “kir

jandusliku katselapina”, kus ta uusi kirjutamisstiile lihvida sai, kui sellele, et kä päevik ise Vir
ginia jaoks kirjanduslikku väärtust omas.
Äärmiselt huvitavaks pean järgnevat sisse
kannet (22. august 1922), kus Woolf samuti
määratleb end kirjanikuna, tehes seda aga tead
vuse voolu meetodit kasutades ning umbisi
kulises vormis: “Tuleb Sydney ja ma olen Virgi
nia, aga kui ma kirjutan, olen vaid tundlikkus
[sensibilityj. Mõnikord mulle meeldib Virginia
olla, aga ainult siis, kui olen mitmel pool korraga
viibiv ning mitmekülgne ja seltsiv. Selles ilmas
tahaksin olla vaid tundlikus” (Woolf, 1978, 72).
Antud tsitaat eemaldab kirjutava mina, omis
tades nii kirjutamise toimingu kui autorluse
impersonaalsele ja määratlematule tundlikku
sele, kahandades enda rolli vaid vahendava mee
diumini. Tsitaadi osas, kus Woolf tunnistab oma
mina kui Virginiat, õn see mitmuslik, kaooti
line ja kogukondlik, haakudes hästi naisautorite
autobiograafiates tüüpilise enesemääratlemise
viisiga. Sama maailmavaadet illustreerib Woolf
vormi ja stiili kaudu paljudes sissekannetes, tihti
pisikese irooniavarjundiga. Virginia Woolf just
kui teaks, mida temalt ja tema päevikult ooda
takse ning seepärast narritab ta lugejat sihiliku
vormilise eksperimenteerimisega.
Woolfi päevaraamat viitab üsna selgelt sel
lele, et kirjanik oli huvitatud võrdlemisi spet
siifilisest positsioonist briti kirjanduselus, milles
joonistub selgelt välja Woolfi soov olla tuntud
kä (või eelkõige) aastakümnete pärast. “Mind
huvitab kirjanikukutse juures teatud veider indi
viduaalsus, mitte tugevus või kirg või midagi
vapustavat,” märgib Woolf 1922. aasta 18. veeb
ruari sissekandes. “Sedasorti anne ei kaota oma
kõla kä siis, kui jõuline meloodiline muusika
ammugi banaalseks õn muutunud” (Woolf
1978,68).
Woolfi huvitas eksperimentaalse kirjaniku
positsioon ning selles kontekstis vaadelduna õn
tema päevikul, mis H. Porter Abboti sõnutsi
“tema modernistlikele katsetusele selge jälje
jättis” (Abbot, 1996, 236), kahtlemata oluline
roll temale omase stiili väljakujunemisel.

Kuigi Woolf ühes sissekandes oma päevikut
“vanaks lahkeks pretensioonituks usaldusalu
seks” nimetab (Woolf 1978, 52), kujutab tema
päevik endast paljus avalikku sfääri kuuluvat
teksti. Judy Simonsi arvates oli päevik Woolfi
jaoks algusest peale “täiel määral [kirjaniku]
kutsega seotud asi, mitte koht psühholoogili
seks eneseanalüüsiks” (Simons, 1990,169-170).
Päevaraamatu detailsem analüüs teeb nähtavaks
tõsiasja, et Woolf määratles end päevikus kirja
nikuna mitmel erineval, tihti üksteisega vastu
olus oleval viisil. Seda võiks tõlgendada kui järje
kordset kinnitust sellele, et Virginia Woolf ja
naiskirjanikud tundsid end 20. sajandi alguse
kirjandusmaailmas üldiselt ebakindlalt. Väide
tele annab kaalu tõsiasi, et Virginia Woolfi puhul
õn tegemist 20. sajandi ühe tuntuima naiskir
janikuga. Teisest küljest viitab päeviku vormi
line mängulisus ja liberaalne ümberkäimine kir
janduslike normidega juba iseenesest sellele, et
Woolf end kirjanikuna siiski üsna kindlal posit
sioonil olevana tundis, eriti kui arvesse võtta
asjaolu, et enamik vormieksperimentidest ei
jäänud peitu päevikukaante vahele, vaid leidis tee
Woolfi romaanidesse. Vastuolusid võiks tõlgen
dada kä kui strateegiat, mis aitas Woolfil luua
vajalikku distantsi, varjamaks enesemääratluse
problemaatilisi külgi mitte niivõrd naiskirja
niku, kui lihtsalt naisena.
Päevikut seostatakse tavaliselt võimalusega
heita pilk autori eraelu varjatud külgedele. Kuigi
paljud päevikud sedasorti materjali tegelikult
eriti suurel määral ei sisaldagi, õn Woolfi päevik
isiklikku elu käsitlevate sissekannete vähesuse
poolest märkimisväärne. See õn Woolfi ja Kal
lase päevaraamatute oluline erinevus, raskendades kä avaliku ja erasfääri kokkupuutepunktide
võrdlevat analüüsi. Üheks selliseks valdkonnaks
õn emadus. Laskumata siinkohal emaduse teo
reetiliste käsitluste keerdkäikudesse, õn oluline
siiski ära märkida, et emadust ja mitmeid sellega
seonduvaid mõisteid õn läbi aegade kasutatud
kä ülekantud tähenduses kirjandusloome vald
konnas.2 Samas õn feministlikus teoorias laial
dast tähelepanu pälvinud emaduse normeeritus

ühiskonna poolt ning sellega kaasnevate nor
mide allasuruv mõju naistele.3 Woolfi ja Kallase
päevaraamatuis leidub emadust puudutavaid
sissekandeid mitmel tasandil, käsitledes nii seda,
millisel määral mõjutavad lapsed või nende
puudumine kirjanduslikku aktiivsust, kui seda,
millisel määral õn kirjandusteos oma olemuselt
sarnane lapsega (metafoorne tasand).
Naastes 1927. aasta detsembris oma öe
Vanessa juurest peolt, õn Woolf teinud oma
päevikusse järgneva sissekande: “Nende väikeste
olendite [Vanessa laste] tegutsemine liigutas mind
hingepõhjani. Ja samas ei tahaks ma kummalisel
kombel praegu endale lapsi. See raugematu soov
kirjutada midagi enne, kui ma suren, see põletav
tunne elu põgususest ja palavikulisusest sunnib
mind oma ainsa eesmärgi külge klammerduma.
Mulle ei meeldi kehalisus, mis kaasneb emadu
sega. .. Võimalik, et olen selle soovi eneses instink
tiivselt surmanud, võib-olla õn seda teinud aeg”
(Woolf, 1978,154).
Kuigi eelnev lõik viitab selgelt Virginia
Woolfi teadlikule otsusele kirjandusliku karjääri
nimel lastest loobuda, omistavad mitmed Vir
ginia Woolfi biograafid selle otsuse hoopis Vir
ginia abikaasale Leonard Woolfile. Põhjusena
märgitakse vahel seda, et Leonardile ei olevat
lapsed meeldinud, vahel aga seda, et mees
tegi sellise otsuse, mõeldes oma naise nõrgale
vaimsele tervisele (Virginia kannatas tõenäoli
selt maniakaal-depressiivse psühhoosi all). Selle
otsusega õn seotud kä Virginia enesetapukatse
aastast 1913, aasta pärast Leonard Woolfiga abi
ellumist. Emaduse küsimuse tegid Virginia jaoks
peale üleüldise ühiskondliku surve oluliseks kaks
asjaolu. Esiteks, äärmiselt oluline inimene Vir
ginia elus oli tema enda ema, kes suri, kui Vir
ginia oli 11-aastane. Idealiseeritud kujutluspilt
emast domineeris Virginia mõtteis hetkeni, mil
ta lõi ema järgi proua Ramsay kuju romaanis
Tuletorni juurde (1927) ning oma sõnutsi selle
kaudu ema painavast mälestuspildist vabanes.
Teine oluline aspekt õn seotud Virginia öe
Vanessaga, kes, olles maalikunstnik ja fotograaf,
suutis siiski ühendada loomingulise töö ja

lapsed. Seetõttu õn eelpool toodud sissekande
põhjal ammendavaid järeldusi teha võrdlemisi
raske. Võimalik, et Woolf rõhutab oma otsust
eelistada loomingut lastele eelkõige oma päeviku
võimalikule lugejale (lugejaskonnale) mõeldes.
Samas võib kirjanik end eelpool mainitud sisse
kandes kirjasõna kaudu veenda milleski, milles
ta sisimas päriselt kindel ei ole.
Kui võrrelda Virginia Woolfi elu nelja lapse
ema Aino Kallase eluga, õn siiski kä selge, et
lastest loobumine võimaldas Woolfil nii füüsi
liselt kui emotsionaalselt enam kirjutamisele
pühenduda. Eelpool toodud lõik Woolfi päevi
kust näitab, et kirjanik oli sellest teadlik, viida
tes ema ja kirjaniku rollide ühildamisele rasku
sele. Hiljem õn Woolf oma raamatu Kolm gini
(1938) valmimist kirjeldanud järgneval viisil:
“See oli minu kergeim sünnitus” (Woolf, 1978,
355). Kuigi emaduse mõistet õn kasutatud
ülekantud tähenduses, näib lause kinnitavat
kä seda, et Virginia Woolfil ei ole lapsi selle
sõna tavapärases tähenduses; tema “lapsed” õn
tema loodud kirjandusteosed. Sellisena vähe
malt soovib Woolf end oma päevikulehekülge
del näidata.
Oma päeviku esimeses köites märgib Aino
Kallas üles kõneluse tuntud ooperilaulja Aino
Acktega. Kõnelus puudutab naiskunstnikke ja
tasakaalu isikliku õnne ja kunstnikukutsumuse
vahel. Noorele Aino Kallasele avaldab sügavat
muljet tõsiasi, et Aino Ackte peab enese jaoks
olulisemaks kunstnikukutsumust (Kallas, 1994,
130). See sissekanne juhatab sisse ühe Aino Kal
lase päeviku põhiteemadest, milleks õn konflikt
ühiskonna poolt dikteeritud abielu ja emadu
sega seotud sotsiaalsetest normidest kinnipida
mise vajaduse ja loominguliseks aktiivsuseks
(Aino Kallase jaoks) hädavajaliku vabaduse ja
spontaansuse vahel.
Aino Kallase päevikud erinevad suurel
määral Virginia Woolfi päevikuist. Woolf hoidus
hoolega mainimast peaaegu kõike, mis puu
dutas tema isiklikku elu, Aino Kallase jaoks
toimis päevik aga paigana, mis võimaldas tal

lahti mõelda ja lauseteks vormida intensiivselt
tajutud muljeid, tundeid ja igapäevaelu olulise
maid ja triviaalsemaid sündmusi. Woolfi päevik
annab tunnistust tema arengust modernistlikuks
kirjanikuks ja seda samavõrd stiili ja vormi kui
sisu osas; Aino Kallase päeviku stiil erineb aga
oluliselt tema loomingust ja esiplaanile tõuseb
isiklikku elu puudutav sisu. Kuigi kirjutamist
puudutavad sissekanded võtavad Kallase päe
vikus enda alla ehk mahuliselt väiksema osa
kui Woolfi omas, joonistub nende põhjal selgelt
välja kirjanikukutse roll Aino Kallase elus, millel
õn oluline osa päevikulehekülgedel formulee
ritud enesemääratluses. Kai Laitinen toob oma
monumentaalses Aino Kallase elu ja loomingut
puudutavas koguteoses välja kaks juhtmotiivi,
mis tema arvates “helisevad läbi kõigi päevi
kute, algusest lõpuni: kunstilise loomistahte tin
gimatu imperatiiv ning vaibumatu elujanu, jõu
liste elamuste vajadus” (Laitinen, 1997, 569).
Aino Kallas õn ise päeviku pidamise vajalikkust
põhjendanud järgneval viisil: “Päevaraamatule
omane lakkamatu enesevaatlus ja arvepidamine,
vähimagi hingeliigutuse ja juhtumi nentimine
ning vahetu kirjapanek kuulusid täiesti loomu
likult ja püsivalt mu põhilisemasse olemusse”
(Kallas, 1994,5-6).
Virginia Woolfi päevikuis ei tõuse eriti
tugevalt esile rahvusliku ja kultuurilise identi
teediga seotud küsimused, Aino Kallase päevi
kuis omandab see pidevate sisemiste vastuolude
ülemärkimise kaudu olulise tähenduse. Aastal
1899, olles vastanud jaatavalt Oskar Kallase abi
eluettepanekule, teeb Aino Kallas (Krohn) oma
päevikusse järgneva sissekande: “Aino Krohn
peab maailmast kaduma. Aino Suonio4 selle
asemel — kui Jumal tahab -jääb alles. Ja see asja
olu, et üha edaspidigi võin kirjutada soome keeles
ja sellel kombel olla midagi oma endiselegi kodu
maale, oma sünnimaale, see teeb rahvuse vahe
tuse mulle palju kergemaks” (Kallas, 1994,160).
Abielu välismaalasega ja kodumaalt lahku
mine oli Aino Kallase elus määrava tähtsusega
otsus, mille järelmõjusid ta vaevalt tollal täiel
määral hoomata suutis. Eelpool toodud sisse

kandes õn kirjutamist vaadeldud kultuurilise ja
rahvusliku identiteedi säilitamise viisina. Hiljem
sai kirjutamisest vahend, mille abil Aino Kallas
Eesti elu ja kultuuriga kohanes ning sellesse sise
nes. Heaks näiteks sellest õn erinevaid Saaremaa
perekondi käsitlevad sissekanded, mida kirjanik
hiljem ilukirjandusliku loomingu alusmaterja
lina kasutas. Hilisemais päevikusissekandeis õn
sagedaseks teemaks pinged Aino Kallase kui
kirjaniku ning eesti ja soome kultuuriruumide
vahel. 24. juuni sissekandes aastast 1929 õn
tajuda kurbust selle üle, et eesti ja soome kir
janduskriitikud teda omaks tunnistada ei taha.
' Aino Kallase reaktsioon õn järgnev: “Kolmel
maal õn minu kodu olnud - ja ma ei kuulu
: ühelegi neist. Mu tuhk tuleb viia laevaga keset
Soome lahte ja seal tuulte hooleks jätta. Ma
kuulun maailmale” (Kallas, 1996,145). Õn selge,
et antud kontekstis võib “maailmale kuulumist”
tõlgendada enam kodumaatuse tunnetamise kui
kosmopoliitse maailmavaate propageerimisena.
Eelpooltoodud lõik loob huvitava paralleeli Vir
ginia Woolfi esseega Kolm gini, milles sisalduvad
järgnevad read: “Minul kui naisel pole kodu
maad. Mina kui naine ei tahagi kodumaad. Mina
kui naine kuulun maailmale.” (Woolf, 1938,
109). Woolfi argument ei lähtu otseselt tema
staatusest kirjanikuna, vaid naise positsioonist
üldiselt. Erinevalt Kallasest, kes õn kodumaast
justkui ilma jäetud temast sõltumatute asja
olude tõttu, kahtleb Woolf, kas tema identiteedis
olekski kohta kodumaale, mis “suurema osa oma
ajaloost [naist] kui orja õn kohelnud.”(Woolf,
1938,108).
Rahvusliku identiteediga seonduv ei puudu
kä järgnevas sissekandes (4. juuli 1929), kus
Aino Kallas kujundlikult loomeprotsessi kirjel
dada püüab: “Kunstiteose sünd õn nagu koore
loksutamine võiks tühjas šampanjapudelis, nii
nagu ma Syrjä veranda trepil nii tihti tegin. Sagu,
sagu, siis keerlevad sõmerad, mis saavad suure
maks, ühinevad tükikesteks ja lõpuks õn paks või
valmis. Aga oh seda liigutamist ja loksutamist!”
(Kallas, 1996,146).
Sissekanne, mis sisaldub Aino Kallase päeva

raamatute viimases osas, viib ajas tagasi idüllilise
Syrja suvemajas veedetud aja juurde, kus kirja
nik veetis oma noorusaja suved. Pean äärmiselt
huvitavaks asjaolu, et Kallas kasutab loomeprot
sessi kirjeldamiseks metafoorina majapidamis
tööd. Samas näib olevat tegemist pigem naudi
tava mängulist laadi töö kui rutiinse ja vaeva
rikka üleandega. Töö kirjeldamisel õn tajutav
koduigatsusest ja minevikuihalusest kantud
nostalgiline alatoon. Eelpool toodud lõik õn
hästi võrreldav Woolfi loomeprotsessi kirjeldus
tega, mis keskendusid teadvusele ja mitmus
likule minale. Woolf kirjeldas loomeprotsessi
kui voolu, mis kätkes endas nii loojat kui tule
must, Kallas aga alustab vedelas olekus vormi
tust ainest, püüeldes tiheduse ja kindla vormi
poole.
Omaette teema Aino Kallase päevikus moo
dustavad sissekanded, mis käsitlevad tema posit
siooni naise ja kirjanikuna oma aja ühiskonnas.
Teadlikkusest oma paiknemisest justkui välja
pool normi annab tunnistust järgnev sissekanne
(10. november 1902): “Kui paljudele naistele õn
sellest küllalt, et nad sünnitavad lapsi ja kasvata
vad nad üles - miks ei jätku sellest minule? Miks
õn minul see kaugelepürgiv, mõõtmatu igat
sus?” (Kallas, 1994,231). Kirjanikukutsumuse ja
kunstilise eneserealiseerimise teemaga õn tihe
dalt seotud kä intensiivsete elamuste vajadus
suhetes teiste inimestega. Päevikulehekülgedelt
jääb mulje, et Aino Kallase elus sõlmusid loo
mingulist energiat pakkuvat laadi suhted pigem
meeste kui naistega. Oma päevaraamatu esime
ses köites mõtiskleb Aino Kallas eesti keelt ainult
köögis taluvate balti naiste “ahtakese ja kitsa
mõttepiiri” (Kallas, 1994,215) üle. Ainsad eest
lased, kellega Aino Kallas tunneb endal olevat
vaimset sidet ja sarnaseid rahvuslikke aateid,
õn eranditult mehed, eriti Juhan Luiga ja Jaan
Tõnisson. Suhe Juhan Luigaga näib aga ületavat
vaimse sideme piiri, kuivõrd mitmed arvukaist
päevaraamatus sisalduvaist kire ja armastuse
teemalistest arutlustest näivad lähtuvat just sel
lest suhtest, hiljem kä suhetest Eino Leino ja Jan
Rosenthaliga. Arutlusist joonistub välja sisemine

konflikt kire ja armastuse ning abielu ja emadu
sega seotud ühiskondlike normide vahel. Oma
abikaasast Oskar Kallasest kirjutab Aino Kallas
suure soojusega, samas jääb mitmest sissekan
dest mulje, et vaatamata Oskar Kallase pühen
dumusele oma naisele jääb aegajalt vajaka hinge
sugulusest, samuti ei näi Aino Kallas nende koos
elust alati loometööks vajalikku inspiratsiooni
leidvat. Arvukad sissekanded annavad tunnis
tust sellest, et igapäevaelu tegemiste rägastikus
kirjaniku loometahtele vahel pikki perioode
väljundit ei leidunud. Tajutav õn pere käest
kirjamiseks “näpatud” tundide olulisus: “Kir
jutasin eile suure rõõmuga. Rõõm, et viimaks
ometi võisin midagi luua, oli nii suur, et seda
ei häirinud miski, ei mu argielu paljud väikesed
meelehärmid ega pahandused, isegi mitte eh
matuse õhkkond. Kui kirjutan, siis elan” (Kallas,
1993, 7).
Virginia Woolfi päevik sisaldab mitut näidet
emaduse metafoorsest kasutamisest kirjandus
liku loomingu tähistamiseks, Aino Kalda päeva
raamat aga sisaldab ülimalt dramaatilist epi
soodi, milles konfliktsetena ristuvad emadus
selle sõna otseses ja ülekantud tähenduses. Mai
nitud episood käsitleb Aino ja Oskar Kallase nel
janda lapse sündi. Laps sündis tugevate füüsi
liste ning ilmselt kä vaimsete puuetega ning
suri viiepäevasena. Aino Kallas, kes raseduse ajal
oli ametis romaani kirjutamisega, reageerib toi
munule järgmisel viisil: “Mu esimene mõte selle
õnnetuse õhkkonnas, mis mu ümber tihenes oli, et
ma ise olin selles süüdlane, sest ma tahtsin samal
ajal kanda kahte last. Sellepärast, et mu vaimne
laps neelas kõik mu ajujõu, sündis teine idioodiks
taunitud vesipeana, väikese vigase sandikesena”
(10. juuli 1906) (Kallas, 1994, 267).
Vigase lapse sündi ja surma käsitlevate sisse
kannete toon õn raske ja lugejat kohati lausa
pisarateni liigutav. Autor pöördub mitmel korral
tagasi romaani kallal töötamise kui õnnetuse või
maliku põhjuse juurde. Samas õn tähelepanu
vääriv, et kuigi autor päevikulehekülgedel endale
ränga süüdistuse esitab, ei tule hetkekski kõne
alla loometööst loobumine. Eelpool toodud kat-

kendiski kirjeldatakse romaani võrdlemisi posi
tiivsel viisil, last aga tajutava võõristusega. Vastu
olud lõigu sisulise ja väljendusliku külje vahel
võivad viidata potentsiaalse lugeja tajumisele
päeviku kirjutamise ajal ja sellest tulenevale
püüdele kinni pidada teatud ühiskondlikest nor
midest.
Aino Kallase ja Virginia Woolfi päevikud eri
nevad teineteisest nii sisu kui vormi poolest,
sellele vaatamata teeb kumbki omal viisil taju
tavaks pinnase, millest õn võrsunud mõlema
kirjaniku kirjandusteosed. Kuigi avaldamine
muudab mõlemal juhul päevaraamatud nii
normeeritavaks (normile alluvaks) kui nor
meerivaks (normi sisaldavaks), õn selgelt taju
tav, et päevik toimis mõlema naiskirjaniku
jaoks põrkuva mitmehäälsuse ning paindliku ja
mitmusliku enesemääratluse paigana. Virginia
Woolfi päevik ringleb vabalt igapäevaste tege
miste põgusa mainimise ja vormiliselt viimist
letud, kuid sisuliselt katkendlikuma sisuga lõi
kude vahel, milles õn aimata ilukirjanduslikke
taotlusi. Aino Kallase päevik keskendub konf
liktile ema- ja abikaasarolli ning intensiivsete
emotsionaalsete ja intellektuaalsete vajadustega
kirjanikurolli vahel. Kuigi viise, kuidas Virginia
Woolf ja Aino Kallas end oma päevikus kirja
nikena määratlevad, oleks ehk võimalik enamgi
kategoriseerida, võib järeldustega liialdamine
päevikuist eksliku mulje jätta: välistab ju päevik
juba sisemise žanridünaamika tõttu igasuguse
lõplikkuse.

Kirjandus
Abbot, Porter H. (1984).Diary Fiction: Writingas Action.
Cornell University Press, Ithaca.
Abbot, Porter H. (1996). Old Virginia and the Night
Writer: The Origins of Woolfs Narrative Meander. In
Bunkers, S., Huff, C. (eds.), Inscribing the Daily: Critical
Essays õn Womens Diaries. University of Massachusetts
Press, Amherst: 236-251.
Beauvoir, Simone de (1949/1997). Teine sugupool. Vaga
bund, Tallinn.
Bloom, Lynn (1996). “Writing for myself and Strangers”:
Private Diaries as Public Documents.” In Bunkers, S.,
Huff, C. (eds.) (1996): 23-37.
Chodorow, Nancy (1978). The Reproduction ofMothering.
University of California, Berkeley.
Culley, Märgo (1998). Introduction to A Day at a
Time: Diary Literature of American Women, from
1764 to 1985. In Smith, S., Watson, J. (eds.), Women,
Autobiography, Theory: A Reader. University of Wiscon
sin Press, Madison: 217-221.
Hogan, Rebecca (1986). Diarists õn Diaries. a/b: Auto/
Biography Studies 2, (2): 9-14.
Kallas, Aino (1993). Hingesild. Päevaraamat aastaist
1916-1921. Eesti Raamat, Tallinn.
Kallas, Aino (1994). Pärjapunuja. Päevaraamat aastaist
189-1906. Eesti Raamat, Tallinn.
Kallas, Aino (1996). Pööripäevad. Päevaraamat aastaist
1927-1931. Eesti Raamat, Tallinn.
Kurvet-Käosaar, Leena (1999). Stuck with Language:
Metafictional Features in Margaret Atwoods Short Story
‘Giving Birth”’. In Rein, E. (ed.), Essays õn Canadian
Literature and Society. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu:
22-34.
Laitinen, Kai (1997). Aino Kallas. Sinisukk, Tallinn.

Märkused

Moffat, Mary Jane; Painter, Charlotte (1974). Revelations:
Diaries of Women. Vintage, New York.

1 Siin ja edaspidi autori tõlked.
2 Olen seda teemat põhjalikumalt käsitlenud artiklis
“Stude with Language: Metafictional Features in
Margaret Atwood’s Short Story ‘Giving Birth’” (1999,
22-34).
3 Enamtuntud käsitlustest võiks mainida S. de Beauvoiri
1997. aastal eesti keeles ilmunud teost Teine Sugupool
(1949) või Nancy Chodorow teost Reproduction of
Mothering (1978).
4 Aino Kallase kirjanikunimi neiupõlves.

Nussbaum, Felicity (1988). Toward Conceptualizing a
Diary. In Olney, J. (ed.), Studies in Autobiography. Oxford
University Press, Oxford: 128-140.
Simons, Judy (1990). Diaries and Journals of Literary
Women from Fanny Burney to Virginia Woolf. Macmillan:
Basingstoke.
Woolf, Virginia (1978). A Writers Diary. Grafton,
London.

Neiu hundiks.
Libahundimuistendi
„Teine puhkajatest
murrab looma“
analüüs*
Merili Metsvahi

* Käesolev artikkel õn valminud grantiprojekti ETF
4450 raames.

"V "Tn mõnigi kord ajendavad viljakaid
I
I mõttekäike teistest kultuuridest pärit
-1- ^1 inimeste küsimused, mis sunnivad lähe
nema mingile teemale teise nurga alt, kui me seda
tegema oleme harjunud, ning panevad mõtlema
asjade üle, mis tunduvad meile iseenesestmõiste
tavatena.
Kui esinesin Saksamaal nõidusuurijate semi
naril ettekandega libahundist, äratas kuulajate
tähelepanu see, et eesti rahvausundi järgi võisid
libahundiks käia kä naised. Sakslaste ja hol
landlaste jaoks seostub mõiste libahunt tingi
mata mehega, kes õn võimeline ennast hundiks
muutma. Sõna werewo//(vrdl. Id. vir) etümoloo
giliselt lahateski selgub, et selle esimene pool õn
tähistanud meest (Green, 1997,840). Tänapäeva
haritud eestlasel seevastu seostub libahundi
mõiste tavaliselt eelkõige hundistumisvõimelise
naisega. Raske õn ammendavalt vastata küsi
musele, kuidas sellised vastandlikud stereotüü
bid aja jooksul välja õn kujunenud, ning käes
olev artikkel sellele ei pretendeerigi. Küll õn
aga mu taotluseks osutada mõningatele eesti
stereotüübi teket mõjutanud asjaoludele ning
analüüsida lähemalt ühte muistenditüüpi, mille
hundistuv tegelane õn eesti traditsioonis nais-,
kuid saksa traditsioonis meessoost.
Kõige vahetumat osa tänapäeva eestlase liba
hundi stereotüübi tekkes õn etendanud ilu
kirjandus, eriti August Kitzbergi draama Liba
hunt, mis õn kuulunud iga koolilapse kohus
tusliku lugemisvara hulka. Nii Kitzbergi Liba
hundis kui kä Aino Kallase Hundimõrsjas, mis
pole küll olnud kooliprogrammi osa, õn liba
hundiks peetav või käiv peategelane naissoost.
August Gailiti novell Libahunt, milles naised ja
mehed ühtviisi hundiks käivad, õn stereotüüpse
ettekujutuse tekkes vähem kaasa rääkinud, ent
annab samuti tunnistust sellest, et eesti kõrg
kultuur õn libahundi kujundi omaks võtnud.
Neis teostes õn libahundist tegelased vabaduseiha
kehastajad, kes häirivad oluliselt ümbritseva pat
riarhaalse ühiskonna (Rojola, 1994) või orjamentaliteediga kogukonna (Alttoa, 1960, 367-406)
stabiilset elu. Ehkki kirjanike teemaarendusi õn

suunanud pigem läbitud „seitsmesaja-aastase
orjapõlve“ mõtestamine ning muu Eesti
ajaloolis-sotsiaalse situatsiooniga seonduv, kui
libahundiga rahvausundis haakuvate mõtteseoste täpne järgimine, pärineb libahundi kujund
ise rahvaluulest. Sellele rahvapärasele usundilisele
pildile, mis kajastub 19.-20. saj. kogutud arhiivi
materjalis, õn eesti libahundiusu tunnetajana kol
mest kirjanikust kõige lähedasem Kitzberg, ilm
selt tänu sellele, et ta õn kä ise kogunud libahundi
ainelist rahvaluulet (Alttoa, 1960,119).
Eesti Rahvaluule Arhiivis (ERA-s) säilitata
vate ligi 1400 libahundi-teemalise rahvaluuleteksti ja elava rahvausu vaheline seos ei ole
muidugi ühene. Kuigi valdav osa tekstidest õn
muistendid - s.t. nad kuuluvad rahvaluuležanri,
mis kajastab rahvausku kõige vahetumalt - õn
nende seas ometi kä terve hulk lugusid, mis olid
nende üleskirjutamise ajaks siirdunud meele
lahutuslike juttude kategooriasse. Kuid needki
libahundilood, mida nende jutustajad tõsiselt ei
võtnud, vaid pigem nende narratiivse väärtuse
pärast edasi rääkisid, õn säilitanud pika elueaga
motiive, mille põhjal õn võimalik teha oletusi
varasema libahundiusu kohta. Õn selge, et
19. ja 20. sajandiks oli libahundiusu kõrgaeg
möödas. Oskar Loorits paigutab libahundiusu
kõrgperioodi Eestis 16.-17. sajandisse (Loorits,
1949,311), kuna sellest ajast õn säilinud mitmeid
dokumente, mille põhjal seda võib järeldada. Esi
teks õn mitmed 16. sajandi ajaloo- ja reisiraa
matute autorid (nagu Olaus Magnus ja Caspar
Peucer) jaganud oma teostes teavet Eesti- ja Liivi
maa libahuntide kohta, teiseks annavad elavast
libahundiusust tunnistust 17. sajandil Eesti- ja
Liivimaal toimunud nõiaprotsesside säilinud pro
tokollid (Metsvahi, 2000; Metsvahi, 2001b). Kuigi
need allikad pakuvad väärtuslikku lisainformat
siooni 19. saj. teisel poolel ja 20. saj. vältel kogu
tud Eesti Rahvaluule Arhiivi tekstides leiduvale, ei
peatu ma siinkohal sel teemal pikemalt, vaid piir
dun sellega, et esitan andmed libahuntide soolise
jaotuse kohta Eesti- ja Liivimaa nõiaprotsesside
materjalides ning võrdlen neid eesti libahuntide
soolise jaotusega eesti muistendites.

Kui näiteks hollandi nõiakohtuprotsessidel
esitati libahundisüüdistusi eranditult meestele,
siis Eesti ala nõiaprotsesside säilinud materja
lides, mis pärinevad 17. sajandist, leidub liba
hundisüüdistusi 18 naisele ja 13 mehele (Madar,
1987, 138). Eesti muistendite kohta õn raske
öelda, kas neis esineb rohkem mees- või naislibahunte. Rahvajuttudes, milles õn räägitud
konkreetsest hundistujast1 (nagu Muhu Madli
Muhust või Varg-Jaak Vormsist), käivad nii
mehed kui naised hundiks. Kui õn tegemist
(nii hundikskäija kui kä hundikspandu kohta
käivate) tüübikindlate muistenditega, millele
õn antud number kas rahvusvahelises (AT),
eesti (Aa) või Kivi rahvajutukataloogis (Loorits,
1926), õn libahundi sugu tüübiti fikseeritud
ning kummastki soost tegelasega tüüpe esineb
võrdselt palju. Kõige suurema variantide arvuga
tüüp «Kaupmees libahundiks1' (Aa S 74)2 kal
lutab muistendite koguhulga meeslibahundi
kohta käivate muistendite kasuks, kui aga arves
tada tüüpide hulga järgi, võttes vaatluse alla
kä kitsama levikuga ja väiksemad tüübid, mis
pole rahvajutukataloogides eraldi tüübinumbrit
saanud (nagu «Mõrsja hundiks11 ja «Hunt lau
päeva õhtul saunas sünnitamas11), kaldub kaalu
kauss naislibahuntide poole.
Seega ilmneb, et ilukirjanduse põhjal tekki
nud stereotüüp ei kattu eesti rahvausundi kuju
telmaga, mille järgi võib hundiks käia nii mees
kui kä naine. Teisalt aga leidub eesti traditsioo
nis muistendeid, milles kujutatud soospetsiifilised tegevused (nagu sünnitamine ja lapse ime
tamine) võimaldavad libahundi rolli täita ainult
naistegelasel. Jääb isegi mulje, et eesti pärimus
õn seda tüüpi muistendite poolest mistahes muu
rahva pärimusest rikkam. Näiteks võimaldab
Eestis populaarsuselt teine (ERA-s fikseeritud
70-80 varianti) muistenditüüp «Last imetava
libahundi nahk kivile11 (Aa 408* = AT 409) kind
lasti feministlikku lähenemisviisi. Kuid kuna üks
teguritest, mis mind ajendas käesolevat artiklit
kirjutama, oli imestus selle üle, et sakslastel ja
eestlastel õn niivõrd erinev ettekujutus liba
hundi soo kohta, otsustasin lähema vaatluse alla

võtta hoopis sellise muistendi, mis esineb nii
saksa kui kä eesti traditsioonis,3 seostudes kum
maski erinevast soost libahundiga.
Siinkohal jääb kõrvale küsimus sellest, kui
võrd saab üldse võrrelda eesti libahunti ja saksa
WerwolfX kui kaasata uurimisse kogu kättesaa
dav allikmaterjal vastavate rahvausundi olen
dite kohta. Looritsa oletust, et eesti libahundi
kujutelm õn laenatud saksa rahvausust (Loorits,
1949, 311), ei saa lugeda paikapidavaks kogu
eesti libahundiainese kohta. Muistendite luge
misel tekkiva üldmulje põhjal õn meie rahvajut
tudel palju rohkem paralleele balti ja slaavi rah
vaste rahvajuttude kui germaani rahvaste oma
dega. Aga vaatamata kõigele sellele pole muistenditüübi „Teine puhkajatest murrab looma“
(Loorits, 1926,64) puhul kahtlust, et seda leidub
nii eesti kui saksa materjalis - järelikult erutas
muistendis kõne all olev teema paar sajandit
tagasi nii eestlaste kui kä sakslaste meeli. Ei
levi ju ükski muistend lihtsalt niisama, ilma
et tal oleks täita funktsioon kogukonnasiseses
kommunikatsioonis, olgu selleks funktsiooniks
siis hirmude kanaliseerimine, soovide ja ihade
väljendamine vm.
Järgnevalt asun analüüsima eesti ja liivi tra
ditsioonis esinevat muistendit, mida õn tavaks
nimetada tüübinimetusega „Teine puhkajatest
murrab looma“. Kui saksa pärimuses seostub
samasüžeeline lugu loomi karjatava sulase ja
karjusega või heina niitvate sulastega, siis eesti ja
liivi pärimuses õn tegemist enamasti kahe teed
käiva tüdrukuga, kes lähevad kas mõisasse teotööle või kirikusse. Muistendi lahkamisel liigun
algusest lõpupoole, osutades episoodide juures
neis sisalduvatele olulistele momentidele, mille
tähenduse püüan avada, asetades need laiemasse
konteksti, mis vaatluse all oleva muistendiga
otseselt seostuda ei pruugigi. Analüüsi põhi- ja
lõppeesmärgiks pean siiski muistendi kui ter
viku tähenduse jälile jõudmist. Alustada tuleb
aga muidugi kõige olulisemast - muistendivariantidest endist. Toon ära kolm teksti: esi
mene neist õn üsna tüüpiline ja kogutud Saare
maalt Kaarmast, teine - mõnevõrra ebatüüpili-

sema alguse ja täiesti mittetraditsioonilise lõpu
lausega - pärineb Hallistest ja kolmas LääneLiivimaalt Ira külast. Järgnevas analüüsis arves
tan mitte ainult nende kolme tekstiga, vaid kä
kõigi teiste teadaolevate sama muistenditüübi
eesti ja liivi variantidega.
Kord läinud kaks tüdrukut kirikusse ja tee
ääres söönud üks hobune oma varsaga. Teine
ütelnud: “Näe kui kena varss siin õn!” Selle peale
ütelnud: “Istume vähe jalgu puhkama!” Teine
läinud metsa ja seltsiline näinud, kudas hunt
selle ilusa varsa maha murdnud ja ühe reie
ära kiskunud ja jälle metsa läinud. Selle järele
tulnud tema seltsiline metsast ära, suur lihatükk
käes. Ta pakkunud kä temale, teine aga hakanud
häbendma ja ütelnud: “Ilusa varsa sa murdsid
maha ja nüüd sööd sa tema liha kä toorelt ära.”
Selle pääle löönud sööja teisele liha tükiga vastu
palet: "Katsu kas õn toores!” ütelnud ja põleta
nud teise palge (...?) ära. Nüüd saanud teine aru,
et see tuline palav, nii kui katlast võetud olnud.
Peale selle jutustanud sööja temale: Nii pea kui
koduhunt oma hambad ühe looma külge paneb,
keda tema tahab ära murda, olla see kui keede
tud ja ei olla sugugi enam toores.
(H, Jõgever 1, 31/2 (105) < Kaarma - J.
Jõgever 1888)
Ükskord istusivad kaks talu tüdrukut heina
küüni ees, mis heinu täis oli aetud. Tühja kõhuga
ja väsinud heitsivad nad heinte pääle magama,
aga uni ei tulnud neile nälja pärast mitte pääle.
Sääl jooksis üks noor vars neist mööda, kus
juures teine tüdruk märkas, et tema seltsiline
ennast vagusi ülesse ajas ja varsa taga vaatas. Ta
tegi enese nüid magama, aga nägi ommeti, et
teine omad riided ümber pööris, siis hundiks sai
ja varsa kallale jooksis. Ta murdis varsa maha,
sõi suurema jao ära ja tõi veel ühe kintsu heina
küüni. Kui ta nüüd enese oli ümber muutnud,
siis tegi teine, nagu oleks ta õiete raskest unest
ülesse ärganud ja küsis, mis liha see olla ja kust
see tulla. “Kas sa ei taha seda mitte süüa?” ütles
teine tüdruk. “Ei taha!” sest kuidas võib nii
sugust toorest ja verist liha süüa?” ütles teine

tüdruk. - “Kas sa arvad, et see toores õn?” küsis
nõid ja lõi selle kintsuga teisele vastu nägu, et
ta pale selle liha palavusest üsna punaseks läks.
Ommeti ei söönud ta mitte seda liha ja andis
pärast seda ülesse, mis järele see hundi tüdruk
Siberisse saadeti.
(HII42,384/5 (41) < Halliste - J. Jung 1893)
Kord kaks neidu läind mõisateole ja heit
nud teel magama. Teine neist tõusnud salaja
üles, heitnud juurika man kolm korda üle pää
kukerpalli ja muutund libahundiks, murdnud
säälsamas sööva varsa, pistnud kintsu kotti ja
tulnud, ajand oma kaaslase üles, kes valvand
kõike seda salaja päält. Nad hakand sööma.
Jagand oma leiba, libahunt pakkund lihagi ja
küsind, kui hästi see maitseb kah. - Kaaslane
vastand, olevat toores. Kohe libahunt virutand
kintsuga kaaslasel üle kõrva ja kõrvetand sel
põse, küsind veel ise: “Kas nüüd oli kä tuline?”
- Teine pole tohtind midagi öelda ja pidand
elama temaga koos tööl kogu nädala.
(Loorits, 1998,170.)

Neiu teel
Suuremas osas muistenditüübi variantidest
algab lugu teelkäimise motiiviga, kusjuures
tähendusrikas õn see, et teekäijad ei ole ei mehed
ega abielunaised, vaid abiellumata tüdrukud.
Kuigi ma tähistan käesolevas artiklis sõnaga
„naine“ naissoost inimest üldiselt, oli eesti talu
pojaühiskonnas vähemalt niisama oluline kui
vahetegemine meeste ja naiste vahel, ühelt poolt
abielunaiste ja -meeste ning teiselt poolt valla
liste ja lastetute eristamine. See, mida Soome
etnoloog Jan Löfström õn väitnud Ida-Soome
perede kohta, peab paika kä eesti talupojaühis
konna puhul: peresiseses hierarhias oli kõige
kõrgem positsioon peremehel, talle järgnesid
teised abielus mehed ja abielus naised, neist alla
poole jäid vallalised mehed ja vallalised naised
ning kõige madalama staatusega olid lapsed
(Löfström, 1999, 163). Staatusemuutust mar

keerisid pulmad - siirderiitus, mis oli pöörde
punktiks iga naisterahva jaoks, ent mängis olu
list rolli kä terve kogukonna elus. Seni, kui naine
ei olnud seda riitust läbi teinud, oli tal ohtlik
liikuda ringi väljaspool kodusfääri. Väljaspool
kodu liikuvale tüdrukule võidi teha seksuaalne
väljakutse, mis kujutas endast ohtu tema moraa
lile (Nenola, 1986,114). Patriarhaalset maailma
pilti vahendavate rahvalaulude järgi saab tüdru
kut kosida ainult kodus isa-ema juures, mitte
aga teel, heinamaal või metsas.
Siinkohal teen väikese kõrvalepõikena juttu
Sherry Ortneri teooriast naistesse suhtumise
erinevuste kohta eri ühiskondades. Igas kul
tuuris õn naist peetud kas ohtlikuks või ohus
tatud situatsioonis olevaks. Ortner õn seosta
nud „ohtliku naise“ riiklike institutsioonide eel
sete ühiskondadega ning ohusoleva naise enne
kõike varajase riikluse tekkega ühiskondadega.
Ortneri järgi allutati naised alles riikide loomise
ajal ja järel esimest korda otsesele ja süsteem
sele meeste kontrollile. Koos riiklike institut
sioonide tekkega hakkas levima kujutelm, et
mehed õn vastutavad „oma“ naiste käitumise
eest ning naised õn ohus ja vajavad meeste kait
set. Samal ajal hakati esimest korda idealisee
rima naise emadust, naise seksuaalsuse ja vilja
kuse aspekt seevastu kaotas oma senise tähen
duse (Ortner, 1996,49-51).
Kui lähtuda skaalast, mille ühes otsas õn
küttide-korilaste ühiskonnad, milles naisi kar
detakse, ja teises arenenud neitsikultusega Vahe
meremaade kultuurid, siis jääb eesti ja soome
talupojaühiskond sel skaalal kuhugi keskele, kal
dudes pigem esimese pooluse suunas. Seda ole
tust toetab esiteks fakt, et kuigi tööjaotus naiste
ja meeste vahel oli kindlalt paika pandud (Palli,
1998,400), oldi selle rakendamises siiski paind
likud: naine võis vajaduse korral teha kä meeste
töid ja mees naiste omi, ainuke töö, mida mees
mingil juhul teha ei tohtinud, oli karjaga tege
lemine (Apo, 1999, 16). Teiseks asjaoluks, mis
räägib ohtliku naisekäsituse säilimise kasuks siinkohal räägin ennekõike soome ja karjala
rahvakultuurist, sest neid õn soouurimuslikust

vaatepunktist viimasel ajal päris põhjalikult
uuritud - oli naise suguelundite tugev rõhu
tamine müütilis-maagilises mõtlemises (Apo,
1998, 83). Nimelt usuti, et naise suguelundeis
peitub suur vägi, mida saab kasutada nii posi
tiivseteks kui kä negatiivseteks eesmärkideks.
Soomes ja Karjalas oli levinud komme, et kui
kari esimest korda välja läks, seisis naine, jalad
laiali, väljaminevate lehmade kohal, et kaitsta
lehmi ohtlike jõudude eest. Ööl enne seda maa
gilist toimingut pidi naine hoiduma suguühtest
(Tarkka, 1998, 121-122). Karjalast õn fiksee
ritud rahvalaule, milles tõmmatakse paralleel
naise üsa ja karja vahele: mõlemad moodus
tavad kogukonna sisemuse, mida tuleb väljast
poolt ähvardavate jõudude (karja puhul mets
loomade) sissetungi eest kaitsta (Tarkka, 1998,
123). Samas leidub Soomest j a Karj alast 19. saj an dil ja 20. sajandi algul üles kirjutatud mitmesaja
seksuaalteemalise regilaulu ja raviloitsu hulgas
kä meeste seksuaalfantaasiaid, milles seksuaal
vahekorda õn kujutatud kui lahingut, millest
naise suguelund väljub võitjana (Apo, 1999,11)
või milles naise suguelundite päritolu seosta
takse hundi koonu, karu käppade ja rebase kee
lega, seega inimliku ning loomalik-loodusliku
elemendi ühinemisega (Apo, 1998, 76). Põhju
seks, miks eesti arhiivimaterjalist pole sellistele
lauludele paralleele leitud, võib olla see, et eesti
rahvaluulekogujad ei saanud vastavale pärimu
sele ligi. Veel tõenäolisemaks aga pean võimalust,
et (vähemalt rahvaluule kogumisajal) selliseid
laule olemas ei olnudki ja seksuaalteemad leid
sid väljenduse teiste rahvaluuležanride kaudu.

Mets ja transformatsioon
Kuigi vaadeldavas muistendis ei ole metsa
iga kord nimetatud, otsustasin sellest siiski juttu
teha. Esiteks sellepärast, et mingil määral õn
Eesti oludes koduväline sfäär usundilise mõtle
mise seisukohast alati võrreldav metsaga. Teiseks
sellepärast, et libahundimuistendites üldiselt õn
mets ülisageli esinev tegevuspaik. „Muutus hun

diks, jooksis metsa“, „saanud hundiks, jooks
nud metsa“ jms. õn täiesti tavalised fraasid
väga erinevates libahundimuistendites. Ilmselt
õn hundistatu või hundistunu metsajooksmine
otsekohe pärast hundiks muutumist libahundimuistendite kõige tüüpilisemaks motiiviks üle
üldse. Mets õn see sfäär, kus kõik õn teisiti kui
kodusfääris, metsas õn kõik „ümber pööratud“.
Metsa ära eksinu saab eesti rahvausu järgi eksi
tajast vabaneda, kui pöörab endal riided seljas
pahupidi või mütsi peas teistpidi. Samamoodi
toimib neiu eespool äratoodud Halliste muistendivariandis, milles riiete seljas ümberpööra
mise abil saavutatakse hundistumine. Teistes
sama muistenditüübi variantides toimub trans
formatsioon kas maas vähkremise (nn. puperdamise ehk lõkerdamise), ümber kivi käimise
ja nõiasõnade lugemise, üle noa hüppamise või
muude maagiliste toimingute abil, mis märgi
vad maailmade vahelise piiri ületamist. Vastavat
mõttelaadi väljendab hästi hundistumise kohta
mitmes muistendis kasutatav fraas «pöörnud
hundiks“ (nt. E 21113-21114 (4) < Hanila A. Reimann 1895), samuti annavad sellest aimu
tänapäevani kasutusel olevad väljendid «(keegi
õn) metsa poole“ ja «mine metsa!“
Metsasse suhtumine õn erinev: ühelt poolt
küttide-korilaste, teiselt poolt põlluharijate maa
ilmapildis. Kuigi Eesti alal õn põlluharimisega
juba kaua tegeldud, pole eesti rahvausundis
põlluharijate-karjakasvatajate suhtumine met
sasse siiski ainuvalitsev, vaid leidub kä mõnin
gaid ennemini küttide-korilaste maailmapilti
sobituvaid uskumusi, mille järgi metsa ja selle
elanikke peetakse pigem inimeste partneriteks,
mitte vaenlasteks. Nii leiame Eesti pärimusest
libahundi uskumuste kõrvalt hoopis teistsuguse
hundikäsituse - hundid kui Püha Jüri kutsikad,
kes ei murra loomi, kuna saavad söönuks
toidust, mida Jumal neile taevast alla viskab
(Loorits, 1949, 327-328). Loomade kaitsjaid õn
peetud inimkonna vanimateks jumalusteks üle
üldse (Paulson, 1964, 219), Püha Jüri nime
õn huntide peremees kandma hakanud ilmselt
eri ajastutest pärit uskumuste põimumise taga

järjel. Positiivse hundi kujutelma manab silme
ette kä 1937. a. Kihelkonna kihelkonnast Jaan
Armuse suust ülestähendatud uskumusteade:
„Vanad inimesed arvasid, et uss ja Unt peavad
olema: uss noolis sandid kasted ee ning undid
murdsid ned külmkingad ee.“ (ERA II 164,295
(20) < Kihelkonna - L. Köögardal 1937.) Kui
Olaus Magnus kirjutab oma 1555. a. ilmunud
teoses Historia de gentibus septentrionalibus, et
kuigi Soome lahe lõunakaldal õn väga palju
hunte, ei karda inimesed neist nii suurt kahju
sündivat, kui nad libahuntide tõttu kannatama
peavad (Hertz, 1862, 114), siis võibolla õn sel
legi rahvauskumuse taga metsakutsu pidamine
positiivseks olendiks ningpahasoovlikkuse seos
tamine ennekõike inimmaailmaga.
Sellest, et eesti talurahva jaoks oli mets aga
ennekõike võõras sfäär, annavad tunnistust näi
teks pruudi saatmise laulud, mis valmistavad
mõrsjat selleks totaalseks elumuutuseks ette ja
hoiatavad teda uue hõimu poolse võimaliku
vaenuliku kohtlemise eest. Näeme, et võõrasse
keskkonda sattumise sümboolika pärineb met
siku looduse sfäärist.
Kuule, Reeta, me sõsare, kaaske,
ärä su viiäs villa päälta,
ärä su saadetas saia päälta,
nüid su viiäs vee pääle,
viiäs suure soo pääle,
viiäs laia laane sisse.
Susi sääl sehen suurustelle,
karu päädä väänutelle
(Tampere, 1941,351)
Samalaadne võrdlus toimib edukalt kä
pulmasõimus teise (võõra) hõimu kohta tarvi
tatult.
Mis sa augud, all rants,
mis sa pureled, punane lits!
Sa olid täna ramba kallal,
vare taga varsa kallal,
su ambad alles verised ja
lõuad lihalahjused.
(Tampere, 1985,308)

Mehekodu õn pruudi seisukohast võrreldav
metsa ja sooga kui võõra sfääriga, ämm ja äi
aga metsaelanike karu ja hundiga. Peigmehegi
kohta kasutavad pulmalaulud ja rahvausund
sama sümboolikat (Tarkka, 1998,29): kä metsaelaniku hundi või karu nägemine unenägudes
ennustab kosilase tulekut.

Varsa murdmine
Üks olulisemaid episoode vaadeldavas muis
tendis õn see, kui väljaspool kodu - ohustatud
situatsioonis - viibiv tüdruk muutub aktiivseks
tegutsejaks: sulades ühte metsiku sfääriga,
muutub ta ühtäkki hoopis ise kodusfääri ohus
tavaks olendiks. Mida sümboliseerib see kodu
loomalt eluvõtmise akt? Õn ju eluvõtmine kõigis
kultuurides mehega seostatav tegu, samal ajal kui
naine täidab tüüpiliselt eluandja rolli (Rosaldo,
Atkinson, 1975, 62). Leidub koguni kultuure,
milles loomade tapmine õn ainuke tegevus, mis
õn naistele keelatud (Sanday, 1981,83).
Antropoloogid õn väitnud, et paljudes kul
tuurides seostatakse söömine ja seksuaalvahe
kord omavahel nii keelelisel kui kä rituaalide
tasandil. Yanomamo indiaanlased kasutavad
näiteks sama sõna nii söömise kui suguühtes
olemise kohta (Sanday, 1981, 48). Edmund
Leach õn näidanud, et paljudes kultuurides
õn viis, kuidas kategoriseeritakse loomi vas
tavalt söömiskõlblikkusele, sarnane sellega,
kuidas kategoriseeritakse inimesi seksuaalsuhe
test lähtuvalt. Järgnevalt esitan Leachi vastavad
jaotused, mis tema järgi peaks pidama paika
enamiku kultuuride puhul (Leach, 1973,43^4)
(vt. tabel lk. 45).
Vaadeldava muistenditüübi libahunt murrab
tavaliselt hobuse - looma, kes kuulub meie kul
tuuris Leachi jaotuse järgi esimesse kategoo
riasse. Kä 17. saj. nõiakohtumaterjalide põhjal
õn libahundiks käimises süüdistatud (kui nad
õn täpsustanud, mis loomi nad murdsid) tun
nistanud kõige enam, et nad õn murdnud hobu
seid (Metsvahi, 2000,18-19). Lisaks muistendile

1. õed-vennad (seksuaalvahekord pole lubatud)
2. samasse hõimu kuuluvad isikud, kes ei ole väga
lähedased sugulased, abielu nendega ei ole
võimalik, aga abielueelsed seksuaalsuhted õn
teatud määral lubatud
3. naabrid ja sõbrad, kes ei kuulu oma hõimu,
abielupartner valitakse sellest kategooriast
4. kaugel elavad võõrad, kelle olemasolust tea
takse, aga kellega pole võimalikud mitte
mingisugused sotsiaalsed suhted

1. koduloomad: kassid-koerad (ei sööda)
2. koduloomad, keda küll süüakse, aga
kehtivad teatud piirangud (süüakse
kohitsetult vms)

„Teine puhkajatest murrab looma“ esineb teis
teski libahundimuistendites hundistunu saagiks
langevate loomade hulgas neid, keda peetakse
söögiks kõlbmatuteks meie- ja nendevahelise
piisava distantsi puudumise tõttu. Muistenditüübis „Värske liha alati laual“ õn juttu perenai
sest, kes käib hundiks ja keedab iga päev lihasuppi. Kuna sulasele tundub kahtlane, et iga
päev liha majas õn, kuigi loomi kunagi ei tapeta,
hakkab ta perenaise järel luurama ja jõuab nii
viisi saladuse jälile: perenaine käib hundiks,
murrab koeri ja keedab koerasuppi (nt. ERA II3,
38(3) < Saarde -Ed. Kase 1928).Mitmes„Värske
liha alati laual“ (Aa S 76) tüüpi muistendis õn
öeldud, et perenaine käib loomavargil püha
päeval. Sedasama motiivi kohtame kä konkreet
sete hundikskäijate kohta käivates muistendi
tes. Ühe folklooriüleskirjutuse järgi olevat liba
hunt Noti-Jüri öelnud: "Kass õn keige kangem
murda, kratsib rinnad katti, obune õn kergem
murda.” (ERA II 158, 161/2 (2) < Jämaja - A.
Ahurand 1937.) Kunimäe perenaise kohta õn
rahvas teadnud, et ta käis pühapäeviti kirikuliste
hobusevarssu murdmas (ERA II 19, 83/4 (1) <
Kose - R. Põldmäe 1929).
Viimases näites, nii nagu kä eespool esita
tud muistenditüübi „Teine puhkajatest murrab
looma“ esimeses näites, õn tänu pühapäeva ja
kiriku sissetoomisele saavutatud väga tugev vas
tandus normikohase ja reeglitejärgse ning keel
dudest üleastuva käitumise vahel. Normid ja
tabud õn ühiskonna alustaladeks. Kuigi Leachi
skeemi kui terviku paikapidavuse üle võib
vaielda, pole kahtlust, et tabeli esimese tulba

tuum - seksuaalsuhteid reguleerivad reeglid õn olemas absoluutselt igas ühiskonnas. Intsesti
keeld õn sama universaalne kui keel - pole
olemas ühiskonda, kus need puuduks. Claude
Levi-Strausi järgi õn eksogaamia ja keele funkt
sioon (algselt olnud) põhimõtteliselt sama suhtlemine ja integreerumine teistega (LeviStrauss, 1969, 493). Verepilastuse keeld polnud
Levi-Strausi arvates algselt mitte niivõrd keeld
abielluda oma ema, öe või tütrega, kuivõrd
kohustus anda oma ema, õde või tütar teistele
(Levi-Strauss, 1969,481).
Kui tulla tagasi vaadeldava muistenditüübi
juurde ja oletada, et varsamurdmise motiivi
puhul õn tegemist seksuaalsümboolikaga, jääb
ikkagi õhku rippuma küsimus, miks õn eesti
ja kivi muistendivariantides tegemist neiudega,
mitte meestega, kellega nii eluvõtmise kui kä sek
suaalse domineerimise teema kahtlemata pare
mini seostuks. Siinkohal õn mõistlik pöörduda
freudistliku tõlgenduse poole. Verepilastuse oht
oli sajandeid tagasi, kui suure pere liikmed
elasid ja magasid kõrvuti väikestes ruumides,
täiesti reaalne. Veel 19. sajandi lõpul ja 20. saj.
algulgi oli tavaline, et magati paljukesi samas
ruumis ja mitmekesi kä samas voodis (PohjolaVilkuna, 1995,77). Soomest Saarijärvi kihelkon
nast 1890.-1910. a. pärit keelatud seksuaalvahe
kord! käsitlevatest kohtuprotokollidest selgub, et
mitmel juhul õn tunnistaja maganud vahekorras
olnud paariga samas voodis (Pohjola-Vilkuna,
1995, 23, 43). Üheks freudistliku tõlgenduse
võimaluseks oleks lähtumine teooriast, mille
järgi üks levinumaid allasurutud seksuaalsete

3. loomad, keda püütakse saagiks, suhetele
iseloomulik nii sõprus kui vaen (süüakse)
4. metsloomad, kes ei ole üldse inimese
kontrolli all (ei sööda)

intsestihimude teadvusse tõusmise kaitsemeh
hanisme õn enese identifitseerimine vastassugu
poolega. See teooria seletab ära, miks nõid
kasutab falloslikku atribuuti luuda (0’Flaherty,
1981, 207-208) ning pakub kä ühe võimaliku
seletuse sellele, miks neiu hundiks transformee
rub. Ent vaadeldav muistend ei piirdu neiu
hundistumisega, juhtub midagi enamat: neiu
murrab hundi kujul varsa ja asub ta liha sööma.
Püüdes tuvastada selle motiivi tähendust, ei
saa piirduda eelpool mainitud vastassugupoo
lega identifitseerimise mehhanismi eeldamisega,
vaid tuleb rakendada teisigi psühhoanalüüti
kute teooriaid, võttes samas arvesse kä muis
tendi levikuaja ajaloolis-sotsiaalset tausta. Freu
distlikele tõlgendustele õn tihti ette heidetud, et
nad ei arvesta ajaloolise kontekstiga. Kui püüda
antud muistendi analüüsis seda viga vältida ja
alustada sisu avamist juurdlemisest selle üle, mis
tundmustega võis tollases tegelikkuses tüdruk
mõisateole minna, võime oletada järgmist: mõi
sasse teotööle minev tüdruk võis talurahva kehva
majandusliku olukorra tõttu tõepoolest alatoit
luse all kannatada. Õn väga tõenäoline, et liha ei
olnud ta juba kaua aega maitsta saanud. Seetõttu
võis tegelikkuseski esineda olukord, et tüdrukul
tärkas rammusat varssa nähes sõna otseses
mõttes lihahimu. Teiseks võisid mõisa poole
sammuval tüdrukul meeles mõlkuda tüütud
kohustused, mis teda mõisas ees ootasid, aga
ta võis mõtiskleda kä ohtudest, mis noori ilu
said neiusid mõisas ähvardasid ja millest ta oli
kindlasti kuulnud räägitavat. Tüdruku silme ette
võis kangastuda pilt kõikvõimsast mõisnikust
koos tüdruku endaga, kes õn võimetu iseseis
vaid otsuseid vastu võtma ning asjade kulgu
enda kontrolli all hoidma, ning sel juhul ihkas
ta kindlasti mõisateed sinnapaika jätta ja põi
gata metsa - sinna, kuhu mõisnike võim ega
ühiskond kõigi oma reeglitega ei ulatu - ning
muutuda hundiks - loomaks, kel pole asja lääne
kultuuri aluseks oleva mõistuse ja keha vahelise
lõhega ning kes suudab teiste üle domineerida.
Katse seletada mõisa tööle mineva tüdruku
mõtteid ja tundeid ei ole esitatud muidugi mitte

selleks, et püüda avada muistenditegelase varja
tud karakteristikat, vaid selleks, et mõista juttude
levikuaja konteksti. Muistend põhineb alati tema
levikuaja tegelikkusel ning pakub kogukonna
liikmetele sotsiaalselt sanktsioneeritud projitseerimisvõimalust. Kuna põhjus, miks räägi
takse muistendit edasi, õn alati psühholoogiline
(Tangherlini, 1994,18), õn psühhoanalüüsist üle
võetud termini projektsioon kasutamine folklo
ristikas igati omal kohal. Kooskõlas Sigmund
Freudi väitega - tingimustes, mille olemus ei ole
veel ammendavalt paika pandud, võib inimene
oma sisemisi emotsionaalseid ja mõistuslikke
protsesse projitseerida enesest väljapoole, olles
arvamusel, et need kajastavad meeltega tajutud
välismaailma (Freud, 1975, 64) - võib muis
tendite üleloomulikke olendeid näha kui ini
mese tugevate (ja tihti kä ambivalentsete) emot
sioonide kehastajaid ja väljendajaid. Kogukonna
liikmetele endilegi arusaamatuks jäävad hirmud
ja ihad leidsid väljenduse libahundimuistendites. Seejuures võib oletada, et vaatluse all olevat
rahvajuttu vahendasid tema leviku tippajal eel
kõige naisterahvad.

Liha üleloomulik küpsetamine
Asudes analüüsima viimast motiivi - murtud
looma liha iseeneslikku küpsemist - tuleb kohe
ära märkida, et eesti folkloristikas õn see juba
käsitlemist leidnud. Aino Läägus ja Jüri Allik
jõuavad oma artiklis „Küps ja toores eesti rahva
usundis" järeldusele, et mõisteid küps ja toores
kasutatakse rahvaluules „nende situatsioonide
tähistamiseks, kus õn vajalik eristada inimkollektiivile omast, kultuurset, sotsiaalselt sobilikku
kollektiivile võõrast, looduslikust, sotsiaalselt
sobimatust" (Läägus, Allik, 1977, 31). Struktu
ralistliku lähenemise kaudu osutavad autorid
kä muistendis avalduvatele vastandustele: „kui
lubamatu teo (looma murdmise) sooritab hun
diks (mitteinimeseks) moondunud inimene,
siis õn see tegevus lubatud (kultuurne ehk
«keedetud")”. Nii nende vastanduste tähen

duslikkuse rõhutamine kui kä seisukoht, et
rahvausus kirjeldatakse abstraktsemaid või kau
gemaid nähtusi konkreetsemate ja lähedase
mate nähtuste (küpsetamine, keetmine) kaudu
(Läägus, Allik, 1977, 22), osutavad väga olulis
tele aspektidele, millest ei saa antud muistendi
analüüsimisel kuidagi mööda minna.
Liha üleloomuliku küpsemise motiivi koh
tame kä teistes libahundimuistendites ja koguni
ühes memoraadi vormis räägitud loos, mille
jutustajal õn jätkunud fabuleerimisannet, et
rahvapärased motiivid kordumatu sisuga terviklooks kokku põimida.
.... Kui sis maa pääle söögi pää maaha,
puhkusõlõ panni, karas mull tulinõ liha-himo
pääle, tõmpso torvanaha (soenaha) ümbrele valmis susi olligi. Lätsi külä karü mano, haari
siält voonakõsõ; sai liha. Kui nägemätä võti,
oli liha verine, vindsõ ja toorõs, a kui näteh,
hagõmise all võti, sis kütsi liha niigu tsärisi onno
ja oli väega makus süwä....
(H II 74,963/5 (1) < Vastseliina - J. Sandra <
L. Mait 1906)
Eesti Rahvaluule Arhiivis leidub sedasama
uskumust kä ilma süžeeta teate kujul.
Kui soend karja käuse nägemätä, sis peäp ta
liha toorelt söömä, kui tedä nätäs ja haetas, sis
küdsä liha ärä, selle sis kä üteldas: Kui sut haetas,
sis küdsetas soendile lihha.
(H, R 2,10 (52) < Põlva - J. Hurt 1866)
Ilmneb, et ainult inimesele omase tegevuse
hurjutamise (hagõma, sks. mit Schimpfworten
angeschrie, s. t. hurjutama) (Loorits, 1949, 316)
tagajärjel saavad inimmaailma elemendid võitu
metsiku (teispoolse) maailma elementidest ja
koguni võimendavad inimmaailma toimet seda
võrd, et liha küpseb ilma tuleta, järgmises
näites õn seletatud liha üleloomulikku küpse
mist hundi tuliste hammaste toime abil.
Üks libahunt murdnud naabriperemehe
varsa ära ja söönud seda. Teine hakanud hurju
tama. Pand plaksti varsakintsuga vastu nägu ja
põletand pale ära.

Hundi hammas olevat tuline, põletavat, see
pärast hundi hamba jäljedki ei parane.
(ERA II 195, 272 (12) < Lihula - R. Viida
lepp 1936)
Kui ülalpool esitatud näited esindavad kõik
liha üleloomuliku küpsemise motiivi, siis järgmi
ses kahes näites ei ole tegemist täpselt sellesama
motiiviga, kuigi seost nende (nö. küpsemise ja
küpsetamise) vahel võib oletada. Huvipakku
vad õn kaks järgmist näidet esiteks nende oma
vahelise sarnasuse tõttu - mis tõendab, et tege
mist õn millegi enama kui ühekordse fantaasiasünnitisega - ning teiseks sellepärast, et üliharva
leidub 17. sajandi kohtuprotsesside materjalide
hulgas usundilisi motiive, millel õn paralleele
kä ERA-s säilitatavate libahundimuistenditega.4
Ja kui järgmisi näiteid ei saagi pidada liha üle
loomuliku küpsemise motiivi otsesteks paral
leelideks, aimub kujutelmade tagant ometigi
sarnaste kategooriate tähtsaks pidamine nende
kasutajate maailmapildis. Mõlemad küpseta
mise motiivid leiduvad nõiakohtuprotsesside
materjalide hulgas.
Esimene neist kahest kohtuprotsessist toimus
Harjumaal Kiviloos 1617. aastal, ajal, mil piina
mismeetodi kasutamine kohtus oli täiesti üldine.
Seitsmest süüalusest üks - talunaine Alit (Alheit)
- tunnistas, et ta õn kümme aastat libahundiks
käinud ja selle aja sees hulga loomi murdnud.
Kui talt küsiti, kuidas saavad libahundid liha
söömisest mõnu tunda, kui nad sel ajal hundi
kuju õn võtnud, vastas kohtualune, et söömise
ajaks panevad nad hundikuju kõrvale ja liha
keedavad nad omal moel. Kohtunike küsimu
sele - kust nad paja saavad, milles toitu valmis
tada - vastas Alit irooniliselt naerdes: “Kas siis
vaesed inimesed pada ei leia?” Protsessi lõpus
mõisteti Alit tulesurma (Das Inland, 1840, Sp.
341-344).
Teine protsess, millel kõlasid üllatavalt sar
nased tunnistused, õn Liivimaa libahundiprotsess läti talumehe Thiesi vastu, mis toimus 17.
sajandi lõpus. Selle kohtuprotsessi protokoll õn
kümneid kordi pikem kui teised säilinud pro
tokollid ja sisaldab väga väärtuslikku informat

siooni tollase rahvausu kohta. Materjali usaldus
väärsusest kõneleb fakt, et Thiesi protsessil ei
kasutatud tortuuri ning seetõttu ei ole põhjust
arvata, nagu oleks Thies oma varasema identi
teedi surmahirmus keskkonna ootustele vastava
identiteedi vastu välja vahetanud.5 Alates 17.
sajandi keskpaigast polnud tavalisimaks karis
tuseks kä mitte enam surm tuleriidal, vaid peks
kirikusambas ja maalt väljasaatmine (Madar,
1987, 132) Thiesi pingevaba enesetunnet kohtu
ees suurendas kindlasti kä asjaolu, et see oli tal
juba teine libahundiprotsess. Möödunud korral
olid kohtunikud Thiesi välja naernud ja karista
mata minema saatnud, kuigi ta juba tol korral
oli neile jutustanud ennekuulmatuid asju kogu
konnale kasutoovatest libahuntidest (Metsvahi,
2001; Metsvahi, 2001b). Üks võimalus seletada
Thiesi teguviisi kohtus õn see, et kogenud jutu
vestjana kasutas ta talle tuttavaid muistendimotiive hoopis teistel eesmärkidel kui tavaliselt6:
rääkides uusi ja üllatavaid asju juhtis ta koh
tunike tähelepanu sellele, et libahundid ei ole
ainult negatiivsed olendid. Kuna teistes teadaole
vates eesti ja kivi rahvausu kohta käivates alli
kates positiivsete libahuntide kohta teateid pole,
pole välistatud, et ta liitis kä teiste üleloomulike
olendite omadusi libahundi omadele. Igatahes
näib nii, et Thies teadis hästi, millised teod
õn karistatavad ja millised mitte ning seetõttu
pajataski ta pikalt ja laialt enda tegevusest liba
hundina, püüdes sel moel hoida kohtunike
tähelepanu libahundi kujutelmal ning varjata
fakti, et tegutseb ravitsejana (Bruiningk, 1924,
212-213).
Liha küpsetamise motiivi puhul väärib
tähelepanu, et samamoodi nagu Alit, algatas kä
Thies toiduvalmistamise teema ise, kohtunike
esialgne küsimus seda ei sisaldanud. Ja kuna
Thies kirjeldas toidutegemise protsessi pikemalt,
õn siinkohal põhjust ära tuua terve vastavat
teemat puudutav lõik kohtuprotokollist.
R.: [—] toovad taludest suuri kariloomi ja
sigu ja söövad siis neid oma seltskonnaga, sest
neid käib sageli 20-30 koos, nad toovad hun
niku puid kokku ning hoiavad sedaviisi siis oma

toitu ja praevad selle ära.
Q.
: Kuidas nad selle jaoks tule ja tööriistad
hangivad?
R.
: Tule võtavad nad taludest ja tulematerja
liks õn puud, katla võtavad nad taludest ja karvad
kõrvetavad ära, toorelt ei söö nad midagi.
Q.
: Kas süüalune tihti sellistest söömaaega
dest osa võtab?
R. : Jaa. Kuidas siis muidu.
Q.
: Mis õn saanud neist väikestest looma
dest, mis süüalune õn murdnud?
R. : Need sõime me kä ära.
Q.
: Kui te end huntideks olete muutnud,
miks te siis liha toorelt ei söö, nagu hundid?
R.
: See ei olevat nende viis, vaid nad söövad
seda nagu inimesed praetult.
Q.
: Kuidas saavad nad seda teha, neil õn ju
süüaluse enda jutu järgi hundipea ja -käpad,
millega nad ei saa nuga hoida ega toitu valmis
tada ja muud selleks vajaminevat tööd teha?
R.
: Nuga nad selleks ei vaja, nad rebivad
selle hammastega katki ja panevad tükid käppa
dega tokkidele, kui nad tõkke leiavad, ja kui nad
selle ära õn söönud, õn nad jälle nagu inime
sed, aga leiba nad seejuures ei vaja; soola võta
vad nad taludest endaga kaasa, kui välja tulevad.
(Bruiningk, 1924,205)
Thiesi viimases lauses sisaldub varjatult veel
üks väga populaarne ja läbi sajandite püsinud
rahvauskumus: libahunti saab uuesti inimeseks
muuta, kui talle leiba anda. See motiiv, mis
kuulub kohustuslikuna muistenditüübi “Kaup
mees libahundiks” juurde, esineb sageli kä teis
tes libahundimuistendites ja uskumusteadetes,
mis kõnelevad kurja inimese poolt hundistatud
soenditest, nn. hundikspandutest. Kui hundikspandul õn inimesestumise soovi täitmine
komplitseeritud: ta õn sunnitud ootama sood
sat juhust, et tekiks võimalus kohtuda silmast
silma inimesega, kel õn valmisküpsetatud leib
kaasas ja kes õn nõus talle seda noa otsast pak
kuma (Aa S 74), siis hundikskäijal õn rohkem
võimu: tema saab end oma soovile vastaval ajal
ja kohas ise hundiks ja tagasi inimeseks muuta.
Kui meelelahutusliku libahundiloo „Sulane teeb

peremehe järel“ (Aa S 75) põhjal tehtud sta
tistika näitab, et üks levinumaid hundistumise
mooduseid õn maagiline liikumine mingi loo
dusobjekti (kivi, puu, põõsas) juures, taga või
ümber, nagu maas püherdamine, kukerpall (id),
ringi ümber käimine (Metsvahi, 1999, 119), siis
taasinimesestumise moodusena õn samas muistenditüübis väga sageli nimetatud enese nühki
mist vastu sealauta (Metsvahi, 1999, 120). Viis
sealauda vastu nühkimise abil inimesestuda ja
Thiesi viis seda (oma)küpsetatud liha söömise
abil teha, õn sarnased selles mõttes, et mõlema
puhul õn tegemist kultuurisfääri kuuluvate ese
mete või elementidega. Ent see pole veel piisav
seletus mõistmaks, miks õn välja valitud just
nimelt need inimmaailma elemendid: sealaut,
tuli ja küpsetatud liha. Oletan, et põhjus õn
selles, et kõigil neil kultuuri osadel õn teatud
seos püha (sakraalse) sfääriga. Sealauda puhul
jääb täpne seos praegu välja selgitamata, tule
puhul pole kahtlust, et seda peeti pühaks selles
mõttes, nagu usundiloolase Veikko Anttose järgi
püha eelkristlikus tähenduses mõisteti: püha
(indoeuroopa *viha; läänemeresoome ja saami
*pwšä) oli kategooria, mis sisaldas kujutelmi sel
lest, mis jääb „teisele poole piiri“, asub „kohatus“ ajas ja kohas, jõu asupaigas, kust inimesed ja
kõik kogetava reaalsuse objektid arvatakse päri
nevat ja kuhu nad oma elu erinevatel etappidel
(sünnitamine, suremine, mädanemine, kõdune
mine, põlemine) tagasi pöörduvad (Anttonen,
1992,33). Sellise maailmamõistmise taustalt saab
selgemaks, mis mõttes õn hundikskäijal rohkem
võimu kui hundikspandul või kui tavainimesel:
temal kui olendil, kes õn võimeline ületama loo
duse ja kultuuri vahelist piiri, õn ligipääs piirilasuva üleloomuliku jõu asupaiga juurde.
Lõpetuseks oleks mõistlik muistendi „Teine
puhkajatest murrab looma“ sisu lühidalt kokku
võtta ning paari sõnaga selle tagamaid avada.
Muistend jutustab (oma soolise kuuluvuse tõttu
eluandja funktsiooni täitma seatud) neiust, kes
võtab metsloomaks muutununa (pühapäeval
kirikuteel) elu koduloomalt, kelle liha (mida
meie kultuuris ei peeta söödavaks) osutub sel

lele neiule söömiskõlbulikuks, küpseb teise neiu
kahtlustava küsimuse peale iseenesest ära ja
kõrvetab küsija põse. Süžee õn üles ehitatud
vastandustele, mis taanduvad kultuuri ja loo
duse opositsioonile, kui kultuuri all mõista ühis
konda kogu tema reeglitehulgaga ning looduse
all kõike seda, mis jääb sellest väljapoole. Et
tabude ja reeglite loojaks õn ikka ja alati tsivi
lisatsioon ning et libahunt moodustab vahelüli
metsiku maailma ning tsiviliseeritud ja reeglis
tatud maailma vahele, saab läbi libahundimuistendite edukalt väljendada üldiselt mahavaiki
tud teemasid. Lihahimu nii söögiisu kui kä sek
suaalse (algatuse) iha mõttes, hirm teispoolse
sfääri (või nõidade ja libahuntide) ees - neist
asjadest ei tavatsetud rääkida otse, need tulid
kõne alla enamasti ikka muistendite kaudu.
Kuigi selliseid muistendivariante, kus libahunditüdruku tegevust hukka mõistetakse, õn suhte
liselt vähe, õn ikkagi põhjust arvata, et 19. saj.
oludes oli muistendi üheks funktsiooniks see, et
ta aitas säilitada usku nõidadesse ja libahunti
desse ning hoiatas nende või üldisemaltki “oht
like naiste”7 eest. Ning sellisel juhul olid juttude
levitajateks nii mehed kui naised. Teisalt pak
kusin eespool välja võimaluse, et muistendit
vahendas tema leviku tippajal eelkõige naissugu,
kuna see pakkus võimaluse projitseerida end
hundistuva neiu rolli, kes ei hooli ühiskonna
reeglitest ega tabudest ning saavutab hundi kuju
võtmise teel võimu nii inim- kui üleloomuliku
maailma üle. Seega õn meil tekkinud muistendi
tähenduste kohta väga kompleksne pilt ja see,
milline neist tähendustest iga üksiku tradit
siooni kandja seisukohast esmaseks osutus, jääb
paratamatult lahtiseks.
Kui võrrelda analüüsitud lugu vastava saksa
muistendiga, selgub, et tänu sellele, et eesti
variantides täidab peategelase rolli mõisa tööle
minev neiu, õn muistendi tõlgendusvõimalused
mitmeplaanilisemad kui saksa loo puhul. Võib
spekuleerida, et eesti ajalooline situatsioon aitas
algselt sakslastelt laenatud muistendil8 kujuneda
ümber selliseks, mis sisutiheduse ja mitmeplaanilisuse poolest ületas peagi laenu aluseks olnud

rahvajutu. Selle võrdluse põhjal tundub, et mida
distantseerituma poliitilise hegemoonia ja suu
rema majandusliku kitsikuse tingimustes ela
takse, seda soodsam pinnas tekib muistendite
vohamiseks ja arenemiseks, sest seda suurem
õn inimeste vajadus ühised pinged muistendite
kaudu välja elada.

ERA II 195,272 (12) < Lihula - R. Viidalepp 1936
ERA II 3,38 (3) < Saarde - Ed. Kase 1928
ERA II 19,83/4 (1) < Kose - R. Põldmäe 1929

Lühendid
H = J. Hurda kogu
E = M. J. Eiseni kogu
ERA = Eesti Rahvaluule Arhiivi kogu (1927-1941)

Märkused
1 Muistendite puhul tuleb rääkida kahest erinevast liba
hundist: esiteks see, kes hundistub ise - nn. hundikskäija (eesti traditsioonis läänemõjuline) - ja teiseks see,
kes õn vastu tahtmist nõia poolt hundiks muudetud
(eesti traditsioonis idamõjuline).
2 Muistenditele ja muinasjuttudele õn viidatud tüübi
numbri järgi.
3 Muistenditüüpi „Last imetava libahundi nahk kivile“
saksa pärimuses ei esine.
4 Selles mõttes õn erandlik 1691.-1692. a Liivimaal
Jaunbergis (Jaunpilsis) Thiesi vastu toimunud protsessi
protokoll, mis sisaldab mitmeid usundilisi motiive.
5 Nõiasüüdistusega surmamõistetute identiteedi kao
tamise kohta psüühilises erandsituatsioonis vt.
Henningsen, 1980,21.
6 Sarnase taktika kasutamise kohta ühel teisel nõiaprot
sessil vt. Behringen, 1994,155-159.
7 Põhjuseks, miks libahunti muistendi eesti variandis
seostatakse naistegelasega, õn ilmselt kä „ohtliku naise“
kontseptsiooni (Ortner, 1996) säilimine eesti talurahva
mõttelaadis suuremal määral, kui näiteks saksa talu
rahva mentaliteedis.
8 Juhul, kui Looritsa oletus muistendi laenulisuse kohta
paika peab.

Arhiivimaterjal
Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjalised rahvaluulekogud
H, Jõgever 1,31/2 (105) < Kaarma - J. Jõgever 1888
H, R 2,10 (52) < Põlva - J. Hurt 1866
H II42,384/5 (41) < Halliste - J. Jung 1893
H II 74,963/5 (1) < Vastseliina - J. Sandra < L. Mait 1906
E 21113-21114 (4) < Hanila - A. Reimann 1895
ERA II 164,295 (20) < Kihelkonna - L. Köögardal 1937
ERA II158,161/2 (2) < Jämaja - A. Ahurand 1937
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Naised ja
reformatsioon
Liivimaal
Inna Põltsam

järelsõnas Roland H. Baintoni raamatule
I Reformatsiooniajastu naised märkis tõlkija
1 Marion Obitz, et niisugused uurimused aita
vad kummutada väärarvamust, nagu olnuks
reformatsiooniliikumises tegijaks pooleks ainult
mehed (Bainton, 1995, 187). Käesolev kirjutis
ei ole küll kuidagi ajendatud soovist tõestada,
et kä naised kirjutasid end Liivimaa reformatsioonilukku. Ajaloolasena oleks kummaline eel
dada, et naistel, poolel inimkonnast, pole suur
tes ajalooprotsessides mingit osa, küsimus saab
olla ainult selle osa määratlemises ja n.ö. nähta
vaks tegemises. Seepärast õn kä käesoleva kirju
tise eesmärk vaadelda ja selgitada, kuidas naised
võtsid vastu 1522. aasta paiku Liivimaale jõud
nud evangeeliumiõpetust ning kuivõrd ja mil
moel reformatsioon mõjutas ja muutis naiste
elu ning seisundit ühiskonnas.

Kuigi varasemas Liivimaa ajaloo historiog
raafias pole kõnealusel teemal eraldi peatutud,
ei ole see kä tähelepanu alt päris välja jäänud,
mõnevõrra õn seda puudutanud nt. Eduard
Pabst ja Leonid Arbusow (jun.) (Pabst, 1873;
Arbusow, 1921). Siiski kujuneb antud juhul
esmatähtsaks töö allikatega, olgu siis publitsee
ritud või publitseerimata materjaliga. Uurijateni
pole jõudnud kirjalikke ülestähendusi, milles
Liivimaalt pärit naised ise jagaksid oma mõtteid
ja arvamusi uue õpetuse kohta. (Erandiks õn
üks oletamisi nunnale omistatud kiri, millest
lähemalt allpool.) Naiste reageeringud reformatsiooniliikumisele tulevad ilmsiks peamiselt
nende tegevuse läbi ning allikatest, mis seda
edasi annavad, vahendavad, nagu kirjavahetu
sed, kroonikateated, testamendid, maapäevade
retsessid ja nõupidamiste aktid. Tegelikult tuleb
siinkohal arvestada peaaegu piiramatu allikateringiga, lõputute võimalustega leida üha uusi,
ent vaevarohkelt kätte tulevaid teateid väga
mitmesugustest allikatest. Tunduvalt selgemaks
ja konkreetsemaks muutub olukord, kui asi puu
dutab reformatsiooni mõju naiste elule: mitme
sugused korraldused, määrused, seaduste täien
dused jms. annavad sellest ülevaate.1

Vastukajad nunnakloostrites
1524. aasta aprillis põgenes tsistertslaste ordu
Tallinna Mihkli kloostrist seal juba ligi kaks
kümmend aastat elanud nunn ning abiellus Tal
linna kodaniku Michel Lodega (Arbusow, 1921,
320). Pole kahtlust, et innustust ja tuge selle
sammu astumiseks leidis nunn Liivimaal 1522.
aasta paiku levima hakanud evangeeliumiõpetusest. Kohalikele ilmalikele ja vaimulikele feodaalisandatele oli juhtum šokeeriv. Esiteks see
pärast, et Kristuse pruut astus abiellu tavalise
mehega ning näis üldse mitte mõistvat, et see
õn võimatu ja tähendab patus elamist, nagu
mõjuva väljendusrikkusega selgitas Tartu ja Tal
linna piiskop Johannes Blankenfeld kirjas Mihkli

kloostri abtissile (Pabst, 1873,191-192). Teiseks
oli šokeeriv see, et aadlisoost naine abiellus ordu
meistrile kaebavate Harju-Viru vasallide sõnul
“kogu aadelkonna häbiks ja teotuseks” (Pabst,
1873, 193) linnakodanikuga, s.t. allapoole oma
seisust.
Feodaalisandad kartsid põhjendatult, et ühe
nunna põgenemine ahvatleb samale teele kä teisi.
Evangeeliumi usu jutlustajate õhutusel põgene
sid 1524. aasta augustis Tallinna Mihkli kloost
rist veel kolm aadlisoost nunna ning astusid Tal
linnas abiellu linnakodanike Hinriek von Esseni,
Jost Kedingd ja Adrian von der Nuwenstadf iga
(Hansen, 1885,200). Harju-Viru vasallid nõud
sid Tallinna raelt tungivalt, et patustajatele ei
antaks linnas varju, vaid lastaks neid karistada
(Akten, 490). Raad keeldus vasallkonna nõud
mistele vastu tulemast, põhjendades, et Tallinn
õn vaba linn ja ei saa keelata kloostrist lah
kunud nunnadel linnas viibida, ja et HarjuViru vasallid võivad kloostri sulgeda, kui nad
heaks arvavad (Akten, 492). Põgenenud nun
nade küsimust arutati isegi Liivimaa maapäeval
1525. aasta suvel Volmaris. Võeti vastu otsus, et
kõiki, kes abielluvad kloostrist põgenenud nun
naga või aitavad sellele kaasa, tuleb karistada
(Akten, 527). Siiski pole teada, et kunagi kedagi
selle eest tõepoolest oleks karistatud või oleks
põgenenud nunni sunnitud vägisi kloostrisse
naasma.
Lemsalu augustiinlaste ordu Püha Anna
nunnakloostrist kihutati 1524. aastal reformatsioonimeelsete vaadetega pihiisa Nicolaus
Ramm küll minema, kuid konvent oli jõudnud
juba uue õpetuse ideedest nakatuda. 1524. aasta
detsembris nõudsid nunnad eesotsas abtissiga
tagasi kloostrisse kaasa toodud vara, et saada abi
ellumiseks kaasvara (Arbusow, 1921, 366-367).
Ordumeister Wolter von Plettenberg pidas olu
korda nii lootusetuks, et andis korralduse nun
nade nõudmisele vastu tulla (Akten, 573). Siiski
mitte kõik nunnad ei kasutanud pakutud või
malust.

Nunnakloostrite tühjenemine Liivimaal
näitab, et need olid uute ideede vastuvõtuks
avatud ja et neil olid väljapoole kloostrimüüre
jäänud maailmaga tihedad kontaktid. Viimase
kohta leidub mitmeid kinnitavad tõendeid. 1525.
aasta kevadel peetud läbirääkimistel väitis Tal
linna raad Liivimaa ordumeistri ja Harju-Viru
vasallide ees, et Mihkli kloostri juures peetavat
kõrtsi, kus käivat palju rahvast ja öösiti kostvat
valjuhäälset laulu. Raehärrad rääkisid tõtt, vähe
masti ei lükanud keegi nende sõnu ümber
(Akten, 492). Lihula nunnade kohta õn teada,
et nad võtsid meelsasti vastu ja kostitasid meeskülalisi ning armastasid aega veeta maamõisaid
mööda ringi sõites. Sõnakuulmatud nunnad
valmistasid Saare-Lääne piiskopile palju peavalu
ning 1519. aasta määrusega keelas ta kloostris
üldse meesterahvaid vastu võtta (Arbusow, 1921,
127). Juba oma asukoha tõttu, kas siis linnas
või vähemalt asulas, ei saanud Liivimaa nunna
kloostrid olla ümbritsevast maailmast täiesti
isoleeritud. Lisades sinna klausuuri ebajärjekindla ja hooletu rakendamise ning igapäevased
kokkupuuted linnaelanikega (jumalateenistusel,
almuste jagamisel jm.), pole imestada, et uue
õpetuse sõnum kandus raskusteta üle kloostri
müüride. Tõenäoliselt otsisid evangeeliumi usu
õpetajad ise nunnadega kontakti ning püüdsid
neid veenda ja õhutada kloostrist lahkuma. Ole
tatavasti just nende abiga õnnestus nunnadel
põgeneda ja endale linnas abikaasa leida.
See, et reformatsioonisündmustes Liivimaal
just nunnad teravalt esiplaanile kerkisid, õn
mõistetav, polnud ju Lutheri õpetuses kloostri
tele, kus elasid tema arvates vaid tühised ja äraostetavad nautlejad, enam kohta. Sageli vastu
omaenese tahtmist kloostrisse sattunud naised
haarasid kinni reformatsiooni pakutud võima
lusest oma nn. vangipõlv lõpetada. Siiski ei pea
arvama, et keegi neist õpetuse sisulise külje
vastu vähimatki huvi ei ilmutanud. Selle tun
nistuseks võiks olla üks lõpetamata kiri. Kuigi
kirja autori nimi puudub, õn kõige tõenäo
lisemalt tegu ühe nunna kirjaga oma armsa

male Adrianile (Arbusow, 1921, 318-320). Tegu
pole tavalise armastuskirjaga, ladinakeelses teks
tis arutleb naine katoliku preestrite kõlvatuse ja
kuritarvituste üle, püüdes nende olemust adres
saadile selgitada: “Tervitus Issandas Jeesuses, meie
lunastajas! Kalleim vend Kristuses, Adrian, Sulle
tundub vististi võõrastav, et ma viimasel ajal oma
kirjades, mida ma Sulle hiljuti lähetasin, preest
rite määratuid kuritarvitusi nii karmilt kui tau
nimisväärseteks ja profaanseteks, et mitte öelda
jumalavallatuks nimetasin. Sa väidad, rohkem
küll oletamisi kui tõsiasjalikult, nagu peaks sellest
vältimatult tulenema, et kõik selles ametis õn ini
meste eksitajad ja seepärast väärt igavest hukka
mõistu ja needmist, mille suhtes Sina ise teisel
arvamusel oled ...A (Arbusow, 1921, 319).
Oletatavasti oli kirjutaja pärit Tallinna Mihkli
kloostrist, sest just sealt põgenes 1525. aastal
nunn ja naitus Adriani-nimelise mehega (Adrian
von der Nuwenstadt). Kõnealune kiri väärib
tähelepanu kä seetõttu, et tegemist õn harul
dase kirjaliku jäädvustusega üksikisiku arutlus
test päevakajaliste usuküsimuste üle.
Liivimaa nunnakloostrid ei tühjenenud siiski
täielikult, kloostrisse jäid alles need naised, kes
tundsid vaimulikus teenistuses oma kutsumust,
ja need, kel lihtsalt polnud teist valikut. Reformatsiooniliikumise surve distsiplineeris ja tõstis
vähemalt esialgu kloostrisse jäänud nunnade
vaimsust, õhutades tugevalt kinni hoidma vanast
usust ja vastu seisma uuele. Sophia Schwarthof,
Tallinna Mihkli kloostri abtiss aastail 1513-1532,
suutis näiteks teravas vastuseisus Tallinna rae
ja gildidega hoida vankumatu meelekindlusega
pikki aastaid evangeeliumi usu õpetajad ja jut
lused kloostrist eemal (Hansen, 1885,102). Isegi
siis, kui raad määras kloostrisse ametisse evan
geeliumi usu jutlustaja, jätkusid seal katoliikli
kud jumalateenistused, mida uue usu õpetajad
pahaselt nurgamissadeks nimetasid (Hansen,
1885, 102, 104-105). Lõpuks ei kannatanud
linnavalitsused olukorda enam välja ja nii kor
raldati Liivimaa suurtes linnades nunnakloost
rid ümber luterlikeks tütarlaste kasvatusasutus-

teks. Tallinnas toimus see 1543., Riias 1553.
ja Tartus 1555. aastal; tõenäoliselt oli taoline
kasvatusasutus kä Pirita kloostris (vt. lähemalt
Põltsam 1999,35-37).

Ilmalike naiste reageeringud
Nunnade kaasaminek uue õpetusega pälvis
kõrgendatud tähelepanu ja seepärast kajastub
hästi kä kirjalikes allikates. Samal ajal õn ilmalike
naiste suhtumisest evangeeliumiõpetusse, olgu
siis pooldavast või ignoreerivast, aktiivsest või
passiivsest, ajalooallikatesse hoopis vähe märke
jäänud. Teadaolevalt jagasid mõned neist mate
riaalset toetust uue õpetuse levitamise ja kind
lustamise, sealhulgas evangeeliumi usu jutlus
tajate koolitamise tarvis Liivimaal. Nagu Tal
linna kodaniku Clawes Schriveri lesk Catherina,
kes annetas selleks otstarbeks oma 1549. aastal
koostatud testamendi järgi 100 Riia marka ning
lisaks veel neljale linna jutlustajale igale 30 marka
(Revaler Regesten, 173; vt. kä 146, 184-185,
225). Kroonik Balthasar Russowi teateil võtsid
mõned naised oma õlule kohaliku rahva hinge
hoiu eest hoolitsemise: “Ning mõningad voorus
likud aadlilesed ja auväärsed emandad ei häbene
nud sugugi kirikuõpetaja puudusel oma talurah
valeja teenijasperele mõisates viit katekismuse pea
tükki mittesaksa keeles ette lugeda ja neid igapidi
jumalakartusele manitseda” (Russow, 1993,93).
Raske öelda, kas naisi ajendas sealjuures
suur kiindumus Martin Lutheri õpetusse või
haarasid nad lihtsalt kinni võimalusest tegut
seda, olla sotsiaalselt mõjuvad.

Muutused naiste elus
Reformatsioon tõi kaasa muutusi Liivimaa
hariduselus ja see puudutas otseselt kä naisi
(vt. lähemalt Põltsam, 1999,34-39). Oli oluline,
et naised saaksid j uba maast-madalast “õige” usu
teele juhitud ning kool või kasvatusasutus andis

selleks võimaluse. 1543. aastast pärinevad esime
sed teated Tallinnasse Pühavaimu kiriku juurde
asutatud tütarlastekoolist. Ühislaeka arvepida
mise järgi oli tegu juba tegutseva õppeasutu
sega. Ajavahemikus 1543-1550 esineb Püha
vaimu tütarlastekool arveraamatus sageli (ahju
või akende parandamine, pinkide muretsemine
koolituppa vms.) (TLA, f. 230, n. 1, s. B. 1. 4,
156-163p, 192-196). Paraku ei ava need teated
vähimalgi määral õppeasutuse ja seal jagatud
õpetuse iseloomu, kuid pole kahtlust, et kate
kismuse tundmine ja kirikulaul olid õppeplaa
nis esikohal. 1548. aastal kooli juhatajaks saanud
Burckhardus Mulbergk väitis end tütarlapsi õpe
tavat kristlikus vaimus ja parimaid lastekasva
tuse traditsioone järgides (TLA, f. 230, n. 1, s.
B. P. 1, 30). 1531. aastast alates oli Pühavaimu
kirik eesti koguduse käsutuses, kuid kahtlane õn
sellest järeldada, et koolis õpetati kä mittesaksa
tüdrukuid.
Vahetult enne reformatsiooni plaaniti linnakogukonna initsiatiivil Tallinnasse rajada uus,
Püha Anna nunnaklooster, mis oli mõeldud
linnakodanike vallaliste tütarde paigutamiseks
(vt. selle kohta Arbusow, 1921, 112; Revaler
Regesten, 123-124, 128). Reformatsioon kaotas
uue kloostri rajamise mõtte, kuid lõi vajaduse
tütarlastele mõeldud õppeasutuse järele. Martin
Luther ju rõhutas, et igas linnas peaks olema
tütarlastekool, kus tüdrukud saaksid evangee
liumi õppida. Selles seoses ei olegi vahest päris
võimatu, et kiriku varade sekulariseerimise järel
jagas Tallinna raad kloostri rajamiseks tehtud
annetused ja rendikapitali ümber Pühavaimu
tütarlastekooli asutamise tarvis. Tütarlaste kasvatusasutusteks muudeti Liivimaal kä tegutse
vad nunnakloostrid. Sealgi oli põhirõhk katekis
muse õppimisel, aga nagu näitab Mihkli kloostri
1543. aastast pärinev luterlik sisekorraeeskiri,
õpetati kloostri kasvandikele veel käsitööd, luge
mist ja kirjutamist (Rein, 1847,720-724).
Evangeeliumi usu õpetajad nõudsid Liivi
maal ilmalikult võimult senisest karmimate

komblusmääruste maksmapanemist: võitlemist
pillamise, joomise ja liiderlikkuse vastu. Sellest
tulenevalt halvenes suhtumine prostituutidesse.
Vooruslike naiste kombel riides käia ja kalleid
ehteid kanda keelati neil juba varem (Johansen,
Mühlen, 1973, 437; Urkundenbuch, 301, 652),
aga reformatsioon muutis linnavalitsuse suhtu
mise eriti tõrjuvaks. Üks esimesi otsuseid, mille
Tallinna raad pärast pildirüüstet linnaelu regu
leerimiseks vastu võttis, puudutas just prosti
tuute: neil keelati edaspidi linnas avalikult oma
ametit pidada, võis ainult salaja (Bienemann,
1882,442). See nõue jõudis mõnevõrra kategoo
rilisemal kujul 1586. aasta Tallinna linnaõiguse
redaktsiooni, milles prostituudid kuulutati lin
nast välja küüditatuks. Vähe sellest, kõiki isi
kuid, kes nendega läbi käisid, neid abistasid või
peavarju pakkusid, ähvardati kohelda võrdselt
hooradega (Bunge, 1843, 174-175). Praktikas
toimiti selliste põhimõtete järgi juba enne, kui
need said seaduse jõu. Nii trahviti 1548. aastal
Tallinnas ühte meest kooselu eest prostituudiga
(Johansen, Mühlen, 1973, 284).
Kroonik Balthasar Russowi teateil puhkes
Liivimaal 1530.-1540. aastail kaupmeeste ja käsi
tööliste vahel tüli naiste rõivastusküsimustes.
Tüli võttis teravaid pöördeid, vallandades lausa
avalikke kokkupõrkeid. Tartus lasi raad raeteenritel ühele käsitöölise tütrele kallale tungida,
tema ehted ja rõivad katki rebida, sest too oli oma
seisuse kohta liiga toretsevalt riides (Russow,
1993,76). Reformatsioon teravdas Liivimaal seisussuhteid, algas n.ö. seisuslike vaheseinte kind
lustamine, mille juurde käis kä seisuste erista
mine rõivastuse kaudu - mis oli lubatud kaup
mehele, ei olnud kohane käsitöölisele. Varase
mad varanduse suuruse järgi seatud piirangud
rõivastuses vahetas välja vahetegemine seisuse
alusel. Näiteks Tallinna 1524. aasta rõivamäärus
lubas suurgildi prouadel kanda tanuehet 2 kaalumarga, aga väikegildide daamidel ainult 1,5
kaalumarga kaalus või väärtuses (Hansen, 1894,
20).2 Väärib tähelepanu, et Liivimaa linnade
varased, s.o. 16. sajandi I poole rõivastust regu-

kerinud raemäärused reglementeerisid peami
selt ainult naiste rõivastust (Hansen, 1894,
17-21). Mehed seevastu vastutasid materiaalselt
oma naiste üleastumiste eest. Rõivamäärused ja
rõivastustüli tõstsid Liivimaal naised kõrgenda
tud avaliku tähelepanu, kontrolli ja kriitika alla.
Näib, nagu oleks naiste peal püütud ühiskon
nas valitsenud pingeid välja elada. Nii või teisiti
annavad rõivamäärused tunnistust mitte ainult
sotsiaalsete suhte teravnemisest, vaid kä süve
nevast sotsiaalsest kontrollist üksikisiku üle, ini
mese eraelu järjest suuremast reglementeerimisest seoses uue ideoloogia kindlustumisega.
Martin Lutheri õpetuse järgi polnud abielu
enam sakrament, vaid ilmalik asi, nii polnud kä
abielukohustuste ja -truuduse rikkumine enam
patustaja ja Jumala vaheline asi, vaid eksimine
ilmalike seaduste vastu, seega oht valitsevale kor
rale. Kirikule jäi ainult abielu vaimulik hool
dus. 1537. aastal jooksis Tallinna Oleviste kiriku
pastor Simon Wanradt oma naise ja laste juu
rest ühe prostituudiga minema, aga hiljem tahtis
naist tagasi saada. Tallinna raad keeldus seda
lubamast, teatades 1542. aastal avalikus kirjas, et
Wanradt olevat purustanud oma abielutruuduse
ja -kohustuse, tema naisel polevat aga mingit
süüd ja kui too peaks tahtma Jumala ja ilma
ees uuesti abielluda, siis ei tohi keegi seda
takistada (Altof-Telschow, 2000, 71). Sisuliselt
tähendas see, et Tallinna linnavalitsus kuulutas
abielu lahutatuks. Tähelepanuväärsel kombel
just samal ajal seisis Riia raad abieluasjade regu
leerimisel nii keerulise probleemi ees, et pidi
abipalvega koguni Martin Lutheri enese poole
pöörduma. Nimelt keeldus Riia kodaniku tütar
Barbara Goech, kes 1537. aastal kihlus kaaslin
lase Johann Kannengiesseriga, mõni aeg hiljem
temaga abiellumast (Napiersky, 1886,446-452).
Luther andiski raele nõu, kuid miski ei viita, et
isegi tema autoriteet oleks suutnud panna naist
meelt muutma ja hoida teda tagasi abiellu astu
mast oma väljavalituga. Abielu- ja perekonnaõiguse minek ilmaliku võimu pädevusse muutis

abielusuhetes nii mõndagi, see väärib aga juba
täiesti omaette käsitlust.
Abielu seisundit ja tähendust ühiskonnas
muutis kä tsölibaadi likvideerimine. Abielust sai
ainus “normaalne” seisund ja see kujundas oma
moodi abielusunduse. Naiste arvuline ülekaal
tegi abielust neile tõsise probleemi, seda enam,
et vallalisus, samuti nn. vabaabielu või “sohielu”
muutusid häbi- ja laiduväärseks. Uue suhtumise
ja väärtushinnangute juurdumist demonstree
rib hästi luteri usu õpetaja Balthasar Russowi
Liivimaa toom- ja orduhärrade sohinaiste ja
“meelelahutaj annade” pidamise ning nende ees
kuju järgivate talupoegade pihta suunatud terav
kriitika: uJa kõiki neid häbikotte ei nimetatud
mitte hooradeks, vaid neid hüüti igamehe poolt
pereemandateks ja meelelahutajannadeks. See
pahe sai lõpuks niivõrd tavaliseks, et paljud seda
enam ei pidanudki patuks ega häbiks ja et samuti
mõningad kõrged härrad kohe pärast oma naiste
surma ilma kauem leinamata uusi pereemandaid ja meelelahutajannasid majja võtsid, kel
lega nad nii kaua koos elasid, kuni nad uue naise
võtsid. Ning mõningad pidasid oma pereemandatest palju enam lugu kui mõni mees oma abielu
naisest, mis nii paljudelegi oli suureks pahandu
seks” (Russow, 1993,79).3
Martin Luther jättis naisele ainult ühe “õige”
rolli - majaproua ja pereemanda oma. Tema
suhtumine naisesse ei vabanenud keskajale ise
loomulikust ambivalentsusest. Reformatsioo
niga edasi elanud ja kohati isegi süvenenud vae
nuliku suhtumise üheks väljundiks oli nõia
protsess. Riia pildirüüste ajal 1524. aasta keva
del kuhjati kaasaegsete tunnistuste järgi püha
kodadest välja lõhutud ja visatud Jumalaema
ja teiste naispühakute pildid ning pühakujud
suurde tuleriita, et viia läbi sümboolne nõiapõletamine (Arbusow, 1921, 296). Pärast seda n.ö.
avalööki hakati üle Liivimaa järjest tihedamini
süütama lõkkeid päris tõeliste “nõidade” põle
tamiseks. Kuigi Liivimaal nagu mujal Euroopas
mõisteti nõidadena tulesurma kä mehi (vt. lähe
malt Madar, 1987, 133), ei muuda see tõsiasja,

et nõiajahiga sattusid löögi alla eriti just rahva
meditsiiniga tegelenud naised: külanõiad, ravit
sejad, ämmaemandad - ehk teisisõnu rahva
uskumuste ja -kultuuri kandjad. Ja kui mitte
enne, siis 17. sajandi I poolel kulmineerunud
nõiajahiga igatahes jõudis reformatsioon ja usu
puhastus Liivimaa põlisrahva, s.o. eestlaste ja
lätlaste hulgast pärit naisteni.

Lõpetuseks
Naistele pööras reformatsioon tähelepanu ja
selle tarvidus õn mõistetav, kui mõelda naiste
osale uue põlvkonna eluhoiakute, maailmavaate
jms. kujundamisel. Kõik tuli oma kontrolli alla
saada, sellega seoses süvenes sotsiaalne kontroll
naise tegevuse, tema isiku ja selle kujunemise
üle. Naisküsimus polnud Liivimaal veel kunagi
nii teravalt päevakorras olnud kui reformat
siooni päevil, just siis astusid naised Liivimaal
esimest korda selgelt avaliku elu keskmesse.
Naised ei olnud sugugi ainult reformatsiooni
toodud muutuste passiivsed vastuvõtjad, vaid
aktiivsed tegutsejad, kaasamõtlejad uuetele idee
dele ning muutustele ühiskonnas.

Märkused
1 Vt. nt. korraldus Tallinna Mihkli kloostri ümberkujun
damiseks luterlikuks kasvatusasutuseks (Rein, 1847,
720-723); Tallinna raemäärused naiste rõivastuse kohta
(Hansen, 1894, 17-20); Tallinna linnaõiguse täiendu
sed (Bunge, 1843,173-76).
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kallist siidist kleite, samuti vääriskividega ehitud peakotte, kukruid, mantlikinniseid, pärlikraesid (Hansen,
1894,20).
3 Vrd. kä: “Kuna aga valitsejad, piiskopid, toomhärrad
ja teised saksa inimesed, kel ju rohkem tarkust peas,
selle nimetatud patuorjusega räpastatud olid, siis ei
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olnud tavaks abieluseisus.” (Russow, 1993, 80).
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Naine rahvusliku
mõtte ja tunde
kujundina 19. sajandi
teise poole eesti
kunstis
Katrin Kivimaa

sajandi kunsti iseloomustab
erinevate naisekujude rohkus,
• alates ajaloomaali allegoorilissümboolsetest kujutistest, biidermeieri ja
viktoriaanliku ajastu kodustatud keskklassi nais
test ning žanrimaali talunaistest kuni sajandi
lõpu femme fataleide, näitlejate, tantsijate ja
prostituutideni välja. Kõigi nende erinevate
kujutiste esilekerkimine annab märku ühis
kondlikest muutustest, uute sotsiaalsete grup
pide kui kunsti tellijate ja tarbijate areeniletulekust ning reast esteetilistest revolutsioonidest,
mis koos võistlevate naiselikkuse konstruktsioo
nidega õn jätnud jälje naiste kujutamisele kuns
tis. Rahvusluse ideed ja rahvuslik liikumine ei
olnud nende tegurite seas sugugi vähetähtsal
kohal. Kuigi eesti rahvuslikus mütoloogias ei
esine Prantsusmaad ja Prantsuse Vabariiki perso
nifitseerivale Marianne’ile või inglise Britanniale
analoogseid kujutisi, ei tähenda see, et naine
ei oleks võinud rahvust ja rahvuslikkust tähis
tada. Keele ja visuaalse kujundistu vahelist seost
silmas pidades tuleb märkida, et eestikeelne
sootu “kodumaa” või “sünnimaa” ning saksa
laen “isamaa” (Vaterland), mis tänapäeval kõlab
küll vananenud ja ülespuhutuna, ei ole soodus
tanud naisekuju ekspluateerimist maa ja rahva
sümbolina, erinevalt mitmetest indo-euroopa
keeltest (vrdl. nt. pr. la France, la patrie või vn.

poduHa-Mamb). Samas õn eesti kunst alati soo
vinud olla osa Euroopa nn. kõrge kunsti tradit
sioonist ning selle konventsioonid õn määranud
kä eesti kunsti stiililist ja temaatilist arengut.
Käesoleva essee eesmärgiks ongi analüüsida
mõningaid eesti varase professionaalse kunsti näi
teid sellest aspektist, kuidas tollal dominantsed
naiselikkuse konstruktsioonid ja (rahvusliku ideo
loogia, mitte aga tingimata naiste emantsipat
siooni seisukohalt) progressiivsed rahvusliku ärka
misaja ideed saavad kokku kujutavas kunstis.
Olles valinud oma arhiivimaterjaliks visuaal
se kunsti teosed, ei püüagi ma väita, et represen
tatsioon kunstis peegeldab adekvaatselt naiste
tegelikku osalust rahvuse ja rahvusliku kultuuri
loomisel, küll aga võimaldab see meil heita
pilku rahvusliku ideoloogia mõningatele idee
dele, mis omakorda õn mõjutanud sugupooltevahelise erinevuse ülalhoidmist eesti elu tegelik
kuses. Samuti ei käsitle ma kunsti lihtsalt enese
küllase loomingulise indiviidi geniaalsuse või
sisemaailma väljendajana ning seega ei maksa
lugejal siit otsida ei “süüdistusi” konkreetsete
kunstnike tagurluse ega kiidulaule nende “edu
meelsuse” aadressil. Pigem üritan ma kunsti
teoseid interpreteerida kultuuritekstidena, mille
erinevad kihistused kõnelevad ajastu maailma
vaatest, olgu siis domineerivaid struktuure pee
geldades, neid purustades või - mis tihti kõige
huvitavam - nende struktuuride sees teistsugus
tele sõnumitele oma ruumi luues.
Seega, erinevalt sotsiaalse kunstiajaloo mude
list, mis keskendub publikupoolsele retseptsioo
nile, üritades vastata küsimusele, mida kunsti
teosed kaasaegse publiku jaoks tähendasid, või
formalistlikule kunstiajaloole, mis õn üles kir
jutanud progresseeruva stiilide järgevuse ajaloo,
õn minu eesmärgiks analüüsida teost kui (ajas
muutuvat) kultuurilist teksti. Kunstiteos funkt
sioneerib sellise lähenemise puhul esitatud prob
leemiasetust - antud juhul sugupoolt ja rah
vuslikku identiteeti - ümbritseva strukturaalse
ruumi indeksina.
Ometi ei soovi ma unustada ajalugu - ei

materiaalset ega poliitilist ajalugu, milles õn
loodud kirjeldatavad teosed, ega kunstiajalugu
kui spetsiifilise representatsiooni ajalugu, mis
annab teostele traditsiooni ja vormistuse ning
määrab nende loomise ja tarbimise esteetiliste,
nn. “kõrge kunsti” objektidena. Eelkõige vii
mane õn 20. sajandi vältel varjutanud kunsti
kui kultuuriteksti ideoloogilist iseloomu. Tei
salt ei saa unustada kunsti ja loovuse teatavat
autonoomiat, mis väljendub eelkõige võima
luses seada küsimärgi alla ühiskonna teistes
valdkondades (nagu majandus või poliitika)
valitsevaid ideid ja struktuure. Seetõttu oleks
reduktsionistlik pidada kunsti ainult teda infor
meeriva ideoloogia, antud juhul siis rahvusliku ja
patriarhaalse ideoloogia, peegelduseks. Balans
seerimine konventsioonide ja isikliku panuse,
domineerivate ideoloogiate ja varjatud või var
jamata vastukõne vahel õn see, mis muudab
teose (vähemalt potentsiaalselt) tähendusrik
kaks ja mitmetasandiliseks.

Rahvuslik identiteet, sugupool
ja representatsioon
Ükski rahvusluse ja rahvusliku identiteedi
uurimus ei saa mööda minna Benedict
Andersoni klassikalisest rahvusluse/natsiona
lismi1 ajalooliste lätete ja leviku analüüsist, eel
kõige tänu seal esitatud väitele rahvusest kui
kujutletud üksusest. Anderson kirjutab, et rahvus
on“kujutletudkogukond”,“kuna isegi väikseima
rahvuse liikmed ei tunne oma kaasliikmeid, ei
kohtu nendega ja isegi ei kuule neid, ometigi
elab iga liikme peas kujutlus nende ühisolemi
sest” (Anderson, 1991,6). Juba 19. sajandi prant
suse ajaloolase Ernest Renani nägemus rahvu
sest rõhutab selle “tehtust”: rahvuste piirid õn
inimtahte ja ühiselu ihaluse (ja nagu Ernest
Gellner õn hiljem lisanud, tihti kä inimliku
inertsuse ja sunniviisilisuse) poolt paika pandud
(vt. Renan, 1990, 8-22; Gellner, 1987, 10). Rah
vused õn inimeste tehtud, s.o. spetsiifiliste sot

siaalsete ja ühiskondlike arengute tulemus, mitte
aga igavesed ja universaalsed kategooriad. Ja
ometi õn rahvuslik identiteet, spetsiifilisse “kuju
teldud kogukonda” kuulumise tunne ilmselt
“kõige universaalsemalt legitiimne väärtus meie
ajastu poliitilises elus” ning üks peamisi kate
gooriaid inimese identiteedi formeerumisel
(Anderson, 1991, 3,5). Gellner seostab rahvus
luse ja rahvusriikide tekke muutustega ühis
konna baasstruktuurides, millest rahvusluse
tekke seisukohalt üheks olulisemaks õn kultuuri
rolli muutumine. Enam ei ole tegemist ühe kul
tuuri asendamisega teise kultuuriga, vaid kul
tuuri hakatakse erinevalt kasutama: kultuur kui
ideede, märkide, käitumisviiside jne. süsteem
saab rahvusluses vajalikuks jagatud meediumiks
(religiooni, klassihuvide jms. asemel) (Gellner,
1987, 13). Enamgi, konkreetse ühiskonna jaoks
peab tegemist olema ühe ja sama kultuuriga
ning see peab olema “kõrge” (kirjalik, professio
naalselt ülalhoitav) kultuur, mitte aga kohalik,
suulise traditsiooni kaudu edastatav, väike kul
tuur (Gellner, 1983,37-38). Eesti puhul õn eesti
oma professionaalse kultuuri loomine vahetult
seotud rahvusliku ärkamisaja ja eestluse ideo
loogia esilekerkimisega.
Minnes tagasi rahvuse idee juurde, mille
aluseks õn ühtekuuluvustunne sama rahvusliku
kogukonna liikmetega, peaks küsima, kas see
rahvusliku ühtekuuluvuse tunne õn tõepoolest
kõigi rahvuse liikmete jaoks ühesugune? Kuidas
teised identiteedi kujunemise ja määratlemise
kategooriad lõikuvad rahvusliku kuuluvusega?
Kas kõik sisemised erinevused muutuvad rah
vuse sees vähetähtsaks ja teisejärguliseks ning
jagatud keele, koha, kultuuri ja ajaloo sidemed
osutuvad tugevamaks kõikidest teistest või
malikest sidemetest, nagu rahvuslik ideoloogia
väidab? Teisisõnu, kas rahvused õn tõesti nii
horisontaalsed ja mittehierarhilised, nagu rah
vusliku ühtekuuluvuse sõnum kinnitab, või õn
sisemised erinevused ja hierarhiad sellesse sõnu
misse juba sisse kirjutatud?
Feministlikud kriitikud õn juhtinud tähele

panu puudujäägile Andersoni analüüsis, esita
des küsimuse rahvuse ja sugupoole vaheliste
suhete kohta: Anderson ei võta arvesse, et rahvus
õn sooliselt eristatud ning rahvuslik identiteet
soolise identiteediga läbi põimunud (vt. nt.
Pierson, 2000; Wenki, 2000). Enamus rahvusluse
hegemonistlikke teoreetikuid ignoreerib sugu
poolte vahelisi suhteid rahvuse sees. Rahvusluse
uurimustest naiste väljajätmise üks põhjusi õn
ilmselt seotud sellega, et alati keskendutakse ava
likule poliitilisele elule, millele juurdepääs õn
olnud naistel ajalooliselt väiksem kui meestel.
Kuid see ei tähenda, et naised puuduksid rah
vuslikult areenilt: Nira Yuval-Davis juhib tähele
panu asjaolule, mida eelkõige tänu avaliku ja
isikliku sfääri eraldatusele kiputakse unustama:
nimelt õn naised mänginud alati olulist rolli
rahvuse konstruktsioonides ja reproduktsioonis
(Yuval-Davis, 1997, 3). Siinkohal võib lisada kä rahvuse representatsioonis, seda nii allegoo
riliste kujutiste, maa ja rahva personifikatsioo
nide kui kä rahvuse seisukohalt tähtsate aja
looliste naiste (Jeanne d’Arc või Lydia Koidula)
ning loomulikult naise kui ema, kui rahvuse
taastootja arvukate kujutiste kaudu.
Feministlik representatsioonikriitika ja kuju
tava kultuuri teooriad õn käinud pika tee mõist
maks, kuivõrd produktiivset rolli mängib repre
sentatsioon naiselikkuse konstruktsiooni(de) ja
naise subjektsuse formeerimisel. Inglise kunsti
ajaloolane Griselda Pollock väidab veenvalt, et
ei ole olemas naiste kujutisi, mis lihtsalt pee
geldaksid naiste elu tegelikkust selle konkreet
ses, materiaalses ja ajaloolises eksistentsis; vastu
pidi, selline lähenemine ähmastab arusaama
representatsioonist kui tähendusloome protses
sist (Pollock, 1991, 202-204). Naised kui kuju
tiste tarbijad õn viimaste poolt mõjutatud ning
nende subjektsus ja naiselikkus konstrueeritakse
muuhulgas nende kujutiste kaudu.
Võiks öelda, et rahvuse teenistuses õn naise
kujutis olnud üsna meelevaldne: tihti õn seda
kasutatud, artikuleerimaks ideid, mis pole vähe
malt näiliselt mingil moel seotud naiselikkuse

konstruktsiooniga. Kuid juba fakt, et suur osa
maa, rahva või rahvuslike väärtuste tähistami
seks mõeldud kujutisi õn naissoost, annab alust
küsida, milline õn antud juhul tegelikkuse seos
representatsiooniga? Ning teiseks, miks õn see
olnud just naisekujund, mis õn nii kergesti allu
nud rahvuslikele või kä muudele abstraktsioo
nidele, lastes ennast vormida millegi sümbo
liks, mis enamikele tegelikele naistele õn reaal
ses elus olnud kättesaamatu? Ühtlasi sunnib see
meid küsima, milline õn nende kujutiste, milles
naine esineb vaid kui abstraktne märk või üldis
tatud sümbol, suhe kujutistesse, mis (varjama
tult) konstrueerivad ja kinnistavad (domineeri
vat) naiselikkust, välja pakkudes naistele kätte
saadavaid sotsiaalseid positsioone.
Üks võimalikke vastuseid õn: naiselik2 rah
vuse representatsioonis katab kinni rahvuse
homogeensuse sees eksisteerivad erinevused
ja vasturääkivused ehk teisisõnu, abstraktsete
naisekujude rohkus peaks justnagu varjama
tegelike naiste vähesust ajaloolises rahvuslikus
liikumises. Sarnaselt õn toiminud kä üksikute
silmapaistvate naiste ülistamine ja representat
sioon. Õn selline “lepitus” representatsioonis aga
üldse võimalik?
Homi Bhabha juhib tähelepanu rahvusliku
representatsiooni ebastabiilsusele:
“Et olla vastavuses oma kujutisega, peab reegel
olema täielikult eraldatud selle päritolu puudu
tavatest küsimustest; seega ulatub see kaugemale
operatsioonidest, mida see ise kontrollib.. .Ainult
valitseja autoriteet võimaldab vastukäivuste peit
mist, kuid valitseja ise õn representatsiooni objekt;
olles esitatud reeglipärase teadmise valdajana,
laseb valitseja vasturääkivusel ilmuda iseenda
läbi” (Bhabha, 1990,298).
Seega väidab Homi Bhabha, et üldistatud
teadmine rahvusest kui millestki igavesest, uni
versaalsest ja homogeensest muutub haavata
vaks nimelt sellesama teadmise representeeri
mise protsessis: domineeriv rahvusluse peda
googika toob oma toimimise käigus paratama

tult nähtvale kä selle, kuidas ta toimib ehk oma
toimimise mehhanismid. Ning sellest hetkest
peale muutub rahvusliku diskursuse “tõepära
sus”, nagu kä selle representatsioon, mitte enam
ajaloolise tõe, vaid uskumise või mitteuskumise
küsimuseks. Ehk kandes selle üle siinse essee
valdkonda: niipea, kui kunstis ilmub rahvuslik
kujund, tähistades mingit püsivat või tõelist rah
vuslikku identiteeti või eripära, annab see krii
tilisele pilgule võimaluse nähtavale tuua need
mehhanismid, mille abil “tõene” representat
sioon luuakse. Enne, kui asuda vaatlema, kuidas
naiselik kujund ja rahvuslus eesti 19. sajandi
teise poole kunstis teineteise suhtes paigutuvad,
võiks - ehk veidi provotseerivalt - esitada küsi
muse, kas eelpool nimetatud naiste väljajätmine
või marginaliseerimine rahvuslikust ajaloost ei
käi eelkõige suurte rahvuste kohta. Irina Novi
kova õn viidanud läti rahvuslikku identiteeti
ja selle raames loodud naiselikkuse konstrukt
siooni käsitlevas artiklis läti laulupidudele, mis
kaasasid erinevaid ühiskonna kihte ja kus algu
sest peale osalesid kä naised (esialgu ainult sega
koorides). Seega defineeris selline praktika rah
vusliku kogukonna vendade ja õdede ühisole
misena. Kuid see avalik esinemine ja osalus rah
vuse ajaloo loomisel sai naistele võimalikuks
ainult maskuliinse rahvusliku subjekti juhtiva,
vennaliku kaitse all (Novikova, 2000, 321-325).
Naiste aktiivne osalus sai heakskiidu niivõrd,
kuivõrd see vastas sugudevahelise hierarhia ja
komplementaarsuse ideedele, mis omakorda
olid allutatud rahvusliku hüve printsiibile.3 Sama
võib väita kä eesti rahvusliku liikumise ajaloo
põhjal, kus üheks parimaks selleteemaliseks näi
teks õn Lydia Koidula problemaatiline topeltidentiteet naise ja aktiivse looja ning rahvusliku
idee arendamise ühe peamise figuurina.

Eesti tüdrukud ja emad vara
ses eesti professionaalses
kunstis
Esimesed autorid, kellega eesti rahvusliku

kunsti teket seostatakse, õn maalikunstnik
Johann Köler (1826-1899) ja skulptor August
Weizenberg (1837-1921). Et nende mõlema
loomingut õn eesti kunstiajaloos ammendavalt
käsitletud, siis eelistan ma siinkohal keskenduda
vaid mõningatele kujutistele, mis annavad aimu
naisekuju ja rahvusliku identiteedi kunstilise
kujutamise vahelistest seostest.
Seoses Köleri juubelinäituse ja sellega kaas
nenud konverentsiga 2001.a. kevadel võeti muu
hulgas üles kä rahvuslikkuse teema Köleri loo
mingus ning traditsiooniline formalistlik lähe
nemine viis vahel väideteni, et kuna Köler eelis
tas töötada (vene) akadeemilise traditsiooni raa
mides, siis ei saa tema puhul kõnelda “koha
likust elutunnetusest kohalikus vormis” (Allas,
2001). Sellisele arusaamale õn kaasa aidanud kä
Köleri enda kui oma ajastu lapse vaated kunstile
kui universaalse ilu väljendajale, mis omakorda
eeldas ühiseid ilu reegleid (stiili, vormitunne
tust) kõikide rahvuste jaoks, välistades seega
rahvusliku kunsti võimaluse vormis.
Ometi ei tähenda akadeemilise maali univer
saalsete konventsioonide järgimine vormis ega
kä järjepideva programmilise rahvusliku idee
puudumine Köleri kunstis seda, et rahvuslikud
ideed ja ideaalid tema kunstis oma kohta poleks
leidnud. Vastupidi, aktiivne osalemine rahvus
likus liikumises manifesteerus kunstniku huvis
oma sünnimaa, päritolu, kohaliku elu ja selle
kujutamise vastu. Tõsi, veel kaua tunti Kölerit
peamiselt kui ühiskondlik-poliitilist võitlejat
ning isegi tema surma puhul märgiti tema
kunstnikurolli vaid üldsõnaliselt (Viiroja, 1993,
34), kuid see aspekt õn seotud pigem (kõrge)
kunsti positsiooniga eesti kultuuris ning asja
oluga, et peamiselt Peterburis töötanud kunst
niku teosed polnud kodumaal eriti tuntud, kui
rahvusliku kujundi ja selle olemasolu või puu
dumisega kunstniku loomingus.
Köleri loomingus õn käsitletava teema seisu
kohalt keskse tähtsusega kaks teost - “Ketraja”
(1863) ja “Ema portree” (1863), kuna kumbki
seisab ühe temaatilise jada alguses, mis ikka ja

jälle, erinevates vormides ja erinevat sõnumit
kandes eesti kunstis esile kerkib - rahvariietes
tüdrukud ja emade portreed. Akvarellil “Ket
raja” (algse nimetusega “Katkenud lõng”) õn
terve rida ikonograafilisi eeskujusid. Huvi koha
liku folkloori ja talupojakultuuri vastu leidis

Gustav Adolf Hippius. Eesti pruut. 1852

esmalt kujutamist baltisaksa kunstnike töödes.
C. T. von Neffi, G. A. Hippiuse või E. H. Schlichtingi jt. romantiseeritud eesti talutüdrukud
rahvariietes illustreerivad ilmekalt (eelkõige)
saksakeelset kultuuriruumi tugevalt mõjutanud
kultuurirahvusluse ja romantismiajastu ideid.
Saksa valgustuse ühe juhtkuju Johann Gottfried
Herderi rahvust (Volk) ja rahvuslikku kultuuri
puudutavaid ideid õn eesti rahvusliku liikumise
varase ajaloo koha pealt raske üle hinnata ning
baltisakslaste poolt algatatud kohaliku keele ja
kultuuri uurimise vasteks kunstis õn stseenid
ja portreed, mis kujutavad kohalikku elu-olu,
seda tihti küll romantiseerides. Üheks oluliseks
Volksgeisfi kandvaks objektiks oli rahvariie ja

seega õn “Ketrajal” - rahvariietes noore tüdruku
kujutisel - täita kõigepealt rahvusliku kuuluvuse
tähistaja roll.
Ometi ei ole “Ketraja” lihtsalt rahvusliku
identiteedi märk, vaid ühiskondlik-poliitiline
kriitika talurahva olukorra aadressil.4 Artiklis
“Johann Köler: 150 aastat kunstniku sünnist”
kirjeldab Voldemar Erm akvarelli järgmiselt:
“[me]näeme voki ees istuvat muremõttes neidu.
Ta mure põhjust selgitab lahtisest aknast paistev
stseen - sõdur viib minema neiu venna või arm
sama. Talupoja kehv suitsutuba ning selge vihje või
mude vägivallale näitavad Köleri ühiskonnakriiti
list mõtet kunstiteoses. Hiiumaa rahvarõivas tütar
lapse hingestatud kujus poetiseerib ta eesti talurah
vast, kelle kohta tollal baltisaksa ringkonnis väideti,
et orjarahval ei saavat olla mingit kultuuri ega tule
vikku.” (Erm, 1984,15)
1860. a. detsembris Natalie Petrovna Grotile
Roomast saadetud kirjas toob kunstnik maa
rahva kannatuste seas eraldi välja nekrutiks
võtmise korra (Lepik, 1972, 34). “Ketraja” kultuurirahvuslikule iseloomule lisandub ühis
kondlik kriitika tsaaririigi aadressil.
Milline aga õn selle seos naiselikkuse konst
ruktsiooniga? Lisaks ilmselgele tähistajale, ketra
misele kui naiste tööle (meenutagem siinkohal
Freudi väidet, et naised õn andnud kultuurile
ainult ühe suure leiutise - kangakudumise) ei
tohi unustada, et riided, s.t. kä rahvariided õn
sooliselt eristatud. Naiste rahvariiete eripära ja
seega kä semantika õn euroopa kultuurides tra
ditsiooniliselt rikkalikum kui meesterõiva oma:
see ei kõnele mitte ainult kandja eraelulisest staa
tusest (vallaline tüdruk, abielunaine, lesk), vaid
lubab teadlikul “lugejal” määrata kandja kodu
kandi - maakonna, võibolla isegi küla. Lisaks
kujutamise traditsioonile, mis õn (noorte) naiste
kujudel lasknud kunstis lõpututel viisidel ilmuda
ning mis kehtestab prevaleeriva vaatamisrežiimi,
milles naine õn kujutatav objekt ja mees
kujutav/vaatav subjekt, hakkab antud juhul rolli
mängima naise samastamine koha, lokaalsuse,

traditsiooniga. Selliselt väljendatakse naise kui
koduhoidja, naise kui traditsioonide kandja
rolli: viimast tähistab eelkõige tema riietus, mis
ta teatavasse paika ja traditsiooni kinnistab.5
Kui 1886. aasta Meelejahutaja refereerib ilmselt
Köleri enda kirjeldust, siis peab toimetus vajali
kuks täpsustada, et akvarellil kujutatud tütarlaps
ei ole mitte Muhu, nagu kirjelduses väideti,
vaid Hiiumaa riietes (Lepik, 1972, 35). Ketraja
kuju haakub kä leina ja mäle(s)tamise retoo
rikaga, mis rahvusliku ideoloogia ja praktika
raames õn defineeritud eelkõige “naiselike”
panustena, mida näeme hiljem selgemalt Linda
kuju juures.
Nagu eelnevalt mainitud, ei esine eesti vara
ses rahvuslikus kunstis kuigi tihti otseseid Eesti
maa ja rahva personifikatsioone ning need vähe
sed, kus selline samastamine aset leiab, õn ilm
selgelt seotud eelkõige euroopa kunstis levinud
sümboliseerimiskonventsioonidega. Köleri alle-

Johann Köler. Katkenud lõng (Ketraja). Akvarell. 1863

Johann Köler. Ema portree. Õli. 1863

goorilist maali “Ärkamine nõidusunest” (1864,
kadunud), mis kujutas sunniviisilise ristimise
ajal nõidusunne suikunud tütarlast, kes 700 aasta
pärast unest ärgates oma sundijaid neab, pee
takse kunstniku ainsaks programmiliseks rah
vuslikuks teoseks.6 Maali eksponeeriti koos sel
gitava tekstiga ning kuigi teos kodumaale ei
jõudnud, sai see tuntuks ajakirjanduliku polee
mika kaudu: baltisaksa press süüdistas Kölerit
rahvastevahelise vaenu õhutamises ja reetmises
(Viiroja, 1993, 19). Tähistava ahela tekke noore
tütarlapse ja allutatud Eestimaa vahel teeb või
malikuks traditsiooniline naise(keha) seosta
mine looduse/maapinnaga, selle haavatavus ja
tema kallal toime pandud vägivald ning loo
mulikult kultuuri- ja kunstitöölised eeskujud,
mis pidevalt taastootsid noore naise samasta
mist (v) allutamisega.
Köleri loomingus oma stiililise erinevusega
silmatorkavad ema ja isa portreed pakuvad eri
list huvi kä rahvusliku identiteedi kujutamise
koha pealt, kuivõrd Köleri ema ja isa portreed
manifesteerivad otseselt kunstniku enda kuulu
vust. Need teosed ei ole antud ajaloolises kon
tekstis lihtsalt perekondliku sideme väljendajad,

vaid kujutavad rahvuslikku kuuluvust otseste
veresidemete kaudu. Viimasele viitab kä asjaolu,
et eesti kunstiajalugu hindab Köleri vanemate
portreid nii realistliku stiili näidetena kui kä
esimeste teadolevate maarahva esindajate port
reedena. Nii “Ema portree” kui “Ketraja” õn
kontekstis, milles nad loodi, konkreetse etnilise
päritolu kandjad. Tööst ja elust väsinud vana
ema kujutis vastandub aga nooruslikele ja idea
liseeritud naiselikkuse portreedele rahvariietes
tüdrukute näol ja, nagu peagi näeme, kä rahvuse
ema mütoloogilisele kujule - Lindale. Võibki
väita, et 19. sajandi teise poole kunstis kohtab
idealiseerimata naiselikkuse kujutisi eelkõige
(vanade) emade portreede näol. Et kõik need
õn (iseenesest mõista) meeskunstnike tööd, siis
võiks psühhoanalüütiline tõlgendus anda huvi
tavaid tulemusi, kuid ajastu kontekst näib eelis
tavat rahvusliku identiteedi, päritolu ja kuulu
vusega seostuvat lähenemist.
1879. aastal valminud August Weizenbergi
ema portreebüst kuulub ajajärku, mil skulptor
hakkas huvituma rahvuslikust temaatikast ja
mille tuntuimaks esindajaks õn kindlasti skulp
tuurid “Koit” (1890) ja “Hämarik” (1890) ning
“Linda” (1880). “Ema portreed”, esimest skulptuurportreed eesti taluinimesest, peetakse üheks
Weizenbergi elutruumaks teoseks, millel õn palju
ühist teiste kodumaa-aineliste figuuridega (Paas,
1999,81). Klassitsistlikust stiilist ja žanrist (port
reebüst) hoolimata ei jää kohalikus kontekstis
kahtlust, millise ühiskonnakihi/etnilise grupi
esindajaga õn tegemist. Weizenbergi monograa
fia autor Heini Paas leiab, et teos sobib eesti
ema võrdkujuks, eriti kuna skulptori kaasaegsed
nimetasid tööd mitmel juhul eestlanna büstiks.
Teose sümboolset väärtust rahvusliku identi
teedi kandjana demonstreerib kä see, et eesti
seltsid Eestis ja Peterburis kinkisid selle Nikolai
II-le tema kroonimise puhul (Paas, 1999, 81).
Asjaolu, et lihtsa eesti talunaise portree õn
teostatud ülevas portreebüsti žanris, mis oli
reeglina reserveeritud tähtsatele ajaloolistele isi
kutele, ainult lihtsustab selle abstraheerimist

August Weizenberg. Ema portree. Marmor. 1879

sümboolseks emaks/vanaks naiseks - päritolu ja
(ema)keele tähistajaks, rahvuse esindajaks.
Samasse ritta Köleri ja Weizenbergi ema
dega võib paigutada kä Paul Raua “Ema port
ree” (1894), mis näitab meile taas kord tõe
truult eesti vananenud talunaist. Talunaiste ja
eriti töötava talunaise portreteerimine jätkus kä
Eesti Vabariigi aegses kunstis, seda muuhulgas
kä idealiseeritud maaelu kujutistes, mida riiklik
ideoloogia toetas ning millel oli seega täita roll
rahvusliku identiteedi konstrueerimisel.
Vana naine rahvuse esindajana õn siiski üsna
haruldane nähtus kunstis ning mütoloogilises
rahvuslikus kujundistus, mille üheks keskseks
teoseks õn Weizenbergi “Linda” (1880), tuleb
mängu väga erinev arusaam naiselikkusest. Mee
nutades Linda saatust Kalevipojas näeme, et
tema peamised ülesanded eeposes õn matta

Kalev ja teda leinates sünnitada ta viimane,
kolmas poeg - Kalevipoeg. Ei tohi unustada
siiski, et Linda poolt kokku kantud (ehitatud)
kalmukünkast saab Tallinna Toompea, seega
annab Linda väga olulise produktiivse, mitte
ainult reproduktiivse panuse rahvuse mütoloo
gilisse ajalukku. Lõpuks jääb Linda osaks oma
vabadust ja/või puhtust kaitsta ning taevaisa
muudab ta kiviks, et päästa teda soome Tuuslari
käest. Eeposes rõhutatakse korduvalt kä Linda
erilist ilu, mis omakorda saab oluliseks määra
jaks Weizenbergi skulptuuri loomisel.
“Linda” kallal töötamise ajal oli Weizenberg
kirjavahetuses F. R. Kreutzwaldiga, kelle seisu
kohad Linda välimuse kohta kõnelevad nii
mõndagi tollastest naiselikkuse ja rahvuse ideaa
lidest. Olles näinud esimest kavandit, kirjutas
Kreutzwald, et rahvusliku mütoloogia kujud
peaksid pigem edastama ideaalset, aga mitte rea
listlikku eestlaste välimust - seega pigem “luulelikku kui tõsist loodust” (Paas, 1999, 74). Linda
kohta kirjutab meie lauluisa järgmist:
“Linda kui kangelase abikaasa, olgu ta kolm
või 12 poega ilmale kandnud, ei tohiks vist nagu
meie surelikud naised närtsimist nähtavale tuua
ja oma pealtpoolt keha nii arglikult kinni peita,
et kõik käevars käises ja rinnad riidekattes seisa
vad? [...] Linda nägu õn mulle armas vaadata,
kael näo kõrval võiks natuke noorem olla.” (Paas,
1999,74)
Nii saigi Lindast klassitsistliku iluideaali ja
Kreutzwaldi soovituste kohaselt pigem noor
tütarlaps kui kolme täiskasvanud poja ema,
kes oli omaenda kätega Toompea künka kokku
kandnud. Kuigi publik jäi teosega rahule ning
kiideti autori oskust edasi anda Linda sügavust
ja luulelisust ning “kindlast vaimust talitsetud
südamevalu” (Paas, 1999, 74), kerkis üles kä
küsimus Linda võõrapärase välimuse kohta.
Ajakirjas Valgus avaldatud P. Jakobsoni luuletus
märgib, et teose õn loonud eesti vaim ja eesti
mehe käsi, kuid figuuri nägu viitab itaallannast
modellile, keda Weizenberg “Linda” loomisel
kasutas (Paas, 1999,74).

August Weizenberg. Linda. Marmor. 1880

Rahvuse tõetruu väljanägemise ja klassi
kalise ideaali dilemma leiab äramärkimist kä
hiljem Weizenbergi “Koidu” ja “Hämariku”
puhul: nimelt kirjutab Neue Dörptsche Zeitung,
et skulptor õn hüljanud kindla rahvusliku tüübi
ideaalse ilu kasuks, mis vastas kä klassitsistlikku
kaanonit järgiva skulptori enda taotlustele (Paas,
1999, 80). Nii õn kä “Linda” ühelt poolt idea
liseeriva kaanoni produkt, teisalt aga väljendab
see kaanon ise (sarnaselt Kreutzwaldi kirjale),
milline pidi olema ideaalne naiselikkus.
Nii kunstniku professionaalsuse kui eesti
kunsti ajaloo arengu seisukohalt väljendab nende
kaanonite järgimine täiesti mõistetavat püüdlust
osaleda Euroopa (enam) arenenud kõrges kul
tuuris. Ent kui sellise kaanoni järgimine ja selles
osalemine kandis kä eesti rahvusliku kunsti kõrge
kunsti kaardile, siis tähendab see, et koos kaano

niga tunnistati omaks kä need ideoloogilised eel
dused, millele see toetus. Nii paigutub “Linda”
patriarhaalse kultuuri kunstilise kujutamise tra
ditsiooni, kus (naise) ilu õn mõeldud eelkõige
meesvaataja silmadele. Selles traditsioonis teeni
vad naisekeha ja selle välimuse kujutamise kaano
nid eelkõige soolise erinevuse kinnistamise ees
märki ning nii õn kä Linda naiselikkus nooruslik,
ohutu ja ilustatud. Patriarhaalse loogika kohaselt
kannab selline naiselikkus kä rahvuslikku iden
titeeti: rahvuse kangelanna või ema väline ilu
räägib sama palju rahvuse suurusest kui selle kan
gelaste ja poegade suured teod.7
Linda kui leinava naise roll väärib omaette
käsitlust, mida siinne ruum kahjuks ei võimalda,
küll aga tasuks mõelda Linda topeltrollile rah
vuse ema ja leinava naisena. Ernest Renan õn
kirjeldanud rahvuse ajaloo loomeprotsessi mäle
tamise ja unustamise dialektikana, milles ühis
tel kannatustel õn olulisem roll kui ühistel
triumfidel niivõrd, kuivõrd kannatused viivad
ühiste pingutuste ja rahvusliku kohuse täit
miseni (Renan, 1990, 19). Leinava ema kuju
õn keskne sõjamonumentide sümboolikas, kus
ta osaleb nimetatud paralleelses unustamise ja
mäle(s)tamise protsessis. Kä leinav Linda hakkab
sümboliseerima kaotust, mitte lihtsalt isiklikku
kaotust, vaid 19. sajandi eesti rahvuse kasvata
mises ajaloolise teadmise puudumist asendanud
müütilise ajastu kaotust.
Just “Linda” kuju juures, mis valati pronksi
1920. aastal ja paigutati rootsi bastioni (hilisema
nimega Lindamäe) harjale, toimusid 1980. aas
tate lõpus rahvuslikud meeleavaldused. Nüüd
tähistas “Linda”, mis oli üks väheseid säilinud
rahvuslikke monumente, juba kahekordselt rah
vuslike kuldaegade - nii müütilise eelsaksa
ajastu kui iseseisva Eesti Vabariigi - kaotust. Tei
salt, olles 19. sajandi rahvusliku ärkamisaja pro
dukt ja hiljem iseseisva riigi avalik monument,
kannab see endas kä meenutust rahvuslikust
ärkamisajast, mis pani aluse eesti rahvusele ja
kultuurile. “Linda” kuju, millest sai Eesti Vaba

riigi avalik monument, tähistab kä ideelist ja
sümboolset sidet kultuurilise rahvusluse ja polii
tilise rahvusluse vahel. Selliselt ühendab “Linda”
rahvuse müütilise aja, mille vahetuks sümboliks
ta õn, rahvusliku liikumise ja iseseisvuse kehtes
tamise ajaloolise ajastuga, kinnitades ja kinnistades rahvusliku järjepidevuse müüti.

Kokkuvõte
Roland Barthes kirjutab Mütoloogiates, et
“müüdi ülesanne õn anda ajaloolisele kavatsu
sele loomulik õigustus ning näidata juhuslik
kust igavesena” (Barthes, 1993, 142). Siinkirjel
datud kujutistest toimib ilmselt “Linda” kõige
enam rahvuse “loomuliku” korralduse naturaliseerimisena. Anda loomisjärgus rahvusele kan
gelaslik minevik tähendas kä rahvusliku oleviku
ja tuleviku loomist. Ajaloolisemad ja realistli
kud kujutised omakorda annavad märku rah
vuse asetumisest representatsiooni subjekti ja
objekti kohale, seeläbi signaliseerides selle esile
kerkimist ajaloo ja kultuuri teadliku subjektina.
Omaette küsimus õn, kuivõrd mõjutasid
need kunstiajalooliselt tähtsad teosed tollast rah
vuslikku identiteeti? Seda õn raske tagantjärgi
kindlaks teha, kuna teosed said eesti publikule
tuntuks esmalt ajakirjanduse vahendusel. 19.
sajandi teise poole eesti professionaalne kunst
oli laiemale publikule pea tundmatu. Kui välja
arvata Weizenbergi isikunäitused, siis eksponee
riti eesti kunstnike töid ainult baltisakslaste kor
raldatud näitustel või kä nende raamatupoodide
akendel ning alles päris sajandi lõpus avanes
rahvale võimalus näha eesti professionaalsete
kunstnike töid oma suurimate kultuuriürituste,
nagu Eesti Põllumeeste Seltsi näitus, raames
(Viiroja, 1993,15-16). Seega, kuigi siinses artik
lis käsitletud teosed ei vorminud kuigi suurel
määral tollast eesti rahva kollektiivset teadvust,
õn nende roll sedavõrra suurem rahvusliku
identiteedi ja selle kunstilise väljenduse hili
semal vormimisel. Vaevalt, et leiduks eestlast,

kelles Köleri “Ketraja” või Weizenbergi “Linda”
vähemalt mingitki äratundmist ei tekitaks. Rah
vusriikide ja rahvusluse ajastule iseloomulikus
vaimus õn need teosed rahvusliku uhkuse alli
kaks oma kultuuri üle.
Nii rahvuslikku identiteeti kujutavate teoste
kui kä rahvusliku liikumise ajaloo teravapil
guline uurimine näitab, et naistele ja meestele
pakuti välja nii ajaloos kui representatsiooni
tasandil erinevad rollid ja subjektipositsioonid.
Viimastest üleastumine oli rahvusliku ideoloo
gia ja liikumise raames võimalik (alati teatava
hinnaga) juhul, kui sellest tuli kasu valitsevale
rahvuse printsiibile. Viimase näideteks õn rah
vusluse raames ja selle nimel võimalik naiste
astumine reproduktsiooni tsüklilisest või loo
duse monumentaalsest ajast, mida traditsioo
niliselt naiste pärusmaaks õn peetud, ajaloo ja
loomingu lineaarsesse aega. 8 Kahjuks jäi aja
loolise naise isik rahvusliku liikumise ajaloos
ja selle kujutamine kunstis siinsest käsitlusest
välja, kuid ilmselt ei ole ühtki teist kujutist, mis
toimiks samavõrra isamaa ja rahvusliku senti
mendi tähistajana, kui seda õn Lydia Koidula
- ajaloolise isiku, märgi ja visuaalse kujundina.
August Weizenberg lõi Koidula büstportree vae
valt kolm aastat peale luuletaja surma 1889.
aastal. 1893. aastal valmis korduseksemplar
Soome Kirjanduse Seltsi jaoks, mis omandas
skulptorilt nelja eesti kirjandustegelase - Lydia
Koidula, Anna Haava, R R. Kreutzwaldi ja F. J.
Wiedemanni - büstportreed.

Märkused
1 Eesti kultuuri ja rahvusluse suhet peegeldab ilmekalt
tavakeeles levinud eristus positiivse rahvusluse ja nega
tiivses tähenduses kasutatava natsionalismi vahel. Sel
lise eristuse üks eesmärke õn arvatavasti kä meie/eesti
positiivse rahvusluse ja lääne poliitilises ja kultuuri
teoorias kritiseeritud teiste/mitte-eesti natsionalismide
lahushoidmine. Selline keelekasutus õn aga puhtalt
kaitsefunktsiooniga ning sisulist segadust tekitav.
2 Pr. lefeminin, ingl. thefeminine - nn. prantsuse femi

nismi üks keskseid termineid, mis ei ole samastatav
naiselikkuse kui sotsiaalse konstruktsiooniga ega nai
selikkuse kui bioloogiliselt determineeritud olemu
sega, vaid tähistab naiste morfoloogilist erinevust mees
test. Patriarhaalse kultuuri fallogotsentrilises keeles ja
sümboolses korras õn naiseliku väljendamine ja repre
senteerimine olnud allutatud mehe(likule) loogikale,
mistõttu prantsuse filosoofid käisid välja naiseliku kir
jutuse (ecriture feminine) idee. Viimane võimaldaks
mittefallilise ökonoomia ja maskuliinsest erineva subjektipositsiooni esitamist ja kirjeldamist.
3 Eesti laulupidudele ilmusid segakoorid alles neljanda
peo ajal 1891. a., naiskoorid osalesid võistulaulmisel
esimest korda 1896. a. ning alles 1933. a. esinesid
nad võrdsetel alustel sega- ja meeskooridega, (http://
www.laulupidu.ee/yldlaulupeod_eng.html)
4 Kuivõrd kergesti kipume me interpreteerima “Ketra
jat” lihtsalt romantilise kujutisena, näitab kasvõi minu
enda möödavaatamine pildi süžeest, mis kritiseerib
nekrutivõtmise poliitikat. Ma tänan Eda Seppa, kes mu
tähelepanu sellele lihtsustava interpretatsiooni ohule
juhtis.
5 Siin võiks asjakohaselt meenutada nii nõukogude ajal
kui kä 1990. aastate alguses tüdrukute ja naiste seas levi
nud eriti populaarset kommet kanda pidulikel juhtu
del rahvariideid. Kä neis vähestes paikades, kus rahva
riideid siiani igapäevaselt kantakse, teevad seda naised.
6 Huvitava paralleelina võiks siinkohal nimetada müto
loogilist maali “Lorelei needmine” (1887), mida peeti
20. sajandi algul maali “Ärkamine nõidusunest” mõtte
liseks paarikuks ning tõlgendati siis kä vastavalt allegoo
rilise kujutisena ristirüütlite Liivimaale tungimisest.
7 Näitena selle kohta, kuidas rahvuslik ideoloogia ja
praktika mees- ja naiskodanike vahele hierarhilise piiri
tõmbab, võib tuua 19. sajandi lõpu - 20. sajandi alguse
noore eesti haritlaskonna, kes võttis üle baltisaksa kor
porantlikud mehekesksed traditsioonid. Rahvusliku
haritlaskonna - eesti poliitika ja kultuuri olulisima
teguri - hoiakud hakkasid omakorda määrama üldist
suhtumist naiste haridusse ja emantsipatsiooni. Eesti
Üliõpilaste Selts võib olla ju suure tähtsusega eesti rah
vusluse ja omariikluse ajaloos, kuid see ei muuda ole
matuks selle naisi tõrjuvat hoiakut, mille tulemusena
tollased Tartu Ülikooli vähesed eestlannadest vabakuu
lajad ei leidnud oma rahvuskaaslastest meesüliõpilaste
toetust. (Vt. Kivimäe; Tamul, 1999,68)
8 Erinevate ajamodaalsuste ja naiste suhte kohta vt.
Kristeva, 1996.
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raegu, kui õn koostamisel suur mitmeI—^ köiteline eesti kunsti ajalugu, õn äärmiJL. selt oluline, et periodiseerimise problee
mid saaksid enne selle ajaloo ilmumist lahti
räägitud ja lahendatud, sest ei ole mõeldav, et
niisugust suurt projekti hakatakse lähitulevikus
ümber tegema. Käesolev artikkel jätkabki Jaak
Kangilaski alustatud arutlust eesti kunstiajaloo
periodiseerimisest okupatsioonide ajal ja aren
dab dialoogi esimese ja seni ainukese ametliku
eesti kunstiajaloo ülevaatega pärast Eesti iseseis
vumist ja Nõukogude tsensuuri poliitiliste ette
kirjutuste lõppu.1 Tuleb nõustuda Kangilask
iga, et Saksa okupatsiooniaastaid ja pool sajan
dit kestnud okupatsiooniaega totalitaarse Nõu
kogude Liidu all tuleb käsitleda kui omaette
perioode eesti kunstiajaloos. Kahtlemata olid
paljud arengujooned kas kaudselt või otseselt
mõjutatud otsustest ja sündmustest Moskvas.
Siiski oli kä vastupidiseid tendentse, mis tekkisid
kas Eesti sisemisest arengust või tulid Läänest
otseselt või teiste sotsialismimaade kaudu ja mis
iseenesest ei olnud eesti kunsti ajaloolisele aren
gule vähem tähtsad.
Kangilaski peab kõige sobivamaks kunsti
ajaloolise periodiseeringu aluseks kunstiteadvuse arengu jälgimist, mis õn tuletatud filosoof
Arthur Danto “kunstimaailma” mõistest2 ja
mida Boris Bernštein õn nimetanud “kunsti
kultuuriks” (Bernštein, 1990, 86-105). Danto
leiab: “Selleks, et midagi kunstina ära tunda, õn
tarvis midagi, mida silm ei näe - kunstiteooria
atmosfääri: kunstimaailma” (Danto, 1964,580).
Danto järgi õn kunstimaailm kunstiteose aja
looline ja sotsiaalne kontekst või atmosfäär, mis
õn tekkinud muutustest kunstipraktikas ja kon
ventsioonides, kunstnike eesmärkides, kunsti
teoste pärandites, kunstikriitikas jne. Danto
õn vastandina George Dickie institutsionaalsele
teooriale3, mida Kangilaski samuti mainib,
alati rõhutanud kunstiteose suhet teiste kunsti
töödega ja kunsti loominguliste praktikatega,
seega silmas pidades teose ajaloolist konteksti.

Eda Sepp
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Dante nimetab kunstimaailma osana kä teoo
riaid ja Kangilaski! õn õigus, kui ta kirjutab,
et tsensuuri võimu all arenenud kunstiteadvuse
uurimise allikad, eriti teooriad, nõuavad erilist
kriitilist lähenemist (vt. Kangilaski, 2000, 230).
Nõukogude okupatsiooni ajal eesti ajakirjan
duses ilmunud metatekstide arvesse võtmisega
tuleks olla eriti ettevaatlik, sest poliitilise tsen
suuri tõttu oli raske, kui mitte võimatu, aval
dada vaateid, mis ei sobinud kokku võimumeelsusega. Kä näitused, eriti 1950. ja 1960. aastatel,
ei pruukinud peegeldada seda, mis tegelikult
toimus, sest arvestati ju alati tsensuuriga. Edu
meelsemad tööd ei pääsenud tihti suurematele
näitustele või peeti mõnda kunstnikku isiklikult
vastuvõetamatuks või teda lihtsalt ignoreeriti
ajakirjanduses avaldatud artiklites.4 Teooriatena
õn kindlam arvesse võtta publikatsioone nagu
Visarite käsikirjalised tõlkekogumikud aastatel
1968-1971, mis said ilmuda suhteliselt tsensuurivabalt, või Silvia Jõgeveri nn. “manifesti”
seoses 1960. aastal korraldatud mitteametliku
näitusega Tartus või tema poolt üleskirjutatud
mälestusi näitusest. Teoreetilised seisukohad
avaldati sellel perioodil tavaliselt suusõnaliselt,
seda olulisem õn kontrollida metatekstide and
meid kunstnike endi mälestustega (mis ajajook
sul võivad samuti muutuda ekslikuks). Siiski õn
paljud kunstnikud veel elus ja õn viimane aeg
hakata lindistama mälestusi sündmuste kohta,
mis toimusid okupatsiooni algaastatel.
Feministlik
kunstiajaloolane
Griselda
Pollock õn hoiatanud, et selline reflektsiooniteooria, kus kunst õn loodud poliitilise või
sotsiaalse ühiskonna peegeldusena, õn ohtlik
ja lihtsustavalt üldistav (Pollock, 2000, 66-69).
Ta toob näiteid marksistlikust teooriast, kus
kunsti analüüsimisel ja periodiseerimisel lähtu
takse sotsiaalsetest, majanduslikest ja poliitilis
test üldistustest ja tsiteerib näitena kirjandus
teadlast Raymond Williamsit, kes oli mõjuta
tud Marxi Grundrissest, mille sissejuhatava pea
tükiga tutvuti läänes 1950. aastatel. Williams
leidis, et tuleb alustada tervikust ja siis edasi

minna üksikasjadesse ja nende mõjule teistele
kategooriatele (Williams 1961, viidatud Pollock,
1988, 4 järgi). Selle seisukohaga ei nõustu
Pollock, kes kirjutab, et ühest küljest õn õige
näha seost intellektuaalse kultuuri areaalide
vahel, tuues näitena realistliku kunsti ja positi
vistliku filosoofia ajaloolise ühtelangevuse kui
kodanlike ideoloogiate uute vormide tulemuse.
Samas hoiatab ta siiski, et “üldistav, taandav,
tüpologiseeriv või reflektsiooni pakkuv argu
ment, viib ... eemale spetsiifilisusest, indivi
duaalsetest tekstidest, kunstnikest või ajaloolis
test momentidest” ja lisab, et kunstiajalugu olgu
ennekõike historiograafiline (Pollock, 2000,69).
Pollocki järgi pole kunst mitte ainult ideoloogia
või poliitika illustratsioon, vaid ta määrab ideo
loogia ja toodab ise aktiivselt tähendusi, “kunst
õn üks sotsiaalsetest väljunditest, mille kaudu
konstrueeritakse, repredutseeritakse ja definee
ritakse maailmavaateid ja identiteete” (Pollock,
2000, 70).
Nii võib kä eesti kunstiajaloo periodisee
rimise alustamine “kunstimaailma” kirjeldami
sega, nagu seda teeb Kangilaski, kujuneda liialt
lihtsustatuks ja üldistavaks. Kui kirjutada näi
teks, et mingisugune poliitiline muudatus või
maldab pluralismi või esteetilise sfääri autonoo
mia tekkimist, ei ole sellel erilist tähendust, kui
ei tõestata näidetega, mida õn silmas peetud ja
kuidas see toimus. Kui Kangilaski kirjutab, et
perioodi 1976-1986 iseloomustab avangardismi
ideoloogia nõrgenemine, tahaks küsida, kas see
ikka õn tegelikkusega kooskõlas? Poliitiliselt õn
seda aega küll peetud stagneerunuks, kuid sel
lesse perioodi kuuluvad nii Raul Meele kui Leo
Lapini paremad tööd (mida, võimalik küll, Eestis
ei tunta), Jüri Okase olulisem looming, SiimTanel Annuse performance id ja Peeter Ülase
suured mustad graafilised lehed. Need õn vaid
mõned näited.
Mulle tundub, et kä ülalnimetatud filosoo
fide - Dante, Dickie ja Bernšteini - seisukohad
kannatavad analoogiliste üldistuste all. Pealegi
õn need mõeldud kunstiteose olemuse definee

rimiseks ja küsimusele - mis õn kunst? vastamiseks ning ei kuulu kunstiajaloo perio
diseerimise, vaid esteetika ja kunstifilosoofia
valdkonda. Soovitan periodiseerimise aluseks
võtta pigem kunstiajaloolase Erwin Panofsky ja
tema Põhja-Ameerika õpilaste metodoloogiat.5
Panofsky leidis, et ajaloo üldistavaid mõisteid
(concepts) saab üles ehitada vaid üksikuid indi
viduaalseid monumente (kunstitöid) ja doku
mente analüüsides (Panofsky, 1982a, 8). Tema
lähtepunktiks oli alati üks kindel ja kombatav
objekt - kunstiteos -, mida ta jälgis ja analüüsis
erinevate subtiilsete kultuuritavadeni ja mõju
deni välja ja mille lõppeesmärgiks oli kunstitöö
kui filosoofiline ja kultuuriline entiteet. Panofsky
taastas küll sisulise tähenduse kunstiajaloo prak
tikas, kuid ta ei loovutanud kunstiteose formalistlikke külgi, vaid väitis alati, et huvi ideede
vastu peab olema tasakaalus formaalse huviga ja
formaalseid omadusi ei tohi lahutada sisust, sest
“värvide ja joonte, valguse ja varju, tasapindade
ja vormide jaotustel õn rohkem tähendust kui
ainult visuaalne ja nad kannavad endas palju
tähtsamaid ideelisi mõisteid” (Panofsky, 1982a,
12; 1982c, 168). Panofsky meetod algab kunsti
tööde formalistliku kirjelduse ja vaatlemisega,
millele alles siis järgneb dokumentide ja meta
tekstide analüüs. Ta leiab, et kuigi dokumendid,
mis selgitavad kunstitöid, õn sama mõistatus
likud ja kütkestavad kui kunstiteosed, õn see,
mida kunstnik õn ise oma tööde kohta ütel
nud, olulisem ning kõike peab alati interpre
teerima kunstiteose enda valguses (Panofsky,
1982a, 8-10).
Panofsky jaotab kunstiteose analüüsi kolme
etappi või tähenduskihti. Esimest nimetab ta
“eelikonograafiliseks”, kirjeldavaks faasiks, mis
tegeleb nn. esmase, primaarse temaatilise pildisündmuse kirjeldamisega, kuhu kuuluvad kä for
malistlikud elemendid. Teine etapp õn Panofskyl
“ikonograafiline” analüüs kitsamas mõistes ja
see tegeleb teema kultuuriloolise tähendusega,
kunstisüžee ja allegooriliste mõistete kirjel
damisega. Kolmas ja Panofsky metodoloogias

kõige olulisem tähenduskiht õn “ikonoloogia”
või “sügavam ikonograafiline interpretatsioon”,
nagu ta seda esialgu, 1939. aastal kirjeldas, mis
tegeleb kunstiteose sisemise ja olulise tähen
duse analüüsimisega (ingl. k. intrinsic meaning,
sks. k. immanenten Sinn.) (Panofsky, 1967,3-17;
1982b, 26-41; vt. kä Holly, 1984, 233; Margolis,
1965, 79-80).6 Panofsky leiab, et kunstiteosel
õn alati mitu tähendust, kusjuures otsene teema
õn vaid üks paljudest võimalustest. Kunstiteose
sügavama ikonograafilise mõiste või ikonoloogia
interpretatsiooni alla kuuluvad võimalikud filo
soofilised, kirjanduslikud, psühholoogilised või
poliitilised seosed, mille kaudu selguvad ajastu
mõjud, kunstniku sügavamad ellusuhtumised ja
kultuuritaust, ning tähendused, millest kunst
nik ise ei pruugigi teadlik olla või mis erinevad
tema esialgsetest kavatsustest (Panofsky, 1967,
8). Panofsky sõnadega: “rahvuse, ajastu, klassi
põhiline hoiak, usuline või filosoofiline veenumus... kõik kondenseeritud ühte kunstiteosse”
(Panofsky, 1982a, 14).
Põhiliselt võib väita, et Panofsky ikonoloogia
ei erine Danto kunstimaailma mõistest, sest
mõlemad tegelevad kunstiteose laiema mõistega,
mis õn väljaspool otsest kunstitööd. Erinev õn,
et Panofsky algpunkt õn alati spetsiifiline kunsti
teos (või kunstiteosed) ja mitte selle (nende)
üldine taust. Parafraseerides Dantot võib väita,
et kui Dantol õn vaja kunstiteose tundmiseks
“midagi, mida silm ei näe” (Danto, 1964, 580),
õn Panofsky algpunkt just see, mida silm näeb.
Niisugune analüüs võimaldab palju sügavamat
sisulist eritlust, sest õn võimalik minna kau
gemale esialgsest taustast ja nii laieneb kä
kunstimaailma mõiste. Panofsky metodoloo
gilisest seisukohast õn siiski vaja rõhutada, et
ikonoloogiline tasand alati haakuks sisuliselt
kunstiteose külge, et oleks tagasiside esimese
eelikonograafilise etapiga. Õn kä oluline, et
terve analüüs toetuks kunstniku tõekspida
misele ja mitte analüüsija fantaasiale või muu
dele üldistustele. Selleks tuleb toetuda kunsti
teosele lähedal olevatele allikmaterjalidele, aga

Valve Janov. Kaks pead, 1957, õli/papp, 32x46,5 cm.

Valve Janov. Kalad kasvavad, 1950, guašš/paber, 20x28,6 cm.

Valve Janov. Jääminek Emajõel, 1958, õli/segatehnika, 45x59,5 cm;
Zimmerli Art Museum, Rutgers University, USA.
Valve Janov.
Büst, 1960,
akvarell/kollaaž,
33x26,3 cm.

Valve Janov. Kollaaž, 1957, akvarell/
segatehnika, 19,5x19,2 cm; erakogus
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Silvia Jõgever. Abstraktsioon, 1958, segatehnika/kollaaž paberil 19,7x32,7 cm.

Silvia Jõgever. Abstraktsioon, 1958, akvarellmonotüiipia paberil, 10,3x16,3 cm.

Silvia Jõgever. Nr. 38, 1963, segatehnika/kollaaž paberil 24,5x17,3 cm;
Zimmerli Art Museum, Rutgers University, USA.

Silvia Jõgever. Karikas, 1964, kollaaž 41,5x30 om;
Zimmerli Art Museum, Rutgers University, USA.

Silvia Jõgever. Abstraktsioon, 1967,
kollaaž papil, 33,4x42,7 cm.

Silvia Jõgever. Jalad I, 1963, kollaaž papil,
26,7x19,8 cm.

Kaja Kärner. Abstraktsioon, 1964-66, guašš/segatehnika paberil, 68,6x50,2 cm;
Zimmerli Art Museum, Rutgers University, USA.

ennekõige silmas pidada kunstiteost kui mate
riaalset objekti ja selle formalistlikke omadusi.
Eelnevale diskussioonile toetudes õn perio
diseerimise algmaterjaliks soovitav võtta spet
siifilised kunstitööd, mis näitavad kunstiajaloo
kulgu ja uusi suundi; tuleks näidata, kuidas
toimus Eestis kunsti enese areng ning alles siis
tuletada arengu põhjuseid ja tähendusi. Perio
diseerimise funktsioon kunstiajaloos oleks sel
puhul ajaloolise selguse väljatoomine kunsti
teoste kaudu, kus stiili otsesed muudatused õn
määrava tähtsusega. Niisuguse analüüsiga või
dame selle, et üksikute kunstnike olulised saavu
tused ei läheks kaotsi, samas võib aga kä muu
tuda senine kunstihierarhia, mis õn suuresti
tuginenud nõukogudeaegsetele mallidele ja mil
lest peab lahti saama, kui nad enam kasulikud
pole.
Teise maailmasõja järgse eesti kunsti arengu
lahtimõtestamisel õn kaks tegurit, mida tuleb
alati silmas pidada. Esimene õn okupatsioon
totalitaarse võimu poolt, mille eesmärgiks oli
kunsti suunamine oma ideoloogia huvides, mis
küll ise muutus erinevatel etappidel. Teine, mitte
vähem tähtis õn tõdemus, et Eesti õn alati olnud
ja tõenäoliselt saab kä edaspidi olema kunstiaja
loo peavooludega võrreldes ääremaa, perifeeria
või provints. See õn lihtsalt paratamatu ja selles
suhtes ei erine me Kanadast, Rootsist või Soo
mest. Antud kontekstis õn oluline seda meeles
pidada ja analüüsida, milline õn teatud perioodi
del seos keskusega või maailma kesksete kunsti
vooludega ja seda silmas pidades ikka endale
teadvustada meie oma kunsti arengut kui midagi
meile omast. Ei saa nõustuda Kangilaski väi
tega, et okupeeritud Eestis töötanud kunstnike
teoste projitseerimine mõnele lääne avangar
distliku kunsti arenguskeemile õn kunstikriiti
line ja mitte kunstiajalooline (Kangilaski, 2000,
230). Kunstiajaloolase üks põhilisi eesmärke õn
just allikate ja mõjude analüüsimine. Kui lääne
kunstivoolud mõjutasid eesti kunstnike töid ja
tõid paradigmaatilisi muudatusi eesti kunsti,

tuleb seda analüüsida, sest õn ju terve meie 20.
sajandi kunstiareng projitseeritud lääne kunsti
suundadele. Kunstiajalugu võib oma uuringutes
tuua päevavalgele uusi, seni märkamata tähen
dusi juba möödunud sündmustest, kuna kunsti
kriitika annab tähendusi kaasaegsele kunstile ja
analüüsib kaasaegseid seoseid.
Periodiseerimise puhul osutub kahtlemata
probleemiks, kuhu paigutada kunst, mis loodi
väljaspool Eesti piire. Ei saa kuidagi nõustuda
sellega, kui kunstiajaloos käsitletakse ajavahe
mikus 1941-1944 eesti kunstnikke Jaroslavlis,
Nõukogude Liidus, enne kunstiarengu kirjel
damist Saksa okupatsiooni ajal kodumaal (vt.
Helme, Kangilaski, 1999, 116-117). Kunstiaja
lugu olgu ikka Eesti-keskne. Samuti olen kaht
leval seisukohal väliseesti kunsti paigutamise
suhtes perioodi enne Stalini-aegset kodumaa
kunsti. Kui vaadelda kodumaa kunsti ajavahe
mikul 1944-1955, ei toimunud mingeid stiililisi
või formaalseid arenguid, juurde tulid vaid
uued võimumeelsed sotsialistlikud teemad ning
süžeed ja sedagi ainult piiratud arvu kunstnike
töödes. Kä pagulaskunstis ei toimunud märki
misväärseid stiilimuudatusi ning valdav uuen
dus oli põgenemisteemade sagedane esinemine,
niisiis samuti uued süžeed. Kui kodumaal oli
kunstiarengu seisaku põhjuseks poliitiline dik
tatuur ja Stalini-aegne terror, polnud kä pagulaskunstnike elu kerge. Esimestel aastatel rännati
kodututena Saksamaa ja Rootsi põgenikelaagri
tes ja püüti uut elu alustada eimillestki. 1950. aas
tate alguses oli suur ümberasumine Ameerikasse,
Kanadasse, Austraaliasse jaUus-Meremaale ning
jälle uue kodu rajamise mured. Richard Antik õn
1950. aastal Kopenhagenis ilmunud eesti kunsti
näituse kataloogis “Estnisk kunstudstilling” kir
jeldanud pagulaskunstnike rasket elu, “mis
ilmneb enamuse tööde väikeses formaadis, sest
majandusraskustes kunstnikel pole võimalik
muretseda vajalikke materjale ega üürida atel
jeesid” (vt. Sepp, 2001b, 134-135). Seega võib
ajavahemikku 1944-1955 vabalt pidada ühtseks
kunstiperioodiks nii pagulas- kui kodueesti

kunsti käsitledes, erinevad olid vaid poliitilised
ja olustikulised miljööd.
Esimesed stiilimuudatused Eesti sõjajärgses
kunstis toimusid Tartus, kus 1957. aastal loodi
sürrealistlikud ja puhtabstraktsed tööd maalis,
akvarellis ja kollaažis, mis olid murrangulised
eesti kunsti ajaloos, tähistades uue etapi algust
ning erinedes kõigest eelnevast.7 Kuigi Tartu
gruppi kuulus kä Lembit Saarts, õn märkimis
väärne, et just algaastatel olid uue stiilimuudatuse eestvedajad naiskunstnikud: Valve Janov (s.
1921), Silvia Jõgever (s. 1924) ja Kaja Kärner
(1920-1998). Käesolevas artiklis tahangi piir
duda nende kolme kunstniku tööde analüü
simisega, sest nende osatähsus eesti kunstiaja
loo periodiseerimisel õn läinud kaduma. Aja
looliselt õn oluline, millal tekkisid esimesed
muudatused eesti kunstis, mis mõjutasid hilise
mat paradigma muutust ja kuidas uuendused
manifesteerusid. Tartu kunstnike abstraktsed
ja sürrealistlikud8 tööd, mille esimesed näited
õn aastast 1957, olid küll põrandaalused selles
mõttes, et kuni 1966. aastani oli poliitiliselt päris
võimatu esitada neid avalikel näitustel, kuid nad
mõjutasid otseselt Tallinna kunstnikke, esiteks
Olav Marani kaudu, hiljem käisid neid vaata
mas mitmed ANK-i liikmed.9
Metodoloogiliselt õn tähtis valida illust
ratsioonid, mis tõestavad teesi, seetõttu olen
asetanud pearõhu töödele, mis õn loodud
1957.-1958. aastatel või selle perioodi eriti
iseloomulikele töödele. Illustratsioon kui ori
ginaalse kunstiteose asitõend õn oluline osa
kunstiajaloolase tööprotsessist. Valve Janovi õli
maal “Kaks pead” õn dateeritud 1957. aastal. Pilt
õn üles ehitatud lamedate, tasapinnaliste pool
geomeetriliste värvilaikudega, kus domineeri
vad sinakad, valkjad, pruunikad ning lillakad
toonid, mis meenutavad kollaažipindu. Keskel
õn skemaatiliselt õrnade mustade joontega mar
keeritud naise ja mehe ülakehad ilma näodetailideta. Naise lame, kahedimensiooniline kuju,
kuigi lihtsustatult stiliseeritud, õn siiski reaal

sem, naha- ja kleidivärvid õn piiratud mustade
joontega. Seevastu helesinised ja valged, pilvist
taevast meenutavad toonid, mis läbivad mehe
nägu ja pea piirjooni, lõikavad sisse õlakujundisse ning naist ja meest ümbritsevasse ja läbi
vasse ristkülikukujulisse vormi, luues pingesta
tult sürreaalse üldefekti. Tegelikult õn see pilt
pildis, sest tume foon ümbritseb poolgeomeetrilist kompositsiooni keskel ja loob avaruse illu
siooni. Pildiformaat pole suur, kuid üldmulje
õn palju monumentaalsem ja paneb ennast
maksma, nagu teevad seda Paul Klee väikseformaadilised tööd.10 Niisugust maali pole Eestis
varem tehtud. Valve Janov õn oma loomismeetodit kirjeldanud kui alateadlikku, mille
puhul hakkavad joontest ja värvidest peaaegu
automatistlikult, iseenesest ja mitteteadlikult
tekkima kujundid ning kui vormid õn ära tun
tavad, siis teeb ta neid edasi. Nii tekkisid kä sellel
pildil pilved, naod ja inimesed, nagu oleksid nad
alateadvusest “kobamisi”11 kasvanud. Maalis õn
ürgne sürrealistlik alge, sest kasutasid ju sürrea
listid automatismi meetodit ja lasid alateadvu
sel ennast juhtida. Janov polnud siis aga veel
sürrealistide kunstiga tuttav ja kä hiljem ei hin
nanud neid eriti. Siiski tunti sel ajal Eestis hästi
Ilmar Laabani artikleid sürrealismist, mis ilmu
sid enne nõukogude okupatsiooni Nooruses ja
Loomingus ja andsid küllaltki hea teoreetilise
aluspõhja.12 See näitab, kuidas mitte kunsti
teos, vaid teooria võib mõjutada uusi ilminguid
kunstis.
Janovi “Jääminek Emajõel” (1958), üks tolle
aja võtmeteoseid, õn stiililt lähemal ameerika
sõjajärgsele abstraktsele ekspressionismile kui
ükski teine kunstitöö sellel perioodil. Õlimaal,
kus domineerivad sinakad toonid rohekatest lil
lakateni, heledamate valkjate valgusefektidega,
õn näiliselt loodud laiade reljeefsete pintsli
tõmmetega, mis katavad tasapinnaliselt ja ühtla
selt terve maali. Tegelikult õn õlivärvi all lii
miga segatud kipsikrunt, mis pärast värviga kat
mist jätab mulje ekspressiivsete, laiade pintsli jälgedega reljeefselt üles ehitatud maalipinnast.

Maali nimi õn tuletatud lapsepõlve mälestusest
jääsulamisest Emajõel.13 Uuendus seisneb ühtla
selt, tasapinnaliselt kaetud maalikompositsioonis, kus puudub ruumiline sügavus ja seos
objektidega välismaailmas.
Tartu naiskunstnike loomingut õn tihti seos
tatud Ülo Soosteri mõjuga ja kunstnikud ise
pole seda kunagi eitanud. Kui aga analüüsime
selleaegset kunstiloomingut, tekivad siiski kaht
lused. Esiteks ei ole Ülo Soosteri teadaolevate
tööde hulgas 1958. aastal ühtegi nii kindlalt
kujundatud abstraktsiooni, isegi mitte järjekind
laid sürrealistlike ilminguid ja niisugune tasa
pinnaline maali katmine, mis õn omane sõja
järgsele abstraktsioonile, puudub Soosteri selle
aegses loomingus. Janov õn aga teinud väikese
guašijuba 1950. aastal, “Kalad kasvavad”, kus õn
eos hilisemad stiilimuutused. Kompositsioon
õn tasapinnaline ja sürrealistlikult ekspressiivne.
Vormid õn kokkusurutult lamedad ning tume,
keskset kompositsiooni ümbritsev foon ei jäta
ruumilist tunnetust, vaid laseb eredatel värvilaikudel ja ekspressiivsetel joontel tasapinnali
selt mõjuda. Kalad ja ebamäärased näokujundid mingisugustest veealustest elukatest õn pildil
äratuntavad, kuid värvid ei ole loodusega samas
tatavad, olles pigem tuletatud kompositsiooni
vajadustest ja kunstniku fantaasiast. Eesti kunsti
kontekstis õn see uus ja senisest erinev. Vaa
tamata väikesele formaadile võiks seda tööd
võrrelda Jackson Pollocki ja teiste ameerika
kunstnike esimeste sõjajärgsete töödega, millest
Janov sellel ajal veel teadlik ei saanud olla. Eriti
meenub Pollocki 1943. aastal loodud õlimaal
“The Moon-Woman Cuts the Grete” (“Kuunaine
lõikab sõõri”). Nii selle maalil kui Janovi guašil
õn isegi kunstnike allkirjad sarnaselt maalitud
ning mõlemad õn asetatud suurelt ja ekspressiiv
selt pildi vasakusse äärde.14 Kä hollandi kunst
niku ja rühmituse “Cobra” liikme Karel Appeli,
kes just sel ajal Pariisis tuntuks sai, tööd õn
mingil moel võrreldavad just selle Valve Janovi
pildiga. Eesti kunstnikud elasid ju 1950. aastal
täielikus infopimeduses, kuid 1957. aastal võitis

Appel Ljubljana Biennaalil Jugoslaavias rahvus
vahelise graafikaauhinna. Hingesugulus Appeli
ja Pollocki mõnede töödega näitab, et sarnased
ideed olid mitmel pool küpsemas ja õn huvitav
tõdeda, et see toimus kä Valve Janovi kunstis
Eestimaa “pimedamal ajal”. Siiski oleks huvitav
süstemaatiliselt läbi vaadata kõiki selleaegseid
idaeuroopa kunstiajakirju, ehk saaksime mõne
võrra selgust, miks tekkis abstraktsioon ja
sürrealism eesti kunsti just 1957. aastal.
Kä kollaažitehnika tuli Eestimaale Tartu
kunstnike kaudu ja kujunes edumeelsete kunst
nike hulgas üldlevinuks hiljem, 1960. aastatel.
Valve Janovi 1957. aastal loodud kollaaž õn hea
näide tema selleaegsest abstraktsest loomingust,
kus väikeseformaadilisele rohekates ja pruuni
kates toonides akvarellile õn kleebitud välja
lõiked mustrilisest paberist. Janov kombineeris
tihti akvarelli ja kollaažitehnikat (“Büst”, 1960)
või kleepis mitmesuguseid riide- ja paberitükke
segatehnikas loodud töödele, kus pearõhk õn
faktuuril ja värvil (“Sepikoda” 1962).
Lääne kunstis populariseerisid kollaažiteh
nikat kunstnikud Picasso ja Braque sajandi
teisel kümnendil Prantsusmaal. Hiljem armas
tasid kollaaži kasutada eriti dadaistid ja sürrea
listid, sest see võimaldas kõrvutada fragmente ja
objekte üllatavates kontekstides ning luua tege
likkusest erinevat fantastilist reaalsust. Kollaaži
kasutasid palju kä tšehhi sürrealistid ning amee
rika ja euroopa kunstnikud pärast Teist maa
ilmasõda. Ameerikas tegi Ad Reinhart kollaaže
juba 1940. aastal, Robert Motherwell pisut
hiljem, Jasper Johns ja Robert Rauschenberg
tegid seda 1950. aastatel ja Prantsusmaal oli Jean
Dubuffet üks tuntumaid kollaaži viljelejaid. Nii
ei olnud kollaažitehnika lääne kunsti mõistes
midagi uut ning selle vastu tundis huvi suurem
osa kunstnikke kä pärast Teist maailmasõda,
kuid eesti kunstnikud taasavastasid selle uud
sena 1950. aastate lõpus.15 See toimus sürrealist
likus stiilis ja aitas vabastada vorme realistlikust
kujundusest puhtaks abstraktsiooniks.

Silvia Jõgeveri “Abstraktsioon”, dateeritud
1958. aastal, õn hea näide sellest perioodist
eesti kunstis. Sinakale pliiatsiga värvitud taga
põhjale õn kleebitud ajalehetükid saksakeelse
tekstiga, mustad kopeerpaberitükid ning lillad
ja kollased paberitükid. Keskel, paremal pool
õn samuti saksakeelsest trükisõnast lõigatud
linna või lennuvälja kaart kahe lennukiga ja
kolmnurksete lippudele sarnanevate objekti
dega. Värvid ja vormid õn suurepäraselt tasa
kaalustatud. Vabalt geometriseeritud, teravnurk
sed vormid ja mustad, erekollased ning lillad
laigud sinisel foonil annavad pildile energiat
ja tekitavad liikuvuse mulje. Kunstiajaloolased
õn tuvastanud, et Picasso ja Braque’i ajalehekleebised polnud mitte juhuslikud, vaid olid kunst
nike poolt valitud selleks, et projitseerida kunsti
teosele teine sisuline dimensioon väljaspool
visuaalset (vt. Krauss, 1999, 25-85). Jõgeveri
saksakeelne tekst viitab samuti teisele kultuurile
ja kohale. Lennukitel ja lippudel, mis tunduvad
oma teravate nurkadega agressiivsed ja oma
vahel konfliktis - osa õn suunatud paremale,
teised vasakule - õn teine, sügavam dimensioon,
sest olid ju kaardid ja lennuväljad Nõukogude
ajal salastatud. Kuna niisuguse pildi esitamine ava
likul kunstinäitusel oleks ainult selle kaardifragmendi tõttu võinud kunstnikule tuua palju sekel
dusi, tekib küsimus, miks valis Jõgever just need
ajakirjad? Võib seda tõlgendada kui isikliku trotsi
alateadlikku visuaalset väljendust selle võimu
vastu, mille all ta oli sunnitud elama? Pildist
hoomab jõulist, võiks öelda, traditsionaalses pat
riarhaalses mõistes maskuliinset energiat.
Pisut hiljem tegi Jõgever kollaaži (nr. 38,
1963), kust seevastu tabame “naiselikku” abst
raktset energiat ja kuhu kleebitud detailid pole
valitud juhuslikult. Pildi keskne motiiv õn tükike
vanaemalt päritud pitsi, mis õn ümbritsetud
linase takuga, riideribadega ja mitmesuguste
kootud või erinevate faktuuridega kanga tüki
kestega madarapunasel foonil. Need tekitavad
“naiste ruumi” ja traditsionaalses mõistes naise
liku maailma üldmulje ja koosnevad nn. naiste

asjadest. Kompositsioon ei ole aga vähem jõuline
kui eelmisel pildil. Meenuvad Hella Wuolijoki
mälestusteraamatus Koolitüdrukuna Tartus kir
jeldatud mustades pikkades kalevist vammustes
mulgi naised, kes nagu võimsad abtissid kaalu
sid üle saja kilo, ja kirjaniku oma ema, kes Helme
ja Halliste kandi verstapikkuse palgivooru ees
otsas istus ning Helme rahvarõivaid ja külasepa
valmistatud hõbekette kandes lauldes Viljandi
poole sõitis, et anda oma panus Põllumeeste
Seltsi maja ehitamiseks(vt. Wuolijoki, 1995, 9).
Naiselik ei pea olema nõrk ja abitu, nagu seda õn
kirjeldatud patriarhaalses traditsioonis, ega tin
gimata “romantiline”, nagu õn väidetud Lühike
ses eesti kunsti ajaloos, kus õn võrreldud “Soos
teri ja Ohaka vormiotsinguid ning Roode ja
Saartsi värvile rajatud kompositsioone” 1960.
aastal Tartu VIII Keskkoolis korraldatud mitte
ametlikul kunstinäitusel16 naiskunstnike “pigem
romantiliste linnavaadete ja natüürmortidega”
(vt. Helme, Kangilaski, 1999, 143). Eelnev
analüüs peaks näitama sellise seksistliku sõnas
tuse otstarbetust.
Jõgeveri loomingul oli aga kä teine külg,
jaapanlikult kerge ja õhuline, nagu 1958.
aastal loodud akvarellmonotüüpia “Abstrakt
sioon” või eeterlikes helesinistes toonides sega
tehnikas tehtud tagapõhjal maxernstlik kollaaž
“Karikas” (1964), kuhu ta arvas olevat kujundeid
lõiganud prantsuskeelsest brošüürist.17 Erineva
test must-valgetest illustratsioonidest välja lõi
gatud fragmendid õn siin kokku kleebitud ime
likkudes, ootamatutes kontekstides ja asetatud
foonile, mis kohati meenutab saksa/prantsuse
sürrealisti Max Ernsti frottage-tehnikat. Seda
laadi sürrealistlikke kollaaže õn Jõgeveril palju,
eriti iseloomulik õn seeria “Jalad” (1963), mis
valmis aasta pärast Jõgeveri Moskvas olekut
(talvel 1962), kus tal oli võimalus väliskir
janduse raamatukogus tutvuda lääne kunsti
pärandiga. Kui nendes töödes ja paljudes une
näolistes maalides õn sugemeid sürrealismist,
siis kollaažitehnikas “Abstraktsioon” (1967) õn

konstrueeritud puht-esemetu kunsti põhimõttel
Jõgeveri oma vanadest guaššidest välja lõigatud
lamedatest, pinnalistest kujunditest, mis pildile
kleebituna jätavad tasapinnalise abstraktse maali
mulje. Sarnases stiilis õn tal palju teisi maale,
guašše ja kollaaže. Nendes töödes tajume monu
mentaalsust, sest nad tunduvad palju suuremad,
kui nad tegelikkuses õn.
Olav Maran õn intervjuus Tartu kunstni
kest väitnud Katrin Kivimaale, et “kõige veen
dunuim abstraktsionist oli Kaja Kärner, kelle
teened selles vallas õn veel välja toomata. Ta oli
minu meelest üks esimesi põhimõttelisi” (Kivi
maa, 1994; vt. kä Sepp, 2000, 81-83).18 Kärneri
(Eesti mõistes) suureformaadilised abstraktsed
tempera, guašš- ja õlimaalid 1960. aastate esime
sest poolest õn eesti oludes täiesti erakordsed.
Tema meisterlikult tasakaalustatud komposit
sioonid õn rajatud just värvidele, kus rütmiliselt
asetatud lamedad vormipinnad katavad ühtla
selt terve töö. Kärner õn eesti kunstile andnud
palju rohkem kui “privaatse individualismi, une
näolise veidruse, romantismi ja äärelinna ajatu
atmosfääriga” maale, nagu kirjutatakse Lühike
ses eesti kunsti ajaloos (Helme, Kangilaski, 1999,
144). Kärner, Jõgever ja Janov tõid Teise maa
ilmasõja järgsesse eesti kunsti abstraktsiooni ja
sürrealismi ja nende osakaal eesti kunsti aren
gus tuleb esile siis, kui analüüsime spetsiifilisi
kunstitöid, mis näitavad kunstiajaloo kulgu ja
uusi suundi, ning jätame üldistava poliitilise osa
kunstimaailmas teisejärguliseks. Need kunst
nikud olid sõjajärgses eesti kunstis “esimesed
pääsukesed”, kellest alguse saanud hilisemad
sündmused arenesid loogiliselt ja järjekind
lalt.19
Olen proovinud välja selgitada, mis ajendas
seda küllaltki järsku stiiliuuendust eesti kunstis
just 1957. aastal. Osaliselt soodustasid seda kind
lasti poliitilised põhjused ja teadmine, et isiku
kultuse ametliku taunimisega kaasnes suurem
tähelepanu just loomingu individuaalsusele.
Lääne teadlased õn maininud Hruštšovi salajast

kõnet 1956. aasta talvel Kommunistliku Partei
XX kongressil, kus ta süüdistas Stalinit inimkonnavastases kuritegevuses ja täheldas, et õn
mitmesuguseid erinevaid teid sotsialismi poole
liikumiseks ning rahulik koeksistents teiste
maadega õn võimalik. Varsti pärast seda aval
das parteiideoloog Mihhail Suslov “Pravdas”
(17.02.1956) artikli, kus ta kritiseeris Stalini
isikukultust ja selle mõju loomingulise initsia
tiivi piiramisele kunstis, mida hiljem kajastasid
kä teised ametlikud artiklid samal aastal (vii
datud Kornetchuk 1995,46-47 järgi)20. 23.-24.
mail 1956. aastal toimus Tallinnas Eesti NSV
Kunstnike Liidu IX kongress, kus samuti rõhu
tati individuaalse käekirja vajalikkust ja rahvus
liku omapära tähtsust (Loodus, Lamp, 1970,
25). Tegelikult polnud nendes sõnavõttudes ju
midagi otsest isikuvabadusest või kunstivabadusest, partei kontroll kestis edasi, iseasi, kuidas
kunstnikud seda tõlgendasid. Tartu sõpruskon
nale oli ehk siiski olulisem meeste naasmine
Siberi vangilaagritest sama aasta sügisel ja Ülo
Soosteri õhutamine hakata jälle maalima sealt,
kus enne katkestati. Tõlgendati ju vangist pääse
mist uue optimistliku ajastu algusena, mida
näisid kinnitavat lääne kunsti näitused ja esi
algsed poliitilised sõnavõtud. Lüüdia VallimäeMark õn kirjutanud, et Ülo Sooster veetis selle
aasta suve ja sügise (1956) Eestis ning maalis
Jõhvis oma öe juures palju pilte lootusega
pääseda Kunstnike Liitu, mis tal muidugi ei
õnnestunud.21 Selle peale Sooster solvus ja asus
Moskvasse naise koju, kus vene põrandaalune
kunstnik Juri Sobolev veel samal aastal temaga
kohtus (Sobolev, 1996, 11). Järgmisel, 1957.
aastal, tõenäoliselt suvel, võttis Sooster Sobolevi
endaga kaasa Eestisse (Sobolev, 1996,18). Ei ole
teada, kas nad kohtusid kä Tartu kunstnikega.
20. juulil aga algas Moskvas VI ülemaailmne
noorsoo- ja üliõpilasfestival, kus esitati muuhul
gas lääne noorte kunstnike abstraktseid töid ja
Harry Colman demonstreeris Jackson Pollocki
drzp-tehnikat (tilgutamise tehnikat), millel oli
määrav mõju nõukogude põrandaalusele kuns

tile.22 Viimane mõjutas Lola Liivat-Makarovat
Tartus ja mitmed Tallinna kunstnikud, kes sel ajal
veel kunstikoolis käisid, õn rõhutanud just selle
sündmuse tähtsust (vt. Sepp, 2001a, 49-50).23
Tartu rühmitusele ei avaldanud sündmused
Moskvas tõenäoliselt otsest mõju, pigem mõju
sid ainult märgina, et ajad õn vabamad ja abst
raktsiooni õn võimalik näidata. Abstraktsiooni
mõtted olid aga Eestis juba eos. 1939. aastal oli
ilmunud eestindus Herbert Readi raamatust
Art Now. Enne sõja lõppu jõudsid kä ilmuda
Ilmar Laabani artiklid sürrealismist. Janovi ja
Kärneri õpetaja Ado Vabbe oli ju abstraktseid
töid teinud sajandi teisel ja kolmandal kümnen
dikul ning hakkas neid uuesti tegema 1950. aas
tate lõpus. Valve Janov sai temalt kingiks abst
raktse maali, mis õn dateeritud 1956. aastal. Kä
Pallase endine õppejõud impressionist Aleksan
der Vardi oli hakanud juba 1950. aastate teisel
poolel abstraktseid maale tegema, kuid pole
teada, kas Tartu nooremad kunstnikud olid neid
näinud. Ülo Sooster kirjutas Lüüdia VallimäeMarkile Siberist, et “abstraktse maalini õn mui
dugi terve valgusaasta, kuid ega seegi karikas
mööda lähe. Ma isiklikult tunnen vänget veetlust
sellest kunstist”.24 Suvel 1959 kirjutas Sooster
Moskvast: "Praegu õn ameerika näitus, ca pool
sada pilti ... ma teen viimasel ajal puhta abst
raktseid pilte ja sääljuures õn nii mõnus tunne, et
ei tahagi muud teha... siiski tundub puhas abst
raktsioon emotsioonivaene”.25 Soosteri järele
jäänud loomingus pole teada puht-abstraktseid
maale, küll aga joonistusi ja akvarelle. Nii ei saa
kindlalt väita, et mõni ülalmainitud sündmus
test oleks otseselt mõjutanud seda purset, mis
1957. aastal Tartus toimus, need näitavad vaid
tausta. Ikkagi oleks huvitav läbi vaadata kä selle
aja poola ja tšehhi kunstiajakirju, sest Moskva
kunstnikel oli viimastega kontakt juba olemas
(vt. Sobolev, 1996).
Kahtlemata oli nii abstraktsel kui sürrealistli
kul kunstil Tartu kunstnike jaoks sellel ajal
trotsi ja isikuvabaduse tähendus okupatsiooni
suhtes. Seda õn nad ise kinnitanud. Taheti teha

kõike, mis erines sotsialistlikust realismist ja
võimumeelsest kunstist ning abstraktsioon viis
selle vastuseisu äärmuseni, enam kaugemale
ei saanud kunstikeeles minna. Abstraktsioon
demonstreeris kä otsest suunitlust lääne poole.
Valve janov õn jutustanud: “Kui Sooster Mosk
vast tuli, siis olime koos ja arutasime kunsti
asja ja õõnestasime”, ning lisas oma kalateemaliste maalide kohta: “kaladega õn niisugune
asi, et siin said sa teha kõik, nagu sa tahtsid,
niisugust mustrit, nagu sa tahtsid ja keegi ei
saanud midagi ütelda, sest äkki õn niisugune
kala olemas. Nendega sai nagu ära petta.”26
Nii võime vähemalt selle grupi esialgset abstrakt
set loomingut tõlgendada kui isiklikku poliiti
list okupatsioonivastast aktsiooni. Teisest küljest
võib abstraktsiooni ja sürrealismi tõlgendada kui
äärmist sissepoole suunatust ja privaatsuse taot
lust ning enda eemaldamist vaenulikust ümbru
sest. Need kaks tõlgendust ei ole tingimata teine
teisele vasturääkivad, vaid eksisteerivad sama
aegselt.
Janovi ja Kärneri abstraktsioonid olid esma
kordselt avalikul näitusel 1971. aastal Tartu Riik
likus Kunstimuuseumis, kuid sel ajal polnud
abstraktsioon eesti kunstis enam uudis. Näitus
oli teatud mõttes retrospektiivne, väljas oli suur
osa 1960. aastate abstraktsest loomingust ja
kä figuratiivsed kompositsioonid, linnavaated,
vaikelud ja Valve Janovi puhul kalad. Retsen
sioonis ajalehes Edasi kirjutab Eha Ratnik Kaja
Kärneri abstraktsioonidest: “60-ndate aastate
keskpaiga loomingut (peamiselt aastad 1963-67)
iseloomustavad mitmesugused abstraktsed kat
setused. Need õn enamasti loodusest saadud
värvielamused, mis oli kunstilisse vormi vala
tud ateljees”. Ta tsiteerib Kärnerit ennast, kus
kunstnik õn kirjutanud: “Toas nelja seina varjus
loobun nii saadud muljetest kui kä kavandist.
Nüüd lasen end ainult värvidest juhtida ja üritan
sel moel n.-ö. selja tagant loodust rünnata”,
ning lisab, et tulemuseks õn abstraktsed maalid
(Ratnik, 1971, 3). Ratnik kirjutab Valve Janovi
abstraktsioonidest, mille näiteid oli rohkem

1962.-1964. aastani, et “varasemad (1962-1963)
ümaramvoolavama vormikõnega ja fantaasiaküllasemad, [õn] loodud valitsevalt monotüü
pia ja kollaažitehnikas, hilisemad (1963—1964)
rangemate geomeetriliste vormidega, tehnikana
domineerib õli.” (Ratnik, 1971,3). Ratnik mainib
kä, et viimastel aastatel õn kunstnikud jälle
pöördunud looduslähedaste vormide poole.
Võimalik, et kui Soosteri surmaga 1970. aastal
lõppes Tartu sõpruskonna grupitegevus, kaota
sid kunstnikud kä huvi abstraktsiooni ja sürrea
lismi vastu. Siiski ei tohiks alahinnata nende
panust eesti avangardkunsti selle algaastatel.
Läänes esines väliseesti kunstnik Endel Kõks
esmakordselt abstraktsete töödega samuti 1957.
aastal. Abstraktseid maale tegi juba 1955. aastal
Rootsis elav Leida Rives-Elfwen (s. 1915), kes
ehk oligi esimene sõjajärgne abstraktsionist eesti
kunstis. Rives õppis Riigi Kunsttööstuskoolis Tal
linnas, siirdus Rootsi juba enne sõda ning täien
das end 1950-1952 ja 1954-1955 USA-s, Los
Angeleses. Helmi Hermani (1916-1994) Kana
das tehtud esimesed väikesed paulkleelikud abst
raktsioonid võivad samuti pärineda 1955.-1956.
aastast. Huvitav õn tõdeda, et abstraktne kunst
jõudis kodumaa ja pagulaskunsti umbes samal
ajal. Karin Luts kirjutas 20. septembril 1957.
aastal oma päevikus, et nägi esimesi abstraktseid
maale Itaalias Veneetsia biennaalil 1952. aastal,
kuid samas leidis päevikusissekandes 30. augus
tist 1957, et “abstraktne kunst ei üllata enam
kedagi, vaid tekitab ainult korduvaid meeleolu
sid ja igavust” (Luts, 1957).
Reet Varblane õn kirjutanud, et Janov
(taas)avastati eesti kunsti jaoks alles 1990. aas
tatel, kui kunstiteadlane Eha Komissarov valis
tema tööd näitusele “Kollaaž eesti kunstis. 1960.
aastad”, mis toimus Tallinnas Eesti Kunstimuu
seumis.27 Lühikeses eesti kunsti ajaloos õn Janovit,
Jõgeveri ja Kärnerit mainitud vaid möödamin
nes kahes kohas ja nimetatud, et antud kunstnike
tööd ei jõudnud näitusele ja neile jäi pigem stuu
diumi tähendus ning nende “väikeseformaadilistest katsetest” ei “arenenud edasi kogu kunsti

elu mõjutavad teosed” (Helme, Kangilaski, 1999,
143). Tõsi, kuigi Tartu kunstnikud esinesid noorte
kunstnike näitustel Tallinnas 1959., 1960. ja 1961.
aastal, oli sellel ajal ju täiesti võimatu abstrakt
sete töödega avalikult välja tulla. Oma sürrealist
likku ja abstraktset loomingut tegid nad tõesti
nn. põranda all ja poolsalaja, väiksemale tut
vuskonnale. Siiski olid nende abstraktsioonid ja
kollaažitehnikas tehtud tööd murrangulised eesti
kunstis. Märkigem siin, et mõju ei pea tingimata
toimuma avalikel näitustel, kindlasti mitte sellel
ajal Eestis. Viide väikesele formaadile kui mingile
“tühisele katsele” ei ole samuti õigustatud. Polnud
ju paljud Paul Klee, Max Ernsti ega Salvador
Dali tööd suuremad ning Prantsusmaal olid
art informeli juhtivkunstniku Wolsi (Wolfgang
Schulze) sõjaaegsed tööd veelgi väiksemad.
Tõdeme pigem, et tollel ajal olid teosed, mis
mõjutasid paradigmaatilist muutust eesti kuns
tis, väikesed, sest kunstnikel polnud ei materjale
ega ateljeesid, nad ei olnud Kunstnike Liidu liik
med ja nende töid ei soositud, kuid kindlasti
pole nende looming nõrgem kui hilisemate eesti
kunstnike oma. Väikest ei maksa trivialiseerida
kui tühist, õn ju kä Eestimaa väike.
Kui 1956. aasta mais toimunud Eesti Kunst
nike Liidu IX kongressil rõhutati rahvusliku
kunsti omapära tähtsust, tõlgendasid paljud
kunstnikud seda kahtlemata kui eestiaegse Pall
ase kooli prantsusliku stiili tagasituleku võima
lust. Stalini ajal peeti ju Pallase stiili formalis
miks ja visati õpilased ja õpetajad, kes seda vil
jelesid, koolist välja. Tartu kunstnikud hakkasid
pärast pikka vaheaega jälle näitustel esinema
just Pallase ja sõjaeelse Pariisi koolkonna stiilis,
sest polnud ju abstraktsete tööde avalik esita
mine võimalik. Õige õn tõlgendada Pallase stiili
kasutamist 1950. aastate teisel poolel kui vastu panuvormi ja vabanemist sotsrealismi kaano
nitest (Helme, Kangilaski, 1999, 139). Siiski õn
vale väita, et Tartu kunstnikud “kaldusid igno
reerima mujal toimunud muutusi ja kapseldu
sid 1930. aastate jätkamisse” (Helme, Kangilaski,

1999, 138). Olid ju nemad just avangardkunsti
maaletoojad. Seega ei pea kä paika väide, et
Tallinna-Tartu vaheline erimeelsus tekkis nn.
Tartu kunstnike “mineviku taastamisest ja kopee
rimisest” ja “traditsioonidesse tagasipöördumi
sest” (Helme, Kangilaski, 1999, 139-140). 1950.
aastate lõpus ja 1960. aastate alguses erimeelsust
ei eksisteerinud, see õn kunstiajalooline müüt,
mis pole faktidega tõestatav. Heldur Viires kui
üks Tartu sõpruskonna liige mõjutas Tallinna
kunstnikke oma 1961. aastal Moskvas loodud
joonistuste ja kollaažidega (vt. Sepp, 2001a,
44-45; 2000, 82) ja Olav Maran käis Tartus
kunstnikega suhtlemas ja inspiratsiooni saamas.
Selleaegne konflikt õn suuresti bürokraatia teki
tatud, sest ametlikes ajalehtedes oldi Tartu
kunstnike loomingu kiitmisega küllaltki kasi
nad. Pigem neid kritiseeriti, näiteks heideti 1959.
aastal Kaja Kärnerile ette “rõhutatud esteeditse
mist elu pisiasjade ümber” ja Lüüdia Vallimäe Margile, et tema portreedest peegeldub “mingi
ähmane lootusetuse meeleolu” ja“tardunud, sise
mine resignatsioon” (Gens, 1959). Sama noortenäitust arvustades kritiseeris Boriss Bernštein
“võõrast mõju” Kaja Kärneri töödes (Otsin
gud... 1959). Kunstnike Liidu X kongressil 1959.
aastal leiab KL esimees Arno Alas, et mitme
Tartu noore kunstniku loomingus kajastuvad
teravalt nõukogude elulaadile võõrad subjektiiv
sed meeleolud. 1960. aasta noortenäituse krii
tika iseloomustab Kärneri, Janovi ja Jõgeveri
loomingut kui pealiskaudset ja tundevaest, kuna
seal esinevad sageli luitunud äärelinnamotiivid
ja nende väikesed tardunud figuuridega kompo
sitsioonid mõjuvad elutult ja hallilt (Toompere,
1990,4—5). R. Kaera leiab 1961. aasta noortenäitust kritiseerides, et “maailm, mida kujutavad
Kaja Kärner, Silvia Jõgever, Valve Janov, õn ime
väike, umbne ja kunstlik” (Kaera, 1961). Analoo
giline kriitika kestab edasi Lühikeses eesti kunsti
ajaloos28 ja mulle tundub, et nii ongi TallinnaTartu vastuseis paika pandud, mis kestab täna
päevani. Seda õn eriti märgata raamatu hinnan
gutele vihjavas sõnakasutuses, kus Tartu kunst

nike, eriti Janovi, Kärneri, Jõgeveri ja Saartsi
grupiga seostuvad sõnad ja fraasid “kapsel
dunud”, “vaid mineviku taastamine”, “tagasi
pöördumine”, “isolatsioon”, aga Tallinna kunst
nike kohta kirjutatakse, et nad “asuvad aktiivselt
tegelema uue vormi otsingute ning vabama kom
positsiooniga.” (Helme, Kangilaski, 1999, 147).
Nagu eespool õn näidatud, oli uus vorm ja
vabam kompositsioon juba mitu aastat leitud.
Kangilaski kirjutab veel kolmest erinevast
metakeelest: “võimumeelne, avangardismile suu
natud ja rahvuslik konservatiivne” (Kangilaski,
2000, 222-227, 230). Mulle tundub siiski, et
ainult võimumeelset saab vahetult selle aja aja
kirjanduses jälgida. Ma ei nõustu kä mõistega
“rahvuslik-konservatiivne” ja ei saa aru, miks
peab konservatiivne olema seotud rahvusliku
tähendusega, mis heidab rahvuslikkusele nega
tiivse varjundi. Miks mitte lihtsalt konserva
tiivne kunstisuund, mis õn olnud olemas igal
pool? Õn paratamatu, et osa kunstnikke õn
konservatiivsed ja sellistena õn avangardi vasta
sed, võimumeelsed aga lähtuvad ideoloogilisest
seisukohast. Tartu kunstnike 1950. ja 1960. aas
tate loomingut ei saa küll kirjeldada konser
vatiivsena, iseasi õn ehk hilisemad, 1970. aastate
tööd. Nende abstraktsioonid ja sürreaalsed tööd
kuulusid siiski eesti sõjajärgse kunsti esimese
avangardperioodi hulka ning pallasliku stiili taas
tamine ja selle rahvuslik taust oli otsene rünnak
võimu ja sotsrealistliku maneeri vastu. Kasutasid
ju kõik kunstnikud sellel ajal mitut stiili, näi
tustel esinedes realistlikumat ehk pallaslikku,
kuid endale ja sõpradele tegid avangardset ja
edumeelset. Seda tegid Maran, Malin, Roode
ja Lola Makarova, samuti Sooster ja Moskva
põrandaalused kunstnikud. Alles 1960. aastate
teisel poolel hakkasid kunstnikud ühtset stiili
kasutama, eeskätt tegid seda ANK-i kunstni
kud, kuid kä Tolli, Ulas, Tihemets, Eelma jt. Näi
teks õn Raul Meele kogu looming, alates seeriast
“Taeva all” (1974) kuni teosteni “Aknad ja maas
tikud” (1992) olnud väga rahvuslik, kuid samal

ajal üks avangardsemaid Eestis. Kä Peeter Ülase
ja Viive Tolli sürrealistlikke töid võib pidada
rahvuslik-avangardseteks. Rahvusliku ja konser
vatiivse sidumine õn minu meelest kohatu, kui
seda ei tehta spetsiifiliste näidete varal.
1960. aastal tekkis Silvia Jõgeveril küllaltki
spontaanselt mõte korraldada oma sõprus
konna näitus. Ta õn ise jutustanud: “Mulle tuli
meelde, kui lootusrikas Ülo [Sooster] oli olnud
peale vangist vabanemist ja millise vaimustu
sega kõnelenud meie tuleviku näitusest. Otsus
tasin, et teen selle näituse teoks. Olin Tartu 8.
keskkooli joonistusõpetaja. Koolimaja oli uus,
puhas ja valge. Minu käes oli mitmeid Soosteri
pilte. Vallimäe-Mark, Kärner ja Viires olid maal,
Poliis, illustreerimas Pomoloogiat. Nemad kirju
tasid, et võtku ma nende pilte, milliseid tahan.
Janov lasi oma pilte valida, Saartsilt sain neli
pilti. Ise panin ühe pildi. Pooljuhuslikult sat
tusid minu kätte paar [Valdur] Ohaka pilti.
Lisasin veel paar [Lagle] Israeli pilti. Enne kooli
töö algust panin näituse üles kolmanda korruse
koridori. Ruum oli sobiv, minu arust oli see
näitus väga kaunis. Kuigi olime selleks ajaks
teinud nii abstraktseid maale kui kollaaže, siis
neid näitusel ei olnud.”29 Jõgever korraldas
näituse täiesti üksipäini. Viires kirjutas 22. augus
til Pollist: “Ah et siis nüüd teed Sina, Silvi, näi
tust. Väga meeldiv õn taolist rabelemist eemalt
jälgida, aga mõte iseenesest õn küll vaimustav.
Sellest saaks siis esimene ilus grupinäitus ja loo
detavasti mitte viimane”.30 Asjaosalised olid kõik
rõõmsad ja kellelgi ei tulnud pähegi, et nii
sugune mitteametlik omaalgatatud näitus võiks
võimudele pahameelt tekitada. Viires kirjutas
Jõgeverile septembris, kui näitus juba üleval oli:
“Üldse õn see kõik nii maru üritus ja Sina ise
kõige marudam, et midagi taolist ära organi
seerisid ja siis veel see artikli kirjutamine... kus
me järgmise austellungi teeme?”31 Viires nime
tas artiklit, mille Jõgever oli kirjutanud ja seinale
kinnitanud, “manifestatsiooniks”, see oli kirju
tatud käsitsi valgele paberile sinise tindiga ja

musta tiitliga “Grupi kunstnike teoste näitus”
ning jättis tõesti manifesti mulje.32 Tekstis oli
rõhutatud värvi ja isikupärasuse tähtsust ja näi
list primitiivsust, mis väljendab kunstnike tun
deid. Kirjanik Mati Unt, kes oli sel ajal 10. klassis,
kirjutas teise sarnase artikli ja pani õpilaste seina
lehte. Kõik tegutsesid halba aimamata, Tartu
kunstnik Ilmar Malin tahtis näitusest kirjutada
ajalehte Sirp ja Vasar ning kui jutt ümbruskon
nas levis, oli külastajaid palju. Näitus oli Jõgeveri
jutu järgi mõnda aega üleval olnud, kui õpi
lased märkasid, et koolimaja ette oli sõitnud
mitu musta Volgat, kust olid tulnud tundmatud
isikud näitust vaatama. Järgnes suur skandaal,
asi oli juba KGB-s ja Tartu kompartei linna
komitees ning Tartu Kunstnike Liidu partei
laste kinnisele koosolekule olid kutsutud Tal
linnast tähtsad mehed. Jõgeveri süüdistati, et
ta õn kurjategija ja õn rikkunud lapsi, et ta kait
seb nõukogude korra vaenlasi, et näitusel esines
nõukogudevastane grupp. Ei usutud, et Jõgever
näituse ise tegi ja pinniti, kes selle näituse
taga õn. Sama jant kestis edasi Tallinnas, kuhu
Kunstnike Liidu laiendatud koosolekule pidi
Jõgever viima terve näituse. Lõpuks kaitsesid
teda kunstiteadlane Villem Raam ja kunstnik
Lepo Miko. Jõgever meenutas, et enne koos
olekut tulid mitmed Tallinna kunstnikud pilte
vaatama ja ütlesid, et tehku ta edaspidi nii vah
vaid näitusi ja toogu neile näha. Pikk “nõiajaht”
lõppes ametliku noomitusega Jõgeverile, kooli
direktorile ja mitmele õpetajale. Käskkirjas oli
öeldud, et näitusi koolides võib organiseerida
ainult Kunstnike Liidu või Kunstimuuseumi kir
jalikul loal, kooskõlastatud haridusosakonnaga.
See oligi üks skandaali põhjusi - ilma loata oma
algatuslik tegevus ja enese spetsiifiliseks grupiks
deklareerimine, nagu “manifestis” oli öeldud.
Lihtsustatud, värvidele rajatud maalimisstiil ei
vastanud samuti sotsrealistlikele nõuetele, kuna
just seda kritiseeriti Tartu kunstnike tööde juures
kogu aeg. Kui tolleaegsed parteilased ei tahtnud
uskuda, et Jõgever seda näitust ise üksipäini kor
raldas, õn huvitav, et kä Lühikeses eesti kunsti

ajaloos õn kirjutatud, et “Silvia Jõgever oli näi
tuse ametlikuks korraldajaks, selle vaimseks liid
riks oli Ülo Sooster” (Helme, Kangilaski, 1999,
143). Varem taheti vangis olnud mehi komp
romiteerida, nüüd, pärast Soosteri kuulsaks
saamist, õn püütud minimaliseerida naiskunst
niku osatähtsust Eesti esimese mitteametliku
näituse organiseerimisel. Et Sooster ise Mosk
vas Jõgeveri rolli näituse korraldamisel tunnis
tas, seda näitavad tema kirjad kohe peale näi
tust: “Tuleb nii välja, et Sa oled kangelane, aja
looline sündmus! Praegu õn see lugu muidugi
väga raske ja ohtlik, aga ega ta tõsiselt kardetav
ei tohiks olla ... Sinu käitumine oli väga õige ja
mehise naisterahva vääriline ... Peaasi et Sa ei
lase oma närve rikkuda”.33 Sooster viitab Moskva
bürokraatia muutunud suhtumisele erimeel
susesse kunstis, mis tõenäoliselt oli kä põhju
seks, et Jõgever pääses noomitusega ja ei kao
tanud töökohta. Sooster kirjutas: “Midagi eriti
tõsist praegu ei oleks võinud üldse juhtuda, sest
praegu õn suund rohkem kasvatamise ja mitte
karistamise poole. Moskvas õn kä olnud seda
laadi juhuseid. Isegi tõsisemaid. Ja kõik lõppe
sid nii.”34 Ajad olid muutunud, aga skandaal oli
kahtlemata närvesööv ja masendav. Siiski oli jää
murtud ja edaspidised mitteametlikud üritused,
nagu Olav Marani näitus Andres Ehini kodus
ja ANK-i näitus 1964. aastal, said juba toimuda
suurema kärata.
Kui me nüüd vaatame, mida tegid kunstni
kud Tallinnas 1960. aastatel, ilmneb, et nende
looming oli loogiline jätk Tartu kunstnike abst
raktsioonile ja sürrealismile. Seda võikski nime
tada abstraktsiooni ja sürrealismi teiseks lai
neks või sürrealismi ja abstraktsiooni teiseks
generatsiooniks, nagu kunstiteadlased õn käsit
lenud sõjajärgset abstraktsiooni New Yorgis.
(Vt. Sandler, 1978) Marani abstraktsed tööd ja
kollaažid õn ilmses suguluses Tartu kunstnike
loominguga. Tõnis Vint tegi 1963. aastal värvi
lisi abstraktseid guaššimaale ja kollaaže, mis õn
erinevad tema hilisematest mustvalgetest 1970.

aastate minimalistlikutest töödest, ning kõikide
teiste ANK-i kunstnike selleaegsed tööd erinesid
nende hilisemast küpsest loomingust. Marani,
ANK-i ja teiste Tallinna kunstnike selleaegne
looming sobib minu meelest hästi perioodi
1957-1968, eriti kui peame silmas, et see õn
noorema generatsiooni oma. ANK-i tegevus
oli eesti kunstis olulise tähtsusega ja ma ei taha
nende osatähtsust sugugi vähendada, kuid terve
nende hilisem tegevus 1960. aastatel oli palju
olulisem, kui see esimene näitus 1964. aastal.
Lääne kunstiteadlased õn muide märki
nud, et New Yorgi esimese ja teise laine abst
raktse ekspressionismi erinevus 1940. ja 1950.
aastatel oli esimese laine suurem rõhk meele
lisusele ja spontaansusele, võrreldes teise laine
rohkem intellektuaalse suhtumisega. Eestis olid
Tartu kunstnikud samuti meelelisemad ja rõhu
tasid värvi ja spontaansust, kuna Tallinna kunst
nikud Olav Marani ja Tõnis Vindi ringkondades
panid rohkem rõhku intellektuaalsetele väärtus
tele ja joonele. Tallinna ja Tartu kunstnike vas
tuseis võis alguse saada just sellest, et mitmed
kunstnikud Tõnis Vindi ringkonnas hülgasid
värvi ja rõhutasid joonistuslikke omadusi ning
ei hoolinud meelelisusest ja spontaansusest,
eelistades intelektuaalseid ja teoreetilisi väärtusi
puhtmaalilisele värvile. Seda võib pidada generatsioonidevaheliseks erinevuseks, kuid põhi
mõtteliselt olid mõlema grupi esteetilised tõeks
pidamised ja stiilitaotlused sarnased. Muudatu
sed tulid, nagu Kangilaskigi märkis, popkunsti
uue ideoloogiaga, mille teoreetilisteks isadeks
võiks pidada Kaljo Põllut ja Tõnis Vinti. Põllu
esimesed popstiilis assamblaažid ja maalid õn
tehtud 1967. aastal ja eksponeeritud suvel 1968
KuKu-klubi seintel. Tõnis Vint avaldas Visarite
esimeses kogumikus 1968. aastal artikli “Olu
kord”, kus ta analüüsis kaasaegse kunsti hetke
seisu ning kirjutas, et 1960. aastatel näis abst
raktne ekspressionism olevat ammendanud oma
võimalused ja popkunst tundus andvat uue
universaalse süsteemi edasiseks arenguks. Vindi
juures käisid 1968. aastal innustust saamas

kunstikallakuga 46. keskkooli viimase klassi
õpilased Andres Tolts ja Ando Keskküla, kes
samal aastal Kunstiinstituut! astudes moodus
tasid koos Leonhard Lapiniga rühmituse, mis
hakkas tegelema popkunsti eesti variandiga. (Vt.
Sepp, 2001a, 48-71) See kõik ei vähenda aga
Tartu kunstnike osakaalu eesti kunsti arengus.
Üks põhjustest, miks Tartu naiskunstnikke
õn marginaliseeritud, võib olla paljude kunsti
ajaloolaste vähene huvi ajaloolise materjali vastu.
Korratakse ikka samu väiteid, millest suurem
osa õn loodud okupatsiooniaja tingimustes, selle
asemel, et tutvuda otseselt kunstiga kui allik
materjaliga. Meil õn küllaltki habras ajalootaju,
kus peamiseks huviorbiidiks õn olnud kaas
aegsed moevoolud. Kunstnikud, nagu ANK-i,
Soup’69 liikmed ja Visarid õn tihti pidanud ise
oma okupatsiooniaegset loomingut tutvustama
ja katalooge avaldama. Nendes gruppides domi
neerisid aga mehed. Eelmises artiklis kirjutasin,
tsiteerides Rozsika Parkerit ja Griselda Pollockit,
et naiskunstnikke õn alahinnatud kui loomu
poolest andetumaid ja ajalooliselt mitteolulisi
(Sepp, 2000, 81). Inglise teadlaste originaalne
tõdemus käis lääne kunstiajaoo kohta ja oli
näidetega tõestatud. Ma ei usu, et Eesti oleks
selles suhtes erand. Kuigi minu esialgne väide
õn toonud vastuvaidlusi, jään siiski oma seisu
koha juurde. Võimalik õn muidugi, et naistel
õn ennast raskem maksma panna kui meestel,
aga ükski kunstiajaloolane Eestis ei ole ju tõsi
selt uurinud Kaja Kärneri, Silvia Jõgeveri ja
Valve Janovi loomingut. Pigem korratakse nõu
kogudeaegseid deklaratsioone või käsitletakse
Tartu kunstnikke kui Ülo Soosteri “käepikendusi”. Patriarhaalses ühiskonnas õn kerge naisi
trivialiseerida - mehed hakkavad vastu ning kait
sevad ennast ja üksteist. Meeste “hääli” pan
nakse tähele. See juhtus kä Eesti taasiseseisvu
mise algaastatel, kui Raul Meele, Tõnis Vindi ja
Leo Lapini ringkonnad pidid ise enda eest seisma
hakkama, sest noorem generatsioon kirjutajaid ei
teadnud midagi nende okupatsiooniaegsest tege
vusest, kuna ajakirjanduses seda ei kajastatud.
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Ruumi poolt
määratud:
teooriaid naiste
hirmugeograafiast
Kadri Tüür

"TT gal inimesel õn koht või kohti, kus ta alati
I tunneb end hästi ja turvaliselt. Ent sama
ni. moodi leidub kä paiku, mis mõjuvad vastu
pidiselt: miskipärast tekitavad nad ebakindlust,
ohutunnet, hirmu. Miks see nii õn, millised
tegurid mõjutavad paigasuhte kujunemist?

Positiivset emotsionaalset sidet paigaga õn
küllaltki palju uuritud inimgeograafide, peaasja
likult humanistliku geograafia esindajate poolt
juba 1960. aastaist peale. Humanistlike geograa
fide töödes valitseb sageli holistlik arusaam,
et inimene õn lahutamatu oma loomulikust
(sünni)keskkonnast. Seetõttu õn ainus paik,
millega tal saab tekkida tõeliselt lähedane hin
geline suhe, tema kodu. Yi-Fu Tuan kirjeldab
topofiiliat kui visuaalse naudingu, paigaga vahe
tult kontaktis olemisest tekkiva rahulolutunde
ning kiindumus- ja kindlustunde kombinat
siooni, mille tekitavad sellega seotud mälestu
sed (Tuan, 1974, 247). Kartus ja soov teatavaid
kohti vältida õn seevastu nähtus, mida huma
nistlik geograafia seletab peamiselt inimese või
metusega mingil põhjusel antud paigaga isik
likku kontakti saavutada. Tähelepanuta jäe
takse laiem sotsiaalne (jõu)suhete võrgustik, mis
indiviidi kohakogemust alati kujundab, nagu
märgib Gillian Rose (1993,44).
Hirmule kui inimeste ruumikäitumist mõju
tavale asjaolule ei ole traditsioonilises maatea
duses kombeks olnud tähelepanu pöörata. Indi
viduaalse kohakogemuse, igapäevaelu geograa
fia analüüsimine teaduslikul tasemel võlgneb
palju humanistlikule mõttesuunale geograafias;
negatiivset või mingil põhjusel sootuks olema
tut kohakogemust õn aga selle raameski mõtes
tatud hoopis vähe. Hirmugeograafia õn suhte
liselt uus uurimisvaldkond ning selle esiletõusu
saab otseselt seostada feministliku geograafiaga.
Feministlik geograafia uurib, kõige laiemalt
sõnastatuna, seda, kuidas sugu mõjutab inimeste
igapäevast ruumikasutust. Artiklis “Space, Place
and Gender Relations” (“Ruum, koht ja soosuhted”) visandab juhtivaid Briti feministlikke geo
graafe Linda McDowell selle uurimisvaldkonna
lühikese ajaloo (McDowell, 1993,157-179). Kui
1980. aastail oli feministliku geograafia “kesk
seks projektiks” peaasjalikult erinevustele osu
tamine meeste ja naiste ruumikasutuspraktikates, siis sajandivahetuseks ollakse selleski vallas
jõutud märksõnani identiteet. Tänapäeva femi

nistlik geograafia ei lähtu enam juhtmõttest, et
feministlike uuringute eesmärgiks peaks olema
ühtse ja ülemaailmse naiskogemuse ülesleid
mine ja esiletoomine, pigem uuritakse seda,
kuidas ühe või teise konkreetse paiga sotsiaalsed
praktikad kujundavad soolist identiteeti.
Üks pikaajalisemalt ja põhjalikumalt femi
nistlike geograafide poolt uuritud nähtusi õn
naiste liikumisvõimaluste piiramine. Väga suure
üldistuse korras võib öelda, et naised õn ajalooli
selt olnud tunduvalt paiksemad kui mehed. Näi
teid naiste piiratud liikumisvabaduse kui naturaliseeritud normi kohta võiks tuua alates sellest, et
mõiste naisgeograaf õn pikka aega olnud oksüü
moron ning lõpetades sellega, et patriarhaalses
peres õn naine eelkõige “kodukolde ingel”, kelle
ülesandeks õn hoolitseda selle eest, et tuli köögis
ei kustuks - köögist kaugemale minna ta õieti
ei saagi.
Traditsioonilist maailmapilti üles ehitavate
binaarsete vastandpaaride mees—naine, ülal—
all, avatud—suletud jm. seas õn üks püsivamaid
kä vastandus avalik—isiklik (public—private).
Naise seostamine privaatsfääriga välistab auto
maatselt tema osalemise avalikus ruumis, mida
valitseb mees. McDowell täheldab varase inim
geograafia kohta: “...sootu olend, kes varase
malt promeneeris maateaduslike tekstide lehe
külgedel, langetas otsuseid, sõitis tööle, otsis elu
aset, isegi lihtsalt kõõlus tänavanurkadel, ....
polnud kunagi koormatud sülelapse, vankri ja
nädala sisseostudega.” (McDowell, 1993, 166).
Viimased, nagu mitmesugused emotsioonidki,
õn asjaolud, mis ei kuulu avalikus ruumis tegut
seja atribuutide hulka ega seega kä traditsiooni
lise mehekeskse geograafia uurimisalasse. Alles
feministlik geograafia, tundes huvi keskmisest,
st. implitsiitselt maskuliinse subjekti kogemusest
erineva - ehk siis naise - ruumikogemuse vastu,
õn taoliste pealtnäha loomulike faktide arvesse
võtmist või võtmata jätmist hakanud analüü
sima kui ideoloogilist osutust ning näitama
ruumikäitumise sõltuvust muudestki teguritest,

peale pelgalt nn. ratsionaalsete otsustuste.
Kõige ilmekamalt avaldub naiste ruumikasu
tuse piiramine, sealhulgas ühiskondlikult too
detav hirm(utamine), linnakeskkonnast pärit
näidete kaudu, kuigi põhimõtteliselt samasugu
sed mehhanismid toimivad kä väljaspool linnu.
Naiste ruumikasutust maakeskkonnas õn uuri
tud märgatavalt vähem, kuid põhjust selleks
oleks kindlasti (Koskela, 1992, 11; Pain, 2000,
371). Üks ülevaatlikumaid töid naistest linna
ruumis õn Briti feministliku teoreetiku Elisa
beth Wilsoni kriitiline ekskurss lääne suurlin
nade elukorraldusse raamatus Sphinx in the City
(Sfinks linnas, 1991). Ta vaatleb linna kui prot
sessi, milles fikseeritud ruumijaotust, nagu kä
selle ühtselt reglementeeritud kasutust, ei ole
võimalik saavutada, ehkki valitsevad jõud selle
poole alati püüdlevad. Ajalooliselt õn naiste
rahvad elanud linnades kas varjatuna kodu
seinte privaatsusse (madonnana) või siis tänava
tel, osana vaatemängust, avalikku ruumi jälgiva
mehe pilgu (male gaze) all (hoorana). Üks
variant välistab teise, ühine õn neile kahele
naiserollile vaid elu pideva kontrolli all. Teisalt
aga õn just suurlinnades olnud naistel paremaid
võimalusi eneseteostuseks ning patriarhaalse
test suhetest pääsemiseks, nagu näitab Wilson
(1991,18).
Lisaks käibivatele ühiskondlikele normidele
kitsendavad naisterahva liikumisvabadust linnas
kä märksa tehnilisemad, ent samavõrra ideoloo
gilise tagamaaga asjaolud, eeskätt linnaplaneering. 19. sajandil peamiselt tööstuslikes suurlin
nades levima hakanud eeslinnastumisele viita
vad oma kirjutistes nii McDowell kui Wilson.
Aiaga ümbritsetud eramu kaugel eemal kesk
linna kärast ja saginast pidi pakkuma idüllilist
oaasi perekonnapeale, kes seal igapäevasest
leivateenimisest väsinuna puhkas. Naistele kuju
tasid taolised eeslinnad enesest tõhusat kinni
pidamiskohta. 19. ja 20. sajandi eeslinnakoduperenaisele, kel polnud käsutada isiklikku
raha, et maksta ühistranspordi kasutamise eest,
kui seda temale sobivatel aegadel ülepea käigus

oligi, jäi kesklinn koos kultuuri- ja seltsieluga
kättesaamatult kaugeks. Pealegi ei kõlvanud
naisterahval minna avalikku kohta ilma saatjata,
kaasas pidi olema üks mees, kes kaitseks naiste
rahvast kõigi teiste meeste eest, nagu väljendab
Gill Valentine (1992,25).
Kasutades eelnevas küll minevikuvormi,
tuleb siiski tõdeda, et sõnumit perekesksest ideo
loogiast ning ruumi soospetsiifilisest jaotusest
(kodu - naise ruum, välismaailm - mehe ruum)
kannavad linna- ja korteriplaneeringud täna
päevani, vaatamata sellele, et üha vähemate ini
meste elu õn korraldatud kooskõlas patriar
haalse tuumperekonna ideaaliga.
Eeslinnakodu-kesklinnatöö ideoloogia koha
selt planeeritud linnaruumi õn mõned femi
nistid kutsunud isegi “mehe tehtud keskkon
naks” (man-made environment) (McDowell,
1993,167). Seega peavad kä tänapäeva naised, kes
sellises keskkonnas elavad, lisaks patriarhaalsetele
eelarvamustele “naise õigest kohast” püüdma
üle saada ja üle olla kä linna enese planeerin
gust johtuvatest piirangutest oma liikumis- ja
tegutsemisvabadusele.
Selle ülesande raskust illustreerivad kõige
ilmekamalt ajageograafilised (time-geography)
skeemid. Siin saavad kokku feministliku inim
geograafia taotlus kirjeldada varem maateadusli
kult tähtsusetuks peetud (isiklikku) igapäevaelu
ning teaduslikule usaldusväärsusele viitav neut
raalne kirjeldusviis. Kahemõõtmelisel skeemil
saab näidata indiviidide ajageograafilisi “jälgi”kus, millal ja kui pikka aega nad oma päeva jook
sul mingites paikades viibivad ning kui palju
aega kulub ühest kohast teise minekuks. Taoli
sed skeemid aitavad hästi välja tuua nii sugude
vahelisi erinevusi aja ja ruumi kasutamises kui
kä nende kaudu avalduvaid kehtivaid ühiskond
likke norme üldisemalt, andes samuti hea aluse
erinevaid kultuure esindavate naiste ruumikoge
muste kõrvutamiseks. Nii võib ööpäevases liiku
misskeemis kajastuda naise sunnismaisus oma
mehele kuuluvates ruumides (vt. nt. Phua, Yeoh,
1998) või siis hoopis meeleheitlikud pingu

tused piiratud aja ning transpordivahenditega
kombineerides jõuda ühe päeva jooksul vähe
malt kümnesse erinevasse kohta (vt. nt. Koskela,
1994). Nii või teisiti, feministlik geograaf Gillian
Rose võtab kirjeldatud skeemide sisu ja kasu
kokku järgmiselt: “ajageograafia aitab mobiil
suse osas välja tuua need piirangud, mida naised
kogevad: see laseb maskulinismil (masculinism)
end näidata ebaloomuliku takistusena naiste
elus.” (Rose, 1996,30)
Raamatus Feminism and Geography (Femi
nism ja geograafia, 1996) esitab Rose kä ajageograafiliste skeemide kriitikat. Ehk küll aja
geograafilised skeemid suudavad enamasti osu
tada, et naiste igapäevased liikumised erinevad
oluliselt meeste omadest, ei kajastu neis ometi
mitmeid olulisi detaile. Skeemil näeme ainult
ruumis liikuvat punkti, otsekui oleks tegemist
mingite iseliikuvate neutraalsete füüsikaliste osa
kestega. Kõrvale jääb inimese olemasolu keha
lisuse (bodily existence) ning sellest tuleneda
võivate piirangute arvessevõtt ning asjaolu, et
reaalne ruum ei ole igal pool ühesuguste oma
dustega. Samuti ei sõltu läbitav tee alati mitte
ainult nn. ratsionaalsetest valikutest. Näiteks
hirm teatud tüüpi või mingite konkreetsete
ruumiüksuste suhtes võib sundida jalgsi liiku
vat naisterahvast valima pool tundi pikema, ent
tema jaoks emotsionaalselt rahulikuma, st. ohu
tuma kojuminekutee.
Hirmugeograafia üks mõjukamaid uurijaid
Rachel Pain viitab, et see, mida naised linnakesk
konnas kõige rohkem kardavad, õn kuritöö ohv
riks langemine (Pain, 2000, 366). See ohustab
loomulikult kä mehi ning statistiliselt moodus
tavadki mehed suurema osa avalike kuritööde
ohvritest. Samuti näitab statistika, et naised
kogevad rohkem vägivalda oma kodus nelja
seina vahel kui kustahes mujal (Valentine, 1992,
22); patriarhaalne kodu õn naise jaoks kõige
eluohtlikum paik, nagu deklareeritakse raama
tus Femicide (Radford, Russell, 1992). Ometigi
õn just naised paradoksaalsel kombel avalikus
ruumis kartlikumad ning hoolikamad piirama

oma käimist ja käitumist selles. Iseäranis naise
eriasendit rõhutavates feministlikes geograafilis
tes uurimustes õn esile toodud asjaolu, et naiste
kuritöö-kartus õn kvalitatiivselt erinev meeste
omast. Vägistamise ohvriks langevad reeglina
naised ning see õn oma olemuselt palju jõhkra
malt ja otsesemalt isiksuse suhtes destruktiivne
kuritegu kui näiteks vargus või röövimine.
Hirmu võib tekitada kä verbaalne ahistamine
(hõiked, vilistamine, sõim), mille osaliseks
naisterahvad linnatänavatel samuti sageli saavad.
Üldiselt, nagu sedastab Rose, tuleneb naiste hirm
avalikus ruumis peaasjalikult nende võimetu
sest tõestada oma vaieldamatut õigust selles vii
bida (Rose, 1996, 34).
Ruum, nagu juba eelpoolgi viidatud, ei ole
sugugi vaid füüsiline pind, mis mahutab asju
ja olendeid ning võimaldab mehaanilist ümber
paiknemisi ühest punktist teise. Tänapäevases
teoorias mõistetakse ruumi kui sotsiaalsetes
suhetes kujunevat ning neid omakorda või
maldavat inimtegevuse dünaamilist ja aktiivset
komponenti. Ruumi erinevatel osadel õn eri
tähendused ja omadused, mis sünnivad vastas
mõjus tegutsevate subjektidega. Olenevalt sel
lest, mida peetakse silmas ruumist kõneldes, saab
eristada kolme põhilist hirmugeograafia uuri
mise viisi (Koskela, 1999,1-3).
Nn. makroskaala-lähenemise puhul võetakse
ruumi kui pelka pinda, mis õn ühesugune kogu
vaadeldava ala ulatuses. Vaikimisi eeldatakse, et
igas linnas õn teatud piirkonnad, mis õn kriminogeensemad kui teised ning mis seetõttu teki
tavad kä rohkem kartust. Turvalisusküsimustike
abil selgitatakse välja ning kaardistatakse “ohtli
kud” ja “riskialtid” piirkonnad linna või regiooni
ulatuses. Iseenesest õn sellisel juhul tulemuseks
nn. moraalikaardid, millel kajastuvad elanike
tõekspidamised, mis ei pruugi põhineda isikli
kul kogemusel piirkonna ohtlikkusest.
Mikroskaala-lähenemine keskendub suurte
piirkondade kardetavateks ja turvalisteks lii
gitamise asemel konkreetsete paikade uurimi
sele: millised paigad - näiteks ühe linna või

linnaosa piires - tekitavad inimestes hirmu.
Artiklis “Revisiting Fear and Place: Women’s
Fear of Attack and the Built Environment”
(“Veel kord hirmust ja kohast: naiste hirm kal
laletungi ees tehiskeskkonnas”) (Koskela, Pain,
1999, 1-20) annavad autorid hirmu tekitavate
kohtade tüpoloogia Helsingi ja Edinburghi
naiste seas läbi viidud küsitluste põhjal. Olgu
see siinkohal toodud näitena sellest, kuivõrd
mitmekesistes paikades kallaletungi-kartus tek
kida võib.
Rahvarohked
Tühjad
Avatud pargid, väljakud, bussi- ja
künkad
rongijaamad,
kesklinnad
Suletud jalakäijate
restoranid,
tunnelid,
mõned tunnelid,
sillad,
ostukeskused,
umbtänavad,
metroojaamad
mõned pargid
ja metsad, alleed,
trepikojad
(Koskela, Pain, 1999,9.)
Õn küll mõistetav, et kõigis eelpool loetletud
paikades võib tekkida situatsioone, kus naiste
rahvas tunneb end ebamugavalt või ebakindlalt.
Ometi ei saa väita, et turvalisuse puudumine
oleks nende paikadega alati ja igal pool kaasnev
nähtus.
Idee, et mingit tüüpi keskkond tekitab ini
mestes teatud reaktsioone ja ärgitab teatud tegu
dele (näiteks rohelus rahustab, räämas ümbrus
kutsub laamendama) õn sisult biheivioristlik:
antud välisele stiimulile vastab igal juhul sama
laadne reaktsioon. Eelkirjeldatud hirmugeograafilise lähenemise praktilise poolega seostub idee,
et hirmu õn võimalik keskkonnast välja planee
rida, luua linnaruumis liikujatele turvalisemaid
tingimusi füüsilist keskkonda ümber kujunda
des. Ometi ei ole suudetud keskkonnakujunduse

ja arhitektuuri abil kuritegevust mitte üheski
kohas välistada.
Näiteks õn pakutud, et naistel oleks julgem
käia õhtusel ajal tänavatel ja parkides, kui seal
oleks rohkem valgustust. Teisalt õn eredas lambi
valguses potentsiaalsele kurjategijale selgemalt
näha kä oletatava ohvri enesekaitsevalmidusele
osutavad parameetrid (riietus, väsimus, joobu
mus, vanus jms.). Juba viidatud Koskela ja Paini
artiklis leidub väljavõtteid intervjuudest Helsin
gis elavate naistega, kelle seas leidub nii neid,
kes peavad pimedal ajal üksipäini pargis kõndi
mist otseselt “sekelduste otsimiseks”, kui kä vas
taja, kes ütleb end kasutavat pimedal ajal pargist
läbi minnes ainult valgustamata teeradu, kuna
neil õn ta võimalikele kallaletungijatele raske
mini märgatav.
Kirjutades linna haljasaladega seotud
turvalisusküsimustest Soome kontekstis rõhu
tab kä sotsiaalpoliitika-uurija Timo Kopomaa
(1996, 46-47) ühelt poolt vajadust muuta
kallaletungihirmu vähendamiseks parki kui
füüsilist keskkonda: paigaldada
hädaabitelefone, lõhkumiskindlat pargimööblit ja prügi
kaste, lisada valgustust. Teisalt muudab mistahes
pargi, nagu kä igasuguse muu keskkonna hir
mutavaks just inimtühjus ja kasutamatus (ise
äranis igasugused tühermaad parkide servas või
kä lihtsalt inimasustusest kaugemal). Turvali
sust lisab, kui nägemis- ja kuuldekauguses õn
rohkem inimesi, kes õnnetuse või kallaletungi
korral seda märkaksid ja ohvrile abi osutaksid.
Sama mõtet arendab edasi kä Koskela: kar
tust mistahes ohtlikuks peetava ruumi ees aitab
vähendada selle ruumi võimalikult aktiivne
kasutamine võimalikult paljude inimeste poolt.
See aitab de-müstifitseerida mingi “kurja kuul
susega” linnajao, linnamaastiku elemendi või
kasvõi kunagise konkreetse kuriteopaiga ruumi.
Hirm kaob, kui mingit paika kasutatakse regu
laarselt. Seeläbi saab paik tuttavaks, teda koge
takse omase ja omana (Koskela, 1999,308).
Siit jõuame hirmu geograafia kolmanda
lähenemisviisini, mille lähtekohaks õn idee

ruumi loomisest. Hirmu või kartmatuse põhju
seks ei saa olla ainult teatavat tüüpi keskkond
või selle geograafiline asukoht; emotsionaalne
suhe paigaga tekib subjekti igapäevaste tegevuste
ja ruumiseoste kaudu. Hirmu tekkimise taga
õn igapäevased sotsiaalsed praktikad ning ühis
konnas parasjagu kehtivad kultuurilised võimu
vahekorrad. Naised tunnevad end tõenäoliselt
ohustatumana seal, kus patriarhaalse kultuuri
normide kohaselt ei ole “naise koht” - eeskätt
mitmesugustes avalikes kohtades. Ruumikasutusharjumused tekivad ja kanduvad edasi kul
tuuri osana. Kindlasti õn nad seotud konkreet
sete füüsiliste paikadega, mitte alati aga nendest
vältimatult tingitud. Nagu eelpool põgusalt vii
datud, ei soosi enamuse linnade planeering
ega kä transpordikorraldus naiste liikumisvaba
dust väljaspool traditsioonilise pereema rolliga
kaasnevaid lühemaid käike. Kä “metsikult” või
üksinda reisivad naisterahvad tekitavad ikka veel
paljudes - nii meestes kui naistes - hämmeldust
ja ohutunnet.
Tarvilik õn siinkohal ära märkida kä iseära
nis Põhjamaades oluline “sotsiaalse öö” kont
septsioon, mida õn käsitlenud Koskela ja Pain
(1999,11). Isegi siis, kui hilisele kellaajale vaata
mata õn õues suhteliselt valge, väldivad naiste
rahvad teatud paiku samamoodi, nagu nad
teeksid seda pimedas. Hiline tund muudab nii
meeste kui naiste käitumist ning ohutunnet
samamoodi nagu pimedus, hoolimata sellest, et
kellaaeg õn valgetel suveöödel pigem “kultuu
riline kokkulepe”. See näitab veelkord, et ini
meste ruumikäitumine ei tulene sugugi mitte
alati ümbritsevast keskkonnast, vaid allub pal
juski inimeste endi poolt seatud reeglitele.
Briti feministlik geograaf Gill Valentine õn
uurinud naiste geograafilise hirmu tekke- ja säilimismehhanisme. Ta loetleb neli peamist alli
kat, mille kaudu naissoost ühiskonnaliikmetele
edastatakse teavet sellest, et õn olemas terve rida
ohtlikke kohti, kuhu nad parem ei peaks minema
- ehk siis, mille kaudu sisendatakse naistesse

hirmutunnet, mis neid hoiaks kodus, avalikust
ruumist eemal (Valentine, 1992,22-29).
Naise liikumise esmase reglementeerijana
nimetab Valentine tema meest. Muretsedes oma
abikaasa turvalisuse pärast, mõjutavad mehed
naist tihtipeale omapäi väljas käimisest loo
buma. Teisalt kasvatatakse naisi juba maastmadalast mõtlema kõikvõimalikele ohtudele,
mis neid väljaspool kodu ootavad. Tütarlaste
väljasolekuajad õn enamasti rangemalt paika
pandud kui poistel ning nende järgimist jälgi
takse hoolega. “Vaata ette” õn küllaltki tavaline
vanemlik hüvastijätufraas tütardele ilmselt kogu
maailmas. Hirmutavaid hoiatusjutte koledatest
õnnetustest, mis õn juhtunud hooletute või liialt
julgete tüdrukutega, ei räägi aga mitte ainult
vanemad - sellistest juhtumitest saavad suured
uudised nii tele- kui trükimeedias. Sellest, kui
palju naisi viibib neile “mitte ette nähtud” koh
tades ilma, et nendega midagi paha sünniks,
ei olegi ju võimalik uudise vormis kõneleda.
Neljanda tähtsa hirmuallikana nimetab Valen
tine vahetutes vestlustes edasi antavat “kohapärimust”. Informaalses suhtlemises “kontrol
livad” naised vastastikku oma teadmisi ohtli
keks peetavate paikade kohta ümbruskonnas
ning teevad sellest kä omad järeldused - pii
rates oma liikumist neis kohtades, mille kohta
nad õn kuulnud räägitavat halba. Teadmatus või
orienteerumine pelgalt kuulduste põhjal tekitab
hirmu ning hirm omakorda piirab ruumikasu
tust.
Naised, nagu märgib Valentine (1992, 22),
õn suhteliselt altid mitmesuguseid ruumilisi pii
ranguid omaks tunnistama ning isegi loomu
likena võtma, piirangutele allumist aga loevad
nad lihtsalt mõistlikuks käitumiseks. Mitmel
pool maailmas, peamiselt Ameerikas õn küll
korraldatud naiste tänavameeleavaldusi (Take
Back the Night marches), mille abil taotletakse
naistele suuremat liikumisvabadust ning protes
titakse naisi ohustava vägivalla vastu, kuid kam
paania korras hirmu ületada ei ole võimalik.
Geograafilist hirmu vähendab ainult lähem tut

vumine tundmatute ja hirmutavate paikadega;
pideva liikumisvabaduse harjutamisega tõuseb
kindlus liikuda kä seal, kuhu “mõistlik inimene”
(st. naine) ei läheks, (vt. nt. Radford, Russell,
1992).
Naistele (patriarhaalses) kultuuris sisenda
tav hirm avaliku ruumi kasutamise ees ei ole
siiski midagi nii universaalset, et seda oleks või
malik kaardistada ja saadud “hirmukaart” kõi
gile naistele teadmiseks välja anda. See ei ole kä
ainult koleda-kõleda keskkonna toimel sugenev
vägivallakartus. Vastavalt iga inimese liikumis
harjumustele ja -ulatusele võib kõnelda indi
viduaalsetest kujutluskaartidest (mental maps),
mis osaliselt kujunevad kultuuri poolt ette antud
info ja stereotüüpide, suuremalt jaolt aga igaühe
isiklike ruumikogemuste põhjal. Neil kaartidel
ei kajastu mitte ainult tuttavad ja omased kohad,
mis õn seotud isiklike mälestuste ja läbielamistega, vaid kä “valged laigud”, paigad, mille ole
masolust ollakse küll teadlikud, millega lähe
maid kontakte loomast takistavad aga teadma
tus ja hirm. Mida rohkem neid kaardil õn, seda
keerukam õn taolises tundmatuid paiku täis
ruumis ringi liikuda, seda efektiivselt kasutada.
Hirmutavaid paiku lähemalt uurides õn võima
lik kartusest üle saada ja laiendada omaenese lii
kumisvabadust. Olgem siis julged seda tegema.

Märkused
1 Humanistlik geograafia õn inimgeograafia haru, mis
rakendab inimeste ruumikasutuse uurimisel fenome
noloogilist lähenemist.
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Naisekeha
professionaalsel
tantsulaval
Hetti Einasto

Paraku pole selline kindlalt kilodes mõõde
tav saleduse ideaal kuigi vana. Kuigi klassika
line ballett nõuab tippu jõudmiseks väljapoole
pööratavaid jäsemeid, kere üldist paindlikkust ja
proportsionaalset keha, “sõltub see, mida tant
sijale kohaseks proportsiooniks peetakse, ajastu
moest ja maitsest” (Aalten, 1997, 50). Sellised
nõuded õn meestele ja naistele ühesugused, kuid
naistantsijaile esitatakse veel täiendavaid tingi
musi - sobida ilu kehtivate nõuetega -, mis
meestantsijaid vähem puudutavad. Seda eeskätt
seetõttu, et baleriine peetakse sageli naiselik
kuse mõõdupuuks (Daly, 1987), meesballetitantsijaid mehelikkuse kehastajaiks aga harva
(see roll õn jäetud sportlastele): “baleriin õn
tütarlaste seas populaarne ideaalkuju ning idea
liseerib naise ‘feminiinseid’ külgi” (Adair, 1992).
Järgnev artikkel käsitlebki selle saledusideaali
esilekerkimist professionaalsel tantsulaval ning
selle nägemuse mõju tantsijaile ja ühiskonnale.

Tagasivaade: baleriinid
17. sajandist kuni
1960. aastateni

( ( Baleriin peab olema õhkõhuke, ent tõstja
jõuga,” nõnda õn kirjeldanud baleriini
Ago Herkül, kauaaegne Tallinna Balleti
kooli direktor ja tantsukriitik. “Baleriini lavaline
välimus algab valemist: pikkus sentimeetrites
miinus sada viisteist. Üle-selle kilosid märkate
kohe,” selgitab A. Herkül (Osa, 1982). Nime
tatud seisukoht ei ole üksik, omaette seisev
arvamus, vaid õn muutunud standardiks mitte
üksnes klassikalises balletis, vaid kä teistes lavatantsu vormides, langedes ühtlasi kokku üha
enam kultiveeritava kõhnuse ideaaliga lääne
maailmas, seda vaatamata juba paarkümmend
aastat kestnud kriitikale.

Kuni 19. sajandi alguseni õn tantsukirjanduses suhteliselt vähe kirjeldusi tantsijannade keha
dest. Õn küll märkmeid nende tantsust, soori
tatud sammudest, publikule avaldatud muljest,
näoilmeist ja miimikast. Nappide keha puuduta
vate teadete hulka kuulub viide Marie Madeleine
Guimard’ile (1743-1816), keda üks kaasaegseid
nägi “tantsiva skeletina” (West Kinney, 1936),
mis ühelt poolt rõhutab tema lähedust tänapäe
vase baleriiniideaaliga, teisalt aga näitab kirjutaja
negatiivset suhtumist sellisesse naisekehasse. 19.
sajandil toimub tantsukirjeldustes suur pööre,
mis tõstab meestantsija asemel esiplaanile bale
riini. Varem antiikteemadele keskendunud balletilava vallutavad muinasjutulised lendlevad
õhu-, tule- ja vetevaimud, mis kujundavad
naistantsu kergeks, toonitavad selle väljapeetud
graatsiat ning täiustavad hüppe- ja varvas-

tantsutehnikat. See kõik eelistab pikajäsemelist
kehakuju ning pikka lihastüüpi. 19. sajandi
tantsukriitikud, kellest tuntuim õn prantsuse
kirjanik Theophile Gautier (1811-1872), kirjel
davad pikalt kä tantsijannade jalgu, käsivarsi ja
silmi. “Ta õlad ja rind ei ole naistantsijaile iseloo
mulikult kondised,” kirjutab Gautier noore itaal
lanna Fanny Cerrito (1817-1909) kohta, “tema
tüsedad, lohkudega käsivarred ei vaeva meie
pilku kurbade anatoomiliste üksikasjadega, need
õn graatsilised ja paindlikud” (Gautier, 1846,
tsiteeritud Cohen, 1977 järgi). Seegi kirjeldus
rõhutab, et kõhnapoolsele baleriinile eelistati
naiselike kumerustega kehasid, pealgi toonitas
Gautier korduvalt oma artiklites, et baleriin ei
tohi olla kõhn, tema “luud ei tohi olla nähtavad”
ning et “naistantsijate jäsemed peaksid olema
meeldivalt ümarad” (Richardson, 1958).

tegelasi kehastades jäid nende kehad ja tantsustiil küpseteks, mis ei takistanud neil aga haprust,
haavatavust või õrnust kujutamast: nii õn Galina
Ulanovat (1910-1998), kes võidutses nõukogude
balletilaval 1930.-1960. aastatel ja oli oma
ajastu baleriini- ja naiseideaal, sageli kirjeldatud
“haprana” (Lvov-Anohin, 1965; BogdanovaBerezovskij, 1961), kuigi erinevalt tänapäeva
“habrastest” baleriinidest ei tunginud tema
roided kostüümipihikust esile. Sedalaadi väli
mus õn aga 1960. aastate teisest poolest muu
tunud “ebaprofessionaalseks” ja “vormi puudu
mise” tunnuseks.

19. sajandi norm tõstis esiplaanile naiseliku
ümaruse, sest “tüsedus naises õn seksuaalne;
viktoriaanid kutsusid rasva hellitavalt oma‘siidkatteks’”(Wolf, 1991,192). Vaadeldes 19. sajandi
lõpu baleriinide fotosid, märkame üllatusega
nende kaugust praegusest baleriiniideaalist: nad
õn rinnakad, ümarate käsivarte, korsetti pigis
tatud pihtade ning lühikeste, kuid tugevate jal
gadega, mis võimaldavad neil kergelt sooritada
mitmekordseid pöördeid ja tuure. Selline kehatüüp oli eelistatud kuni 20. sajandi alguseni isegi
sel määral, et kuulus vene baleriin Anna Pav
lova (1881-1931) jõi noorena kalamaksaõli, et
kaalus juurde võtta ja tugevam olla, kuni tema
tantsu ja isikupära eripära mõistev Pavel Gerdt
selle tal ära keelas (Franks 1956). Pavlova väli
mus sobis enam 20. sajandi teise poole standar
diga, mis eelistab “erakordselt saledaid kehasid
pikkade jalgade, lühikese kere, pika kaela ja väi
kese peaga” (Aalten, 1997,50).
Kä 20. sajandi esimese poole fotod näitavad,
et baleriinid olid “normaalsed naised” - saledad,
kuid mitte ülemäära. Nende kehad õn treeni
tud, neil õn rinnad ja puusad ning neid vaada
tes näeb täiskasvanud inimesi. Isegi väga noori

Pöördeline ühiskondlik muudatus saledama
keha poole toimus 1960. aastatel, saades alguse
Ameerika Ühendriikidest ja levides sealt edasi
esmalt teistesse lääneriikidesse ja siis kä mujale
maailma. Sel perioodil pöörati “varasemast palju
suuremat tähelepanu väliskuvandile, mis sise
mist väärtust kas asendas või oli selle mõõdu
puuks” (Brown and Jasper, 1993, 27). Naomi
Wolf (1991) õn näinud selles esilekerkinud
“ilumüüdis” vasturelva naiste emantsipatsioo
nile, mis aja jooksul üha enam võimendub.
Ilumüüt õn Wolfi sõnul vähemalt kahe ees
märgiga: esmalt säilitatakse selle abil vankumalöönud hierarhiaid ja meeste ülemvõimu; tei
salt aga tekitab see vajadusi, mida ei saa lõpli
kult rahuldada - näiteks normaalsest väiksema
ideaalkaalu, mis tagab igavese, üha kasvava, eba
kindlate naistarbijatega turu.
Kä Ameerika Ühendriikides kerkis esile
kõhn baleriiniideaal ja selle mõjukaimaks liid
riks oli New Yorgi Linnaballeti (New York City
Ballet) kunstiline juht ja pealavastaja, Petrogradis
sündinud ja kasvanud gruusia päritolu George
Balanchine (1904-1983), kes saabus Ühendrii
kidesse 1930. aastate alguses. Tänapäeval pee

Kõhna keha ideaal: klassika
lisest balletist teiste lavatantsu vormideni

takse Balanchine’i ameerika balleti üheks loo
jaks ning isaks neoklassikalisele balletile, mille
põhirõhk ei ole mitte tantsukeeles edastataval
jutustusel, vaid viimistletult sooritatud liikumisjadadel, mis loovad abstraktseid kujundeid. Mr.
B. - nagu teda kutsusid kaastöötajad ja õpilased
- õn nii oma trupis kui kriitikute hulgas olnud
kultuskuju, kelle arvamused õn võrdsustatud
Jumala omadega. Seetõttu õn kä tema esteetili
sel nägemusel olnud tugev mõju mitte üksnes
Ühendriikide tantsuilmale, vaid tervele lääne
balletile. New Yorgi Linnaballeti juurde loodud
Ameerika Balletikoolis hariduse saanud Gelsey
Kirkland (s. 1952) meenutab oma mälestustes,
kuidas õpilasi ei julgustatud mitte üksnes vähem
sööma, vaid üldse mitte sööma. Balanchine,
ning tema eeskujul kä teised juhtivad ballett
meistrid soovisid kõhnu tantsijannasid: “Mr. B.
ideaalsed proportsioonid nõudsid peaaegu ske
letilaadset, rõhutatud rangluude ja pika kaelaga
keha” (Kirkland, Lawrence, 1987,57). Kuna Mr.
B., nagu kä paljud teised balletijuhid, õn mõtte
liselt täitnud oma trupis sageli nii isa, abikaasa
kui kä armukese asendaja rolli, siis kaalusid tema
soovid üles kõik muud argumendid. Ja vaata
mata üha kasvavale kriitikale ning üha suure
male tähelepanule tervise suhtes õn kõhnuse
ideaal oma mõjukuse säilitanud.
Balletiga paralleelset suundumust võib
märgata kä naissportvõimlemises. 1970. aastate
algus oli tunnistajaks teismeliste Olga Korbuti
(s. 1955, Nõukogude Liit) ja Nadia Comaneci
(s. 1961, Rumeenia) saavutustele. Enne nende
võidukäiku oli naisvõimlemine rõhutanud naise
likku ja küpset graatsiat, kuid uute sportlannade
stiil tugines puberteediea kiirusele ja paindlik
kusele. Toonasest ajast alates kuulub äärmuslik
dieet sportvõimlejanna argiellu, mis “tagab selle,
et tütarlapse kehakaal ja rasvkude jäävad alla
poole puberteedi käivitamiseks vajalikku taset
ja mis lükkab edasi küpse, rindade, puusade ja
teismelisest kopsakama naisekeha kujunemise”
(Lenskyi, 1993, 103). Sama suunda võib tähel
dada kä moe- ja reklaamitööstuses, kus ei eelis-

tata mitte üksnes saledaid, vaid lausa kõhnu
ja teismelisena tunduvaid naisi. Nende kanalite
edastatav sõnum õn järgmine: selleks, et nime
tatud valdkondades edu saavutada ja naiselik
olla - ning, nagu eespool mainitud, õn balerii
nid enamasti naiselikkuse kultuurilised esinda
jad - tuleb välja näha puberteediealisena, ilma
“naiselike kumerusteta”.
Suund kõhnuse ideaali poole õn jõudnud
kä teistesse lavatantsu vormidesse, sealhulgas
moderntantsugi1, mis algselt vastandas end klas
sikalisele balletile. 20. sajandi algul tegutsenud
vabatantsijad rõhutasid tantsija välimuse ja liiku
mise “loomulikkust”: nii Loie Fuller (1862-1928)
kui kä Isadora Duncan (1877-1927) veensid
naisi loobuma korseti ja liikumist takistavate
rõivaste kandmise orjusest (Einasto, 2000; Blair,
1986; Mazo, 1977). Tänaseks õn aga saleda
tantsija ideaal tunginud kä tunnustuse saavuta
nud moderntantsu truppidesse. Nii õn Martha
Grahami (1894—1991), Pina Bauschi (s. 1940),
Anna Teresa De Keersmaekeri (s. 1960) ja
Angelin Preljocaj’ (s. 1957) truppide tantsijan
nad enamasti kõhnusele kalduvad. Just nii nagu
balletitreening õn muutunud mistahes laval esi
tatava tantsuvormi - olgu selleks moderntants
või isegi rahvatants - ettevalmistuse osaks, õn
kä hakatud enesestmõistetavaks pidama selles
tantsuvormis esinevat hierarhilisust ja ideoloo
giaid. “Õpetajad, ballettmeistrid, koreograafid ja
trupijuhid kutsuvad naistantsijaid pidevalt üles
oma kehakaalu jälgima,” nendib Anna Aalten,
rõhutades, et “mistahes märki naiselikest kaar
test vaadatakse etteheitega nii koolis kui kä
trupis” (1997,51).

Kas sale tantsija õn parem
tantsija?
“Keha, mis kumerdub puusade, tuharate ja
rindade juures, ei ole kindlasti tänapäeva balleti
arvates heade proportsioonidega. Tänapäeval

õn balletis naise ilu ja graatsia võrdsustatud
ülima kõhnusega” (Aalten, 1997, 50). Tantsi
janna anorektilist välimust toetab kolm väidet.
Esimene neist õn küll nõus nentima, et tantsi
jad võisid olla möödunud sajanditel toekamad,
kuid 20. sajand, eriti selle teine pool, õn olnud
tunnistajaks tantsutehnika üha kasvavale kee
rukusele, eriti hüpete ja tõstete osas. Kui tant
sijannad õn liiga rasked, ei jõua nende partne
rid neid tõsta: “Juba üle viiekümne kolme kilo
õn partneril raske! Ideaalne baleriini kaal õn
viiskümmend kuni viiskümmend üks,” hüüa
tab eesti primabaleriin Kaie Kõrb (1995). Selli
seid kommentaare kuuldes meenub mulle Suure
Teatri tantsija Maris Liepa (1936-1989), kes oma
mälestusraamatus (1996) tunnistab, et ei suut
nud teismelise noorukina tõsta isegi kõige õblu
kesemat tütarlast, mistõttu ta hakkas tegelema
kangitõstmisega. Selle tulemusena ei olnud tal
hiljem raskusi mitte ühegi partneriga. Samuti
õn ta rõhutanud, et partneri tõstmise juures
mängivad nii tõstetava kaal kui kä tõstja tuge
vus tunduvalt väiksemat rolli kui tõstetava keha
ehitus, tolle oskus tõstele kaasa aidata ja tõstja
suutlikkus hinnata tõstetava raskuskeset, mis
indiviiditi varieerub. Liepale sekundeerib Steve
Paxton (s. 1939), Ühendriikide moderntantsija
ja koreograaf, kes 1970. aastate algul pani aluse
kontaktimprovisatsioonile. Tegemist õn liiku
misviisiga, kus kaks või enam inimest püüab
ruumis liikudes säilitada kehalist kontakti, ning
see õn üks olulisemaid viise õpetada tantsijaid
omaenda ja partneri kaalu tajuma ning üksteist
minimaalse pingutusega tõstma. Tänapäeval
kuulub Paxtoni ja tema kolleegide avastustel
põhinev tõstetehnika tantsukoolide paremiku
õppekavasse ning keha funktsioonide tundma
õppimine õn aidanud isegi tillukestel naistel
tõsta raskeid mehi ilma ennast või kaaslast vigas
tamata (Novack, 1990). Muidugi sõltub palju
tõste nõudmistest (ühele või kahele käele jms.) ja
seetõttu õn liialdus väita, et tõstetava kehakaalul
pole mingit rolli, kuid sel juhul ületab tõste selle
paari kilose erinevuse, mis tantsijaile sageli pea

valu valmistab, nagu selgub kasvõi Mari Savitski
tunnistustest: “Maksimumkaal, mis võib olla,
õn 47 kilo, aga mina kaalun natuke rohkem”
(Aasmäe, 1997).
Samalaadseid väiteid õn kostnud kä moderntantsuõpetajailt, kes eravestlustes õn kurtnud
mõningate oma naisõpilaste suure kehakaalu
pärast. Vastuväited, et moderntantsus ei tohiks
tantsija kaal ja kehakuju olla normatiivsed,
õn sageli põrkunud arvamusele, et nood õpi
lased maanduvad hüpetelt nagu elevandid,
nii et põrand põrub. Kuigi väide võib sageli
paika pidada, tuleb siiski arvestada, et hüppelt
laskumine õn pigem õige tehnika kui keha
kaalu küsimus, mida kinnitab sõnaselgelt kä 20.
sajandi alguse vene baleriin Tamara Karsavina
(1885-1978), kes selgitab, et õigel maandumisel
puudutab esmalt põrandat varbaots, siis päkk,
seejärel tald ning lõpuks kand, mitte aga kogu
jalalaba korraga, nagu sageli juhtub. Oma raa
matutes õn ta andnud kä mitmeid näpunäiteid,
kuidas arendada mitte üksnes laskumistehnikat, vaid kä hüpete lennukust (Karsavina, 1954;
1956).
Teine piitspeeneid tantsijaid soodustav arvamustekogum õn seisukohal, et saledam tantsija
õn alati kä parem tantsija, sest tema liigutusi
ei takista ülemäärane lihahulk. Selle peale saab
vaid kosta, et kaunis tants tuleneb terviklikust,
kehasõbralikust väljaõppest ning saledus iseene
sest ei ole hea tantsu tagatis. Veelgi enam, nii
mõnigi kord õn vastupidine tõsi. Hapral tantsi
jal, eriti klassikalisel baleriinil, ei ole lihtne tajuda
oma keharaskust ja keha kui tervikut, kuna ta õn
harjunud tundma end kergena, mis aga piirab
tema tantsu omadusi ja muudab selle sageli
vaid ühemõõtmeliseks. Teiseks õn vormikamal
kehal hõlpsam sooritada ümaraid, pehmeid lii
gutusi kui kondisemal kehal, mis kaldub jätma
nurgelist, sageli lausa rabedat muljet. Gelsey
Kirkland, üks esimesi anorektilisi baleriine, kin
nitab: “Oskuslikult liikudes võib tantsija tun
duda raske või kergena, lisades oma kaalule või

kaotades sealt kilosid, muutes asendit ja dünaa
mikat” (Kirkland, Lawrence, 1987,57)
Kolmas seisukoht rõhutab ilu aspekti, väites,
et saledaid tantsijaid õn meeldivam vaadata.
Nagu eelpool mainitud, õn see arvamus kõige
enam seotud ajaloolis-kultuurilise mõõtmega,
sest ilu mõiste muutub nii ajas kui kä ruumis ega
ole absoluutne. Viimastel aastakümnetel esile
kerkinud “ülima saleduse iluideaal ei ole kaunis
mitte esteetiliselt, vaid õn meeldiv poliitilise
lahendina” (Wolf, 1991,196).

Mõju üksikisikule ja
ühiskonnale
Saleduse iluideaali õn lahanud mitmed auto
rid (Brumberg, 1988; Wolf, 1991; Bordo, 1993;
Brown and Jasper 1993). Tantsijannad jagavad
dieedipidamise ohte teiste naistega, kuid oma elu
kutse tõttu, mis rõhutab ja kasutab keha loo
mingu vahendina, õn tantsijatel veelgi suurem
kalduvus anoreksiale kui nn. keskmisel naisel.
Nagu eelpool nenditud, võib enese näljutamise
tagajärjeks olla mahajäämus füüsilises arengus,
hiline puberteet ja korrapäratu menstruatsioon.
Ülemäärane toidu piiramine võib soodustada
osteoporoosi ehk luude hõrenemist, mis teeb
luud hapraks ja kergemini purunevaks, eriti jal
gades ja selgroos (Brown, 1993). Elukutsest tingi
tud nõudmiste tõttu õn tantsijatel sageli selliseid
vigastusi. “Meestreenerid, kes avalikult kritiseeri
vad tütarlapsi ja naisi selle tõttu, et nood ei mahu
mingisse suvalisse kaaluraamistikku, või kes isegi
muuseas teevad vihjeid kaalule, võivad soodus
tada kaaluga seotud tervistkahjustavat käitumist,”
rõhutab Lenskyi (1993, 103). Kuna paljud peda
googid, treenerid, koreograafid ja tantsukorraldajad õn mehed, õn nende nõudmistel ja soo
videl tugev mõju vastassugupoolele. 1980. aas
tatel Tallinna Koreograafiakoolis töötanud kont
sertmeister õn rääkinud, kuidas tütarlapsed jõid
äädikat kehakaalu kontrolli all hoidmiseks, eriti
pärast maiustuste ja šokolaadi söömist. Et nad

seejuures rikkusid oma mao, paljud terveks eluks,
õn vist ülearune märkus.
“Nälgimine hävitab isiksust,” rõhutab Wolf
(1991,195), viidates anorektilistele patsientidele,
kes õn silma paistnud tavatult ühetaolise käitu
misega hetkeni, mil nende kehakaal jälle norma
liseerub. Wolf (1991) koos teiste feministidega
(Brown and Jasper, 1993) toonitab, et ülim saledus õn hakanud tähistama jõukust, sõltumatust
ja vabadust ega ole enam vaesuse tunnusmärk
nagu agraarühiskonnas. Kõhna keha ideaal too
nitab lastetut seksuaalsust, mida kaasaegses ühis
konnas üha enam hinnatakse. Selle seksuaal
susega peab kaasnema kä piiratud mõttetegevus ja isiksuse puudumine, sest tugevad naised
õn meeste ülemvõimule ohtlikud. Siinkohal
meenub Gelsey Kirklandi jutustus sellest, kuidas
Balanchine, kes oma valdkonnas õn patriarhaadi
kehastus, ei soovinud oma ballettides näha isik
susi, vaid üksnes kehasid. Ta ärgitas oma tant
sijaid, eriti baleriine, mitte mõtlema, sest tema
nägemuse kohaselt õn mõtlemine või mistahes
emotsiooni portreteerimine tantsus tarbetu; ta
eelistas kasutada tantsijaid värvidena, joontena
või punktikestena sellel kangal, mida ta lavale
maalis. Sellised pealtnäha ajudeta, kõhnad naistantsijad, kes moodustavad ruumis graatsilisi
jooni ja kujundeid, võimendavad kõhna keha
ideaali ja arvamust, et mõtlemine õn naistele
mittevajalik tegevus, sest mehed õn need, kes
langetavad otsuseid ja määravad selle, mis õn
naistele hea. “Kaunidus kõhnuse puhul ei seisne
mitte selles, mida see teeb kehale, vaid selles, mis
toimub vaimuga, kuna hinnatud ei ole naiselik
saledus, vaid naiselik nälg, mille sümptomiks õn
kõhn keha” (Wolf, 1991, 199). Siiski oleks eba
õige näha naisi üksnes mehi soosiva ühiskonna
ohvritena. Naised ise õn kõhnuse iluideaali levi
tajad, aktiviseerides seda ideaali oma tegevusega,
milles nad hindavad teisi naisi välimuse alusel
või lihtsalt osaledes ülemäärases dieedipidamises ja arutledes kehakaalu teemade üle.
Saleda keha iluideaali sidumisel tantsuga õn
aga veel teinegi, varjatum, kuid mitte vähem

kaugeleulatuv mõju. Nõnda surutakse maha
mistahes teisi kehakujusid, sest “need ei ole
vormis”, nagu kirjeldas üks tantsupedagoog
tugevama kehaehitusega baleriini. Vormikamaid
naisi ei soovita isegi rahvatantsurühmades esi
nemas näha ja nii jääb tants kui tegevus vaid
kõhnukestele sobivaks tegevusalaks. Oma keha
liikumisest mõnu tundmine ja liikumise nau
timine ei ole hinnatud sellises ühiskonnas, mis
üha enam toonitab välise osatähtsust.
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Kriitiline
diskursusenalüüs ja
naisekäsitlus eesti
meedias
Raili Põldsaar

Artikli autor tänab retsensenti konstruktiivse kriitika
ja väärtuslike märkuste eest, mis aitasid autori argu
mentatsiooni täpsustada ja artiklit lihvida.

~¥" 7" eele kasutamine õn üks kõige igapäeva
lt semaid ühiskondliku käitumise vorme,
mille kaudu organiseeritakse kultuuri
list kogemust ning vormitakse avalikku diskursust. Keelekasutuses säilitatakse ja antakse edasi
meie väärtusi, tõekspidamisi j a traditsioone ning
keel selle sõna kõige üldisemas tähenduses õn
seega aktiivselt kaasatud meie ühiskondades
käibivate müütide loomisse (Eagleton, 1983,
107-108). Ehk, nagu Catherine Belsey nendib:
me mitte ainult ei räägi mingit keelt, vaid “keel
räägib olulisel moel meid” (Belsey, 1980,44).
Võimukandjad õn ikka keelt oma ees
märkide saavutamiseks rakendanud, sest keele
kasutamine vahendajana võimaldab kontrollida
rakursse, mille kaudu me maailma vaatleme.
Keel õn ühtaegu nii võimu tööriist kui kä varja
tud võimu kandja. Just seetõttu õn keelekasutus
lahutamatu teda ümbritsevast ühiskonnast ning
seal valitsevatest võimusuhetest ja neid põhjen
davatest ideoloogiatest. Üks kriitilise lingvistika
rajajaid, Roger Fowler õn öelnud, et “kõne
ideoloogiliseks funktsiooniks õn naturaliseerida
mõisted, mille kaudu tegelikkust kujutatakse”
(Fowler, 1991, 57). See tähendab, et neid mõis
teid kasutatakse kui loomulikke ning iseenesest
mõistetavaid kategooriaid, mida pole vaja lahti
mõtestada. Loomulikult ei ürita käesolev artik
kel väita, et kogu võim õn taandatav lingvistili
sele praktikale. Pigem püütakse tähelepanu juh
tida keele üha suurenevale rollile ühiskondlike
võimusuhete kehtestamisel ja säilitamisel, sest
Norman Faircloughh järgi “elame me vähemalt
arenenud kapitalistlikes riikides ajal, mil võimu
rakendatakse pigem üldsuse heakskiidu otsi
mise kaudu kui läbi sunniabinõude ja ideoloo
gia, kui läbi füüsilise jõu ja enese distsiplineerimise praktika, kui läbi koljude purustamise ....
Peamiselt just diskursuse kaudu saavutatakse
üldsuse heakskiit, antakse edasi ideoloogiaid”
(Fairclough, 1995a, 219).
Üks kehtivaid võimuvahekordi toetav ideo
loogia lähtub meeste ja naiste erinevatest posit-

sioonidest ühiskonnas ning seetõttu saab sookategooriate lahkamisest kä keeleküsimus. Femi
nistlik lingvist Deborah Cameron väidab, et
“patriarhaalsetes kultuurides õn kõikide kõneaktide konteksti üheks osaks meeste ja naiste
vahelised võimusuhed” (Cameron, 1984, 15).
Kä ühe esimese feministliku lingvisti Dale
Spenderi arvates õn mehed kui dominantne
grupp kujundanud meie kultuuriruumis käi
biva keele, mõtteviisi ja kogu reaalsusetaju. Selles
süsteemis õn keel kui meest normiks pidav inst
rument loodud eelkõige meeste vajaduste täit
miseks ning ei suuda seetõttu täielikult ja pii
savalt objektiivselt peegeldada naiste maailma
(Spender, 1980, 143).
Isegi Spenderi väitesse reservatsioonidega
suhtujad (nt. Black, Coward, 1998) möönavad,
et naiste ligipääs keele metatasandile ehk siis
normide kujundamisele õn olnud ilmselgelt
ebapiisav. Kuna enamikus maailma ühiskonda
des õn mehed omanud võimu naiste üle, siis
peegeldab ja reprodutseerib keel meeste dominantsust ning naiste alaväärtuslikkust ehk teisiti
öeldes nende “hälbimist” mehekesksest normist
või erandlikkust selle sees (Pauwels, 1998, 34).
Sugudevaheline ebavõrdus ilmneb mitte ainult
sõnastikes, õpikutes ja väljendites, vaid kä keele
süvatasanditel - kihtides, mida keele kasutajad
võtavad “tervemõistuslikena” ning seetõttu tavasituatsioonides ei märka ega analüüsi.
Sugudevahelise ebavõrdsuse ideoloogia
mõjutab paratamatult sõnatähenduste, diskursusemudelite ja interaktsioonireeglite tasandit
keeles ning vormib meie maailmanägemise
ja meie kogemuse artikuleerimise viise. Ideo
loogiliselt laetud diskursuse kordamine kujun
dab aktiivselt ühiskondlikku praktikat, tekita
des mulje, et need sotsiaalselt konstrueeritud
keelevormid õn loomulikud ning tervemõis
tuslikud (Fowler, 1991,94). Kuna asjad õn näili
selt “alati nii olnud” ei hooma inimesed, et tao
lised kategoriseeringud sõltuvad aeg-ruumist,
kus nad esinevad ning et nad õn kõike muud
kui loomulikud või igavesed.

Kriitilise lingvistika üheks eesmärgiks ongi
taoliste lingvistiliste praktikate “de-naturaliseerimine” (Talbot, 1998,150) ehk siis nende ühis
kondliku konstrueerituse esile toomine. Ühe
tuntuma kriitilise lingvistika koolkonnana took
sin esile kriitilise diskursuseanalüüsi, mis uurib
diskursuse ja ühiskonna omavahelisi suhteid
ning püüab ideoloogiast kantud diskursiivseid
strateegiaid läbipaistvamaks teha, seda eriti ava
liku diskursuse (nt. meedia) uurimise kaudu.
Diskursuse mõistet kasutatakse tänapäeval
väga laialdaselt, kuid selle mõiste sisu jääb sageli
lahti seletamata. Definitsioone õn palju ja üks
meelt pole saavutatud. Näiteks kriitilises lingvis
tikas defineeritakse diskursusi Foucaultst lähtu
valt kui “süstemaatiliselt organiseeritud väidete
kogumeid, mis väljendavad mingi institut
siooni tähendust ja väärtusi” (Kress, 1985, 6).
Mary Talbot rõhutab sama mõtet jätkates,
et diskursused õn ajaloolise konteksti poolt
kujundatud teadmiste ja praktikate komplek
sid, mis kujundavad inimesi ning õn selgelt
konteksualiseeritud, s.t. nad saavad eksisteerida
ainult ühiskondlikus suhtluses kindlates olukor
dades (Talbot, 1998, 154). Käesolev artikkel ei
keskendu erinevate diskursusekäsitluste tuge
vuste ja nõrkuste kõrvutamisele, vaid lähtub
kriitilise diskursuseanalüüsi juhtkuju Norman
Fairclough! diskursusemääratlusest. Fairclough
vaatleb diskursust kui sotsiaalset praktikat, mille
kujundajaks õn dialektiline suhe diskursiivse akti
ja teda ümbritseva maailma vahel (Fairclough,
1995a, 7). Iga keelekasutuse akt annab oma
väikese panuse ühiskonna ja kultuuri ning kä
võimusuhete reprodutseerimisse ja/või muut
misse (Fairclough, 1989, 23). Eelkõige toimub
arvamuste kujundamine läbi naturaliseerimisprotsesside, kus teatud seisukohad tervemõis
tuslikena loomulikustatakse, teised aga loomuvastastena stigmatiseeritakse. Viidatud naturaliseerimisprotsesse leiab kõige enam massimee
diast ja seetõttu ongi massimeedia kriitilise dis
kursuseanalüüsi huviorbiidis.

Veel tuleks ära märkida, et lisaks keele ling
vistiliste ja sotsiaalsete aspektidega tegelemisele
õn kriitiline diskursuseanalüüs, erinevalt pal
judest teistest akadeemilistest meetoditest, ava
likult kuulutanud oma “emantsipeerivat” suu
nitlust. Kriitilise diskursuseanalüüsi eesmärgiks
õn tähelepanu juhtimine peidetud mehhanis
midele, mis ahistavad väheprivilegeerituid ja
tugevdavad dominantseid gruppe. Seega tun
nistatakse oma poliitilist asetumist, mida neut
raalsuse mask paljude sotsiaalteaduslike tekstide
puhul varjab. Oma positsiooni teadvustamine
ei vähenda aga mingil moel nende meetodi või
andmete täpsust ega alanda analüüsile esitata
vaid nõudmisi (Fairclough, Wodak, 1997,260).
Kuna naiste — ja miks mitte kä meeste —
emantsipatsioon õn feminismi kui ühiskond
liku liikumise peaeesmärgiks, siis sobib kriitiline
diskursuseanalüüs kä feministlikuks analüüsiks:
enne kui ühiskondlikud muudatused saavad
aset leida, tuleb näidata, et igapäevaelu aspek
tid, mis õn alati tundunud loomulikena, õn
tegelikult kultuuri poolt konstrueeritud. Näi
teks feministlik lingvist Sara Mills seab uurimis
töö eesmärgiks “tervemõistuslike” soo- ja tekstimõistete kohta küsimuste esitamise ning kõigi
teksti interpreteerimise protsesside suhtes “pro
duktiivse kahtluse” tekitamise (Mills, 1995, 21).
Kä Fairclough täheldab oma töö rakendatavust
sooküsimuste uurimiseks (Fairclough, Wodak,
1997,259).
Fairclough võtab kriitilise diskursuseanalüüsi
elemendid kokku järgmiselt: analüüsi keskmes
õn huvi selle vastu, kuidas ühiskondlikkultuurilised muutused dünaamilises diskur
siivses praktikas peegelduvad. Lugemise esma
ses fookuses peaks olema keele ja semiootilise
struktuuri detailne kirjeldamine. Teksti formaal
seid jooni ei saa siiski ühiskonna struktuuridega
otseselt samastada: suhe tekstide ja ühiskond
like struktuuride vahel õn kaudne ja vahenda
tud. Formaalset kirjeldust peaks seetõttu kõrvu
tama laiema ühiskondlik-kultuurilise diskursusega, millesse see konkreetne tekst asetub, ise

äranis selle konteksti tervemõistuslikeks peetud
taustaeeldustega (s.t. ideoloogiate ja/või võimu
suhetega). See analüüs moodustaksid töö teise
faasi, diskursiivse praktika (teksti tootmise, esi
tamise ja vastuvõtmise konteksti) interpretat
siooni (Fairclough, 1989, 140). Tekstid võivad
kultuuri nii muuta kui kä taastoota ning uurija
peab olema pidevalt teadlik dialektilisest suhtest
teksti ja tema ühiskondlik-kultuurilise konteksti
vahel (Fairclough, 1995b, 34). Igal juhul tuleb
teksti analüüs seostada diskursuse ühiskond
liku kontekstiga, kuna diskursus, millesse teatud
väärtushinnangud asetuvad, toimib ainult osana
institutsionaalsetest ja ühiskondlikest struktuu
ridest, kus diskursuse tervemõistuslikud eeldu
sed seostuvad teatavaid võimusuhteid põhjenda
vate ideoloogiatega. Fairclough defineerib seda
analüüsi kolmanda faasina ning rõhutab kõigi
kolme astme vajalikkust diskursuse käsitlemisel.
Nimelt ei ole diskursuse sõltuvus taustaeeldustest ega nende eelduste ideoloogiline iseloom
ja nende seotus võimusuhetega diskursuse osa
listele ilmne ning neid õn vaja laiemale pub
likule avada ja demüstifitseerida (Fairclough,
1989,141).
Selles kõiges erineb kriitiline diskursuse
analüüs meediatekstide uurimises sagedasti
rakendatud kontentanalüüsist (content analysis,
eesti keeles õn selle termini tõlkeks pakutud
kä sõna sisuanalüüs), mis keskendub tähenduse
denotatiivsele aspektile, eesmärgiga anda objek
tiivne, mõõdetav ja kontrollitav ülevaade teksti
des eksplitsiitselt väljendatud sõnumitest (Fiske,
1990,136). Kontentanalüüs võimaldab protsesse
kirjeldada ja mõõta, kuid samas ei selgita nende
põhjusi, ei vasta küsimusele, miks teatud protses
sid aset leiavad või mida nende olemasolust järel
dada võib. Kriitiline diskursuseanalüüs seevastu
üritab jõuda alateadvuslike väärtushinnangute ja
keele süvatasanditeni ning uurida protsesse, mis
ei pruugi alati olla selgesti väljendunud, et heita
valgust võimusuhete toimimisele.
Käesolev artikkel tutvustab uurimust, mis
rakendab kriitilist diskursuseanalüüsi 2000.

aasta (jaanuar-juuli) Postimehe laupäevalisa
Arter kaanelugude (24 kaanelugu) naisekäsitluse
analüüsiks (Põldsaar, 2000). Valisin selle välja
ande, kuna tegemist õn kõige laiemale luge
jaskonnale määratud osaga ennast kvaliteet
lehena defineerivas väljaandes, mis, erinevalt
mõnest kitsamale sihtgrupile määratud publi
katsioonist, peaks demonstreerima kõige laial
dasemalt levinud väärtushinnanguid. Kaaneloo
valiku põhjuseks oli antud kirjutiste pikkus, mis
võimaldas vaadelda kä tekstuaalseid struktuure,
mis lühemate uudisnuppude puhul puuduvad.
Kaanelood järgivad samuti ühtset formaati, mis
teeb valimi omavahel võrreldavaks.
Analüüsi esimene etapp, kirjeldus, hõlmab
sõnavara, grammatika ja tekstuaalsete struktuu
ride väärtuste uurimist. Käesolev artikkel kes
kendub sõnavarale, eriti sõnavara klassifitsee
rimisele, kuid teeb viiteid kä teistele struk
tuuridele. Sõnavara analüüs vaatleb selliseid
aspekte nagu klassifitseerimine ehk kategorisee
rimine, üleleksikaliseerimine ja ideoloogiliselt
laetud sõnavalikud, eufemismid ja formaalsed/
kõnekeelsed sõnavalikud ning võrdleb neid nii
tekstuaalsete kui kä kontekstuaalsete joontega.
Antud töö üritab kirjelduse kohe ühiskondlikku
konteksti asetada ja seda interpreteerida, rõhuta
maks keelekasutuses nende kolme aspekti ühist
toimimist ning keele ja ühiskondlike suhete
vahelist tihedat sidet.
Siinne artikkel hälbib teataval määral klassi
kalisest Fairclough meetodist. Analüüsi ja inter
pretatsiooni üldistusjõu suurendamiseks õn ühe
artikli asemel vaadeldud poole aasta tekste. Kuna
tekstide suurema arvu tõttu pole võimalik tekste
endid lisada, esitatakse andmed teatud keelen
dite kohta kvantitatiivselt. Selline lähenemine
annab lugejale nende struktuuride esinemis
sagedusest selgema ülevaate. Kuigi Fairclough
mudel seda ei kirjelda, õn sama teinud nt.
Carmen Rosa Caldas-Coulthard (1994).
Fairclough'i sõnavara klassifitseerimise
termin (Fairclough, 1989,115) või Fowleri kate
goriseerimise termin tähendab mõistete jaga

mist teatud klassideks, mis õn vastavalt ühis
konna normidele mingil ajahetkel sotsiaalselt
konstrueeritud (Fowler, 1991, 54). Isikute või
nähtuste klassidesse jaotamine lihtsustab meie
suhestumist nendega, võimaldades nendega
kohandada kõik ühe klassi kohta käibivad ste
reotüübid ning eirata isiklikke jooni. Just see
lihtsustamine ongi ideoloogiline: me ei näe
enam konkreetseid objekte, vaid klasside kohta
välja kujunenud väärtusskeeme. Näiteks avaliku
elu tegelase klassifitseerimine kas tema soo või
ametialase staatuse kaudu peegeldab väga erine
vaid väärtushinnanguid. Selle lahterdava funkt
siooni vajalikkust rõhutab kä klassifikatsioonide
rohkus (24-artiklilises valimis oli neid meeste
kohta 257, naiste kohta 243).
Klassifitseeringud peegeldavad selgelt kä eri
nevust naiste ja meeste vahel. Nii nagu ühiskond
likes rollijaotustes, iseloomustatakse kä antud
artiklites mehi kõige sagedamini professionaal
setena, eriti juhtimise ja saavutustega seoses
(61,5%-1 valimis esinenud meeste klassifikat
sioonidest). Naiste puhul viidatakse professio
naalsusele 32,1%-1 juhtudest, eriti seoses kas
hooldamise, meelelahutuse või siis suhtlemi
sega, s.t. seoses tüüpiliselt (mehi, lapsi, vanu
reid) toetavate ja mittedominantsete elukutse
tega. Veelgi selgemalt ilmneb vahe siis, kui juttu
õn tippjuhi positsioonist: siin õn meeste protsent
naiste omast juba tunduvalt suurem (18,7% vs.
2,9%) (seoses mõistetega nagu juht, juhatuse esi
mees, firma omanik, president jne.). Seega peegel
dub kä klassifitseeringutes ühiskonnas levinud
tööjaotus meeste ja naiste vahel: prototüüpne
juht õn mees ning naisele jääb kas toetav või
dekoratiivne funktsioon (abikaasa, sekretär).
Samuti demonstreerib see uuring USA-s palju
kommenteerimist leidnud nn. “klaaslae” ole
masolu kä Eestis, mis tähendab, et naiste ja
meeste vaheline erinevus ei ole kuni keskastme
juhi tasandini eriti suur, aga millegipärast õn
naistel väga raske pääseda tippjuhtide seltskonda
(Tannen, 1995, 132-133). Mehed kategorisee-

ritakse palju selgemalt kä edudiskursuse alla,
samas kui seoses naistega vaadeldakse isiklikku
karjääri ambivalentsemalt. Naiste puhul läheb
isiklik ambitsioon konflikti traditsioonilise nai
selikkuse ideaaliga, mis rõhutab tagasihoid
likkust, malbust ja kombekust. Ühiskonnas
kõrgelt väärtustatud kategooriad järgivad siin
taaskord meest, mitte naist ja defineerivad vii
mast prototüüpselt vähemedukana. Samas või
maldab see õigustada “klaaslae” olemasolu ning
lubab väita, et taoline keeleline kategoriseeri
mine ühtaegu nii peegeldab eksiteerivat olu
korda kui kä normaliseerib ja taastoodab seda.
Depersonaliseerimine õn veel üheks sõnatasandil toimivaks protsessiks. Nimelt võib isi
kuid esitada kui indiviide või kui gruppide liik
meid. Individualiseeritakse võimu esindajaid ja
nn. olulisi isikuid, samas kui võimust eemalole
vad ja nn. mitteolulised isikud ilmuvad gruppi
dena, s.t. depersonaliseeritult: mehed 3,1%-1 juh
tudest (nt. mehed, tippjuhid jne.), naised 11,5%-1
juhtudest (nt. siinsed naised, tasased töörügajad
jne.). Indiviidid ei eristu iseseisvate ja ennastkehtestavatena, vaid õn sulatatud anonüüm
sesse massi. Selle protsessi ideoloogiline iseloom
ilmneb taas selgelt kõrvutuses kaasaja ühiskonna
individualismikultusega, mille kohaselt väärtus
tatakse just üksikisikut ja tema saavutusi. Grupi
liikmed õn mitte ainult marginaliseeritud ning
võimust ilma jäetud, vaid kä teataval määral
stigmatiseeritud kui isikud, kes ei ole suutelised
iseseisvalt mõtlema, riskima ja edu saavutama.
Loomulikult ei pöörata taolises sotsiaaldarvinistlikus kontekstis tähelepanu ühiskonnas valit
sevale strukturaalsele ebavõrdsusele, mille tõttu
teatavatel gruppidel õn eluvõitluses eeliseid,
mis teistel puuduvad. Eestis seostuvad mehed
ühiskonnas väärtustatud individualismidiskursusega, kuid naised marginaliseeritakse sageli
depersonaliseerimise kaudu. Üksikud “näidisnaised” ei muuda üldpilti ja vaid rõhutavad
“vähemsuutlike” saamatust, kinnitades ja keh
testades kehtivaid stereotüüpe.

Üleleksikaliseerimine õn üheks silmatorka
vamaks naisi ja mehi sõnatasandil eristavaks
kategooriaks. See kategooria õn teatud grup
pide kohta käiva mitterelevantse sõnavara esi
nemissagedusega tugevas disproportsioonis (nt.
kõnekeelsete sõnade rohkus naiste seksuaalsuse
väljendamisel, mille kohta meesparalleelid puu
duvad, vt. Mills, 1989).
Liigne sõnavara kuhjub teatud sotsiaalse
grupi esindajate või teemade ümber ning näitab,
et vastav teema õn ühiskonnale oluline või prob
lemaatiline ehk, kui kasutada Fairclough ter
minoloogiat, need kategooriad õn ideoloogilise
võitluse fookuses (Fairclough, 1989, 115). See,
mis õn defineeritud normina, ei vaja enam lahtidefineerimist, samas kui normist hälbimised
tuleb hoolikalt markeerida. Kuna mehed õn kä
keeles kehtestatud normina ja naised normist
erinevana, siis tuleb viimast gruppi süsteemi
sobitamiseks eriliselt esile tõsta või kategorisee
rida. Taolise markeerimise kõige ilmsemaks näi
teks õn liited -tar või -nna (nt. näitlejatar, laul
janna) või eesliite nais- lisamine juhtudel, mil
liidet mees- ei kasutata (nt. naisdirekor). Vii
mane näide osutab eriti selgelt ühiskonna nor
midele: kuna direktor õn tüüpiliselt mees, siis
tuleb normist kõrvalekalduva grupi esindaja
spetsiaalselt markeerida kui naisdirektor, mis
juhib tähelepanu vastava isiku anomaalsusele
ning tõstab teda esile, aga teeb ta kä kriitika
suhtes haavatavamaks.
Tüüpilisteks aspektideks, mille kaudu naisi
üleleksikaliseeritakse, õn välimus, pere, abielu,
inimsuhted ning seda kontekstides, kus meeste
kohta samasuguseid silte ei kasutata. Tüüpiline
artikkel naissoost avaliku elu tegelase kohta sisal
dab viiteid tema välimusele, kaalule, kehakujule
või rõivastele, isegi kui tema elukutse ei ole pel
galt dekoratiivne (nt. väljendites nagu kaunis
blond naine, habras naine jne., kui juttu õn avali
kus sfääris edukat karjääri teinud naisest). Meeste
puhul taolisi fraase ei kasutata (viiteid välimusele
vastavalt 0,8%-l meestest ja 14%-1 naiste kohta
käivatest klassifitseeringutest). Naiste puhul vii

datakse sageli nende juustele, pikkusele ja
värvile (nt. linalakk, leekivpunase juuksepahma
kaga naine jne.), samas kui meeste klassifit
seerimisel sarnased märkused praktiliselt puu
duvad (vaadeldud artiklites vaid pikajuukseline
tudeng). Võib küll leida kä üksikuid meesprominente, kelle juuksed õn oluliseks tunnuseks, kuid
siingi tulevad ilmsiks suured stilistilised vahed.
Viited näiteks Arnold Rüütli juustele (kellest küll
käesolevates artiklites otseselt juttu ei olnud) ei
ole oma toonilt võrreldavad näiteks Kristiina
Ojulandi puhul kasutatavate tähistustega — kui
hõbedased juuksed konnoteerivad kogemust ja
autoriteeti, siis blondide juuste tähendus tava
kasutuses õn äärmiselt trivialiseeritud ning seos
tub mõtlemisvõime ja tõsiduse puudumisega,
mistõttu need kirjeldused ei ole selgelt kõrvu
tatavad. Kuigi Rüütli juustest kõneldes esineb
kä ilkuvat tooni, õn see suunatud mitte niivõrd
Rüütli enda, kui tema valijate naeruväärista
misele. Naisisikute kirjeldamisel aga sulatatakse
välimus ja tööalane tegevus tihti kokku (nt.
blond reklaamitoimetaja; X, kes oma kiharaid__
lehvitab, jne.). Enamgi veel, mõningates teksti
des luuakse mulje, et välimus (eriti juuksed) õn
ainukeseks põhjuseks, miks naised avalikus elus
esinevad (nt. järeldus: “Ühegi arvestatava partei
valimisplakatitelt pole puudunud noor blond
naine. Võib olla kindel, et Kristiina Heinmets
ja Eve Fink õn toonud oma heledate kiharatega
Keskerakonnale paljude meeste hääli”).
Samamoodi osutab pikem artikkel avalikus
elus edukat naist kirjeldades sellele, kuidas ta
samas õn kä hea ema või koduperenaine, just
nagu vabandusena, et hoolimata saavutustest
mehelikuna defineeritud elusfääris, õn ta siiski
jäänud truuks naiselikkuse normidele. Meeste
puhul võidakse, kuid ei pruugita neile aspek
tidele viidata ning tonaalsus õn taas väga
erinev. Kui naiste puhul võetakse nende edukust
kahel rindel iseenesestmõistetavana, siis mees
tega seoses leiab see alati kiidusõnu kui eriline
saavutus ja/või ohverdus. Naise töölkäimine ei
ole eriliselt markeeritud - mis oleks meie aja

loolises kontekstis kä veider. Naised õn õigusi
juurde võitnud ja pole kindlasti ainult kodukesksed, hoolimata esimeste taasiseseisvumisaastate “tagasi koju” retoorikast. Siiski ei ole
töötavate naiste traditsioon endaga kaasa toonud
suuremat egalitaarsust, vaid pigem situatsiooni,
kus meeste roll õn jäänud samaks, kuid naiste
kohustused õn suurenenud: niigi juba topeltpäeva normiga koormatud naisemallile õn lisan
dunud ameerikalik supernaise ideaal, kes teeb
karjääri, õn perfektne perenaine ja täiuslikult
kaunis. Üleleksikaliseerimine aitab seega taas
luua vanu stereotüüpe, aga kä neid muuta või
täiendada ning ühiskonna teadvuses kinnistada.
Muutused ei välista ideoloogiate toimimist.
Üheks üleleksikaliseerimise erivormiks õn
trivialiseerimine ehk siis isiku ja/või nende saa
vutuste olulisuse vähendamine: isik ja/või tema
saavutused seostatakse mingi antud konteksti
mittekuuluva triviaalse detailiga. See õn eriti
märgatav seoses meie avaliku diskursuse pildilisuse ja kommertslikkuse suurenemisega tähelepanu koondumisega sisult vormile. Kõik
eelpool välimuse kohta öeldu õn kä juba ise
enesest trivialiseeriv, juhul kui kontekst, näiteks
edukus poliitikas, ei nõua viiteid juuksevärvile,
kehakujule või riietusele. Naiste trivialiseerimine,
isegi kui see puudutab vaid osasid naisprominente (kasvõi eelpool mainitud Kristiina Heinmetsa), stigmatiseerib või naeruvääristab teata
val määral teiste naiste avalikus diskursuses osa
lemist ning mõjutab tugevalt nii kogu üldsuse
kui kä naiste endi suhtumist avalikus elus osale
nusse.
Muudest keelelistest väljendusvahenditest
rääkides võiks veel mainida atribuutide järjes
tamist, s.t. teatud sõnade tekstis ilmumise järje
korda (nt. ema ja juht vs. juht ja ema), mis näi
tavad ühe või teise omaduse kaalukust. Sõnatasandil esinevaid sooliselt eristavaid kategoo
riad õn teisigi. Eelnevalt kirjeldatu peaks andma
esmase ülevaate selles valdkonnas esinevatest
mehi ja naisi eristavatest kategoriseerimistest.

Kuna käesoleva artikli aluseks olnud uuringu
tähelepanu keskmes olid nimisõnad ja nende
kategoriseerimine, siis antakse ülejäänud
väljendusvahenditest vaid lühiülevaade. Gram
matiliste väljendusvahendite hulgast tõstab
Fairclough esile passiivi ja positiivsete või nega
tiivsete lausete kasutamist, nimisõnastamist ehk
nominaliseerimist, modaalsust, kõneviisi ja ase
sõnade kasutamist ja lausete sidumist. Passiiv õn
iseenesest keerukam konstruktsioon kui aktiiv
ning selle valimine kannab kindlat tähendust.
Passiiv valitakse tihti, kui kõneleja või kirjutaja
soovib vältida seost mingi arvamuse või teoga.
Passiiv võimaldab ambivalentsüst, sest ta kaotab
ära agendi ning suunab tähelepanu protessile
või selle resultaadile. Seda grammatilist väljen
dusvahendit kasutatakse väga sageli poliitiliste
uudiste puhul, aga kä teiste ideoloogiliselt laetud
protsesside kirj eldamisel. Õn ju suur vahe fraasi
del “mees peksis oma naist” ja“toimus koduvägivalla intsident”. Teiseks sarnaseks strateegiaks õn
nimisõnastamine ehk nominaliseerimine, mille
käigus verb muutub nimisõnaks ja taaskord
kaob ära nii alus kui tihtipeale kä sihitis ning
tulemuseks õn suurem ambivalentsus ning või
malus tähendusega manipuleerida.
Kuna lääne kultuur õn naisi üldiselt
objektistanud ja passiivsena kujutanud (vt. nt.
Berger, 1972), saab mõlemaid fenomene raken
dada kä sooliste kategooriate uurimiseks. Sar
nane passiivne kuvand esineb kä avaliku diskursuse tasandil: mehed õn palju tõenäolisemalt
agendi positsioonil kui naised: mehed tüüpili
selt teevad ja naistega tehakse midagi. Mees õn
subjekt, naine objekt. Nii kasutataksegi naiste
puhul palju kirjeldavaid fraase (õn...), mitte nii
võrd aktiivseid verbe.
Puudutatud pole veel teksti ja konteksti
tasandit. Selged eraldusjooned tekivad juba kä
pelgalt kontekstides, milles mehed ja naised
avalikus diskursuses ilmuvad. Meeste puhul
õn tähelepanu keskmes töö, professionaalne
edukus, nn. üldolulised asjad (poliitika, majan

dus jne.) nagu sport ning teised saavutuste ja
konkurentsikesksed valdkonnad. Naiste puhul
domineerivad jällegi isiklikku sfääri kuuluvad
teemad, inimsuhted, pere, lapsed jne. Kuna
meeste sfääri õn ühiskond defineerinud oluli
sena, naiste oma mitte, siis õn kä loogiline, et
kuigi naised esinevad kohati “meeste teemade”
kontekstis, õn vastupidine protsess praktiliselt
olematu. Mehelikud väärtused õn ühiskonnas
tervikuna prestiižsed ja seetõttu õn nendega
samastumine naiste puhul aktsepteeritav, samas
kui vähem olulisena defineeritud "naiste värk” õn
sotsiaalselt alavääristatud ning mehe jaoks tähen
daks sellega samastumine isegi stigmatiseerimist.
Selline rollijaotus kehtib edasi, hoolimata sel
lest, et naistel õn oluline koht nii tööturul kui kä
ühiskondlikus elus. Kä “meeste maailmas” läbi
löönud naistega seoses tuuakse nende isikusse ja
isiklikku sfääri kuuluvat enam esile kui meeste
puhul. Üleleksikaliseerimine kas siis välimuse
või pere koha pealt tekitab naistel meestest tun
duvalt suuremaid esinemispingeid — supernaine peab olema mitte ainult edukas oma töös,
vaid kä koduses majapidamises, laste kasvatami
ses, abikaasarolli täitmises, ilustandardite järgi
mises jne.
Samas peegeldab siinne uurimus tugevaid
muutusi ühiskondlikes väärtushinnangutes. Õn
tähelepanuväärne, et üldine ameerikalik edudiskursus laieneb kä naistele; nad peavad osa
lema avalikus elus, tegema karjääri ja püüdlema
materiaalse edukuse poole väljaspool kodu. Eri
nevalt esimestest iseseisvusaastatest pole naise
ideaaliks enam koduhoidja ja pereema - perekesksusega piirdumisse suhtutakse käesolevates
artiklites isegi teatava halvakspanuga, kuna see
näib pidevast konkurentsist väljaastumisena.
Kõik need tendentsid leidsid kinnitust kä näi
liselt sootemaatikaga mittetegeleva Postimehe
uurimisel.
Kokkuvõtvalt võiks öelda, et meedia nii ing
liskeelses keskkonnas kui kä Eestis näitab
meeste ja naiste kujutamisel selget erinevust.

Mehed seostuvad tüüpiliselt prestiiži ja normi,
naised vähese prestiiži ja normist hälbimisega.
Naised õn nii sõnades kui kä tekstis tervikuna
eelkõige märgistatud kategooria. Seega kodeeri
takse seksism keelekasutusse. Keelekasutuse era
poolikust me aga tavakontekstis ei taju, erine
valt selgelt solvavatest siltidest, millega õn või
delnud poliitilise korrektsusega tegelejad. Tao
line sooline eristamine ning normaliseerimine
taastoodab stereotüüpe ning kehtestab patriar
haalset ideoloogiat seega varjatumalt ning seda
ohtlikumalt. Just seetõttu õn kriidine diskursuseanalüüs meetodina “feministlikuks valgus
tustööks” kasulik ja vajaks suuremat tähele
panu kä Eestis, kus naistele või teistele mittedominantsetele gruppidele suunatud ühiskond
lik mõte praktiliselt puudub.
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Sotsiaalsed probleemid
Eesti ühiskonnas naiste ja meeste hin
nangud 1993. ja
1998. aastal
Eda Heinla

otsiaalsete probleemide analüüsimine Eesti
ühiskonnas elanikkonna küsitlustulemuste
alusel õn suhteliselt uus teemavaldkond.
Sotsioloogidel oli võimalik antud valdkonna
uurimustega alustada alles 1980. aastate kesk
paigast, seoses totalitaarse riigikorra mõjuvõimu
langusega. Esmakordselt hõlmas Läänemere
äärsete riikide sotsiaalseid probleeme tervikuna
koostööprojekt “Baltica 94”.
Sotsiaalsete probleemidega tegelevad teadla
sed õn seisukohal, et seni puudub universaalne
ja lõplikult väljatöötatud sotsiaalsete problee
mide käsitlus, seetõttu õn läbi aegade muutu
nud kä sotsiaalsete probleemide defineerimine
(Spector, Kitsuse, 1987).
Enamlevinud õn nn. objektivistide ja
konstruktsionistide äärmuslikud seisukohad.

Objektiviste arvates eksisteerivad sotsiaalsed
probleemid kä siis, kui inimesed neid sellistena
ei teadvusta. Konstruktsionistide teoreetiliste
aursaamade alusel eksisteerib sotsiaalne prob
leem ainult sotsiaalse konstruktsioonina. Seega,
kui probleemi ei teadvustata sotsiaalse problee
mina ja ühiskonnas ei ole esindatud sotsiaalseid
gruppe, kes antud probleemile lahendust nõua
vad, siis seda probleemi ei ole olemas (Narusk,
1997).
Teisalt võib konstruktsionistide teooria alusel
sotsiaalseks probleemiks osutuda ükskõik milline
problemaatiliselt hinnatud sotsiaalne nähtus.
Sotsiaalsed probleemid konstrueeritakse sot
siaalsete gruppide poolt, kes üritavad pöörata
avalikkuse tähelepanu nende hinnangul ühis
konnas lahendust vajavatele probleemidele. Sot
siaalsete probleemide defineerimist mõjutab
tavaliselt ametlik poliitika ja avalik arvamus
(Lagerspetz, 1997).
Käesolevas uurimuses lähtutakse kahe eel
toodud käsitlusviisi vahepealsest arusaamast,
mille kohaselt sotsiaalne probleem õn see,
mis indiviidi arvates mõjutab negatiivselt tema
eluolu konkreetses sotsiaalses keskkonnas. Kus
juures sotsiaalse probleemiga kaasneb üldine
sotsiaalne kahju, mille lahendamine nõuab
institutsionaliseerimist ühiskonna tasandil
(Narusk, 1997).
Artiklis käsitletakse elanikkonna hinnanguid
sotsiaalsetele probleemidele Eesti ühiskonnas
1993. ja 1998. aastal. Vaadeldavat ajavahemikku
võib nimetada Eesti taasiseseisvumisega kaasne
nud oluliste sotsiaalsete ja majanduslike ümber
korralduste järgseks stabiliseerumise perioodiks.
Võrdlevas analüüsis püstitatakse kaks küsimus:
milliseid sotsiaalseid probleeme tajusid inime
sed riigi taasiseseisvumise esimesel aastakümnel
kõige teravamalt ning kuivõrd erinevalt tead
vustasid neid naised ja mehed? Kuidas stabili
seeruv ühiskondlik situatsioon (jätkuv erasek
tori kasv, elanikkonna kihistumine, muutused
tööturul ja omandisuhetes jne.) mõjutas elanik
konna arusaamu sotsiaalsetest probleemidest?

Kasutatud meetod ja
andmestik
Käesoleva uurimuse andmestik pärineb TPÜ
Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi
perekonnasotsioloogide poolt 1993. ja 1998. aastal
läbi viidud elanikkonnaküsitlustest “Eesti 93” ja
“Eesti 98”, kus ühe bloki moodustas antud töö
rühma teadlaste poolt väljatöötatud sotsiaalsete
probleemide küsimustik. Vastajatel paluti hin
nata, millised õn nende arvates kõige teravamad
probleemid tänases Eestis (1998. aastal 5-pallisel
skaalal: “väga terav”.. ..”pole terav” ja 1993. aastal
3-pallisel skaalal: “väga terav”....”pole terav”).
Küsimustikuga olid ette antud järgmised prob
leemid: paljude inimeste vaesumine, seadusand
luse puudulikkus ja seaduste mittetäitmine, töö
harjumuste puudumine, kuritegevuse levik, töö
puudus, meeste ja naiste õiguste ja kohustuste
ebavõrdsus, narkootikumide kasutamine, ameti
seisundi kuritarvitamine, korruptsioon, sotsiaalse
õigluse puudumine, vähene tähelepanu teaduse,
hariduse ja kultuuri arendamisele, looduskesk
konna saastatus, rahvussuhted, alkoholi kuritar
vitamine. Kuna kahe uurimuse hindamisskaalad
olid erineva pikkusega, õn andmete võrdlevaks
käsitlemiseks artikli esimeses osas summeeritud
1998. aasta küsitluses antud hinnangud “väga
terav” ja “terav”.
Küsitlustele vastas 1993. aastal 1847 respondenti, nendest mehi 845 ja naisi 1002 ning 1998.
aastal 2170, nendest mehi 1013, naisi 1157.
Mõlemad küsitlused hõlmasid Eesti elanikkon
nast 18—70 aasta vanuseid inimesi.

Tulemused
Uurimuste alusel (Tabel 1) osutusid Eesti
elanikkonnale nii 1990. alguses kui kä lõpus
kõige teravamateks sotsiaalseteks probleemideks
kuritegevuse levik, paljude inimeste vaesumine
ja tööpuudus. Kui esimestel ühiskonnas toimu

nud oluliste sotsiaalsete ja majanduslike muuda
tuste järgsetel aastatel hindasid inimesed terava
malt seadusandluse puudulikkust ja looduskesk
konna saastatust, siis viie aasta möödudes (1993.
kuni 1998. aastani) teravnesid lisaks eelnimeta
tutele narkootikumide kasutamisega, korrupt
siooniga ja tööharjumuste puudumisega seon
duvad probleemid.
Naiste ja meeste arvamused sotsiaalsetele
probleemidele Eesti ühiskonnas erinesid statis
tiliselt, kusjuures vaadeldud viieaastase ajavahe
miku jooksul lisandusid mitmed valdkonnad,
mille teravust mehed ja naised “tunnetasid” eri
nevalt, näiteks kuritegevuse levik, looduskesk
konna saastatus, vähene tähelepanu kultuuri ja
hariduse arendamisele (Tabel 1). Naised olid
meestega võrreldes nii 1993. kui kä 1998. aastal
ühiskonnas toimuva suhtes oluliselt kriitilise
mad. Naiste “tundlikkust” iseloomustavad uuri
mustes etteantud hinnanguskaalade keskmised:
1993. aastal meestel — 1,36, naistel 1,42 (väärtus
3 “väga terav”, statistiline erinevus p<0,001);
1998. aastal: meestel —2,81, naistel 2,95 (väärtus
5 “väga terav”, p<0,001).
Kui 1993. aastal hindasid naised meestest
oluliselt teravamaks vaid alkoholi kuritarvi
tamist ja tööpuudust, siis 1998. aastal lisan
dusid eelnimetatud probleemidele narkootiku
mide kasutamine, paljude inimeste vaesumine,
kuritegevuse levik, looduskeskkonna saastatus
ning vähene tähelepanu teaduse ja hariduse
edendamisele (Tabel 1).
Vanuseliselt osutusid ühiskonnas toimuva
suhtes kõige kriitilisemateks nii 1998. kui kä
1993. aastal põhiharidusega keskealised (30 —49aastased) ja vanemad (üle 50-aastased) naised.
Kõige ükskõiksemateks Eesti ühiskonna prob
leemide suhtes jäid mõlemal küsitlusperioodil
kõrgharidusega noored ja keskealised mehed
(Joonis 1 ja Tabel 1).
Korrelatsioonanalüüsi alusel teravnesid
seoses vanusega eelkõige alkoholi kuritarvita
misele ja kuritegevuse levikule antud hinnan

gud, kusjuures vaadeldava viieaastase ajavahe
miku jooksul alanes naiste hinnang ning terav
nes vanemate (üle 50-aastaste) meeste hinnang
alkoholi tarbimise suhtes (alkoholi kuritarvita
misele antud hinnangu ja vanuse vahelised kor
relatiivsed seosed: 1993. aasta — naised r = .25,
mehed r= .11, p<0,01; 1998. aasta —naised r =
.19, mehed r= .14, p<0,01).
Inimeste majanduslik toimetulek osutus
üheks määravamaks teguriks sotsiaalsete prob
leemide hindamisel. Majanduslikult halvasti
toimetulevad (sissetulek kulub toidu ja elu
aseme peale) inimesed pidasid 1993. ja kä 1998.
aastal probleeme ühiskonnas oluliselt terava
maks kui majanduslikult edukad inimesed (pii
ratud võimalused ainult suuremate kulutuste
tegemisel). Uurimuse aluseks olnud hinnangu
skaalade keskmised (hinnang 5 — “väga terav”)
1998. aastal: majanduslikult edukad — 2,74,
Sotsiaalne probleem /

majanduslikult vähem edukad—3,10 (p<0,001).
Kõige teravamaks hindasid sotsiaalseid prob
leeme majanduslikult vähekindlustatud kesk
hariduseta naised ja mehed ning kõige vähem
pöörasid sotsiaalsete probleemide teravusele
tähelepanu majanduslikult hästi toime tulevad
noored ja keskealised mehed. Tulemus kinnitab
Anu Naruski uurimusest tulenevat seisukohta,
mille alusel majanduslike ümberkorralduste
algusaastatel “võitsid” Eestis enam noored ja
keskealised mehed, seetõttu näevad nad kä ühis
konna probleeme naistega ja vanemate meestega
võrreldes vähem teravatena (Narusk, 1999).
Käesolevas artiklis pööratakse eraldi tähele
panu 1998. aasta uurimuses esitatud küsimusele
meeste ja naiste õiguste ning kohustuste eba
võrdsusest. Eespool toodud andmete alusel hin
nati teiste küsitluses etteantud sotsiaalsete prob
leemide kõrval meeste ja naiste ebavõrdsusega

1998 ("väga terav" ja terav")

1993 ("väga terav")

1998-aasta järjestus
Kogu valim Mehed

Naised

Kogu valim Mehed

Naised
87

1.

Kuritegevuse levik

93

92***

95***

86

84

2.

Paljude inimeste vaesumine

84

81***

86***

69

66**

72**

3.

Tööpuudus

79

76***

82***

56

51***

61***

4.

Narkootikumide kasutamine

75

70***

JQ***

5.

Korruptsioon

71

72

70

45

48**

42**

6.

Seadusandluse puudulikkus

73

73

73

63

64

63

7.

Looduskeskkonna saastatus

62

58***

66***

56

54*

59*

8.

Alkoholi kuritarvitamine

63

56***

68***

26

22***

30***

9.

Sotsiaalse õigluse puudumine

58

57

60

37

39*

34*

10.

Tööharjumuste puudumine

52

50

54

45

46

45

11.

Vähene tähelepanu kultuuri,
hariduse, teaduse arendamisele

45

40***

4^***

20

17**

23**

12.

Rahvussuhted

29

26**

31**

19

19*

20*

13.

Meeste ja naiste õiguste,
17

13***

20***

-

-

-

kohustuste ebavõrdsus

TABEL 1.
Meeste ja naiste hinnangute statistilised erinevused: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Allikas: “Eesti 93” ja “Eesti 98”, 18- 70-aastane elanikkond, RASI

seonduvat tänases Eestis märgatavalt vähem
teravaks. Sealjuures tunnetavad naised meeste
ja naiste ebavõrdsust kui probleemi ühiskonnas
enam (“väga teravaks” või “teravaks” nimetas
antud eluvaldkonnaga seonduvat viiendik nais
test ja 13% meestest, p<0,001). Joonisel 2
õn toodud nende meeste ja naiste jaotus, hari
duse ja vanuse alusel, kes hindasid meeste ja
naiste ebavõrdsust “väga teravaks” või “teravaks”
probleemiks. Vanuseliselt pööravad antud vald
konnale võrdselt tähelepanu nii noored (18—
29-aastased), keskealised (40—49-aastased) kui
kä vanemad (üle 50—aastased) naised, vähem
seevastu 30—39-aastased naised. Hariduse alusel
häirib sooline ebavõrdsus kõige enam põhihari
dusega naisi, vähem teravaks hindavad meeste ja
naiste ebavõrdusest tulenevaid probleeme ühis
konnas kõrgharidusega naised ja eriti mehed.
(“Väga teravaks” või “teravaks” hindab seda vaid
7% kõrgharidusega meestest.) Elukoha alusel
teadvustavad meeste ja naiste õiguste ja kohus
tuste ebavõrdsust teravamalt linnades elavad
naised, vähem õn see oluline maal elavatele nais
tele (“väga terav” või “terav” 22%-l linnas elavate
naiste ja 16%-1 maal elavate naiste hinnangul).
Elanikkonna poolt sotsiaalsetele problee
midele antud hinnangutest terviklikuma üle
vaate saamiseks kasutati andmetöötluses faktoranalüüsi. Faktoranalüüsi tulemusel eristusid
1993. ja 1998. aasta küsitluste andmetest kolm
faktorit. Tabelis 2 õn toodud faktorite nimetu
sed, faktoritesse kuuluvad sotsiaalsed problee

hinnangute
keskmine

JOONIS 1.
Meeste ja naiste hinnangud sot
siaalsetele probleemidele 1998.
aastal, hariduse lõikes, hinnangu
skaalade keskmised (väärtus 5
«väga terav»). Allikas: “Eesti 98”,
18-70-aastane elanikkond, RASI

■ mehed
□ naised

mid, nende faktorkaalud ja grupeerunud algtunnuste summeerimisel saadud koondtunnuste
keskmised väärtused. Arvestatud õn ainult üle
0,5 ulatuvaid faktorkaalusid.
Järgnevalt kirjeldatakse Eesti taasiseseisvu
mise algusaastatel (1993. aastal) sotsiaalsetele
probleemidele antud hinnangute alusel eristu
nud faktoreid, mis koondavad suhteliselt eri
nevaid probleeme (Tabel 2). Ilmselt lähtuti
90-ndate aastate alguses ühiskonna probleemide
hindamisel enam isiklikust murest elementaarse
toimetuleku pärast ning teisalt väljakujunenud
sotsiaalse kaitse ja korra vormide lagunemisega,
kiirete majanduslike muudatustega jms. kaasne
nud ebastabiilsusest, “segadusest”.
1993. aastal osutus kõige teravamaks sot
siaalsete pahede ja keskkondliku ohutunde faktor
(1-93), milles kõrgeima kaaluga oli alkoholi kuri
tarvitamine. Faktor iseloomustab olukorda, kus
sotsiaalsete ja majanduslike ümberkorralduste
esimesel perioodil tunnetati ühiskonnas suu
rima ohuna kahte erinevat valdkonda — ühelt
poolt alkoholi kuritarvitamist ja kuritegevuse
levikut, teisalt looduskeskkonna saastatust. Loo
duskeskkonna saastatuse sattumine kõige tera
vamate probleemide rühma 1993. aastal viitab
Eesti taasiseseisvumise ühe sümboli “fosforiidi
sõja” järelkajale. Teisalt iseloomustab see ini
meste tolleaegseid arusaamu ühiskonna prob
leemidest, kus võrdselt olulistena tajuti nii
üksikindiviidi tegevusega seonduvaid aspekte
kui kä väliskeskkonnast tulenevaid ohtusid.
Antud faktoriga kirjeldatud probleeme hinda-

mm
2’922,86

2^89

18-29.a.

30-49.a.
50-70.a.
põhiharidus

^

2,87

2,89

18-29.a.
30-49.a.
kõrgharidus

2,9

50-70.a.

sid kõige teravamateks põhi- ja keskharidusega
üle 50-aastased naised, vähem pöörasid nimeta
tud valdkondadele tähelepanu kõrgharidusega
noored mehed (18—29-aastased).
Sotsiaalse kihistumise ja rahvusliku ohutunde
faktoris (11-93) nähti ühiskonnas tõsisemate
probleemidena ühelt poolt tööpuudust (suu
rima faktorkaaluga) ja paljude inimeste vaesu
mist, teisalt rahvussuhteid. Tööpuuduse, vaesu
mise ning rahvussuhete vastastikust seost tunne
tasid oluliselt enam mitte-eestlased, neist kõige
teravamalt noored (18—29-aastased) ja kesk
ealised (30—49-aastased) naised. Tööpuudus ja
vaesumine koos rahvusliku ohutundega osutus
suhteliselt väheteravaks probleemiks kõrghari
dusega üle 30-aastastele meestele.
Riigijuhtimise puudulikkuse ja kultuurilise
ohutunde faktor (111-93) tuleneb valitsemisorga
nite toimetulematusega seonduvatest problee
midest. Faktoris õn ühendatud korruptsioon
(kõige tugevama mõjuga), seadusandluse puu
dulikkus, sotsiaalse õigluse puudumine ning
mure kultuuri, teaduse ja hariduse arendamise
pärast. Nimetatud probleemide lähedastena hin
damine iseloomustab inimeste arusaamu kiirete
sotsiaalsete ja majanduslike muutuste ajajärgul,
kui riigi puuduste peapõhjusena nähti riigijuh
timise oskamatust (saamatust) ning selle ühe
otsese tagajärjena teaduse, kultuuri ja hariduse
olukorra halvenemist. Faktor iseloomustab kä
üleminekuaastate! teaduse, kultuuri ja hariduse

rahastamises toimunud muutusi, mil oluliselt
vähenes väljakujunenud riikliku sektori finant
seerimise osakaal ning veel ei oldud valmis
otsima muid rahastamise võimalusi.
Meeste ja naiste hinnangute keskmised 1993.
aasta uurimuses eristunud faktoritele õn toodud
joonisel 3.
Ühiskonna sotsiaalseid pahesid (alkoholi
kuritarvitamine, kuritegevuse levik) ja ohtu loo
duskeskkonnale (1-93) “tunnetasid” kõige tera
vamalt keskharidusega vanemad naised ning
mehed (3-palliste hinnanguskaalade keskmised:
mehed - 1,47, naised — 1,65, p<0,005). Sot
siaalse kihistumisega ja rahvussuhetega kaas
nevate probleemide (11-93) teadvustamisel eri
nesid meeste ja naiste arvamused kõige enam
kesk- ja kõrgharidusega keskealiste (30—49aastased) vastajate rühmas (3-palliste hinnangu
skaalade keskmised: mehed — 1,36, naised —
1,57, p<0,05). Riigijuhtimise puudulikkusest ja
kultuurilisest ohutundest tulenevaid probleeme
(III-93) hindasid mehed ja naised võrdselt tera
vatena. Vähem pöörasid nimetatud valdkonda
dele tähelepanu põhiharidusega noored (18-29aastased) mehed, kelle hinnangud ainsana erine
sid statistiliselt oma vanuse- ja hariduserühma
naistest (3-pallise hinnanguskaala keskmised:
noored keskharidusega mehed — 1,34, naised —
1,23, p<0,05).
Artikli esimeses osas toodud analüüsi alusel

50-70.a.
40-49.a.
30-39.a.
18-29.a.

JOONIS 2.
kõrgharidus

Meeste ja naiste hinnangud meeste ja
naiste õiguste, kohustuste ebavõrdsusele
1998. aastal, hariduse, vanuse ja elukoha
alusel, («väga terav või terav»), % Alli
kas: “Eesti 98”, 18 - 70-aastane elanik
kond, RASI

keskharidus
põhiharidus
□ naised
■ mehed

hinnang "väga terav" või "terav", %

ilmnes, et vaatamata riigi sotsiaalse ja majan
dusliku situatsiooni stabiliseerumisele 1993.
kuni 1998. aastani, jäid elanikkonnale endiselt
kõige teravamateks ühiskondlikeks probleemi
deks kuritegevuse levik ja paljude inimeste vae
sumine. 1998. aasta küsitluse andmetel eris
tunud faktoritest järeldub, et vaadeldava viie
aastase ajavahemiku jooksul toimus inimeste
arusaamades sotsiaalsetest probleemidest nn.
“korrastumine”, probleeme hakati nägema enam
loogilises, põhjus-tagajärg seoses. Kui 1993.
aastal koondusid ühte faktorisse erinevad elu

valdkonnad, siis 1998. aastal eristus selgelt kolm
probleemide ringi: (1) sotsiaalne ohutunne, (2)
riigijuhtimise oskamatus ja (3) sotsiaalse õig
luse, kultuuri ning keskkonnakaitse puudulik
kus (Tabel 2).
Kä 1998. aastal osutus kõige tugevamaks sot
siaalse ohutunde faktor (1-98). Suurema faktorkaaluga oli siin tööpuudus ja narkootikumide
kasutamine, kuritegevuse levik ja inimeste vae
sumine. Võrreldes 1993. aastaga võib 1998. aastal
täheldada inimeste arusaamades sotsiaalse ohu
tunde terviklikumat tajumist. Kui riikliku ise-

1998

1993

1-98 Sotsiaalse ohutunde faktor: 3,22*

1-93 Sotsiaalsete pahede ja keskkondliku
ohutunde faktor: 1,48**

Algtunnus

Faktor- kaal

Algtunnus

Tööpuudus

0,701

Alkoholi kuritarvitamine

0,701

Narkootikumide kasutamine

0,680

Kuritegevuse levik

0,612

Kuritegevuse levik

0,626

Looduskeskkonna saastatus

0,604

Inimeste vaesumine

0,606

Alkoholi kuritarvitamine

0,530

11-98 Riigijuhtimise puudulikkuse faktor: 2,83*

Faktor- kaal

11-93 Sotsiaalse kihistumise ja
rahvusliku ohutunde faktor: 1,36**

Algtunnus

Faktor- kaal

Algtunnus

Faktor- kaal

Seadusandluse puudulikkus

0,717

Tööpuudus

0,732

Tööharjumuste puudumine

0,714

Inimeste vaesumine

0,676

Ametiseisundi kuritarvitamine

0,544

Rahvussuhted

0,540

111-98 Sotsiaalse õigluse, kultuuri ja

111-93 Riigijuhtimise puudulikkuseja
kultuurilise ohutunde faktor: 1,32**

keskkonnakaitse puudulikkuse faktor: 2,46*
Algtunnus

Faktor- kaal

Vähene tähelepanu kultuuri, hariduse,

Algtunnus

Faktor- kaal

Ametiseisundi kuritarvitamine

0,703

teaduse arendamisele

0,696

Seadusandluse puudulikkus

0,660

Sotsiaalse õigluse puudumine

0,671

Sotsiaalse õigluse puudumine

0,565

Rahvussuhted

0,630

Vähene tähelepanu kultuuri, hariduse,

Keskkonna saastatus

0,585

teaduse arendamisele

0,582

Tööharjumuste puudumine

0,499

TABEL 2.
* faktorisse kuuluvate probleemide skaalade keskmine, väärtus 5 - "väga terav"
** faktorisse kuuluvate probleemide skaalade keskmine, väärtus 3 - "väga terav"
Allikas: “Eesti 93” ja “Eesti 98”, 18-70-aastane elanikkond, RASI

seisvumise algusaastatel nähti sotsiaalseid pahe
sid seoses looduskeskkonna saastatusega, siis viie
aasta möödumisel õn ühes faktoris esindatud
ainult inimeste sotsiaalse toimetulekuga seon
duvad probleemid.
Etteheide riigijuhtimise puudulikkusele
(faktor 11-98) tuleneb eelkõige seadusandluse
puudulikkusest ja peremehetunde, tööharju
muste puudumisest (võrdselt tugevad faktorkaalud). Kui 1993. aasta küsitluse alusel moo
dustunud riigijuhtimise puudulikkuse faktoris
oli peremehetunde ja tööharjumuste puudumist
kirjeldaval probleemil suhteliselt madal faktorkaal, siis 1998. aastal tõusis see samas faktoris
seadusandluse puudulikkusega võrdselt oluli
seks. Saadud tulemus viitab kahele tendentsile:
ühelt poolt inimeste kasvavale murele Eesti ühis
konnas peremehetunde ja tööharjumuste puu
dumise pärast, teisalt seostavad inimesed töö
harjumuste puudumist seadusandluse puudu
likkusega ja korruptsiooniga.
Sotsiaalse õigluse, kultuuri ja looduskesk
konna kaitse puudumise faktor (III-98) koondab
mitmed erinevad eluvaldkonnad: vähene tähele
panu kultuuri, hariduse ja teaduse arendami
sele (suurim faktorkaal), sotsiaalse õigluse puu
dumine, mure rahvussuhete ja keskkonna saas
tatuse pärast. Vaadeldava ajavahemiku jooksul
tõusis kultuuri, teaduse ja hariduse osakaal
antud faktoris kõige kõrgemaks. Tulemuse alusel

JOONIS 3.
Meeste ja naiste hinnangud sotsiaalse
tele probleemidele 1993. aastal, faktorite
hinnanguskaalade keskmised (väärtus
3-«väga terav»). Allikas "Eesti 93",
18—70-aastane elanikkond, RASI

võib teatud tõenäosusega väita esiteks seda, et
inimeste sotsiaalsete probleemide mõistmisel õn
kujunemas arusaam, et riigi vähene tähelepanu
kultuuri, teaduse ja hariduse arendamisele ning
sotsiaalse õigluse puudumine võib negatiivselt
mõjutada kä rahvussuhteid ja looduskeskkonna
kaitset. Teisalt peegeldub siin sotsiaalse eba
võrdsuse suurenev roll, mõjutades elanikkonna
erinevate kihtide juurdepääsu haridusele ja kul
tuurile.
Meeste ja naiste hinnangute keskmised 1998.
aasta uurimuses eristunud faktoritele õn toodud
joonisel 4.

Sotsiaalse
ohutunde faktor

□ mehed

Riigi juhtimise
puudulikkuse
faktor
■ naised

Sotsiaalse õigluse,
kultuuri ja
keskkonna kaitse
puudulikkuse
faktor

JOONIS 4.
Meeste ja naiste hinnangud sotsiaalsetele probleemidele
1998. aastal, faktorite hinnanguskaalade keskmised
(väärtus 5-«väga terav»). Allikas "Eesti 98", 18 70-aastane elanikkond, RASI

Riigi juhtimise puudulikkuse ja kultuurilise
ohutunde faktor (111-93)
Sotsiaalse kihistumise ja rahvusliku
ohutunde faktor (11-93)
Sotsiaalsete pahede ja keskkondliku
ohutunde faktor (1-93)
□ mehed ■ naised

hinnanguskaalade keskmine

Naised osutusid kä 1998. aastal sotsiaalse
ohutunde suhtes (faktor 1-98) meestest oluliselt
“tundlikumateks”. Kõige suuremad soolised eri
nevused ilmnesid keskealise (30—49-aastased) ela
nikkonna rühmas: 5-pallise hinnanguskaala kesk
mised naistel — 3,31, meestel — 3,06 (p<0,001).
Sotsiaalset ohutunnet hindasid endiselt kõige
teravamalt põhiharidusega üle 50-aastased naised
ning kõige madalamalt kõrgharidusega noored
(18—29-aastased) mehed: vastavalt 5-pallise hin
nanguskaala keskmised 3,52 ja 2,75.
Riigijuhtimisest tulenevate probleemide
(faktor 11-98) suhtes ilmnes meeste ja naiste hin
nangutes erinevus vaid noorte hulgas (18—29aastased), kus noored mehed, erinevalt teistest
faktoritest, hindasid riigijuhtimisega seonduvat
olukorda naistest teravamalt (5-pallise hinnangu
skaala keskmised: mehed — 2,81, naised — 2,61,
p<0,005). Riigijuhtimisega seonduv huvitas kõige
vähem põhiharidusega alla 30-aastaseid naisi.
Sotsiaalse õigluse, kultuuri ja keskkonna
kaitse puudulikkust (faktor III-98) hindasid
nii 1993. kui kä 1998. aastal teravamalt naised
(5-palliste hinnanguskaalade keskmised: naised
— 2,53, mehed — 2,36, p<0,001). Vanuse ja hari
duse järgi olid antud valdkondade pärast kõige
enam häiritud kõrgharidusega noored naised.
Vähem teravateks hindasid faktorisse kuuluvaid
probleeme kõrgharidusega keskealised ja vane
mad mehed.

Kokkuvõte
Käesolev uurimus annab ülevaate olulistest
sotsiaalsetest probleemidest Eesti riigi taasise
seisvumise esimesel aastakümnel ja juhib tähele
panu nendele eluvaldkondadele, mille suhtes
inimesed õn kõige kriitilisemad ning ilmselt
ootavad otsustavat riigipoolset sekkumist.
Ühiskondlikult oluliste sotsiaalsete ja
majanduslike ümberkorralduste stabiliseerumise
perioodil (1993—1998) õn toimunud inimeste
arusaamades sotsiaalsetest probleemidest nn.

“korrastumine”, ühiskonnas toimuvat nähakse
enam loogilises, põhjus-tagajärg seoses. 1993.
aasta “segadust” iseloomustab näiteks faktoranalüüsi tulemus, kus riigijuhtimise saamatuse
tagajärjena nähti kultuuri, teaduse ja hariduse
olukorra halvenemist või see, et lähedaste prob
leemidena “tunnetati” alkoholi kuritarvitamist
ja looduskeskkonna saastatust. 1998. aastal eris
tus seevastu kolm ühtsete probleemide ringi: (1)
sotsiaalne ohutunne, (2) riigijuhtimise oskama
tus (saamatus) ja (3) sotsiaalse õigluse, kultuuri
ning keskkonnakaitse puudulikkus.
Kõige teravamaks sotsiaalseks probleemiks
jäi vaadeldud viieaastase perioodi jooksul kuri
tegevuse levik, sellele lisandus viimastel aastatel
mure tööharjumuste ja peremehetunde puudu
mise pärast ning narkomaania levik. Seega lisaks
valitsusorganite suutmatusele lahendada kuri
tegevuse ja narkomaania levikuga seonduvaid
probleeme õn inimesi üha enam hakanud häi
rima töökultuuri ja töötulemuste ebakorrektsus, riiklike nõudmiste ning kontrolli puudu
mine selles valdkonnas.
Naised olid meestega võrreldes nii 1993. kui
kä 1998. aastal ühiskonnas toimuva suhtes olu
liselt kriitilisemad. Naised hindasid teravama
teks sotsiaalseid probleeme (tööpuudus, kuri
tegevus, narkootikumide kasutamine jm.) ning
sotsiaalse õigluse, kultuuri ja keskkonnakaitse
puudulikkust, mehed olid naistega võrdselt krii
tilised vaid riigijuhtimise suhtes.
Ühiskonna stabiliseerumise perioodil muu
tusid noored kõrgharidusega naised kultuuri,
hariduse, teaduse ja sotsiaalse õiglusega seotud
probleemide suhtes kriitilisemaks. Riigijuhtimi
sest tulenevate puuduste (seadusandluse puu
dulikkus, ametiseisundi kuritarvitamine jm.),
hindamisel osutusid teistest oluliselt teravamaks
kõrgharidusega noored mehed. Teisalt muutu
sid uurimuse alusel ühiskonnas toimuva ja valit
suse tegevuse suhtes passiivsemateks kõrghari
dusega majanduslikult hästi kindlustatud kesk
ealised mehed.
Mikko Lagerspetz näeb oma uurimuste

alusel selget ebakõla uue poliitilise korra kiire
loomise ja inimeste teadvuse vahel. Eesti koda
nikud ei ole oma arusaamades järele jõudnud
mõne aastaga Eestis loodud liberaalse esindus
demokraatia institutsionaalsele raamistikule. Ei
ole tekkinud kodanikku, kes Eesti riigi korda
oma ühiskondliku aktiivsuse kaudu muuta
püüdes kindlustaks selle põhilise stabiilsuse
(Lagerspetz,1997).
Käesoleva uurimuse tulemused viitavad ten
dentsidele, mille kohaselt vaadeldud viie aasta
jooksul õn Eesti elanikkonna, eriti noorte, hin
nangutes tõusnud “kriitilisus” ühiskonnas toi
muva suhtes. Tõenäoliselt võib lähematel aas
tatel oodata ühelt poolt teatud sotsiaalse grupi
(vanemaealised, põhiharidusega, majanduslikult
halvemini toimetulevad) rahulolematuse tõusu
Eesti riigis toimuva suhtes ning teisalt osade koda
nike (keskealised, kõrgharidusega, majandusli
kult paremini toime tulevad) suuremat “eemal
dumist” riigis toimuvast. Toetudes eespool tsitee
ritud Mikko Lagerspetzi seisukohtadele ja antud
uurimuses ilmnenud tendentsidele õn raske prog
noosida lähitulevikus sellise põlvkonna kujune
mist, kes oleks ühiskondlikult aktiivne ja huvita
tud stabiilse riigikorra kujundamisest.
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Tuhkatriinud tulevad
turule: millist kingakest proovida? *
Üleminekuaja arenguja identiteedipoliitika
ning naised
Irina Novikova

' Artikli aluseks õn seminaril “Integratsioonipolii
tika mõju meestele ja naistele” peetud ettekanne.
24. märtsil 2001.a. korraldas Eesti Naisuurimusja Teabekeskus Saksa saatkonna toetusel Jõhvi
Kultuurikeskuses seminari “Integratsioonipoliitika
mõju naistele ja meestele”. Osalejaid oli 75, nende
seas naisorganisatsioonide, kultuuriseltside ja naiste
ümarlaudade esindajad, volikogude ja vallavalit
suste töötajad, linnapead, noored poliitikud ja
õpilased. Seminari eesmärgiks oli selgitada naiste
ja meeste osa integratsiooniprotsessis, tutvustada
võrdõiguslikkuse seadust ja integratsiooniprotsessi
õiguslikku regulatsiooni. Seminaril käsitleti IdaVirumaa naiste probleeme erinevatest aspektidest
nagu töö, haridus ja poliitika. Seminari eesmärgiks
oli kä toetada naisorganisatsioonide võrgustiku
arengut. Esinejateks olid rahvastikuminister Katrin
Saks, Ida-Viru maavanem Rein Aidma, Sotsiaal
ministeeriumi Võrdõiguslikkuse büroo juhataja
Ülle-Marike Papp, rahvastikuministri nõunik Tanel
Mätlik, Läti Ülikooli Sugupooleuuringute keskuse
juhataja Irina Novikova, Kadi Pajupuu jt.

"T" 7" aadeldavas artiklis pakun ma aruta
va / miseks mitmeid küsimusi, mis tõusid
V postsovetlikus ruumis esile kui femi
nistliku praktika ja teooria uued mõjurid rah
vusriikluse taastamisel, diasporaaks muutumisel
ja globaliseerumisel soolise taastootmise polii
tika kujunemises.
Orientiirina kasutame Rogers Brubakeri
pakutud riigi määratlust rahvuse moodustumi
sel: “...rahvuslustuva riigi all mõistame kindla
etnokultuurse põhirahvusega riiki, mille keelt,
kultuuri, demograafilist staatust, majanduslikku
heaolu ja poliitilist hegemooniat see riik kaitseb ja
arendab. Selle põhielementideks õn:
1. teatud etnokultuurse rahvuse kuulumine
riigi mõiste juurde, mis üldjoontes eristub koda
kondsuse ja alalise elukoha mõistest;
2. “korrigeeriv” või “kompenseeriv” projekt
riigivõimu kasutamisel, et edendada spetsiifilisi
(ja eelnevalt mitteadekvaatselt rahuldatud) põhirahvuse huvisid” (Brubaker, 1996,103-104).
Me elame üleminekuaja ühiskondades, kus
siiani toimub poliitilise ja rahvusliku identiteedi,
riikluse ja rahvusluse rekonstruktsioon. Arvati,
et mehed reorganiseerivad riigi ja majanduse,
samal ajal kui naised-emad võtavad enda kanda
pere-, kodu- ja keelekultuuri. Üleminekuaja rii
kide nominaalse rahvuse etnopoliitiline identi
teet, mis oli ajalooliselt küllaltki keeruliselt kuju
nenud, rekonstrueeriti “kaitsemehhanismina”
potentsiaalselt ohtliku Teistsugususe kui regressiivse mineviku kehastumise vastu. Selline polii
tika haaras suuremal või vähemal määral nii
kõiki Ida- ja Kesk-Euroopa riike kui kä Balti
ning endisi Nõukogude vabariike.
Rahvuslustumisprotsess või täpsemalt taasrahvuslustumisprotsess kui sooline projekt post
sovetlikes vabariikides kujundas ümber nõu
kogude soolisest süsteemist laenatud emotsio
naalsete seoste soolised mudelid (Connel, 1985),
et neid siis kasutada ajaloo- ja rahvusideoloogias
rahvuslikuks sooliseks kujundamiseks. Näiteks
osutus postsovetlik emaduse diskursus prakti

liselt kõikides postsotsialistlikes maades võim
saks poliitiliseks, ideoloogiliseks ja demograa
filiseks vahendiks naiste eneste vastu, sest seda
toodi esile uuestisündinud (või traditsiooni
lise) ja uue (või lääne) naiselikkusena. Siin
juures tasuks meelde tuletada, et 1980. aastate
lõpus, mil Baltimaades algas rahvusluse tõus,
iseloomustasid nõukogude emaduse diskursust
konservatiivsed protektsionistlikud meetmed ja
retoorika, pärit Mihhail Gorbatšovi kirglikest
üleskutsetest naiste kodukolde juurde tagasi
tulekust ja pere taastamisest. Emaduspoliitika
kui kannatava ja vastupanu osutava mineviku
sümboolne kujund, kui pere taastamise majan
duslik vajadus uuenduslikus olevikus ja demo
graafiline vajadus vältimatult õnnelikus tule
vikus sõnastati edukalt ümber 1980. aastate
lõpu-1990. aastate alguse “üleminekuaja” natsio
nalistlike diskursuste kuumas retoorikas. Võib
väita, et selline kapitalistlike reformide postsot
sialistlike fantaasiatena vormistatud poliitika sar
naneb sellega, mida Jeff Eley kirjutas emadusest
üldise heaolu riikide sotsiaalpoliitikas kahe maa
ilmasõja vahelisel perioodil, kui “maternalism
oli stabiilsuse, naise koha taastamise vahendiks
peres - seda mitte naisemantsipatsiooni alusena,
vaid soolise restauratsiooni baasina” (Eley, 1998,
514).
Teisalt osutusid meie kogukonnad, eriti
Baltimaade idapiirkondade naised, vaesumise ja
töötuse esimesteks ohvriteks. Ei ole seegi sala
dus, et Baltimaade venekeelsed kogukonnad,
eriti Lätis ja Eestis, elasid raskelt üle uue identi
teedi - rahvusvähemuse - omaksvõtmist. Sama
aegselt muutusid nad neonatsionalistliku polii
tika märklaudadeks nendes riikides. Oma etni
lise kodumaa Venemaa jaoks pakkusid nad huvi
kui mitmetuhandepäine hoob tuleviku geopolii
tilistes mängudes. Tuleb märkida kä, et enamik
venekeelsest elanikkonnast Baltikumis kujutab
endast keerukat sotsiaalset pilti. Ühest küljest õn
nad kuni Baltikumi anneksioonini 1940. aastal
siin elanud vähemuste, nt. vanausuliste, järel
tulijad. Teisalt kuuluvad siia need põlvkonnad,

kes saabusid Baltikumi nelja aastakümne jook
sul perekondlikel põhjustel, töö otsingul ja teis
tel põhjustel. Üks mittekodanikust naine, koge
nud ehitaja, kes oli sunnitud Riia ehitustel mitte
ametlikult töötama, edastas seda mulle nii: “Me
saabusime siia põhjast, sest siin töötas ema
õde ning emale siin meeldis.” Kõige vähem õn
nendes sõnades poliitikat ja kõige rohkem just
reaalsust - tööd, mille pärast inimesed siia saa
busid ja koos peredega alatiseks jäid. Minu ema
tuli koos isaga ja oli õnnelik, et sai abielluda
ja muuta perekonnanime. Oma surma-aastal
rääkis ta mulle, kuidas teda ängistas, kui talle
tehti ettepanek komnooreks astuda, sest siis pidi
ta rääkima oma perest. Tema isa vangistati kollektiviseerimisperioodil rohkem kui korra, kaht
lustatuna kulakuks olemises. Tema aga pidas isa
ausaks ja töökaks talupojaks ega tahtnud alan
dada ennast ega oma perekonnanime. Abiellu
des minu isaga ja sõites ära Lätisse oli ta oma
sõnutsi “õnnelik, sest nüüd ei leia mind keegi nii
kaugelt üles.” Saatused, mis tõid inimesi Balti
maadesse pärast 1940. aastat, olid erinevad ega
mahtunud ühte sõnasse “okupatsioon”, nagu ei
mahtunud sellesse sõnasse kä nende laste saa
tused, kes sündisid peredes, mida sotsioloogid
nimetavad segaabieludeks, aga mis tegelikus elus
tähendavad armastust ja austust. Selliseid pere
sid õn meie maades palju ja nende eri rahvusest
ja sotsiaalsest kihist pärit naiste lood selles õn
keerulised. Aga meid kõiki ühendab pärast kan
natusrohkeid aastaid täis vastuseise ja lõhenemisi see, et me tahame demokraatiat, mis õn
loodud kä naiste poolt ning naiste jaoks. Selleks
õn minu arvates oluline üks tingimus, millest
lähtuvad rahuvõitlejad: rahu saabub seal, kus
mina tunnen kaasa teise naise lastele, nii nagu
oleksid nad minu omad.
Natsionalistlikud ideoloogiad rakendavad
soolise demokraatia defitsiidiga riigis oskuslikult
naiste lõhestamise taktikat kas etnilise, keelelise
või poliitilise staatuse abil. Emadus õn nendes
natsionalistlikes ideoloogiates seotud poliitiliste

kohustustega. Minu lätlannast kolleeg oli sun
nitud aborti tegema. Põhjus oli selles, et pere
vahendid ei võimaldanud kolmanda lapsega
toime tulla. Ise saab ta teadustöötaja palka, kuid
tema väga loominguline mees ei suutnud koha
neda sellega, mida tänapäeval nimetatakse küll
turu nõudluseks, kuid mis õn tegelikult julme
mast julmem võitlus, kus ellu jääb kõige tuge
vam. Enne aborti (tegelikult tahtis ta last väga)
öeldi talle, et ta sooritab kuriteo läti rahva vastu.
Sellist lugu saab edasi rääkida ainult naisele, kes
asub teisel pool rahvuspiiri, antud juhul mulle
kui tema venelannast kolleegile. Antud juhul ei
kaitse tema õigust valida oma laste arvu ükski
seadus. Enamgi veel, ühiskond ja riik ei taga
nud talle sotsiaalset kaitset, aga see õn juba naise
kodanikuõiguste rikkumine. Kas tal õn võima
lust oma nimel esineda, nagu kä kõigi naiste
nimel? Vaevalt. Naiste sotsiaalse vaesumise aste
õn meie ühiskondades küllaltki suur - meid
õn kavalalt asetatud riiklike huvide erinevatele
pooltele ja selgitatud, et meile, kes me oleme
etniliselt ja ajalooliselt niivõrd erinevad, õn
parem, kui meie mehed selle asjaga ise tegele
vad. Sel kombel muutuvad naised näiteks Lätis,
erinevalt mittekodanikest naistest, poliitilisteks
vahendajateks rahvusriigi ehitamisel, et saavu
tada sümboolset prioriteeti poliitiliselt seadus
like aktiivsete kodanikena. Sel viisil võtavad
nad osa piiri tõmbamisest seaduslikult aktiivse
“meie” ja seaduslikult passiivse “nende” vahele.
Nii jäävad nad ilma võimalusest naiste suu
remaks poliitiliseks mobiliseerimiseks sellise
demokraatliku seadusandluse loomisel, kus nad
osaleksid võrdsetel alustel ning mis oleks suu
natud naiste progressile ja kaitsele sotsiaalsete,
majanduslike ja reproduktiivsete õiguste vallas.
Kahjuks õn etniline standardiseerimine
muutunud Lätis vältimatuks poliitiliseks ja soo
liseks “normiks”. Taasrahvustumise raamides
ning “üleminekuaja” sooliste rollide õhkkonnas
õn naine järk-järgult koos nn. teiste naistegamittekodanikega jätnud end ilma võimalikest

võimsatest poliitilistest ja sotsiaalsetest naiskoalitsioonidest meie ühiste sotsiaalsete, majandus
like ja reproduktiivsete huvide kaitseks. Enamgi
veel, see viib isikliku aktiivse kodanikutunde depolitiseerimisele teiste naiste poliitilisest kodanikustaatusest ilmajätmise kaudu. Sel kombel
osutusid kodanikuühiskonna moodustumise
ja naiste kodanikuteadvuse protsessid oma
“aktiivse/passiivse” vastanduse vangideks, heites
meid tagasi nõukogude ühiskonnale omase meievaenlaste-vastu ülesehituskogemuse juurde.
Naiste nõudmiste depolitiseerimise konkreetse
tulemuse näitena tooksin Riia arstide ja õpe
tajate streigi 1994. aastal. Venekeelsed naised
meditsiini- ja kooliasutustes streigiga ühinema
ei kiirustanud. Mitteametlikes intervjuudes aval
dati mulle vägagi sümptomaatilisi arvamusi:
“Mind see ei puuduta - need õn nende
probleemid”.
“Neid töölt lahti ei lasta, aga mind lastakse.
Sest mina olen venelane ja mittekodanik”.
“See õn provokatsioon, et meist, vene õpeta
jatest ja arstidest lahti saada.”
Mulle tundub, et kommentaarid õn siin liig
sed, kuna naised, kes esindavad kahte põhilist õpetajate ja arstide - sotsiaalset kihti, ei esine
nud koos, sest ühiskonna poliitiline kodanikujaotus tekitas piirijoone naiste teadvuses “tema
probleem ei ole minu probleem” kujul.
Kogu protsess arenes mööda rekonstruee
ritud ida-lääne sümboolset telge. Meie kuju
teldava “lääne” majanduslike, intellektuaalsete,
sotsiaalsete, poliitiliste leiutiste “iroonia” tuleb
siiani esile selles, kuidas me suhtume omanda
tud teadmisse kui kauaoodatud emantsipeeritud
instrumentaariumisse ning loomulikult satume
me “saadud” teadmisega konflikti. Tahestahtmata oleme me muutunud globalisatsiooni
transnatsionaalse majandusliku protsessi osaks,
kus “põhiprobleemiks õn hajutatus. Ülesandeks
õn diasporaas ellu jääda” (Haraway, 1990,
212). Nii toimub nii meeste kui naiste jaoks
taasrahvustumine kui moraalse enamuse sea
duslik õigus pöörduda tagasi “minevikku”

diasporiseerimise transnatsionaalsel tasandil,
kusjuures diasporisatsiooni peetakse “negatiiv
seks” faktoriks, mis takistab koherentset rahvus
likku taassündi.
Ometigi ja vältimatult toimub taasrahvustumine ja riikluse taastamine maailma kapitali
üha suuremas riikidevahelises ümberjaotami
ses nendesse majandussfääridesse, kus naised,
üldjuhul ise immigrandid ja rahvusvähemuste
esindajad, õn aktiivselt kaasatud. Üldjuhul õn
see mitteametlik majandussfäär, ja mis veel oht
likum - varimajandussfäär, näiteks oma keha,
relvade, uimastite müümine. Kes satuvad ohvri
teks, meelitatutena sellistesse transnatsionaalse
majanduse ohtlikesse sfääridesse “üleminekumajandustes”? Töötud või normaalsest palgast
ilma jäänud, ning nende hulgas prevaleerivad
naised. Üldjuhul muutuvad linnad globalisatsiooniajal transnatsionaalse majanduse arengu
piirkondadeks ja üleminekuaja majandused ei
ole olnud siin erandiks. Just linnaelanikkond
võttis enda kanda töötuse löögid linna majan
dussektorite ümberkorraldamisel (Riia, Dau
gavpils, Narva, Sillamäe jt.). Kuid seejärel ei
suutnud agraarsektor tarbijaturu kukkumist üle
elada. Kõik see õn naiste töö, naiste perekond
like õiguste ja kohustuste sfäär, sõltumata meie
rahvusest. Seetõttu, kui me räägime olukorrast
Narvas, selle venekeelse elanikkonna ja vastavalt
kä naiste probleemidest, tasub jälgida, kuidas
vastav olukord seostub naiste majandusliku olu
korraga agraarses Lõuna-Eestis või Põhja-Lätis.
Küsimus seisneb selles, et me õpiksime ise oma
probleeme nägema sõltuvuses teiste naiste prob
leemidest ning ehk jaotaksime endid vähem
“-keelseteks” naisteks - eesti-, vene-, lätikeelse
teks. Keel ei ole barjäär, vaid võimalus mõista
teist naist ja võtta vastu otsuseid ühistest prob
leemidest jagusaamiseks. Meie enda piire ei ületa
meie eest keegi teine. Seetõttu tasub meie kon
tekstis mõelda soolisest, rahvuse ja identiteedipoliitikast perspektiivis, mille õn lakooniliselt
formuleerinud G. Spivak: “Rahvuses õn olemas
mitte ainult valitsusmeelsed rühmad, kes mobi

liseerivad kõik fundamentalismi jõud ajalooliselt
autoritaarse rahvusidentiteedi nimel, vaid kä
vasakparteide ideoloogiatele omane isolatsioonile
püüdlev kontranatsionalism. Natsionalism, nagu
kä kultuur, kujutab endast nii ohtlike kui võimsate
erinevuste moodustamiseks habrast alust. Need
erinevused rajanevad tõestuste kindlal süsteemir
(Spivak, 1999,168).
Tema poolt öeldu, kuuludes postkoloniaalse
intellektuaalse refleksiooni juurde, õn seotud
kä meiega. Kodanikuteadvus kujuneb kä Läti ja
Eesti mittekodanike hulgas alates valiku tegemise
hetkest. Nendesse maadesse elama ja töötama
jäämine tähendab meie isiklikku ja perekond
likku valikut. Järelikult õn meil kõigil, nagu
kodanikelgi, õigus rahulolematusele, kui meie
ühiskondades võtab võimust demokraatia defit
siidi režiim. Kodanikuteadvus algabki nimelt
positsiooni valikust ja selle aktiivsest väljenda
misest. Mida kauem me räägime oma poliitilise
kodakondsuse õiguste puudumisest, seda enam
aitame me kaasa natsionalistidele ja igasugus
tele “etnilistele” paremradikaalidele. Just Teise/
Teiste eristamise eesmärgil nõuti uuesti poliiti
list kodakondsust kui poliitilist staatust ja tege
vust. Individuaalsed õigused, mis kodanikule
oma kogukonnas autonoomia annaksid, välis
tati. Sümboolselt rekonstrueeritud kodakond
suse nõudmine osutus sotsiaalselt ja majan
duslikult võõrkontseptsiooniks, mis toonitas
rahvusriigi rekonstruktsiooni juhtivaid diskursusi tingimustes, kus kõik eelmised kodakond
suse mõisted olid purustatud. Kompradoornatsionalistid hävitasid kavalalt kõik mitte
poliitilise kollektiivse kodakondsuse realisatsioonivormid, nagu majanduslik kodakondsus
ametiühingutes, et kindlustada endale poliitilist
ligipääsu etnopoliitilise kodakondsuse sotsiaal
majanduslikele eelistele.
Eelnevat kokku võttes võib märkida, et 1990.
aastate algus oli näiteks Läti jaoks keeruliseks
sotsiopsühholoogilise kogemuse perioodiks, mis
hõlmas taasrahvustumise, diasporiseerumise,
aga samuti vastastikku introvertsete läti ja vene

naiskogukondade moodustumise naise staatuse,
rolli ja eneseteadvuse depolitiseerimise kaudu.
Lisaks sellele oli see “naasmise” poliitika ning
religioosse fundamentalismi ja sektantluse erine
vate vormide tekkimise aeg. Me osutusime seis
vat postmodernse probleemi ees, mille formu
leeris irooniliselt kaasaegne mõtleja Zigmund
Bauman: “Erinevus ei ole mitte ainult vältimatu,
vaid kä kasulik, väärtuslik ning vajab kaitset ja
hoolt” (Bauman, 1997, 46). Väideldes parem
poolsete intellektuaalide-postmodernistidega
andis Bauman kä “heterofiilse epohhi” täpse
määratluse: “Pange tähele, et need isehakanud
parempoolsed ideoloogid, nende seas isegi fašistid,
ei väida erinevalt oma eelkäijatest enam, et erine
vused inimeste vahel õn tingitud kultuurierisustestja inimese muutmine õn inimese enda võimu
ses. Jah, ütlevad nad, nii meie kui teiste inimeste
erinevused õn kultuurist tingitud inimlikuks saa
duseks. Ometi nad väidavad, ja seda tõeselt, et
erinevad kultuurid annavad oma esindajatele eri
nahavärvi ja välimuse ning see õn tõesti nii. Me
ei pea kõiki kultuure kokku siduma, nad peavad
arenema omaenda unikaalset teed mööda. Ja nii
muutub maailm palju rikkamaks...” (Bauman,
1997,46-47).
Kahjuks määratleb nõukogudejärgne identiteedipoliitika ennast just erinevuste poliiti
kana ja etnopoliitiliste erinevuste kurss õn prak
tiliselt viidud etnosotsiaalsete jaotuste sfääri.
Endiste “aparaaditöötajate” taasrahvustumisretoorika ehitati üles diskussioonidele nõu
kogude süsteemi ajalooliselt regressiivsest ise
loomust ja seda arendati rahvusriikide sümbool
selt kollektiivse identiteedi mudelitel, lähtudes
mineviku möödapanekutest siirdumisel prog
ressiivsesse “globaalkülla”. Sellises sotsialismijärgsusele omases dihhotomiseerimises regress/
progress, mida esitatakse kui muutumatute
etnopoliitiliste erinevuste ajalugu, näiteks kahe
Läti kogukonna näitel, ei ole retroaktiivse“mine
viku kui taassünni rituaali ning oleviku kogu
mise” (Bhabha, 1994, 139) domineeriv histo

riograafia ega traditsioonide ja rituaalide hüper
aktiivne kasutamine nähtavasti veel ületatud,
kuigi meil õn alati võimalus luua uus paljukul
tuuriline soolise demokraatia mudel. See õn või
malik siis, kui Balti riikides formuleeritakse riigi
piire ületava sõltumatu naisliikumise alused.
Kogu minu öeldu visionaarsuse juures tahak
sin ma puudutada selle küsimuse ajalugu. Nais
liikumine kui ühiskondlik liikumine ja kollek
tiivse identiteedi väljendus õn suurema iseseis
vusliikumise osa. Teisalt mõjutas naiste polii
tilist koondumist meie maades 1990. aastatel
nii alles arenev poliitiline kultuur, tekkinud,
sotsiaalselt orienteeritud protestiliikumiste alla
surumine kui kä protestimise ühiskondlike tra
ditsioonide puudumine. Naisrühmad kas väljen
dasid formaalsete poliitiliste struktuuride huve
või marginaliseerusid oma radikaalsemate või
sõltumatute ideoloogiliste positsioonide tõttu.
Mäletan, et 1990. aastate alguses, kui taastati Läti
iseseisvus, võtsid meie kohtumistest osa juudi,
poola ja vene naisorganisatsioonide esindajad.
Praegusel hetkel ei saa niinimetatud Läti nais
liikumise koalitsioon neid organisatsioone esin
dada isegi formaalselt, rääkimata mingist aktiiv
sest tööst. Teisalt jõudis valitsusväliste naisorga
nisatsioonide liikumine Lätis autoritaarsete liid
rite isiklike poliitiliste ambitsioonide tõttu ühel
hetkel sisemisse kriisi. Vene naiste valitsusvälised
organisatsioonid saavutasid vaid välise representatiivsuse ja kaotasid lõppude lõpuks tähenduse.
Minu sügava veendumuse kohaselt peegeldab
valitsusväliste vene naisorganisatsioonide olu
kord tänapäeval kä teiste valitsusväliste organi
satsioonide varjatud püüdeid hoida neid eemal,
sest enamik vene naisi ei ole kodanikud. Nad
ei kujuta endast seda sihtauditooriumi, kellele
suunata poliitiliste parteide valimiseelne agitat
sioon.
Ma ei hakka siin kirjutama Eesti olukorrast,
see tuleks liiga pinnapealne. Ometi jäi mulle
silma fakt, et Eesti parteid ei pööra tähelepanu
naistele kui partei aktivistidele. Võin vaid rääkida
Läti parteide kogemustest. Nende liidrid takis

tasid ja takistavad siiani igakülgselt oma partei
naiskaaslaste aktiivseid püüdeid muuta prog
rammega eesmärke. Parteid jäävad traditsiooni
liselt mehelikeks institutsioonideks, aga naistel
puuduvad kahjuks kogemused, et lobitöö kaudu
saavutada naisliikumise küsimuste päevakorda
võtmine, nagu see toimub Soomes (mõtlen siin
“Nytkis”-võrku, mis ühendab erinevate parteide
naisi).
Viimase kümne aasta jooksul võeti Lätis ette
mitmeid katseid, et takistada naisi saavutamast
uut poliitilist sisu, vormi ja koostööd. Täna õn
põhiprobleemiks katalüsaatorite ja mobilisee
rivate faktorite otsing kvalitatiivselt erinevas
olukorras olevate naiste jaoks. Rahvusriigi sta
biliseerimise ja rekonstrueerimise rahvuslikpoliitiline projekt põrkus vältimatult kokku
kapitalistliku, unifitseeritud ja globaalse arengu
stsenaariumiga. Ühinemine rahvusvaheliste sea
duste ja konventsioonidega kujutas meie rii
kide jaoks seaduslikku õigust tegelda poliitikaga
rahvusvahelises ulatuses. Aga see õigus sisaldab
endas kä sooliste probleemide olemasolu tun
nistamist, sest just sooline võrdsus saab meie
riikides veel üheks välis- ja sisepoliitika üles
andeks.
Lätis õn poliitilise kodakondsuse, sotsiaalse
integratsiooni ja soolise võrdsuse probleemid
lahutamatuks osaks arenguprobleemide mõist
misel, neid arutatakse meie meedias ja ühis
kondlikes diskussioonides, kuigi mõnikord küll
rahvusvahelise mõjutamise tõttu. Ometi, nagu
märgib tuntud globalisatsiooniteoreetik Arturo
Escobar, “vaade arengule kül ajalooliselt tuletatud
protsessile viis olukorrani, kus Teise maailmasõja
järgsel algperioodil klassifitseerisid paljud maad
endid arengumaadena. Nendejaoks muutus põhi
probleemiks, kuidas “areneda”. Tol ajal mõistsid
eksperdid ja poliitikud selle all Aasiale, Aafrikale
ja Ladina-Ameerikale omaseid kindlaid tingi
musi, põhiliselt vaesustja mahajäämust. Nii moo
dustus uus teadmiste, kogemuste ja arengute vald
kond, mis tõi endaga kaasa nende probleemide
ületamise uue strateegia. See USA-s ja Lääne-

Euroopas ilmavalgust näinud strateegia muutus
mõne aasta pärast kolmanda maailma maades
võimsaks jõuks” (Escobar, 1995,6).
Naisküsimuse suhtes viisid geopoliitiline
konstrueerimine ja arenguteooria tulemusteni,
mis olid näha 1970. aastatel: naised osutusid
“läbitud” reformideks. A. Escobari arvates tõi
“selline “avastus” 1970.-1980. aastate lõpus
endaga kaasa täiesti uue valdkonna esiletõusu naiste osa arengus -, mida mitmed feministlikud
uurijad olid määratlenud kui esindusrežiimi...”
(Escobar, 1995, 13). Nagu märgib Escobar, oli
vaesuse globaalne levik pärast 1940. aastat toi
munud 2/3 maailma elanikkonnast vaesumise
tagajärjeks.
Kolmanda maailma maade jaoks pakutava
kogemuse ja arenguteooriate kontekstis tegeleb
postsotsialistliku arengu protsess “läänena”
määratletud Euroopa geopoliitilise keskusega
ja areneva “idaga”, mis hõlmab Kesk- ja IdaEuroopat, Lõuna-Euroopat, Baltikumi ja SRÜ
maid. Ida, Aasia, Aafrika ja muudele diskursustele vastandudes ei ole Euroopa kunagi jätnud
järele fantaseerimist endast kui euroopalikust
konstruktsioonist ega lõpetanud Euroopa iden
titeedi loomist, väljamõtlemist ja leiutamist.
Kuidas võiksid meie ühiskonnad säilitada oma
identiteeti meie euroopastamise arengupraktikas ja strateegias?
Arengu põhifondide päevakorras õn püüe
reguleerida naisorganisatsioonide prioriteete ja
suunatust. Arengu diskursus ja ajalugu teisene
vad nii, et meie “ülemineku” areng ei osutu mitte
ainult ebapiisavaks, vaid kä vääraks (ajaloo poolt
negatiivselt hinnatuks). Teisenenud arengudiskursuse ühendamine regionaalsete uuringutega
viib meid poliitilise provintsialiseerumiseni ja
meie turutingimustes kasvatatud naisorgani
satsioonide orienteerumisele ainuüksi läänele.
Ainult kultuur jääb antud mõttes veel tabuks,
erinevalt poliitikast, majandusest ja ajaloost.
Kultuuri mõistetakse kui väärtustatud põliste
etnograafiliste ja tarbijale orienteeritud (Läti

suveniirid sarnanevad järjest rohkem Skan
dinaavia omadele) erinevuste valdkonda. Selli
sed mõistetamatud etnograafia müügiks muu
tumise transformatsioonid meenutavad mulle
oma puhtuses ja tões mitmetel rahvusvahelistel
konverentsidel kõlanud mõtteid sellest, et iga
sugustes projektides ei ole me muud kui kind
lat Euroopa regiooni esindav osa. Meie arutelud
õn määratud taaslooma meie poliitilist eralda
tust, mis õn veelgi märgatavam Euroopa Liidu
integratiivsete protsesside taustal. Ei ole saladus,
et me saame sagedamini kokku ja arutame oma
probleeme väljaspool Baltimaid teravamalt. Ma
ei mäleta ühtegi valitsusväliste naisorganisat
sioonide ja sooliste probleemide uurijate regio
naalset konverentsi pärast 1998. aasta Riia kon
verentsi. Võiks ehk nimetada 2001. aasta konve
rentsi Vilniuses, kuid see oli pigem paraadkõnesid täis esindusüritus.
Samaaegselt nõuab Euroopa Liidu volinike
integratiivne terminoloogia järjekindlalt polii
tilist harmoniseerimist, sotsiaalset üksmeelt ja
sotsiaal-etnilist integratsiooni Euroopa Liitu
astuda soovivatelt maadelt. Samas õn Lätis domi
neeriv perekonna-diskursus paigutatud har
moonilise (loomulikult egalitaarse) peremudeli
kujuteldavasse ruumi, andes vägagi keskpärase
vormi poliitilistele fantaasiatele nii lätlaste kui
venelaste seas.
Küsimus seisneb selles, kuidas toimub
integratiivse narratiivi kohtumine oma sotsiaalse
integratsiooni, soolise võrdsuse ja kodakond
suse keelega ühelt poolt ning harmoonilise pere
konna kui rahvuse ja riikluse põhilüli loomise
dominantse diskursusega teiselt poolt. Küsimus
õn selles, kuidas realiseerub taoline “kohtumine”
soolises mõttes ja kuidas see protsess muutub
globalisatsiooni surve all. Lõpuks õn üheks
võtmeküsimuseks: millise koha hõivavad integ
ratsiooni ja soolise võrdsuse protsessis naised
ise?
Me kuulume rahvustesse, mis õn meie
meeste poolt määratud kui rahvused ja emade,
õdede ja tütarde kogukonnad. Aga me kuu

lume kä rahvusvahelisse ärisse tõmmatud naiste
uutesse “rahvustesse” mitteametlikus või vari
majanduses osalevate naiste uutesse “rahvus
tesse”, mis laenasid sotsialistlikult kodakondsuselt
madala valimisaktiivsuse. Ühest küljest peab tra
ditsiooniliste patriarhaalsete väärtuste taassünd
ehk neotraditsionalism emadust kokkusobima
tuks naise aktiivse kodanikupositsiooniga. Tei
salt õn juhtiva meeseliidi paternalistlikud pre
tensioonid tekitanud mingi hübriidideoloogia,
mis vastab olukorrale, kus nähtamatu vendluse
rahvusvaheline globaliseeritud kapitalistlik kor
poratsioon vajab traditsioonilise perekonna kui
rahvusriigi aluse taastamist: heteroseksuaalse
perekonna harmooniline domineerimine peab
taaslooma riigi monopoolse domineerimise
kapitali liikumisel üle riigipiiride, samuti rajane
vad mõlemad-vastavalt perekond ja riik- rõhumismehhanismidel. Sotsiaalse üksmeele ja etni
lise integratsiooni välispidine retoorika kiidab
“mitteteadlikult” traditsioonilise pere homo
geenset mudelit mõlemas Läti rahvuskeelses
kogukonnas. See retoorika töötleb osavalt ümber
traditsioonilist väärtusdiskursust: nii selleks, et
poliitikas oleks tegemist selle “integreeritud”
kogukonna ainult ühe soo esindajaga, kui kä
selleks, et oleks tegemist üksiktarbijaga ja, mis
veelgi tähtsam, naistarbijate uue “rahvusega”
Euroopa tarbijakaanoni väljakujunenud sooliste
markerite alusel.
Hoolimata oma vastuolulisusest reklaami
takse just sellist retoorikat kui ühendavat jõudu,
mis peab võimaldama sotsiaalse ja etnilise diskursuse rajamist ühiskonnas. Selle diskursuse
“emantsipatiivset” instrumentaariumi peetakse
populistlikust, Euroopa Liidu vastu suunatud
vaatenurgast vaenulikuks, kuna populistide ja
natsionalistide jaoks õn see lääne domineerimise
mehhanismi osaks. Just seepärast teebki kultuu
rilise relativismi diskursus mõningates Läti sot
siaalsetes rühmades järsu pöörde aktiivse nat
sionalismi suunas.
Teisalt väljendavad elanikkonna venekeelse

osa esindajad kindlat valmisolekut Euroopa
Liitu astumiseks. Nende arvates muutub see
liit tõeliseks Euroopa ruumiks, kus nad saavad
reaalse riigipiire ületava kodakondsuse, vastu
kaaluks nende kodanikustaatust muserdavale
ebaõiglusele Lätis ja Eestis. Venekeelset tele
reklaami, mis kujutab hämaras akna juures seis
vat meest, saadab järgmine kaadritagune tekst:
“16-aastasena käitus ta jämedalt oma emaga,
18-aastaselt lahkus ta kodunt, 23-aastaselt lahu
tas naisest. Nüüd õn ta vastu Euroopa Liitu astu
misele.”
Siin tahaksin ma tähelepanu pöörata mõnin
gatele Läti seadusandluse Euroopa Liiduga har
moneerimise aspektidele sotsiaalse ja etnilise
integratsiooni ning soolise võrdsuse valdkon
nas. Vähemuste naised puuduvad mõlemas diskursuses ja selle puudumise põhjused õn täiesti
mõistetavad isegi esindatuse tasandil. Ühest
küljest peab praegu Lätis toimiv valitsusväliste
naisorganisatsioonide koalitsioon ennast kõi
kide naisorganisatsioonide “hääleks” ja see õn
otstarbekas, kuna võimaldab keskenduda või
malike ressursside ligipääsu kanalitele, mis kind
lustavad ta juuresoleku. Vähemuste naisorga
nisatsioonid ei saa olla konkurentsivõimelised,
hoolimata omapoolsetest soovidest, valitsus
väliste organisatsioonide turul, kus käib võitlus
projektitaotluste pärast ja kus õn juba välja
kujunenud domineeriv valitsusväliste organisat
sioonide ja nende tütarorganisatsioonide rühm.
Just vähemuste naised, kes osutusid ärapõlatu
tena halvimas majanduslikus ja psühholoogili
ses olukorras olevaiks, võtsid omaks passiivse
või äraootava positsiooni põhimõttel “milleks
mulle, ma olen võõras”. Uute vene naisrühmade
küll vägagi lühike kogemus lubab mul siiski
küsida, kuivõrd fondiprogrammide koordinaa
torid Lätis peavad positiivseks (või ehk vastu
pidi) nende pikaajalist arengut või taandavad
nad kõik valitsusväliste naisorganisatsioonide
nimede “eripalgelisusele” valitsusväliste organi
satsioonide “kasvavas” nimekirjas, aruandluseks
Euroopa Liidule. Mõningatest valitsusvälistest

naisorganisatsioonidest kuulen ma tihti väidet:
“Meil õn palju vene naisi,” ja ausalt öeldes õn
seda raske uskuda.
Teisalt puuduvad vähemuste naised Läti sot
siaalse ja etnilise integratsiooni arutlustelt täiesti.
Selle tõenduseks õn kevadine integratsioonikonverents, mille korraldas Kodakondsusamet.
Konverentsi sõnavõtjate hulgas oli kuulda välis
maiste osavõtjate, Kodakondsusameti, teadlaste
vaated, kuid praktiliselt puudusid venekeelsete
aktivistide esinemised, rääkimata naistest. Vähe
musse kuuluvaid naisi saalis praktiliselt ei
olnudki ning nende hääled puuduvad kä meie
Läti pressis toimuvates vaidlustes. Seal neid ei
ole. Olukord, kus moodustub passiivse ja kon
formistliku naiskodaniku tüüp, kus integrat
sioon taandatakse meedia reklaamile ja retoori
kale, õn väljakutseks demokraatiale. Selle retoo
rika näiteks sobib väide, et paljud naised taot
levad kodakondsust. Ühelt poolt õn see väga
positiivne, teisalt aga õn nende põhimotivatsiooniks psühholoogilise turvalisuse tagamine ja
kartus kaotada tööd majanduse riiklikus sekto
ris. Kas selline motivatsioon näitab naiste kodanikuaktiivsust, nagu mõnikord üritavad seda
tõestada statistikud ja sotsioloogid?
Kokkuvõttes tuleb märkida, et ajalooliselt
kujunenud riikluse taastamise ja selle normatiiv
sete impulssidega seotud sooline “individualisatsiooni tüüp” nõuab esiteks sooliselt informee
ritud sotsioloogilise ja psüholoogilise analüüsi
tüüpi. Teiseks õn vaja akadeemiliste ringkon
dade nais- ja soouuringutega tegelevate naisesindajate aktiivset poliitilist tegevust. Seetõttu
õn regionaalsel tasandil vaja kiiresti luua nais
uuringute ja naisliikumise koalitsioon, et tagada
pikaajaline, tulemuslik, avatud ja efektiivne või
mulolevate naiste koostöö, eesmärgiga seista
vastu neotraditsioonilistele ja neopatriarhaalsetele katsetele luua paremradikaalsete “sooliste
demokraatiate” mudeleid, ning samuti paljas
tada konservatiivseid poliitilisi otsuseid, mis
seaduslikult kinnistavad ebavõrdsed sotsiaalsed

ja soolisi suhted. Ma tahaksin korrata Wendy
Browni küsimust: “Millal teatud poliitilised otsu
sed tegelikult tugevdavad seadusandlikul tasandil
olemasolevaid sotsiaalseid suhteid, millal nad
maskeerivad neid suhteid ja millal nad seisavad
neile vastu ning muudavad neid?” ja osutada
tähelepanu tema väitele: ”Niivõrd, kuivõrd sea
dusi kodifitseeritakse, isegi kui see puudutab üksi
kute allumise ja eraldamise meetmete pehmenda
mist, õn radikaalsete demokraatide huvides või
delda mitte ainult õiguste eest, vaid uurida see
juures nende õiguste esitamise ajaloolist ja kul
tuurilist alust” (Brovvn, 1995,12).

Tõlkinud Mart Rannut
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Kas uus mehelikkus
jõuab Eestisse?
Marion Pajumets

"W" 7r" ui Eestis üldse traditsiooniliste soorol
li Iide muutumise vajalikkuse üle diskusJL^*sioon tekib, peetakse enamasti silmas
naiserolli. Haruharva võib kuulda seisukohta,
et traditsiooniline meheroll oma alaliigitustega
jääb meestele kitsaks ning vajab ülevaatamist.
Kui mehelikkusest räägitakse, hinnatakse see
enamasti üsna probleemivabaks, meestele orgaa
niliselt sobivaks. Otsustades suhtelise vaikuse
järgi, näivad kä mehed ise olevat rahul õiguste
ning kohustustega, mis kaasnevad poisslapsena
Eesti ühiskonda sündimisega.
Siiski ei ole traditsioonilise meheideaali käsit
lemine meheloomuse ajatu ning harmoonilise
väljendusena universaalne. Nii Põhja-Ameerikas
kui Euroopas väideldakse juba aastakümneid
traditsioonilise mehelikkuse sobivuse üle info
ühiskonda. Kõige kaugemale õn selles osas jõud
nud Põhjamaad, kus seaduste reformimisega
kaasneb traditsioonilise mehelikkuse asenda
mine uue, kaasaegsetele oludele paremini vas
tava meherolliga. Võib tõdeda, et paindliku
mate soorollide väärtustamine õn üks neist näi
tajatest, mis iseloomustab ning seob arenenud
riike.
Uurimus “Mis saab soorollidest? Tulevaste
meespoliitikute nägemused” püüab empiirililiselt selgitada, kas Eesti õn soorolliideaalide osas
jõudmas arenenud riikide ringi. Eesmärgiks õn
teada saada, milliseid käitumisviise eesti tulevase
poliitilise eliidi liikmed endale ning oma soo
kaaslastele lubavad ja milliseid meestele sobi
matutena keelavad?
Keskendusin respondentide väärtushinnan
gute hulgast uue, paindlikuma mehelikkuse
malli otsimisele.

Uurimismeetod
Autor tänab prof. Mikko Lagerspetzi bakalaureusetöö
“Mis saab soorollidest? Tulevaste meespoliitikute
nägemused” juhendamise ning käesoleva artikli asja
tundliku kommenteerimise eest, samuti tänab autor
kõiki uurimuses osalenud noorpoliitikuid.

Uurimismaterjal õn kogutud ning analüüsi
tud kvalitatiivsete sotsioloogiliste meetodite abil.
Seega ei kasutata empiirilisest materjalist järel
duste tegemisel peamiste argumentidena arvu
lisi näitajaid (Lagerspetz, 1999). Töö instrumen-

diks valisin poolstruktureeritud rühmaintervjuu.
Seda meetodit iseloomustab individuaalne lähe
nemine intervjuusituatsioonile; küsimused õn
küll olemas, kuid nende järjekorda ning erine
vatele küsimustele keskendumise põhjalikkust
võib lähtudes respondentide väärtuskeskmetest
ning eneseväljendusviisidest muuta. Lisaks saavad
intervjuus osalejad vestlusse sisse tuua “plaaniväliseid”, kuid enda jaoks olulisi teemasid. Rühmaintervjuul õn see suurepärane omadus, et tekib
kommunikatsioon, ilma et uurija peaks väljast
poolt tulijana peamise mõjutaja ning dialoogipartneri rolli astuma. Uurijal ei ole kuigi huvitav
minna väljale vaid selleks, et tõestada seda, mida
juba varem arvad end teadvat.
Rühmaintervjuud matkivad reaalset elu ning
diskussioone. Tõenäoliselt rühmaliikmed kont
rollivad kinnipidamist rühma normidest, vaja
duse korral kaaslasi sanktsioneerides või nende
mälu värskendades; nii tuleb esile rühma diskursus.
Kindlasti tuleb rõhutada, et antud uurimuse
eesmärkide hulka ei kuulu (noorte)parteide
kõrvutamine ja vastandamine. Uurimusplaani
koostades ja meetodit valides eeldasin esiteks,
et respondendid õn julgemad ning avatumad,
väljendades eelkõige iseenda, mitte suurema
grupi seisukohti. Teiseks otsustasin parteide
võrdlusest loobuda, kuna Eesti poliitilisel maas
tikul puudub tasakaalustatus, mis võiks kindlus
tada praeguste institutsioonide kestva eksistee
rimise. Nii mõnedki parteid tõenäoliselt lagune
vad ning rühmituvad ümber. Tulevikku kaardis
tada püüdvat uurimust ei ole aga mõtet rajada
ajutise iseloomuga koosluste võrdlusele. Kesken
dusin potentsiaalselt stabiilsema ühiku - noor
poliitiku väärtushinnangute uurimisele. Indivi
duaalses lähenemises teavitati aegsasti kä respondente. Noorpoliitikutele selgitati, et neid
käsitletakse analüüsis kui tulevasi poliitikuid,
mitte kui tulevasi keskerakondlasi, reformierakondlasi või mõõdukaid. Kuna uurimuse ees
märgiks polnud organisatsioonide võrdlus, oli
töö vaba võimalikult paljude noorpoliitikute tsi

teerimise ning tsitaatide osas parteide võrdse
esindatuse tagamise nõuetest. Esitatud õn ilme
kamad intervjuulõigud, mis koondavad endas
mitmete erineva parteikuuluvusega responden
tide arusaamu. Reeglina ei tõsteta esile üksikuid
domineerivast tugevalt lahknevaid vaatenurki.
Seejuures võib tõdeda, et intervjuumaterjali
üheks omapäraks õn suhteline homogeensus.
Välja joonistub tugevalt domineeriv väärtus
hinnangute võrgustik, mis väheste eranditega
iseloomustab valimit. Domineerivast eristuvad
seisukohad jaotuvad erinevatesse parteidesse
kuuluvate respondentide vahel laiali, õn eba
süstemaatilised ning üsna harvad.
Uurimuses “Mis saab soorollidest...”
püütakse respondentide hinnanguid paigutada
konservatiivsetest, profeministlikest (feminismimeelsetest) ningmeesõigusluse' perspektiividest
koosnevasse raamistikku. Antud loo formaat ei
luba siiski süveneda meeste reaalsuse tõlgenda
mise rohketesse võimalustesse. Artikkel üritab
vastata ainsale küsimusele - kas uus mehelikkus
õn jõudmas Eestisse?

Respondentrühm
Uurimuse respondentrühm koosneb poliiti
liste noorteorganisatsioonide aktiivsetest liikme
test ning juhtidest, kelle vanus jääb vahemikku
20-32 eluaastat. Respondentidel õn kõrgharidus
või nad õpivad ülikoolis. Suurem osa respondente õn abielus või omavad püsisuhet. Enamus
respondente seob oma tuleviku poliitika, majan
duse ja PR-valdkondadega.
Seoses valimi moodustamisega märgiksin, et
uurimuses osalema nõustunud noorteorganisat
sioonid määrasid enda esindajad ise, st. uurita
vaid rühmi ei komplekteerinud uurija. Pöördu
sin välkpostkirjas iga organisatsiooni ühe juhi
poole, paludes intervjuule umbes 4-liikmelise
rühma. Juhtliikmed, kellega olin kirjavahetuses,
kutsusid intervjuule peamiselt oma lähikondlasi ehk organisatsiooni tuumiku liikmeid. Töös
osalesid respondentidena viie organisatsiooni

presidendid, väga palju oli esindatud haruorganisatsioonide liidreid ning vaid mõni üksik tiit
lita noorpoliitik.
Kuue intervjuu käigus vestlesin kahekümne
ühe noormehega. Tsitaate õn eristatud noor
meeste vanuse ning pseudonüümi abil. Respondendid kuulusid organisatsioonidesse: Keskera
konna Noortekogu, Noored Mõõdukad, Koond
erakonna Noorteühendus, Tallinna Noorte
Reformiklubi, Noor Isamaa ja Eesti Kristliku
Rahvapartei Noorteühendus.
Uurimuse respondentrühma valik toetub
kahele argumendile. Esiteks eeldasin, et tegu õn
mõjuka grupiga, mille liikmetel õn lähitulevikus
head võimalused Eesti soopoliitikat kujunda
des eesti naiste ja meeste tegevusvälju piirata või
laiendada. Teiseks eeldasin, et poliitikaambitsiooniga noormehed moodustavad teadliku ja
informeeritud grupi, mis õn kursis maailmas
päevakohaste soopoliitiliste arengutega. Oleta
sin, et kui uus mehelikkus õn Eestisse jõudnud,
kajastub see esmajärjekorras poliitikaambitsiooniga noormeeste väärtushinnangutes.

Uue mehelikkuse vajalikkus
Suurt huvi meil domineeriva traditsiooni
lise meheideaali kõigutamise vastu võiks oodata
naisõiguslastelt. Õn ju tõsiasi, et mehe- ja naise
rolli komponendid õn vastastikused ja teinetei
sest sõltuvad. Kuna sugupooled elavad ning toi
metavad oma igapäevaseid tegemisi koos, moo
dustavad mehelikkus ja naiselikkus tervikkonstruktsiooni. Näiteks õpetatakse mehi käituma
domineerival, iseseisval ning aktiivsel viisil; naisi
koolitatakse vastupidi alluvateks, sõltuvateks ja
passiivseteks (Doyle, 1989, 14). Soorollide seo
tuse tõttu ei saa paindlike vaadetega naised elada
praegu kuigi ebatraditsiooniliselt. See õn pea
võimatu, kui nii tööl kui kodus peab koostööd
tegema meestega, kelle arusaamad soorollidest
õn jäigad.

Lisaks naistele, keda suhteliselt sageli käsit
letakse mehekeskse ühiskonna ohvritena, tun
nevad mehelikkuse problematiseerimise vastu
huvi kä paljud mehed. Näiteks Põhjamaades kri
tiseerivad sugupoolteuurija Knut Oftungi sõnul
oma traditsioonilist soorolli kä mehed. Oftung
tõdeb, et kui varasemad sugupoolte võrdsuse
alased debatid lähtusid enamjaolt veendumu
sest, et naised jäävad patriarhaadi tingimustes
kaotajateks — järelikult võidavad mehed, siis
nüüd õn pilt muutunud palju kirjumaks. Paaril
viimasel aastakümnel õn patriarhaadi mõistet
Põhjamaades laiendatud nii, et see hõlmaks
lisaks naistegruppide allasurumisele kä meestegruppide allutamise. Meeste vaatamine läbi
võimu perspektiivi õn toonud ilmsiks paljude
meeste tegeliku võimutaoleku. Õn selgunud, et
mehedki osutuvad patriarhaalses süsteemis kao
tajateks. Põhjamaades kogutud sotsiaalstatistika
ning tervisestatistika näitavad, et traditsioonilise
soorolli ellurakendamine läheb meestele kalliks
maksma (Oftung, 1998,24-25). Võrreldes eesti
meeste keskmist eluiga2, tervise seisundit3 ning
enesetappude sagedust4 Põhjamaa meeste vas
tavate näitajatega selgub, et eesti mehed mak
savad meherolli eest hoopis kallimalt. Üleliigne
tööpinge, kirjutamata nõue olla majanduslikult
edukas ja pere peamine heaolu tagaja ning mitte
näidata tundeid ja nõrkushetki, nõrgestab mehi
parimas elueas. Eesti meeste varajane suremus,
enesetappude ja alkoholismi kasv jms. ohutegurid osutavad traditsioonilise mehemalli kriisile
ühiskonnas (Järve, 1999,106-107).
Kä eesti meeste ja naiste eluigasid kõrvuta
des mõjub meeste võidukus müüdina. Vähestes
maades elavad mehed naistest nii palju aastaid
vähem. Kui näiteks Rootsis õn see vahe 5, siis
meil 12 aastat. Eesti kuulub sugupoolte kesk
miste eluigade vahe osas samasse klassi Mol
dova, Ukraina ja Venemaaga (Poolamets jt.,
2000,16-18).
“Esimese” sugupoole staatus ei pruugi olla
ühemõtteliselt ihaldusväärne, sest õigused ei
tule ilma kohustusteta. Selgub, et esmapilgul

mehesõbralikul liidripositsioonil õn oma hind,
samuti nagu naiste assistendirollil. Traditsioo
niline ideaal nõuab mehelt, et ta oleks juht,
atleet, mõttehiiglane, finantsgeenius, seksuaalvirtuoos, lisaks veel emotsionaalne terasmees.
Sellistele kriteeriumitele vastab vaid käputäis
mehi meestemerest. Meesuurijad täheldavad, et
traditsioonilise mehelikkuse ideaali järgijad õn
ühtaegu nii suurimad võitjad kui kä suurimad
kaotajad. Nad tõdevad, et võitjate hulka pääse
vad vaid vähesed (Poolamets jt., 2000, 11-12).
Märkimist väärib “tõelise mehelikkuse”
kriteeriumite vastuolulisus kontekstiga, kus
seda kultiveeritakse. Traditsioonilise ideaali
internaliseerinud mehed õn suurepäraselt tree
nitud äärmuslikeks töö- ning elutingimusteks.
Nad sobivad hästi küttideks, mereröövliteks,
kaevuriteks ja kaskadöörideks. Neid elukutseid
esineb aga Euroopas üha vähem ja vähem. Kau
beldakse teenuste, vahendamise ning infoga.
Tänapäeval oluliste ülesannete puhul võib tra
ditsiooniline mehelikkus sageli kasu toomise
asemel segada. Agressiivsus ja võimetus oma
eksimusi tunnistada piiravad mehe meeskonna
töö võimet; tundetuks dresseeritud isa ei tule
toime laste eest hoolitsemisega; keskendumine
materiaalse baasi parandamisele toimub laste,
peresuhete, tervise, huvialade arvelt - ehk siis
nende nende väärtuste arvelt, mis elu elamis
väärseks muudavad (Poolamets jt., 2000, 68).
Nii võib tõdeda, et traditsiooniline ideaal säilib,
kuigi mitmed selle elemendid õn ühiskonna are
nedes oma funktsioone kaotamas. Tegemist õn
sotsioloogias hästi tuntud “kultuurilise hiline
mise” (cultural lag) fenomeniga.

Uus mehelikkus Põhjala
moodi
Kuigi traditsioonilist meherolli problematiseeritakse mitmel pool üha tõsisemalt, kes

kendun siin Skandinaavia mudelile. Nagu ees
pool mainitud, õn Põhjamaad jõudnud nii
uue meheideaali vajalikkuse teadvustamisel kui
kä selle ellurakendamisel üsna kaugele. Põhja
naabrite ideaali esiletõstmiseks annab alust kä
eestlaste kalduvus aegajalt samastada siinseid
väärtushinnanguid põhjamaistega.
Põhjamaade heaolumudeli üheks alustalaks
õn sooline võrdsus. Eesmärgiks õn meeste ja
naiste võrdsed võimalused, õigused ja kohustu
sed kõikides eluvaldkondades (Helen, 1995, 8).
Võrdsete võimaluste poliitika väljendub näiteks
võitluses ametialase soolise segregatsiooni vastu,
mille üheks ilminguks õn sookvootide rakenda
mine esinduskogude moodustamisel. Sama olu
list rolli mängib isapuhkuste seadustamine ning
propageerimine.
Seaduslike võimaluste loomine õn vaid
meheideaali muutumise üks pool. Vähemalt
sama oluline õn, et meestel tekiks vajalik hoiak
nende õiguste rakendamiseks oma elus. Oma
õigusi tundva ning kasutava hoiaku loomine
õn tõstetud riiklikuks huviobjektiks.5 Põhjala
mehed kasutavadki hoolitsevate rollide juurde
pöördudes üha rohkem uusi õigusi. Isade arvu
kus, kes pärast lapse sündi võtavad välja isapäevad ning kä haige lapse juurde jäävate isade
osakaal õn märkimisväärselt kasvanud. Näiteks
Norras tõusis isapuhkuste kasutajate protsent
vahemikus 1993-1996 neljast viiekümne viie
protsendini (Barne- og familiedepartement,
1996; viidatud Bergqvist, 1999, 128-130 järgi).
Rootsis 1998. aastal läbi viidud uuringu and
metel jagab 85 % isadest emadega mähkmete vahetamise, laste toitmise ning riietamise kohus
tusi. Tähelepanu väärib asjaolu, et 1960. aastal
puutus nende ülesannetega kokku vaid 1% isa
dest (SOU, 1998,6,49; viidatud Bergqvist, 1999,
131 järgi).
Kokkuvõtvalt võib öelda, et viies Põhjala
riigis vastu võetud soopoliitilised otsused näita
vad, et traditsioonilist mehelikkust käsitletakse
riiklikul tasandil konstruktsioonina, mida õn
võimalik ja mida tuleb muuta. Neid püüdlusi

saadab kä tegelik edu - põhjala meeste rolli
lahendused õn paindlikumad kui iial varem.

Suhtumine tunnete
väljendamisse
Järgnevalt vaatan empiiriliste näidete abil,
millised õn Eesti tulevase poliitilise eliidi rolli
lahendused. Nende näidete kaudu peaks sel
guma, kas ja kuivõrd õn omaks võetud uue
mehelikkuse aspekte.
Üheks uue mehelikkuse tunnusjooneks õn
võime väljendada õrnu tundeid. Uus mehelik
kus õn soe ja avatud mehelikkus. Leidub kä
erandeid, kuid enamasti esitavad eesti noorpolii
tikud üsna konservatiivseid vaateid. Dominee
rib kahtlustav suhtumine meestesse, kes ei varja
oma tundeid. Küllalt sageli leitakse, et emotsio
naalne avatus võib ohustada mehe mehelikku
kvaliteeti.
Priit(20): Mees ei tohiks kindlasti olla liiga
tundeline või et liiga kergesti solvuv. Mul õn paar
tuttavat, kes õn mehed, aga oma tundeelult just
kui nagu naised. Et sellisel juhul õn nagu meie
maskuliinses meeste seltskonnas nad suhteliselt
omapärased, et ebameeldivas mõttes, et come õn,
et ta nüüd solvub sellise asja peale ja nüüd nädal
aega ei räägi meiega, et eriline naine eksju noh.
Et õn tulnud selliseid asju ette. Aga mida mees
peaks tegema, võibolla põhjamaisele mehele oma
selt olema kuidagi külm ja oma tundeid var
jama.
Selles tsitaadis väärivad tähelepanu kaks
nüanssi. Esiteks seondub põhjamaine meheideaal, keda endalegi eeskujuks seatakse, eelkõige
jaheduse ning tunnete varjamisega. Kujutatud
traditsiooniline arusaam Põhjamaade mehe
kujust õn järsus vastuolus Põhjamaade endi uue
ning paindliku ideaaliga.
Teiseks tooksin samast tsitaadist esile mehe
likkuse konstrueerimise naiselikkusele vastan

dumise kaudu. Tõenäoliselt soovitakse öelda, et
meeste puhul õn tunnete väljendamine totter
või nõme. Noorpoliitik kasutab võimalike oma
dussõnade asemel nimisõna “naine”. “Eriline
naine” tähistab selles kontekstis “eriti nõmedalt
käituvat meest”. Siin võib oletada, et lihtsalt
“nõme” ei oleks piisavalt kange sanktsioon tra
ditsioonilise meheideaali säilitamiseks. Võima
lik, et “naine” õn efektiivsem teotus. Mehelik
kust luuakse naiselikkusele vastandudes.
Sageli suhtuvad noorpoliitikud teravdatud
ettevaatlikkusega meestevahelisse tunnetest
rääkimisse.
Viki(26): Mis puutub siiraid pihtimusi, siis
näiteks mehele nagu ei lähe rääkima mingitest
hingehädadest või... See oleks kä imelik, kui Abo
tuleks mulle rääkima mingitest asjadest kui hal
vasti tal läheb... Ma arvan, et Abol oleks pigem
imelik rohkem kui mul. Aga samas oleks kä endal
vähe imelik omasoolise inimesega nii rääkida. Ma
ei oska öelda, miks.
Mati(25): Siin tekib mingi instinktide asi.
Näiteks Abo ei tule sulle rääkima oma hingehäda
sid, sest teine arvab, et ta lööb külge. Aga naise
juurde võib minna, isegi kui ta arvab, las ta arvab.
Välja toodud dialoogis küsib esimene noor
mees: miks õn tunnetest rääkimine omasooli
sega tabu? Võibolla veidi üllatuslikult käsitleb
teine noorpoliitik usalduslikkust millegi eelmängulaadsena. Nii vaadatuna seondub meeste
vaheline avatus homoseksuaalsusega. Homosek
suaalsust kõrvuti naiselikkusega aga nii mõnigi
kord vastandatakse mehelikkusele.
Jott(25): Vabalt suhtlen geidega, mingit prob
leemi küll ei ole. Ma arvan, et Eesti ühiskond õn
üldse üsna tolerantne.
Kuule(22): Ei ole tolerantne, praktilised näited,
kui sa saad näiteks õhtul kusagil mõne väga
laheda naisega tuttavaks, siis sa lähed, räägid sel
lest kohe teistele, aga kui sa kohtud sellise mehega,
siis sa ei räägi sellest niimoodi.

Dialoogis laiendab respondent oma tolerantse
suhtumise kaaskodanike seksuaalsetelt eelistus
telt Eesti ühiskonnale tervikuna. Tema vestlus
kaaslane ei ole sellise üldistusega päri ning toob
näiteks endasarnaste noormeeste homofoobia.
Vastuväites õn tegu koguni kahekordse homo
foobiaga, foobiaga, et kaaslased õn homofoobid,
mis viib käitumise korrigeerimiseni ehk antud
juhul oma tutvumisrõõmu varjamiseni.
Põhjamaade sugupoolteuurija Knut Oftung
täheldab, et kuigi mehed õn võimelised
tegutsema väga erinevatel viisidel, õn nende
enese väljendusvormid tihti sarnased. Hirm,
et neid võidakse pidada homoseksuaalideks,
kanaliseerib Oftungi sõnul paljude meeste käi
tumise liialdatud machoroWidesse. Ta tõdeb, et
homofoobia tõkestab meeste rollirepertuaari
laienemist (Oftung, 1998,20).
Intervjuude põhjal võib öelda, et taunides
sageli nii sugupoolte kui kä meestevahelist tun
nete väljendamist, kitsendavad tulevased mees
poliitikud enda ning oma sookaaslaste ning
kaudselt kä vastassoo võimalusi. Määratledes
tundeid eelkõige naiste ning geimeeste alana ei
jäeta avatud meheideaali tekkeks kuigi soodsaid
tingimusi.

Meheväärne töö ja palk
Uue mehelikkuse seisukohalt õn mõiste
“meestetöö” igand. Paindlike soorollidega ühis
konnas ei lahterdata töid meeste- ning naistetöödeks. Töö õn sootu. Sootu töö kontseptsioo
niga kaasneb traditsiooniliste naistetööde - laste
kasvatamise ning kodutööde - väärtustamine
“päristöödena”, ehk siis meestele kohaste tege
vustena.
Uurimuse “Mis saab soorollidest? Tulevaste
meespoliitikute nägemused” respondendid õn
siingi valdavalt konservatiivid, lüües märgatava
vahe meeste- ja naistetööde vahele. Ühe eris
tava võtmekriteeriumina tooksin esile mehepalga mõiste.

Toivo(25): Ma ütlen, kuhu naised sobivad
- naised sobivad madalapalgalisele kohale. Ei no
tõsiselt, nii õn. Mees ei lähe, mehel õn uhkus. Selles
mõttes, et mees arvab, et ta peab olema pere toitja,
ja mees ei lähe lihtsalt. Naised sobivad madala
palgalisele tööle - see õn elu karm tõde, midagi
pole teha. Selleks ilmselt need tehtud ongi (naer).
Mitmed tulevased eesti meespoliitikud
seovad mehe uhkuse tema palganumbriga, vas
tandudes nii meesõiguslastele, kes kritiseerivad
mehelikkuse tuletamist sissetuleku suurusest.
Nii piiratakse väärika mehe valikud üksnes hästi tasustatavate ametitega.
Naiste väärikust rahakoti paksusega niiväga
ei seota. Võibolla oletatakse, et naine saab
töö tasuks eneseteostuse ning palk õn talle
vähem oluline. Selline suhtumine õn vastuolus
profeministliku põhimõttega - võrdse töö eest
võrdne palk. Juhiksin tähelepanu täiuslikule
kooskõlale noorpoliitikute arusaamade ning
Eesti palgapoliitika tegeliku olukorra vahel.
Töötavate naiste sissetulek moodustab vaid ligi
kaudu 65% töötavate meeste sissetulekust. Stra
tifikatsiooni ekspert Rein Vöörmann peab tõe
näoliseks töötasude jätkuvat soolisel alusel dife
rentseerumist ning juhib tähelepanu tõsiasjale,
et naised saavad madalamat palka kä juhul, kui
nende haridus ning kvalifikatsioon ei jää meeste
omadele alla (Vöörmann, 1999,51-52).
Küllalt sageli ootavad noorpoliitikud mehelt
mitte üksnes kõrget palka, vaid kõrgemat palka
kui naistel. Erandina ei tooda välja kä juhtumit,
kui naine teenib “mehe palka”.
Kalju(22): See õn lihtsalt karm paratamatus.
Miskipärast mehed võtavad endale, õn omista
nud endale niukse mõtte, et nemad ongi need, kes
peavad vähemalt poole rohkem saama palka, kui
naised ja töötama parema töökoha peäl.6
Jim(23): Minule näiteks ei meeldiks, kui naine
rohkem teeniks, kui ausalt öelda.
Kuule(22): Kas sa tõesti mõtled nii või?

Viimane dialoog õn hea näide rühma
heterogeensusest. Jälgida võib rühmasisese
koolitus- ning kontrollimehhanismi toimimist.
Esimene respondent esitab šovinistliku seisu
koha. Seepeale püüab võrdõiguslikemate vaade
tega rühmakaaslane teda “korrale kutsuda”, osu
tades selgelt oma erinevatele seisukohtadele. Kui
esimene noormees jääb algse seisukoha juurde,
lööb ta teadlikult rühma üksmeelde kiilu.
Uue mehelikkuse oluliseks aspektiks õn val
misolek jagada traditsioonilisi naistetöid. Mit
metest intervjuudest võib välja lugeda, et lastega
tegelemist ei peeta päristööks. Traditsioonilisi
naistetöid käsitleti enamasti iseenesestmõisteta
vatena või nii muuseas korraldatavatena. Eriti
meeste puhul leiti, et laste ja kodu eest hoolit
semise kõrval peab vahel oma olemasolu õigus
tama millegi “asjaliku” tegemisega. Üsna kaugel
ollakse meesõiguslaste nõudest, et meestel peab
olema naistega võrdne võimalus jääda koju ning
kasvatada lapsi.
Marx(25): Nädala (naer) no ma arvan ikka
rohkem, nii 3-4 nädalat. Aga ma arvan, ma
rohkem küll ei peaks vastu. Vahel peab ikka välja
saama ja midagi asjalikku kä tegema. Asi õn
kä selles, et oleneb, kui kaua see lapsepuhkus
kestab. Kui ta kestab mingi üks kuu, siis õn nor
maalne. Aga kui ta kestab mingi 3 aastat, siis
õn nagu probleem minuarust. [—] Siis tuleb
valida see naine, kes tahab last hoida kodus.
Tõenäosust, et väikelapsele pühendub eel
kõige isa ning ema jätkab karjääri, peetakse nii
mõnigi kord üsna väikseks. Respondendid ei
leia lapse kasvatamises huvitavaid väljakutseid.
Seda käsitletakse suhteliselt monotoonse kohus
tusena. Siiski mitte kõik küsitletud noorpoliiti
kud ei välista laste- ning koduhoidjaks jäämist.
Kalle(23): Kui ma olen kodus, see ei tähenda
seda, et ma ei oleks ühiskondlikult aktiivne. Ma
pidasin rohkem silmas seda, et ma ei käiks kella
kaheksast viieni tööl. Aga igal juhul ühiskondlike,

laiemate protsessidega ma jään igal juhul seotuks,
ma loodan vähemalt.
Selleski, suhteliselt paindlikus, tsitaadis soo
vitakse hoida sidet traditsioonilisema enese
teostusega. Respondent ei pea tõenäoliseks, et
keskendub teatud ajaks üksnes laste kasvata
misele. Eelistatud õn kompromiss - koduste
ning koduväliste ülesannete kombineerimine.
Mitmed noorpoliitikud leidsid, et kui kodu
täidab ühtlasi büroo asjalikke funktsioone, õn
kodus meeldivgi olla.
Respondentide hulgas domineeris arusaam,
et inimesed hoiavad ühiskonnaga kontakti
pigem ameti ning rahateenimise kui rahvuse
taastootmise, laste sünnitamise ja kasvatamise
kaudu. Pereliikmeid ei peeta täisväärtuslikeks
ühiskonnaliikmeteks. Mõnel puhul väljendati kä
lausskeptilisi suhtumisi hoolitsevasse meesrolli.
Traditsioonilist mehelikkust taastoodeti alterna
tiivse mehelikkuse naeruvääristamise kaudu.
Mati(25): Rootsis õn kä isapuhkused väga
populaarseks muutunud. Ma lugesin lehest, et see
pidi põdrajahi hooajal olema millegipärast, kus
võetakse lapsepuhkust aktiivselt.
Aga põhimõtteliselt mehed võtavad praegu
seda rohkem sellise sõuna, et saab rahulikult suvila
katust parandada ja (..)

Oma ja võõras naiselikkus
Soorollide seotuse tõttu vajab uus meheroll
enda kõrvale uut naiserolli. Nii nagu naiste vaba
dus õn traditsiooniliste rolliarusaamadega mees
tega kõrvuti elades kitsendatud, õn kä meestel
traditsiooniliste ootustega naistest ümbritsetuna
oma paindlikke suhtumisi väga raske raken
dada. Võib tõdeda, et meeste tolerantne suhtu
mine naiserolli(desse) õn ühtaegu uue mehelik
kuse omakstunnistamise eeldus ning tagajärg.
Noorpoliitikud kasutasid erinevaid takti
kaid, et suruda vastassugu traditsioonilistesse

raamidesse. Traditsioonilise naiselikkuse taas
tootmise kavalaim viis - ülistamine - oli küllalt
hästi esindatud kä intervjuudes. Traditsioonilist
naiselikkust kiideti eesti oma naiselikkusena.
Naiste paindlikum rollisooritus seevastu pälvis
nii mõnelgi korral loomuvastase ning võõra
maise sildi.
Tomm(26): Ma arvan, et üks lihtne ja kesk
mine eesti naine, tal pole vahet, kas nõukogude,
vene aeg, saksa aeg või tuleb Euroopa Liit, tema
jääb ikka iseendaks ja see ongi see eestluse kandja.
Vot see, mis meile siin Venemaa, nõukogude ajal
peale suruti ja mis meile nüüd sealt Euroopast
tuleb, see õn kõik pinnavirvendus. Eestlane õn
ikkagi siin 5000 aastat elanud ja see põhiolemus
jääb samaks. Me võime siin küll mingisuguseid
katseid teha, eksperimente ja mingisuguseid näidiseksemplare luua, et nais tipp-poliitikud ja
naiskosmonaudid, aga põhiolemus jääb ikkagi
samaks, mis oli õn ja jääb.
Siin väärib tähelepanu Lääne-Euroopa ja
nõukogude normide kõrvutamine, millest
lähtub Eesti vastandamine Euroopale. Euroopa
likkust ei käsitleta väljatoodud tsitaadis mitte
eesmärgina, mille suunas me pingutama peame,
vaid tõvena, millest tuleb end hoida puhtana.
Traditsioonilise naiselikkuse taastootmise moo
duseks võib lugeda kä võimetust või soovima
tust näha Eesti ühiskonna soolist kihistatust.
Enamus intervjueeritutest oli arvamusel, et kui
kunagi eksisteerisid selline probleem, siis nüüd
enam mitte. Leiti, et Eestis õn naistele kõik uksed
avatud.
Peeter(20): Eestis õn feminism feminismi
pärast tegelikult rohkem. Siin ei ole ju, mida peaks
Eestis enam muutma. Kas peaks rohkem naisbussijuhte olema või ma ei tea, või tõepoolest
rohkem kaevureid naiste hulgas? See õn absurd
tegelikult. Ei ole suurt vahet, naised teevad prakti
liselt kõiki samu töid, mida mehed teevad. Nende
rollid õn praktiliselt samad.

Mitmes intervjuus tõusis respondentidepoolse teemana üles sookvootide vajalikkuse küsi
mus. Mitmete rühmade üsna üksmeelne ning
terav vastumeelsus sookvootide suhtes teenib
samuti traditsioonilise naiselikkuse säilitamise
huve. Tulevase poliitilise eliidi meesliikmed reeg
lina ei soovi kvootide süsteemi kaudu toetada
vähemuste (siinkohal kuulub “vähemuste” hulka
kä naissugu) võimaluste võrdsustamist meeste
võimalustega. Sageli peeti Põhjamaades ning
mujalgi rakendatavaid naistekvoote Eesti aren
gule kahjulikuks või lihtsalt mõttetuks.
Kalle(23): Minuarust õn see absurdne, selle
pärast, et sugu õn minuarust täpselt samaväärne
liigitamise alus kui näiteks nahavärv või noh sek
suaalne kalduvus. Siis võiks naiste kõrvale teha
kvoodid kä, et peab olema niipalju homosid par
lamendis ja niipalju nekrofiileja noh ma ei tea...
Kõik oleks esindatud, siuke ideaalne ühiskond
oleks. Niimoodi nagu ei jõua kuhugi. Konkurents
peaks ikka toimima igal pool, et see viib ühis
konda edasi, muidu sööb ühiskond pikas perspek
tiivis iseennast.
Priit(20): Aga kui me räägime mingitest kvoo
tidest ja asjadest, et stiilis parlamenti peab kuu
luma vähemalt 30 naist eksju, siis see õn nii jabur
kui veel olla saab. [—] Pole nagu riigil mõtet sek
kuda, ühiskonna protsesse mõjutada vägivaldselt.
See läheb hoopis teises suunas meie mõttemal
liga. Et kui tõepoolest naised kas siis ei saa hak
kama või ei taha või neid lihtsalt ei huvita see,
siis see ongi nii. Ja samamoodi õn kindlasti alasid,
kus mehed ei saa hakkama — come õn, oma viga.
[—] Ilmselt nad õn seal Skandinaavias tükk aega
kodus istunud kuna neil õn seal nii hea elu eksju,
et nad ei pea tihti tööl käima, siis nad üks moment
õn, ma arvan, võibolla otsustanud, et ma hakkan
jälle ühiskondlikult aktiivseteks. Aga see protsess
ei käi nii lihtsalt, et sa üks päev oled kodus ja
järgmine päev oled poliitik. Et siis nad võibolla
mõtlesid, et see oleks nagu lihtsam viis, kui kehtes
tame seadusega selle kvoodi, et meil ongi niipalju
ette nähtud, no võibolla üks põhjus.

Taaskord halvustatakse Põhjamaade võrd
õiguslikkuse poliitikat - uute soorollide alust.
Naiste suhteliselt tagasihoidlikku osalust riigi
juhtimises seletatakse nende loomupäraselt väik
semate annete või huviga poliitika vastu. Mõtte
käik, et ühiskond loob ning suunab erinevate
sugupoolte huve ja oskusi, õn noorpoliitikute
seas erandlik. Esitangi siinkohal ühe domineeri
vale vaatepunktile selgelt vastanduva seisukoha.
Jass(24): Seda ma tahtsingi väita, et see õn
tingitud sellest kultuurikoodist tegelikult, see, et
tööjaotus õn ebaõiglane ja sissetulekud õn tege
likult ebaühtlased ja ebaõiglaselt jaotunud. See
ongi tingitud ajaloolisest kogemusest, mis õn kuju
nenud ebaõiglaselt. [—] Peame ikka millegagi
võrdlema. Ja kui me võtame näiteks võrdluseks
Rootsi, siis Rootsi puhul õn taolist ebakõla kõige
vähem täheldatud. [—] Kui me pidevalt räägime,
et mis me neid kvoote teeme siin, onju, et tegelik
olukord õn see ja ärme nüüd hüppame ajast ette.
Aga tegelikult tuleb hüpata ajast ette ja panna
ametlik kvoot paika.
Profeministlikult meelestatud noorpoliitik
leiab, et Eesti ühiskond õn ajalooliselt kujune
nud ühe sugupoole suhtes diskrimineerivaks.
Ta ei pea ebaõiglust olemuslikuks, vaid muude
tavaks ning teadlikult hüvitatavaks. Ühiskonda
tasakaalustava meetodina õigustab ta Skandi
naavia sookvootide praktikat.

Kelle probleem õn sooline
ahistamine?
Esimeseks uue meherolli omaks võtmise eel
duseks õn soolise ahistamise märkamine. Tei
seks eelduseks õn arusaam, et sooline ahista
mine toimib mõlema sugupoole vastu, mitte
meeste kasuks ja naiste kahjuks. Senikaua kui
ühiskonnas domineerib veendumus, et mees
sugu kollektiivselt ja iga mees individuaalselt
kokkuvõttes traditsioonilisest soorollidekorral-

dusest võidab, ei ole kuigivõrd reaalne oodata
meestelt vana süsteemi väljavahetamisel koos
tööd. Kelleltki ei saa nõuda, et ta usuks, et töötab
enda vastu ning teeks seda ometi. Soorollide
ümberkujundamise edukam taktika peab toe
tuma meeste piiratud valikute laiemale teadvus
tamisele.
Siin õn oluline mõista, et meeste võimalus
tele ei pane piire üks vaenlane või selgelt pii
ritletav inimrühm. Tegelikkuses õn “normaalse”
mehelikkuse olemusest teadlikud kõik ühtse kul
tuuriruumi liikmed. Vaatamata eale, soole ning
klassikuuluvusele ootab valdav osa neist, et iga
üksik mees käituks nagu mehele kohane. Normi
dest kõrvalehiilijaid sanktsioneeritakse kõikvõi
malikel viisidel alates pilgetest kuni vanglakaris
tuseni. Meessugu õn suletud objektiviseerunud
ringi: mees esitab rolli, et süsteem kokku ei
vajuks; representatsioon kinnitab ning tugevdab
“tõelise isase” rolli veelgi; järgmistel meestel, kel
lele õn antud korrektne etendus, õn veel raskem
oravarattast välja astuda.
Tuleb tõdeda, et suurem osa küsitletud noor
poliitikuid ei olnud intervjuude läbiviimise het
keks avastanud soolises ahistamises ühiskond
likku valupunkti. Soolise ahistamise temaatikaga
tegelemisele reageeriti üsna küüniliste seletus
tega. Seda käsitleti kerge ning mitte just väärika
viisina sisustada oma elu.
Toivo(25): Ma ei näe et seda ahistamist siin
liiga palju oleks, et sellega peaks pidevalt võitlema,
mingisuguse müstilise ahistamisega. Aga noh, loo
mulikult, kui keegi selle peale projektiraha saab, et
ta saab võidelda ahistamisega ... tasub ikka teha.
[-—] Ütleme niimoodi, et see õn üks eneseteostuse
vorm teatud hulgale inimestele.
Kolm aastat tagasi ilmunud kogumiku “Jaga
tud õigused ja vastutus ...” sissejuhatuses
tõdevad autorid, et eestlastel õn kalduvus käsit
leda soolist diskrimineerimist heaoluühiskondadest imporditud (pseudo)probleemina, millel
puudub meie ühiskonnas kõlapind. Ülle-Marike

Papi ning Malle Järve sõnul peavad eestlased
tähtsamaks ning pakilisemaks võitlemist vae
suse, kihistumise, kuritegevusega jne. (Järve,
Papp, 1999, 8). Kuigi vahepeal õn aeg edasi lii
kunud, jagavad mitmedki tulevased poliitikud
tavaeestlaste seisukohti. Isegi juhul, kui märgati
ebaõiglust naissoo suhtes, jäi kõlama veendu
mus, et ahistamine õn nõrkade probleem; mehi
reeglina ei ahistata.
Jass(24):Ei minu jaoks sellist asja nagu meeste
ahistamine üldse ei eksisteeri, ei ole olemas. Kind
lasti õn naiste ahistamine, aga meeste ahistamist
ei saa lihtsalt selle pärast olla, et mehed õn lihtsalt
paremal positsioonil.
Sass(26): Ei, minu jaoks see ei ole probleem.
Ma arvan, et kui sa suudad piisavalt mees olla, siis
sa ei tunne ennast ahistatuna.
Kui uuemast perspektiivist vaadatuna koos
neb traditsiooniline mehelikkus kitsast ning dis
krimineerivast normidevõrgustikust, siis tsitee
ritud noorpoliitikute käsitluses õn “tõelise”, tra
ditsioonilist meheideaali kehastava mehe ahista
mine välistatud. Intervjueeritud noorpoliitikute
hulgas leidus siiski noormehi, kes teadvustasid,
et tegu õn üldisema nähtusega, mis ei tunne
soolisi piiranguid.
Jott(25): Korterit õn naistel mitmekesi palju
lihtsam üürida, aga kui 3-4 meest tahavad koos
üürida suure, näiteks kolmetoalise korteri, siis õn
kohe mingi kahtlus. Kuulutused õn kä, kus tahe
takse üürida korralikule tüdrukule.
Respondent toob konkreetse näite olukor
rast, kuidas mees olla õn ebasoodus. Ühiskond
likud eelarvamused piiravad meeste võimalusi,
tõdeb ta. Siin õn huvitav j algada noormehe hin
nangute muutumist intervjuu arenedes. Pea
tükis, mis puudutab geidega suhtlemist, leiab
respondent, et Eesti ühiskond õn üsna tole
rantne. Nüüd aga viitab ta homofoobiale, mis
takistab noorte meeste ühist korteriüürimist.

Tegu võib olla rühma suunava mõjuga seisu
kohtade kujunemisel.
Meeste võimalusi vaagiti kä isade õiguste
osas, mis õn meesõigusluse traditsiooni üks olu
lisemaid kriitikaobjekte. Domineerivad normid
ning seadused jätavad mõne respondendi käsit
luses meestele liiga kasinad võimalused lastega
tegelemiseks.
Marx(25): Mina arvan, et kui mees istub las
tega kodus ja naine käib tööl, siis ühiskond arvaks,
et see mees ei ole edukas, aga kui naine istuks las
tega kodus, siis ühiskonna enamik arvab ikka, et
see naine õn edukas, et ta õn ikkagi lapsed üles
kasvatanud, tal õn edukas mees jne.
Esitatud intervjuulõigus juhib noorpoliitik
tähelepanu sellele, et erinevalt naistest ei peeta
meeste puhul partnerlust ning lapsevanema
staatust saavutuseks. Edukal mehel õn tingimata
koduväline ametialane karjäär. Marxi seisukohta
saab interpreteerida kahel viisil. Esiteks võib selle
taandada kuivaks tõdemuseks, mis ei sisalda
kahjutunnet meessoo väiksemate võimaluste
suhtes. Kui aga noormees siiski kurvastab, tuleb
rääkida vastuolust varasema tsitaadiga, milles
Marx hindab iseenda võimalikku lapse hoid
mist maksimaalselt neljale nädalale, misjärel
tuleb millegi “asjalikuga” tegeleda. Võib jälgida,
kuidas noormees kritiseerib ootusi, mida talle
kui mehele pannakse, ometi orienteerub ta
nende täitmisele, mitte ei hakka mässama.
Kokkuvõttes tuleb tõdeda: küsitletud noor
poliitikute enamik ei problematiseeri soolist
ahistamist kuigivõrd. Veel vähem võetakse selle
vastu midagi ette. Probleemi kaugusest räägib
seegi, et mitmed respondendid ei uskunud, et
sotsioloogid võivad tõepoolest huvitada mehe
likkuse ning naiselikkuse konstrueerimise viisi
dest. Nii mõnigi kord paluti mul pärast dikto
foni kinnivajutamist tunnistada üles, mida tege
likult uurisin. Sugupoolte temaatikasse suhtuti
pelgalt kui kattesse, mille varjus õn mugav tege
leda “tõeliste” sotsiaalsete probleemidega. Noor

poliitikute topeltmängukahtlustustes võib näha
soorollidekorralduse reifitseerumist millekski
iseenesestmõistetavaks, looduse või jumala poolt
määratuks. See ei ole soodus pinnas uue mehe
likkuse tekkeks

Järeldused
Käsitletava uurimuse respondentrühma
moodustades eeldasin, et aktiivsed noorpoliiti
kud kuuluvad esimeste hulka, kes uue mehelik
kuse omaks võtavad. Peaksid ju noored, täna
päevase haridusega, poliitiliselt ambitsioonikad
mehed olema vastuvõtlikud traditsioonilisest
erinevatele rolliinterpretatsioonidele, vähemalt
nii õn see arenenud riikides.
Kümme riiklikku vabaduse aastat ei ole siiski
teinud Eestist Põhjamaad. Põhjanaabrite must
rid ei kehti postsotsialistlikus Eestis. Õn tõenäo
line, et eestlaste arusaamu kujundab seniajani
nõukogude minevik, mis seesmise seksistlikkuse
taustal deklareeris soolist võrdõiguslikkust.7
Nõukogudeaegse propaganda järelmõju tõttu
ei ole eestlased valmis kä praeguses vabariigis
nägema valitsevate normide patriarhaalsust. Ilvi
Masso tõdeb, et eesti rahvuslikkust iseloomus
tab põhjanaabrite ideede valikuline omaksvõtt.
Nokiat Soome eeskujul tahaks küll, aga naispre
sident Soome eeskujul õn mõeldamatu. Rootsi
elatustase õn väärt eesmärk, aga Rootsi tasemel
lastetoetused õn puhas sotsialism. “Sotsialist
likke” visioone euroopalikust heaoluriigist seos
tatakse ikka veel venelikkusega, kuigi Vene
maast õn saanud röövkapitalismi musternäidis
(Masso, 2000, 165). Selle uurimuse põhjal võib
paindlikud soorollid lisada nende põhjala ideede
nimestikku, mida meil tõrjutakse. Hetkel võib
üksnes aimata nihkeid ootustes meeste ja naiste
käitumisele. Harva võib pidada noorpoliitikute
poolt esitatud soorolliinterpretatsioone skandinaavialikeks.8 Tulevaste rahvaesindajate vabas
vestluses esitatud normid ei erine kuigivõrd
rahva tõekspidamistest. Ilmselt õn meessoo või-

dukuse müüt Eestis üsna elujõuline.
Siin tuleks üle korrata, et antud uurimus
keskendub vaba vestluse kontekstis esitatavate
seisukohade väljaselgitamisele. Tegelikkuses ei
pruugi aga ühel teemal, kuid erinevates konteks
tides esitatud arvamused täielikult kattuda. Post
sotsialistlikele, pikalt topeltstandardeid prakti
seerinud riikidele võib kahekeelsuse traditsioon
iseäranis iseloomulik olla. Nii ei tohiks ülla
tada, kui noorpoliitikute vabad individuaalsed
seisukohad ei lange alati päris ühte kollektiivsete
parteiprogrammiliste suundadega. Kuigi programmiliste avalduste ning parteiliikmete isiklike
avalduste võrdlus ei mahu käesoleva uurimuse
teemaderingi, vääriks see edaspidi ühiskonna
teadlaste aega ning vaeva. Mõlemat tüüpi aval
dused õn ju tegelikud ning omavad mõju polii
tika kujunemisele. Lisaks nimetatud paarile sek
kuvad kolmanda mõjutegurina otsustamisprot
sessi välisriigid ning organisatsioonid. Kui Eesti
liigub Euroopa struktuuride suunas, õn tõenäo
line, et paindlike soorollide teema tõuseb tähelepanukeskmesse.
Lõpetuseks täpsustaksin, et uurimus “Mis
saab soorollidest? ...” käsitleb vaid meessoost
noorpoliitikute soorolliinterpretatsioone. Või
malik, et respondentide naissoost kolleegide
väärtushinnangud õn paindlikumad. Eeldades,
et sugupoolte esindatus poliitikaareenil tasapisi
tasakaalustub ning “nõrgemagi” soo esindajad
koguvad võimu, tuleks poliitiliselt aktiivseid
noori naisi kindlasti uurida. Seda enam, et soo
tundlikud uuringud kutsuvad esile laiema dis
kussiooni, mis tõenäoliselt avardab kä mehelik
kuse mõistet ning eesti meeste valikuid.

Märkused
1 Meesliikumise erinevaid koolkondi ning neile kool
kondadele iseloomulikke meeste reaalsuse interpretat
sioone tutvustab nt. Clatterbaugh, 1990.
2 Eesti meeste keskmise oodatava eluea kohta vaata
Poolamets jt., 2000,17-18.
3 Eesti meeste haiguste ja stressi kohta vaata Poolamets
jt., 2000,19-20.

4 Eesti meeste enesetappude sageduse kohta vaata
Poolamets jt., 2000,99.
5 Isapuhkust kasutades näitavad oma riigi kodanikele ees
kuju Euroopa peaministridki. Oma ametiperioodil õn
selleks aega leidnud nt. Soome peaminister Esko Aho
ning Suurbritannia peaminister Tony Blair (Poolamets
jt., 2000,72).
6 Järgnev tsitaat pärineb erinevast intervjuust.
7 Nõukogude Liidus kõikides ühiskonnasfäärides levi
nud topeltmoraal ei jätnud puutumata kä sugudevahe
lisi suhteid. Sotsialistlik riigiaparatuur oli väga mas
kuliinne. Sotsialismi kesksed sektorid - bürokraatia
masin, rasketööstus, sõjavägi ja repressiooniaparaat moodustusid, iseäranis hierarhia tipus, täiel määral
meestest (Verdery, 1996,66).
8 Kui siiski nimetada parteisid ning noorpoliitikuid,
kelle väärtushinnangud kajastasid kohati uue mehe
likkuse ideaale, tooksin välja ühe noormehe Keskera
konna Noortekogust, ühe noormehe Koonderakonna
Noorteühendusest ning kaks noormeest organisatsioo
nist Noored Mõõdukad. Kuna aga nimetatud respondendid esitasid uue mehelikkusega sobivaid seisukohti
mitte samade, vaid erinevate teemade käsitlemisel, ei
moodustanud nad ühisrinnet. Kõikide teemade puhul
jäid uudsed arusaamad üldvalimis marginaalseteks.
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Mehed, feminism ja
meeste vasturääkivad
võimukogemused *
Michael Kaufman

"\ /T aa^mas’ kus domineerivad mehed,
I \ j I õn meeste maailm j uba definitsiooni
V järgi võimu maailm. See võim õn
majanduste ning poliitilise ja sotsiaalse organi
satsiooni süsteemide struktuureeritud osaks, ta
moodustab religiooni, perekonna, ajaveetmisviiside ja intellektuaalse elu tuuma. Üksikisiku
tasandil sõltub mehelikkusega seostuv paljuski
mehe võimest teostada võimu ja kontrolli.
Kuid meeste elu räägib teistsugusest reaal
susest. Kuigi meie, mehed, hoiame võimu ja
nopime oma sooga kaasnevate privileegide vilju,
õn see võim riknenud.1
’ Originaal: Kaufman, M. (1994). Men, Feminism
and Mens Contradictory Experiences of Power.
In Brod, H. & Kaufman, M. (eds.), Theorizing
Masculinities. Sage, London: 142-163.

Nii kombineeruvad meeste elus kummali
selt võim ja võimutus, privileegid ja valu. Ainu
üksi meessoost olemine annab meestele eelise
nautida sotsiaalset võimu ja paljusid privileege.
Kuid viis, kuidas me oleme korraldanud selle
võimumaailma, põhjustab tohutut valu, üksil
dust ja võõrandumist mitte ainult naistele, vaid
kä meestele. See ei tähenda meeste valu võrdsus
tamist naiste rõhumise süsteemsete vormidega.
Pigem tahan sellega ütelda, et meeste maisel
võimul - kui me istume oma kodudes või jalu
tame tänaval, käime tööl või marsime läbi ajaloo
- õn meie jaoks hind. Võimu ja valu ühendusel
õn meeste elus varjatud lugu. Selleks õn meeste
vasturääkiv võimukogemus.
Arusaam meeste vasturääkivatest võimukogemustest ei vihja mitte ainult sellele, et
meeste elus leidub nii võimu kui valu. Selline
seletus varjaks meeste võimu keskset rolli ja
selles võimus oleva valu juuri. Võtmeks õn
ikkagi nende kahe omavaheline suhe. Nagu me
teame, õn meeste sotsiaalne võim isikliku võimu
ja privileegide allikaks, aga nagu me edaspidi
näeme, õn see kä isikliku valu ja võõrandumiskogemuse allikaks. Valu võib saada tõukeks
meeste individuaalse ja kollektiivse võimu indi
viduaalsele taastootmisele - tunnustamisele,
toetamisele, ülistamisele ja propageerimisele.
Teisel juhul võib valust saada tõuge muudatuse
suunas.2
Meeste valu olemasolu ei saa olla vägivallaaktide ja rõhumise vabanduseks meeste poolt.
Lõppude lõpuks õn käesoleva analüüsi kohal
kõrguvaks raamistikuks feminismi põhiseisu
koht - ja siinkohal ma sõnastan ilmselget -,
et käesoleval ajal elavad peaaegu kõik inimesed
patriarhaalses võimusüsteemis, mis annab mees
tele eesõigusi ning häbimärgistab, karistab ja
rõhub naisi.3 Pigem õn valust teadlik olemine
vahendiks, et paremini mõista mehi ja mehelik
kuse valitsevate vormide keerukat iseloomu.
Meeste vasturääkivate võimukogemuste
mõistmine lubab meil paremini aru saada klassi,
rassi, seksuaalse orientatsiooni, rahvuse, vanuse

ja teiste tegurite koosmõjust meeste elus - see
õn põhjuseks, miks ma räägin vasturääkivatest
võimukogemustest mitmuses. See lubab meil
paremini aru saada meeste soolise kujunemise
protsessist. See aitab meil paremini haarata seda,
mida me võiksime pidada ühiskonna sooliseks
kujundamiseks.
Meeste vasturääkivate võimukogemuste
mõistmine võimaldab meil mõnel juhul küündida
meesteni kaastundega, isegi kui me oleme äärmi
selt kriitilised kõnealuste tegevuste ja uskumuste
suhtes ning esitame väljakutse mehelikkuse valit
sevatele vormidele. Sellest saab vahend mõist
maks, kuidas head inimesed saavad teha kohuta
vaid asju ja kuidas armsatest väikestest poistest
võivad saada kohutavad täiskasvanud. See aitab
meil mõista, kuidas jõuda muutusesõnumiga
enamikuni meestest. Lühidalt, see õn aluspõhi
feminismi omaks võtmisele meeste poolt.
Käesolev artikkel arendab edasi meeste
vasturääkivate võimukogemuste kontseptsiooni,
analüüsides soolist võimu, soolise kujunemise
sotsiaal-psühholoogilist protsessi ning võimu,
võõrandumise ja rõhumise suhteid. Artikkel vaat
leb feministliku meesliikumise - profeminismi esiletulekut, otsides sellele seletusi meeste vastu
rääkivate võimukogemuste analüüsist. Artikli
lõppjärelduseks õn mõned mõtted profeministlike
meeste poolt kasutatavate ülemvõimu vastusta
vate praktikate arengust, millel võiks olla massi
line ligitõmme ja lai sotsiaalne mõju.

Meeste vasturääkivad
võimukogemused.
Sugu ja võim
Teoretiseerimine meeste vasturääkivate
võimukogemuste üle algab kahe eristusega. Esi
mene õn tuntud, aga tihti piisava tähelepanuta
jäetud vahetegemine bioloogilise soo (sex) ja
sotsiaalselt konstrueeritud soo (gender) vahel.
Eelnevast õn tuletatud teine eristus - ei ole

olemas ühtainukest mehelikkust, ehkki õn juh
tivaid ja teisejärgulisi mehelikkuse vorme. Need
vormid põhinevad meeste sotsiaalsel võimul,
kuid õn keerukal viisil omaks võetud konk
reetsete meeste poolt, kes siis töötavad välja
rohkem või vähem harmoonilised suhted erine
vate mehelikkuse vormide vahel.
Bioloogilise ja sotsiaalse soo eristus õn selles
kontekstis tähtis kui peamine mõisteline töö
riist, mis viitab sellele, kuidas meie individuaalse
identiteedi, käitumise, tegevuste ja uskumuste
lahutamatud osad saavad olla sotsiaalsed tule
mid, mis grupist gruppi varieeruvad, olles tihti
vastuolus inimlike vajaduste ja võimalustega.
Meie bioloogiline sugu - see väike kogum abso
luutseid erinevusi kõikide meeste ja naiste vahel
- ei kirjuta ette kindlaksmääratud ja jäika loo
mulikku isiksust.4 Bioloogilise ja sotsiaalse soo
eristus viitab omadustele, vajadustele ja või
malustele, mis meie potentsiaalis naissoost või
meessoost olenditena õn teadlikult või ebatead
likult maha surutud, talitsetud ja teisale suuna
tud meeste ja naiste tootmise protsessi käigus.
Mehelik ja naiselik, mees ja naine õn tulemused,
mille taga õn sotsiaalne sugu5.
Sugu õn keskne meie psüühikat organiseeriv
kategooria. See õn telg, mille ümber me korral
dame oma isiksuse, millest areneb selgesti taju
tav ego. Ma ei saa enam eristada omavahel mõis
teid “Michael Kaufman - inimene” ja “Michael
Kaufman - mees” samamoodi, kui ma ei saa
kõnelda vaala elutegevusest, mainimata fakti, et
ta veedab kogu oma elu vees.
Arutlused sotsiaalsest soost õn raskustega
maha raputanud käepärase, kuid piiratud aru
saama soorollidest.6 Rollid, ootused ja ettekuju
tused sobivast käitumisest kahtlemata eksistee
rivad. Kuid sotsiaalse soo puhul pole keskne
mitte teatud rollide ette kirjutamine ja teiste ära
keelamine - lõppude lõpuks õn võimalike rol
lide diapasoon lai ja muutuv, veelgi enam, kõiki
neid saab vaevalt ilma vastuoludesse sattumata
omaks võtta. Pigem õn sotsiaalse soo võtme
küsimuseks see, et ta kirjeldab meeste ja naiste

vahelisi tegelikke sotsiaalseid võimusuhteid ja
nende võimusuhete omaks võtmist.
Meeste vasturääkivad võimukogemused
eksisteerivad sotsiaalse soo raames. See osutab
soolise kogemuse vastuolulistele külgedele.
Ainult osa sellest konfliktist seisneb mehelikkuse
sotsiaalsete määratluste ja nende võimaluste
vahel, mille avab meile meie bioloogiline sugu.
Konflikt eksisteerib kä kultuurilise kohustuse
tõttu, mida Bob Connell nimetab mehelikkuse
hegemoonilisteks vormideks.7 Kuigi enamus
mehi ei saa kuidagi vastata valitsevatele mehe
likkuse ideaalidele, säilitavad need meie elus
võimsa ja tihti ebateadliku kohaloleku. Neil õn
võim, kuna nad kirjeldavad ja kehastavad tege
likke võimusuhteid meeste ja naiste vahel ning
meeste omavahelistes suhetes: patriarhaat kui
süsteem ei eksisteeri mitte lihtsalt meeste või
muna naiste üle, vaid kä võimuhierarhiatena
erinevate meeste gruppide ja erinevate mehelik
kuste vahel.
Valitsevad ideaalid varieeruvad teravalt ühis
konnast ühiskonda, ajastust ajastusse, ning täna
päeval, kümnendist kümnendisse. Iga alagrupp,
põhinegu see rassil, klassil, seksuaalsel orientat
sioonil, või ükskõik millel, määratleb mehelik
kust selle grupi majanduslikest ja sotsiaalsetest
võimalustest lähtuvalt. Näiteks osa töölisklassi
mehelikkuse ideaalist valgete Põhja-Ameerika
meeste hulgas rõhutab füüsilisi oskusi ja oma
ümbruse füüsilise käsitsemise võimet, sellal kui
nende kõrgema keskklassi sookaaslaste ideaal
rõhutab verbaalseid oskusi ja võimet keskkonda
muuta majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste
vahenditega. Iga valitsev kujutelm suhestub
nende meeste tegeliku elu võimalustega ja nende
käsutuses olevate vahenditega teostada mingit
võimutüüpi.

Võim ja mehelikkus
Mehelikkuse hegemoonilistele tüüpidele vii
dates õn võim tõesti võtmeterminiks. Nagu ma

pikemalt arutlen mujal,8 õn kaasaja mehelikkuse
valitsevate vormide ühiseks jooneks, et mehena
olemine õn võrdsustatud mingit laadi võimu
omamisega.
Võimu käsitlemiseks ja kirjeldamiseks õn
muidugi erinevaid viise. Poliitiline filosoof C.
B. Macpherson osutab viimase kahe sajandi
liberaalsetele ja radikaalsetele traditsioonidele,
väites, et üheks võimaluseks käsitleda inim
likku võimu õn mõista seda kui inimlike või
mete kasutamise ja arendamise potentsiaali. See
vaade põhineb arusaamal, et me oleme tegijad
ja loojad, kes õn võimelised kasutama ratsio
naalset mõtlemist, moraalset otsustust, loovust
ja emotsionaalset sidet.9 Meil õn võim rahul
dada oma vajadusi, võim võidelda ebaõigluse ja
rõhumise vastu, musklite ja mõistuse võim, ning
armastuse võim. Suuremal või vähemal määral
tunnetavad kõik mehed neid võimu tähendusi.
Võimul õn enesestmõistetavalt kä negatiiv
semaid ilminguid. Mehed õn hakanud nägema
võimu kui võimet kehtestada võimu teiste ini
meste ja enda tõrksate tunnete üle. See tähen
dab meid ümbritsevate materiaalsete ressursside
kontrollimist. Selline arusaam võimust haakub
Macphersoni kirjeldatuga, kuna selgub, et hie
rarhial ja ebavõrdsusel põhinevates ühiskonda
des ei saa kõik inimesed võrdsel määral oma või
meid kasutada ja arendada. Sul õn võimu, kui sa
saad inimestevahelisi erinevusi enda kasuks ära
kasutada. Mulle tundub, et mul õn võimu ainult
siis, kui mul õn ligipääs rohkematele ressurssi
dele kui sinul. Võimu nähakse kui võimu mil
legi või kellegi üle.
Kuigi me kõik kogeme võimu erinevatel vii
sidel, millest mõned pühitsevad elu ja mitme
kesisust ning teised sõltuvad kontrollist ja valit
semisest, ei ole need kaks kogemise tüüpi meeste
silmis võrdsed, kuna viimane tüüp õn meie
maailmas valitsevaks võimukontseptsiooniks.
Võimu samastamine domineerimise ja kontrol
liga õn määratlus, mis õn aja jooksul esile ker
kinud ühiskondades, mille elukorralduses õn
kesksed mitmesugused jaotused: ühel klassil õn

kontroll majanduslike ressursside ja poliitika
üle, täiskasvanud kontrollivad lapsi, inimesed
püüavad kontrollida loodust, mehed valitsevad
naiste üle ning paljudes maades õn ühel etnilisel,
rassilisel või religioossel või seksuaalsel orien
tatsioonil põhineval grupil kontroll teiste üle.
Kõigis neis ühiskondades õn siiski üks ühine
joon - neid kõiki valitsevad mehed. Mehelikkuse
samastamine võimuga arenes sajandite jooksul.
See vastas meeste domineerimisele naiste üle
tegelikus elus ja meeste naistest suuremale
väärtustamisele, ning omakorda õigustas seda.
Üksikindiviididena omandavad mehed selle
kui oma arenevate isiksuste osa, kuna taolisse ellu
sündinuna õpimegi me kogema oma võimu kui
võimet teostada kontrolli. Sel viisil õpivad mehed
võimu heaks kiitma ja teostama, kuna see annab
meile privileege ja eeliseid, mida naised ja lapsed
tavaliselt ei naudi. Võimu allikas õn meid ümbrit
sevas ühiskonnas, kuid me õpime neid õigusi
kasutama enda omadena. See õn sotsiaalse võimu
diskursus, kuid meeste kollektiivne võim ei tugine
ainuüksi põlvkondi ületavatele ja abstraktsetele
võimuinstitutsioonidele ja -struktuuridele, vaid
kä neile viisidele, kuidas me omandame, individualiseerime ning hakkame kehastama ja taaslooma meeste võimu institutsioone, struktuure
ja mõistelisi kogumeid.

Ühiskonna sooline kujunda
mine
Võimu omandamise viis õn aluseks vastu
rääkivatele suhetele selle võimuga.10 Seda prot
sessi vaatlev kõige olulisem tööde kogum kuulub
paradoksaalselt ühele 20. sajandi kõige kuul
samale intellektuaalsele patriarhile, Sigmund
Freudile. Hoolimata oma haletsusväärsetest
seksistlikest uskumustest ja segadusest naiste sek
suaalsuse suhtes identifitseeris ta need psühho
loogilised protsessid ja struktuurid, mille kaudu
sugu luuakse. Olulise panuse meie arusaama
desse soo individuaalse omandamise protses

sidest õn andnud Nancy Chodorow’, Dorothy
Dinnersteini ja Jessica Benjamini tööd ning eri
nevas mõttes Gad Horowitzi psühhoanalüütili
sed kirjutised.11
“Normaalse” mehelikkusega individuaalsete
isiksuste arenemine õn patriarhaalsete pere
suhete sees toimuv sotsiaalne protsess.12 Sot
siaalse soo loomise võimalus peitub kahes bio
loogilises tõsiasjas: inimlike tungide paindlikku
ses ja laste pikas sõltuvusperioodis. Sotsiaalne
protsess saab sellel bioloogilisel ehitisel tööle
hakata lihtsal põhjusel, et sõltuvusperiood ela
takse üle ühiskonnas. Erinevate perekonnavor
mide raames pakub iga ühiskond hoolitsevat
keskkonda, milles armastus ja igatsus, toetus ja
pettumus saavad vahenditeks soolise psüühika
arenemises. Perekond vajutab isikupärase templi
ühiskonna liigitustele, väärtustele, ideaalidele ja
uskumustele, milles inimese bioloogiline sugu
õn enesemääratluse ja elu põhialuseks. Pere
kond võtab abstraktsed ideaalid ja muudab need
armastuse ja viha aineks. Kuna nii tuumik- kui
laiendatud perekonnas õn naiselikkus esindatud
ema (või emakujude) kaudu ja mehelikkus isa
(või isakujude) kaudu, siis võtavad komplitsee
ritud arusaamad lihast ja verest kuju - enam ei
räägi me patriarhaadist ja seksismist, mehelik
kusest ja naiselikkusest abstraktsete kategooria
tena. Ma räägin sinu emast ja isast, sinu õdedest
ja vendadest, sinu kodust, suguvõsast ja pere
konnast.13
Juba viie- või kuueaastasena, enne, kui oleme
maailmast kuigivõrd teadlikud, õn meie sooliste
isiksuste ehitustalad kindlalt paigas. Sellele skele
tile ehitame me täiskasvanut sedamööda, kuidas
me õpime ellu jääma ja, heal juhul, edenema pat
riarhaalsete reaalsuste ahelas, mis hõlmab koole,
religioosseid asutusi, meediat ja töömaailma.
Sooliste suhete omandamine õn meie isik
suste ehitusplokiks - see omandamine tähendab
sugupoole individuaalset väljatöötamist ja meie
endi järgnevaid panuseid institutsioonide ja sot
siaalsete struktuuride täiendamiseks ja kohan
damiseks viisil, mis teadlikult või ebateadlikult

säilitab patriarhaalseid süsteeme. See protsess
kogu oma kõikehõlmavuses võetuna moodus
tab selle, mida ma kutsun ühiskonna sooliseks
kujundamiseks. See ei ole lineaarne protsess
nii üksikindiviidide mitmekordsete identitee
tide kui nende keerukate viiside tõttu, kuidas
me kõik kehastame nii võimu kui võimutust mis õn meie soo, rassi, klassi, seksuaalse orien
tatsiooni, rahvuse, religiooni, intellektuaalsete
ja füüsiliste võimete ja lihtsalt juhuse tulemu
seks. Kuigi soolised ideaalid õn hegemooniliste
mehelikkuse ja naiselikkuse tüüpidena olemas
ning sooline võim õn sotsiaalne tegelikkus,
kui me elame heterogeensetes ühiskondades,
maadleb igaüks meist tihti vastuoluliste survete,
nõuete ja võimalustega.
Arusaam ühiskonna soolisest kujundami
sest viitab sellele, et õn olemas aktiivne prot
sess, mis loob ja taasloob sugu. See protsess võib
meie elu erinevatel aegadel jätkuda eriliste üles
annete kaudu, võimaldades meil reageerida soo
lise võimu muutuvatele suhetele. Sugu ei ole
midagi jäika, milleks me muutume, vaid õn
jätkuva vastastikuse mõjutamise vorm ümbrit
seva maailma struktuuridega.
Minu mehelikkus õn köidik, patriarhaalse
maailma liim, miski, mis muudab selle maa
ilma minu omaks, tehes selle elamise jaoks
rohkem või vähem mõnusaks kohaks. Ohteliitumisel minu klassile, rassile, rahvusele, ajas
tule, seksuaalsele orientatsioonile ja religioonile
vastava valitseva mehelikkuse vormiga oman
dasin reaalseid hüvesid ja isikliku eneseväärikustunde. Hetkest, mil ma alateadlikult mõist
sin, et ei eksisteeri mitte ainult kaks sugu, vaid
neil õn kä sotsiaalne tähendus, sai sugu mu
eneseväärikuse mõõdupuuks. Noorukina lubati
mulle kujuteldavat kergendust varase lapsepõlve
võimutusest, kuna ma mõistsin alateadlikult, et
olen sotsiaalset võimu omava inimkonna poole
osa. Mu võime ühte liita mitte ainult neid rolle,
vaid kä hoida kindlalt kinni sellest võimust isegi kui see alguses eksisteeris vaid mu kujutlu
ses - oli osa mu isiksuse arengust.

Hind
Täpsemalt öeldes õn hegemooniliste (ja
kõige allutatumate) mehelikkuse tüüpide oman
damine protsess, milles mehed peavad alla
suruma terve rea tundeid, vajadusi ja võima
lusi, nagu hoolitsus, vastuvõtlikkus, empaatia
ja kaastunne, mida kogetakse mehelikkuse või
muga vastuolus olevatena. Need tunded ja vaja
dused ei kao, neid lihtsalt hoitakse kontrolli all
või ei lubata neil meie elus nii täielikku rolli
mängida, kui oleks tervislik meile endile ja neile,
kes meid ümbritsevad. Me jahutame neid tun
deid, kuna nad võiksid piirata meie võimet
ja soovi kontrollida ennast ja valitseda teisi
meie ümber, kelle armastusest ja sõprusest me
sõltume. Me surume neid alla, kuna nad seostu
vad naiselikkusega, mille me oleme oma mehe
likkuse otsingute osana tagasi lükanud.
Mehed teevad paljusid asju, et saada sellist
võimu, mida me mehelikkusega seostame me peame teostama ja säilitama kontrolli. Me
peame vallutama, olema tipus ja väljakutseid
esitama. Me peame muretsema elatist ja saavu
tama. Vahepeal õpime me oma tundeid tagasi
tõrjuma, emotsioone peitma ja vajadusi alla
suruma.
Milline võim kä ei seostuks valitsevate
mehelikkuse tüüpidega, võivad need samas olla
tohutu valu allikaks. Kuna need kujutelmad
õn lõpuks vaid lapsepõlve kõikvõimsuse pildid,
siis õn nad kättesaamatud. Pealispindset näivust
kõrvale jättes ei ole ükski mees täielikult või
meline elama nende ideaalide ja kujutelmade
kohaselt. Me kõik jätkame rea vajaduste ja
tunnete kogemist, mida peetakse mehelikku
sega vastuolus olevaks. Sellised elamused muu
tuvad tohutu hirmu allikaks. Meie ühiskonnas
kogetakse seda hirmu homofoobiana või, teisiti
väljendades, homofoobia õn vahendiks, mis
samaaegselt edastab ja leevendab hirmu.
Sellisel hirmul ja valul õn vistseraalsed,
emotsionaalsed ja intellektuaalsed mõõtmed kuigi ükski neist mõõtmetest ei pruugi tingi

mata olla teadlik - ning mida rohkem me oleme
hirmu vangid, seda enam õn meil vaja teostada
võimu, mida me meestena endale lubame. Teiste
sõnadega, mehed ei kasuta patriarhaalset võimu
mitte ainult sellepärast, et me lõikame sellest
käegakatsutavaid hüvesid. Võimu maksmapanek
õn samas vastus hirmule ja haavadele, mida
oleme saanud võimu otsingul. Paradoksaalselt
saavad mehed haavata selsamal moel, mille
kaudu me oleme õppinud oma võimu raken
dama ja teostama.
Mehe valu võib olla sügavale maetud, olles
vaevalt sosin ta südames või tulvates igast poo
rist. Valu võib olla 20,30 või 60 aastat varem juh
tunud asjade või suhtumiste või vajaduste mõjul
saadud püsiv jälg. Valu, ükskõik missugune see
õn, põhjustab hirmu, kuna see tähendab, et ei
olda mees, mis ühiskonnas, kus õn segi aetud
sotsiaalne ja bioloogiline sugu, tähendab, et
ei olda meessoost. See tähendab võimu kaota
mist ja meie isiksuste ehitustalade lahti rebimist.
Hirm tuleb maha suruda, kuna ta õn iseenesest
vastuolulus valitseva mehelikkusega.
Kummaline meeste püüdluste juures emot
sioone alla suruda, nagu iga mehi tundev naine
võib meile öelda, õn tõsiasi, et see viib mitte
väiksema, vaid hoopis suurema emotsionaalse
sõltuvuseni. Kaotades tee paljude inimlike vaja
duste ja võimete juurde ning tõkestades oma
vajadust hoolimise ja hoolitsuse järele, kaotavad
mehed oma emotsionaalse tervemõistuslikkuse
ja võime enese eest hoolitseda. Vastamata, tund
matud ja ootamatud tunded ja vajadused ei kao
kuskile, vaid paiskuvad meie ellu tööl, maan
teel, baaris või kodus. Needsamad emotsioonid
ja tunded, mida me oleme püüdnud alla suruda,
saavutavad meie üle kummalise mõjuvõimu.
Pole tähtis, kui rahulikud ja vaoshoitud need
emotsioonid õn, nad valitsevad meid. Ma pean
silmas meest, kes tunneb oma võimutust ja
peksab seetõttu oma naist kontrollimatu rae
vuga. Ma jalutan baari ja näen kaht meest teine
teist joobnult kallistamas, kumbki neist võime
line kiindumust väljendama ainult purujoob-

nuna. Ma loen teismelistest poistest, kes lähevad
välja geisid peksma, ja meestest, kes pööravad
oma jõuetustunde raevuks mustade, juutide või
mõne muu sobiva patuoina vastu.
Teisel juhul võivad mehed suunata oma pei
detud valu enda vastu: enesevihkamisena, enese
väärikuse langemisena, füüsilise haigusena, eba
kindlusena või sõltuvusena. Mõnikord õn see
seotud eelpool nimetatud probleemidega. Interv
juudes vägistajate ja peksjatega ilmneb tihti mitte
ainult naiste põlgamine, vaid veelgi sügavam viha
ja põlgus enese suhtes. Võimetuna taluma ennast,
kallavad nad oma viha välja teistele, tõenäoliselt
selleks, et sundida sarnaseid tundeid peale sel
lele, kes õn sotsiaalselt vastuvõetav märklaud, et
kogeda hetkelist võimu- ja kontrollitunnet.14 Me
võime seda käsitleda meeste valu jõulise küljena.
Me võiksime selle kõrvale tõrjuda või nähtama
tuks muuta, kuid nii toimides muudaksime selle
veelgi tungivamaks. Valutunde mahakriipsutamine õn veel üheks viisiks öelda, et mehed õpivad
raudrüüd kandma, s.t. säilitama emotsionaalset
barjääri end ümbritsevate inimeste suhtes, sel
leks et jätkata võitlemist ja võitmist. Feministliku
psühhoanalüüsi poolt käsitletud läbitungimatud
egobarjäärid ühtaegu kaitsevad mehi ja hoiavad
meid meie eneste poolt loodud vanglas.

Võim, võõrandumine ja
rõhumine
Meeste valu ja meie võimu teostamise viis ei
ole lihtsalt meie praeguse ühiskonna soolise kor
ralduse sümptomiteks. Koos kujundavad nad
mehelikkuse mõistet, sest mehelikkus õn muu
tunud võõrandumise vormiks. Meeste võõran
dumine õn meie endi emotsioonide, tunnete,
vajaduste ning meis peituva inimlike sidemete ja
hoolitsemise potentsiaali mittetundmine. Meie
võõrandumine tuleneb kä meie distantsist naiste
suhtes ning eemalehoidmisest ja eraldatusest
teiste meeste suhtes. Oma raamatus Gender of
Oppression (Rõhuv sugu) osutab Jeff Hearn, et

see, mida me peame mehelikkuseks, õn meie
võimu ja võõrandumise kombineerumise tule
mus. Meie võõrandumine suurendab üksildast
võimupüüdlust ja rõhutab meie uskumust, et
võim nõuab võimet olla eraldiseisev ja eemalehoiduv.15
Meeste võõrandumine ja distantseeritus
naistest ja teistest meestest võtab kummalisi ja
üsna vastuolulisi vorme. Robert Bly ja teised
mütopoeetilise meesliikumise teoreetikud õn
seletanud paljut isa kaotamisega ja paljude
meeste eemalehoidmisega oma isast (vähemalt
Põhja-Ameerika valitsevates kultuurides). Osa
nende jutu mõttest õn õige ja lihtsalt kinnitab
viimase paari kümnendi jooksul tehtud tähtsat
uurimistööd isade ja isaduse probleemide
ümber.16 Siiski puudub nende arutluses femi
nistlikule psühhoanalüüsile omane rikkus ja
sügavus, mis peab keskseks küsimuseks meeste
puudumist enamikest vanemlikest ja hoolitsemisülesannetest. See tähendab, et väikeste poiste
poolt omaks võetud mehelikkus põhineb pigem
kaugusel, eraldatusel ja fantaasiakujutelmadel
mehelikkusest kui sellisel üksolemisel ja eraldamatusel, mis iseloomustab varaseid ema-lapse
suhteid.
Kaugust teistest meestest rõhutab, vähemalt
paljudes kaasaegsetes heteroseksuaalsete meeste
kultuurides, emotsionaalne distantseeritus teiste
meeste suhtes, mis hakkab arenema nooruki
eas. Meestel võivad olla semud, kambajõmmid,
töökaaslased ja sõbrad, aga harva saavutavad
nad sellise usalduse ja läheduse taseme, mida
naudivad paljud naised. Meie sõpruse kogemust
piirab mehelikuks normiks muutunud vähen
datud empaatiavõime.17 Tulemuseks õn para
doks, et enamus heteroseksuaalseid mehi (ja
isegi paljud gei-mehed) Põhja-Ameerika valit
sevas kultuuris õn äärmiselt eraldatud teistest
meestest. Tegelikult, nagu ma olen väitnud
mujal, õn paljud mehi siduvad institutsioonid klubid, spordisündmused, kaardimängud, riie
tusruumid, töökohad, professionaalsed ja reli

gioossed hierarhiad - turvalisuse pakkumise
vahenditeks eraldatud meestele, kes vajavad
enesekinnitust ja ühist alust teiste meestega, et
kollektiivselt teostada omavõimu.18 Selline eral
datus tähendab, et iga mees võib jääda kurdiks
oma sisemisele kahtlusele selles suhtes, kas ta
vastab mehelikkuse nõuetele - neid sisemisi
kahtlusi kogevad samahästi kui kõik mehed
noorukitena ja hiljem teadlikult või ebatead
likult täiskasvanutena. Kummalisel kombel õn
see eraldatus patriarhaadi säilitamise võtmeks.
See suurendab rohkem või vähem tõenäosust,
et kõik mehed mängivad kokku patriarhaadiga
- selle mitmesuguste müütide ja reaalsustega
- kuna nende endi kahtlused ja segadustunne
jäävad varjatuks.
Mitte ainult teistest meestest ei jää enamus
mehi, ning kindlasti enamus heteroseksuaalseid
mehi, kaugeks, vaid kä naistest. Võtmeteguriks
õn veel üks oluline feministliku psühhoanalüüsi
arusaam - poiste eraldamine oma emadest
või emakujudest tähendab rohkem või vähem
läbitungimatute egobarjääride püstitamist ning
naiste ja naiselikkusega seostuvate asjade suhtes
vahetegemise, erinevuse ja vastandlikkuse kin
nitamist. Poisid suruvad teadlikult ja ebatead
likult maha ema/naiste/naiselikkusega seostu
vaid omadusi ja võimalusi. Seega eksivad Bly ja
mütopoeetilised teoreetikud, kui nad väidavad,
et kaasaegsete meeste (nende all tunduvad nad
silmas pidavat Põhja-Ameerika keskklassi noori
või keskealisi valgeid heteroseksuaalseid linnas
tunud mehi) keskseks probleemiks õn nende
feminiseerumine. Nagu ülalpool vihjatud, õn
probleemiks naistega seostuvate joonte ja või
maluste massiline summutamine ja allasuru
mine.19
Need tegurid osutavad soolise identiteedi,
soolise kujunemise ja sooliste suhete keeruku
sele. Ilmneb, et me vajame analüüsivorme, mis
võtavad arvesse üksikisikute ja neile kasu too
vate võimustruktuuride vasturääkivaid suhteid.
Valitseb kummaline olukord, kus meeste vägagi
reaalne võim ja privileegid maailmas sõltuvad

mitte ainult sellest võimust, vaid kä võõrandu
mise ja võimutuse kogemusest, mis juurduvad
lapsepõlve elamustes, kuid tugevnevad erineval
viisil nooruki- ja täiskasvanueas. Neist koge
mustest omakorda saab individuaalsel tasandil
(lisaks ilmsele ja käegakatsutavale kasule) meeste
võimuteostamise viiside ja struktuuride taasloo
mise ja ülistamise ergutus.
Kuid nagu me juba oleme näinud, ei ole
ühtainsat mehelikkust ega üht mehena olemise
kogemust. Erinevate meeste kogemused, nende
tegelik võim ja privileegid maailmas põhinevad
real ühiskondlikel positsioonidel ja suhetel. Vaese
valge mehe sotsiaalne võim erineb rikka omast,
töölisklassi musta mehe võim töölisklassi valge
mehe omast, homoseksuaalse mehe võim bisek
suaalse mehe omast ja see omakorda heterosek
suaalse mehe omast, Etioopias elava juudi mehe
võim Iisraelis elava juudi mehe omast, teismelise
poisi võim täiskasvanu omast. Iga grupi siseselt
õn meestel tavaliselt sama grupi naistest rohkem
privileege ja võimu, kuid ühiskonnas tervikuna
pole asjad alati nii lihtsad.
Esilekerkinud arutlused sool, rassil, klassil
ja seksuaalsel orientatsioonil põhineva rõhu
mise seostest õn ainult üheks probleemi kee
rukuse peegelduseks. Need diskussioonid õn
uue põlvkonna feministliku analüüsi ja praktika
arengus väga tõsised. Kahjuks esineb tihti ten
dentsi liita kokku erinevad rõhumise kategoo
riad, nagu oleksid need eraldi üksused. Mõni
kord kasutatakse selliseid arvestusi otsustamaks,
kes õn oletatavalt kõige enam rõhutud. Prob
leem võib muutuda absurdseks kahel lihtsal
põhjusel: esiteks õn võimatu määrata rõhumiskogemuste kogust, teiseks ei ole rõhumise alli
kad eraldatud üksused. Lõppude lõpuks mõel
gem töötule mustale töölisklassi gei-mehele. Me
võime öelda, et seda meest ekspluateeritakse
kui töölisklassi meest, rõhutakse kui gei-meest,
rõhutakse musta mehena kui rassismi ohvrit ja
kuna ta õn töötu, siis ta kannatab kohutavalt,
kuid me ei saa öelda, et teda rõhutakse kui

meest. Loomulikult ei rõhuta teda kui meest,
kuid mulle teeb muret see pigem akadeemiline
vahetegemine, kuna ükski tema kirjeldamiseks
kasutatud tunnustest ei ole täielikult eristatav
teistest. Lõppude lõpuks õn tema individuaalne
mehena olemise tunnetus, tema mehelikkus
osaliselt nende teiste tegurite saaduseks. “Mees”
muutub samavõrra omadussõnaks, mis teisen
dab “musta”, “töölisklassi”, “töötut” ja “geid”, kui
need omakorda teisendavad sõna “mees”. Meie
elu, meie mõistus, meie kehad ei ole lihtsalt jaga
tud viisil, mis võimaldaks lahutada meie eksis
tentsi erinevaid kategooriaid. Mehe kogemused,
enesemääratlus(ed) ja asend võimuhierarhias
õn korraga määratletud mitmete tegurite poolt.
Veelgi enam, kuna mehelikkuste tüübid tähis
tavad kä meestevahelisi võimusuhteid, mitte
ainult meeste ja naiste vahelisi võimusuhteid,
siis mees, kel õn valitsevas ühiskonnas vähe
sotsiaalset võimu, kelle mehelikkus ei ole üks
hegemoonilistest teisenditest, kes õn tohutu sot
siaalse rõhumise ohver, võib samas omada tohu
tut võimu omaenda miljöös ja ümbruskonnas,
silm silma vastas oma klassi või sotsiaalse grupi
naistega või teiste meestega, nagu näiteks koolihoovi türann või linnanoorte jõugu liige, kellel
kindlasti ei ole strukturaalset võimu ühiskonnas
tervikuna.
Kogu meie rõhumise keel vajab üle vaata
mist, kuna see põhineb lihtsustavatel binaarsetel
vastandustel, identiteedi ja sotsiaalse positsiooni
alahindaval võrdsustamisel ja unifokaalsel aru
saamal isiksusest. Meie jaoks õn tähtis mitte
eitada, et meestel grupina õn sotsiaalne võim
või isegi, et alagruppide siseselt kalduvad mehed
omama märgatavat võimu, vaid pigem märkida,
et meeste hulgas õn erinevat tüüpi strukturaal
set võimu ja võimutust. Samamoodi õn tähtis
mitte eitada naiste kui sotsiaalse grupi struktu
raalset ja individuaalset rõhumist. Pigem tuleks
tunnistada, et võimu ebavõrdsuste liigendatud
süsteemi, võimu tegelike ja eeldatavate hüvede
ning inimese enda võimusuhete kogemuse vahel
ei ole otsest suhet.

Mehed ja feminism
Meeste vasturääkivate võimukogemuste
analüüs annab meile kasuliku sissevaate meeste
ja feminismi võimalikku suhtesse. Võrdsusta
mise võimuküsimuses pole midagi uut ja tõe
poolest, meeste võim ja eelised õn neile väga
heaks põhjuseks võidelda isiklikult ja kollektiiv
selt feminismi vastu.
Kuid me teame, et üha suurem arv mehi
õn muutunud feminismi suhtes osavõtlikuks
(sisuliselt, kui mitte alati nimeliselt) ning õn
omaks võtnud feministliku teooria ja liikumise
(kuigi jälle tihedamini teoorias kui praktikas).
Meestepoolsel feminismi heakskiidul õn eri
nevaid põhjuseid. Selleks võib olla raev eba
võrdsuse üle; see võib tuleneda partneri, pere
konnaliikme või sõbra mõjutusest; selleks võib
olla isiklik ebaõigluse tunnetamine teiste meeste
poolt või jagatud rõhumisetunne, näiteks oma
seksuaalse orientatsiooni tõttu; või süütunne
privileegide tõttu, mida mehena nauditakse;
või õudustunne meeste vägivalla üle; või puhas
sündsustunne.
Kuigi enamus Põhja-Ameerika meestest
ei määratle end profeministidena, elab suur
enamus mehi Kanadas ja kaalukas protsent mehi
Ameerika Ühendriikides kaasa paljudele femi
nistide poolt tõstatatud teemadele. Nagu teada,
ei pruugi sellise osavõtlikkusega kaasneda alati
käitumise muutused, aga arusaamad õn üha
enam muutumas ja mõnel juhul õn käitumine
hakanud neile järele jõudma.
Kuidas me seletame feminismi ja naiste
vabastusliikumist (kui kasutada terminit, mis
70-ndate lõpul kiirustades hüljati) toetavate
meeste arvu suurenemist? Kui mõni harv heidik
või pildirüüstaja välja arvata, õn ajaloos vähe
näiteid selle kohta, et märkimisväärne arv valit
sevast grupist oleks toetanud nende vabasta
mist, kelle üle nad ise valitsesid ja kelle allutatu
sest kasu lõikasid.
Üheks vastuseks õn praeguse feministliku
laine - millised kä poleks selle nõrkused ja

selle vastu suunatud tagasilöögid - massiline
mõju viimase kahe ja poole kümnendi jooksul.
Lisaks paljudele naistele, kes siiani olid toeta
nud status quo säilitamist, mõistab nüüd kä suur
hulk mehi, et tuul õn pöördunud ja, meeldigu
see või mitte, maailm õn muutumas. Naiste
mäss patriarhaadi vastu kätkeb endas lubadust
lõpetada patriarhaat. Kuigi oma mitmetes sot
siaalsetes ja majanduslikes vormides õn pat
riarhaadil siiani märkimisväärselt püsiv võim,
osutub ometi üha suurem hulk tema sotsiaal
setest, poliitilistest, majanduslikest ja emotsio
naalsetest struktuuridest kõlbmatuks. Mõned
mehed kaitsevad järelväena olemasolevat, sellal
kui teised astuvad katsetavalt või kindlalt muu
tuse suunas.
See seletus meestepoolsele muutuste toeta
misele hõlmab ainult osa tervikpildist. Vastu
rääkivate võimukogemuste olemasolu osutab
sellele, et meestepoolsele feminismi tunnusta
misele õn laiem alus kui ainult muutustevooluga kaasa ujumine.
Feminismi tõus õn nihutanud paigast tasa
kaalu meeste võimu ja meeste valu vahel. Ühis
kondades ja ajastutel, kus meeste sotsiaalsele
võimule peaaegu ei esitatud väljakutseid, kaalus
meeste võim sedavõrd üles meeste valu, et valu
olemasolu võis jääda täielikult varjatuks või isegi
olematuks. Kui sa kamandad teisi, esitad välja
kutseid ja oled peaaegu jumal, siis ei jää palju
ruumi valu jaoks, vähemalt selle valu jaoks, mis
näib olevat seotud mehelikkuse praktikatega.
Kuid kaasaegse feminismi tõusuga õn tasakaalupunkt meeste võimu ja meeste valu vahel kiirelt
nihkunud. Seda eriti kultuurides, kus meeste
võimu määratlus oli juba eemaldunud tihedast
kontrollist kodu üle ja kindlast ainuõigusest töö
valdkonnas.20
Kuna meeste võimule esitatakse väljakutseid,
siis õn seniseid kompensatsioone, autasusid või
eluaegset valu kõrvalejuhtimist pidevalt vähen
datud või vähemalt kahtluse alla seatud. Samal
ajal, kui naiste rõhumise kohta hakatakse küsi
musi esitama, muutuvad selle rõhumise mitmed

vormid probleemideks meestele. Meeste isikli
kud sooga seotud valu ja rahutuse kogemused
õn leidnud üha enam avaldamist ning hakanud
saavutama ühiskondlikku kuuldavust ja väljen
dust väga erinevates vormides, kaasa arvatud
meesliikumise erinevad harud - tagurlikest antifeministidest Bly-tüüpi mütopoeetilise liikumise
või profeministlike meeste organiseerumiseni.
Teiste sõnadega, kui sugu õn seotud või
muga, siis meeste ja naiste vaheliste ning erine
vate meeste gruppide (nagu hetero- ja homosek
suaalsed mehed) vaheliste tegelike võimusuhete
nihkuma hakates peavad hakkama muutuma kä
meie soolised kogemused ja meie soolised defi
nitsioonid. Ühiskonna sooline kujundamine õn
käimasolev protsess ning sisaldab endas jätku
vat ümbersõnastamist ja murrangut.

Suurenev toetus ja
kangastuvad püünised
Feminismi omaksvõtmine meeste poolt ei
ole üllataval kombel täiesti uus. Nagu väidab
Michael Kimmel oma taiplikus sissejuhatuses
raamatule Against the Tide: Profeminist Men in
the United States 1796-1990. A Dokumentary
History (Vastuvoolu. Profeministlikud mehed
Ameerika Ühendriikides 1796-1990. Dokumentaalajalugu), õn profeministlikud mehed kahe
sajandi jooksul moodustanud väikese, kuid
püsiva liini Ameerika Ühendriikide sotsiaal
poliitilisel laval.21
Praeguse olukorra muudab erinevaks see, et
meeste hulgas õn profeminism (või vähemalt
feministliku kriitika ja feministlike poliitiliste
ettevõtmiste mõnede külgede heakskiitmine)
saavutamas selliseid laiaulatuslikke mõõtmeid.
Arusaamad, mida meeste ja paljude naiste poolt
alles 25 aastat tagasi peaaegu üksmeelselt liial
duseks peeti, õn nüüd laialdaselt seaduspärased.
Samas pole mõtet läbitud arengut kirjeldades
liialdada, paljud inimesed jäävad kõigutamatult
propatriarhaalseteks ja enamus institutsiooni

dest meeste poolt valitsetavateks. Kuid muutu
sed õn nähtavad. Naiste ja meeste võrdõiguslik
kust toetavad meetmed õn laialt levinud, paljud
meeste kontrolli all olevad ühiskondlikud asu
tused - hariduses, humanitaarteadustes, pro
fessionaalsetel ametialadel, poliitikas ja religioo
nis - teevad läbi soolise integratsiooni protsessi,
olgugi et enamasti õn lisaks jätkuvale survele
vaja kä naiste kohanemist maskulinistliku töö
kultuuriga. Mitmetes maades õn abordiõigusi
pooldavate meeste protsent võrdne naiste omaga
või isegi ületab naistepoolset toetust. Meeste
juhitavad valitsused õn heaks kiitnud vajaduse
võtta vastu seadusi, mis kuuluvad feministlik
kusse tegevuskavasse. (Üks dramaatilisemaid
juhtumeid oli Kanadas 1992. a., kui konserva
tiivse partei juhitud valitsus kujundas täielikult
ümber vägistamist puudutava seaduse, pärast
naiste rühmadega konsulteerimist. Uus seadus
nentis, et kõik seksuaalsuhted peavad rajanema
sõnaselgel vastastikusel nõusolekul, nii et “ei
tähendab ei” ning vaid selgelt väljendatud ja
vabatahtlik “jah” tähendab jah. Kanada juhtumi
puhul tuleb silmas pidada, kuidas feministlikud
organisatsioonid nõudsid kindlalt oma kohal
olekut - ja nad võetigi võtmemängijatena vastu
- nõupidamiste laua taga 1991. a. ja kons
titutsiooniliste! läbirääkimistel 1992. a.) Koik
need muutused olid naisliikumise tõsise töö ja
mõjutamise tulemuseks; selline mõju meeste
poolt kontrollitud institutsioonidele näitab aga
meestepoolset suurenenud tunnustust vähemalt
feminismi mõningate väljenduste suhtes, võe
tagu neid siis omaks vastu tahtmist või avasüli.
Nende meeste ja naiste jaoks, kes õn huvi
tatud ühiskondlikust muutusest ja eelpool
kirjeldatud muutuste kiirendamisest, jäävad
püsima mõned tõsised probleemid: kuigi meeste
sümpaatiad naiste võrdsuse idee suhtes kogu
aeg suurenevad ning kuigi mõned institutsioo
nid õn sunnitud naiste võrdõiguslikkust toe
tavaid meetmeid vastu võtma, jääb meeste tege
lik käitumine siiski maha omaks võetud arva
mustest. Kuigi paljud mehed võivad vastumeel

selt või innustunult toetada pingutusi muutuse
suunas, ei ole profeminism meeste hulgas ena
mikel juhtudel jõudnud massilise organiseeru
miseni.
See toobki meid selle peatüki analüüsi taga
mõtteni - meeste profeministliku organiseeru
mise teemani. Kaasaegse feminismi pidevalt laie
neva mõju ergutusel õn viimased kaks kümnen
dit näinud millegi ilmumist, mida parema
väljendi puudumisel kutsutakse meesliikumiseks. Meesliikumises õn olnud kaks peamist
voolu.22 Üks õn mütopoeetiline meesliikumine.
Tõusnud silmapaistvalt esile 1980. aastate lõpul
(eriti juurdepääsuga Robert Bly raamatule Iron
John), õn see tegelikult 1970. aastatesse dateeritava lähenemisviisi värskeim väljendus, mis kes
kendub mehena olemise valule ja hinnale või
peaaegu saja aasta vanusele maskulinistlikule
poliitikale, mis püüdis luua homosotsiaalset
ruumi kui vastumürki meeste oletatavale feminiseerumisele.23 Teine õn olnud vähem silmator
kav profeministlik meesliikumine (mille hulka
kuuluvaks loen enda tegevuse), mis õn kesken
dunud meeste võimu ja privileegide sotsiaal
setele ja individuaalsetele väljendustele, kaasa
arvatud meeste vägivalla probleemid.
Õnnetuseks õn nende kahe meesliikumise
tiiva valitsevad väljendused arenenud omaenda
moonutuste, eripärade ja vigadega analüüsis
ning tegevuses. Kumbki õn püüdnud maadelda
eeskätt ühe meeste elu küljega - profeminislik
liikumine meeste võimuga ja mütopoeetiline
meeste valuga. Seda tehes nad mitte ainult ei
lähe mööda meeste kogemuste terviklikkusest
meeste poolt valitsetavas ühiskonnas, vaid kao
tavad silmist otsustava seose meeste võimu ja
meeste valu vahel.24
Profeministlik meesliikumine alustab selle
tunnistamisest, et meestel õn võim ja privilee
gid ühiskonnas, mida valitsevad mehed. Kuigi
minu kindlaks veendumuseks õn, et see peab
olema meie lähtepunktiks, õn see alles algus,
kuna paljud teemad esitavad väljakutseid: kuidas

panna mehi massiliselt ja aktiivselt toetama
feminismi? Kuidas julgustada mehi aru saama,
et toetus feminismile tähendab enamat kui ins
titutsionaalsete ja juriidiliste muutuste toeta
mist, et see nõuab isiklikke muutusi nende
endi elus? Kuidas ühendada võitlusi homo
foobia ja seksismi vastu ning kuidas praktikas
mõistetavaks teha, et homofoobia õn peamine
tegur misogüünia ja seksismi õhutamisel meeste
seas?
Nende küsimuste hulgas õn rida teoreetilisi,
strateegilisi ja taktikalisi probleeme. Kui meie
eesmärgiks pole mitte lihtsalt koguda akadee
milisi või poliitilisi väitluspunkte või saavutada
hea enesetunne oma profeministliku mandaadi
üle, vaid õlg õla kõrval naistega tegelikult ajaloo
kulgu mõjutada, siis soovitaksin ma võtta neid
küsimusi väga tõsiselt. Minu jaoks kerkivad sel
lest analüüsist esile mitmed asjad.
Kas mees oletab, et ta kõige pakilisem mure
õn töötada naiste võrdsuse ja patriarhaadi vaid
lustamise suunas, homofoobia vaidlustamise
ning geide ja lesbide suhtes positiivse kultuuri
julgustamise suunas või kõigi meeste elu paran
damise suunas, siis meestena peab meie lähte
punktiks olema meeste võimu ja privilegeerituse keskse rolli ning selle võimu vaidlustamise
vajaduse tunnistamine. Seda ei tule teha mitte
ainult feminismi toetamiseks, vaid see tähendab
kä tunnistamist, et selle võimu ühiskondlik ja
isiklik konstrueerimine õn meie ajastul meeste
poolt tuntava ebamugavuse, segadustunde ja
võõrandatuse allikaks ning samuti homofoobia
oluliseks lätteks.
Mida enam me mõistame, et enamikus pat
riarhaalsetes ühiskondades õn mõni homofoo
bia vorm meeste kogemustes keskne, et homo
foobia ja heteroseksism kujundavad kõikide
meeste igapäevaseid kogemusi ning et sedalaadi
homofoobia õn keskne seksismi kujundamisel,
seda enam õn meil võimalik välja töötada prak
tilisi meetmeid võrdsuse saavutamiseks. PõhjaAmeerika, Euroopa ja Austraalia profeministlik
meesliikumine õn pakkunud gei, hetero- ja bi

seksuaalsetele meestele ainulaadse võimaluse
tulla kokku, töötada koos, tantsida koos. Siiski
tundub mulle, et enamus heteroseksuaalseid
profeministlikke mehi ei pea homofoobiale
vastu astumist esmatähtsaks või, isegi prioritee
tide nimekirja kuuluvana, millekski, millel õn
nende elus keskne tähendus.25
Vasturääkivate võimukogemuste mõiste
pakub analüütilise vahendi rassi, klassi ja rah
vusküsimuste integreerimiseks profeministliku
organiseerumise südamesse. See lubab meil osa
võtlikult suhestuda meeste kogemuste ulatusega,
mõista, et meeste võim õn mittelineaarne, olles
allutatud mitmekesistele sotsiaalsetele ja psühho
loogilistele jõududele. Siit lähtuvad analüüsi- ja
tegevusvormid võtavad arvesse, et iga meestegrupi käitumine õn sageli erinevatesse võimu
hierarhiatesse vasturääkiva sisenemise tulemus.
Vasturääkivate võimukogemuste mõiste ei kin
nita arusaama, et meie identiteedid ja koge
mused meestena võiksid olla eraldatavad meie
nahavärvil või klassitaustal põhinevatest identi
teetidest ja kogemustest. Seetõttu õn näiteks ras
sismi, antisemitismi ja klassiprivileegide vastu
võitlemine kaasaegsete sugudevaheliste suhete
teisendamise lahutamatuks osaks.
Me peame järgima naisliikumise eeskuju,
kinnitades mitte ainult isikliku ja ühiskondliku
muutuse tähtsust, vaid kä nende omavahelist
suhet. Meestena peame me juriidilisi ja sot
siaalseid muutusi kaitsma ja nende toetuseks
organiseeruma, alates valikuvabadusest kuni
lastehoiu-teenuste programmideni, alates uutest
algatustest meeste vägivallale väljakutse esita
miseks kuni võrdõiguslikkust toetavate sammu
deni meie töökohtadel. Me peame selliseid muu
tusi toetama ja neile kaasa aitama mitte ainult
makropoliitika tasemel, vaid kä oma töökoh
tadel, ametiühingutes, kutsealastes ühendustes,
kirikutes ja kogukondades. Me peame mõistma,
et need pole lihtsalt “naiste asjad”, vaid teemad,
mis puudutavad ja mõjutavad meid kõiki.
Selline töö ei sisalda mitte ainult naiste poolt

organiseeritud kampaaniate sõnalist, rahalist ja
organisatsioonilist toetamist, vaid nõuab mees
telt kampaaniate organiseerimist meestele. Sel
lised jõupingutused nagu Valge Lindi Kampaa
nia Kanadas26 õn otsustavad, murdmaks meeste
vaikimist rea feministlike teemade suhtes, jul
gustamaks mehi nende muredega samastuma
ning kasutamaks tulemuslikult ressursse, mil
lele meestel õn ebavõrdselt parem ligipääs. Neid
pingutusi tuleks teostada koostöös naiste grup
pidega ja nendega nõu pidades, austusega naiste
juhtiva osa suhtes selles töös, nii et mehed ei hak
kaks selles valdkonnas domineerima. Samas ei
tohiks me tagasi põrkuda profeministlikke tee
masid kui enda omi tõstatavate meeste tähtsu
sest - näiteks naistele suunatud vägivalla puhul
õn probleemi lahendamiseks vaja jõuda vägivallatsevate meesteni - ning seksismi tõttu õnnes
tub meestel paremini jõuda teiste meesteni.
Ühiskondliku aktiivsusega samaaegselt
peame me õppima oma käitumist hoolikalt
uurima ja vaidlustama. See ei tähenda süütundesse süüvimist ega nende nende profeministliku
kogukonna meestega ühinemist, kellele meeldib
olla rüütatud ebamugavustundesse. Lõppude
lõpuks õn süü sügavalt konservatiivne, araks
ja jõuetuks tegev tunne. Pigem tähendab see
mõistmist, et meie panus ühiskondlikku muu
tusse jääb piiratuks, kui me jätkame naistega
koos toimimist domineerimisest lähtudes; see
jääb piiratuks, kui me ei vaidlusta aktiivselt
homofoobiat ja seksismi oma sõprade, töö
kaaslaste ja iseendi hulgas. Muutus jääb piira
tuks, kui me ei hakka looma vahetuid tingimusi
ühiskonna elu teisendamiseks, eriti püüeldes
võrdsuse poole kodutöödes ja laste eest hoolit
semises.
Isikliku muutuse eest võitlemine õn võima
lik ainult siis, kui me suudame murda oma eral
datuse teistest meestest, mida tunnevad kõige
teravamalt heteromehed, aga kä gei-mehed.
Lõppude lõpuks õn mehena olemise tähenduse
vaidlustamata eeldused koos sügavalt sees istuva
ebakindlusega mehelikkuse kraadinõuetele vas

tamise suhtes praeguse patriarhaalse süsteemi
hädavajalikeks tugedeks ning ühtlasi peamiseks
põhjuseks, miks me üha loome ja taasloome
patriarhaadi poolt kujundatud isiksusi. Ühis
kondliku aktiivsuse meetod õn seega täielikult
kokkusobiv meeste loodavate tugirühmadega võibolla lausa nõuab neid. Sellised grupid või
maldavad meil näha meie individuaalset soo
lise kujunemise protsessi, seda, kuidas patriar
haalne süsteem õn meid kõiki vorminud. See
lubab meil uurida oma vasturääkivaid suhteid
meeste võimuga. See laseb meil üle saada hir
must, mis takistab enamikku mehi suud puh
taks rääkimast ja seksismile ning homofoobiale
väljakutset esitamast. See võib meile anda uue ja
erineva jõutunde.
Tehes seda kõike - tegutsedes avalikkuses,
vaidlustades seksismi ja homofoobiat, rassismi
ja fanatismi oma igapäevaelus - ei tohi me
eemalduda kaastunde poliitikast. See tähendab
mitte kunagi jääda pimedaks nüüdisaegse pat
riarhaadi negatiivse mõju suhtes meestele endile,
isegi kui meie raamistik käsitleb keskse problee
mina naiste rõhumist. Tuleb näha homofoobia
negatiivset mõju kõigile meestele. Tuleb vältida
süü ja süüdistamise keelt ning asendada see kee
lega, mis võtab vastutuse muutuse eest enda
peale.
Kaastunde poliitika õn võimalik ainult siis,
kui me alustame bioloogilise ja sotsiaalse soo
eristamisest. Kui patriarhaat ja tema sümptomid
oleksid bioloogiliseks käsuks, siis poleks meie
probleemid mitte ainult niisama hästi kui juhi
tamatud, vaid karistus, allasurumine, süüdista
mine ja süü näiksid paratamatute järeldustena.
Kuid alustades eeldusest, et need õn sotsiaalse
sooga seotud probleemid - ja sotsiaalne sugu
osundab siin kõnealustele võimusuhetele, mis
õn ühiskondlikult rajatud ja individuaalselt ellu
rakendatud - võime me üheaegselt olla nii krii
tilised meeste kollektiivse võimu ja konkreetsete
meeste käitumise ja suhtumiste suhtes kui suh
tuda meestesse positiivselt, väita, et feminism
võib meeste elu paremaks muuta, et olukord õn

mõlemale poolele kasulik, ainult et see nõuab
meestelt loobumist teatud eelistest, võimust ja
kontrollist.
Psühhodünaamilisel tasandil - valdkonnas,
kus me võime olla tunnistajaks sotsiaalsete liiku
miste ja individuaalse psüühika vastastikustele
mõjustustele - õn feminismi väljakutse mees
tele üks kõige enam hegemoonilist mehelikku
psüühikat paigast löövaid väljakutseid. See ei ole
lihtsalt psühholoogiline reaktsioon muutusele,
kuna just meeste võimu vaidlustamine ühiskon
nas ja meeste sotsiaalse võimu tegelik vähen
damine õn muutuse allikaks. See, mis oli kord
kindel suhe teiste üle oleva võimu, enesekont
rolli ja rea vajaduste ja tunnete allasurumise
vahel, õn nüüd rünnaku all. Mis kord tundus
püsiv, loomulik ja õige, õn nüüd paljastatud kui
teiste allutamise allikas ning kui meeste endi
valu, piina ja rahutuse peamine allikas.
Selle kõige järelduseks õn, et feministlikul
väljakutsel meeste võimule õn potensiaali vabas
tada mehi ja aidata rohkematel meestel avas
tada uusi mehelikkuse vorme, mis lammutaksid
soo sotsiaalsed piirid täielikult. Milliseid privi
leege ja võimu vorme me sellega kä ei kaotaks,
saavad need kuhjaga tasutud sellega, et lõpevad
valu, hirm, düsfunktsionaalne käitumine, teiste
meeste poolt kogetud vägivald, enesele suuna
tud vägivald, sooritamise ja õnnestumise lõputu
sundus ning oma mehelikkuse ideaalide järgi
elamise ilmne võimatus.
Meie teadlikkus meeste vasturääkivatest
võimukogemustest annab meile vahendi ühe
aegseks meeste võimu vaidlustamiseks ja meeste
valuga rääkimiseks. See õn aluseks kaastunde
poliitikale ja meeste toetuse võitmisele revolut
siooniks, mis vaidlustab kõige põhilisemad ja
pikaajalisemad inimtsivilisatsiooni struktuure.
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Märkused
1 Kuigi see võib naislugejale kummaline tunduda, osutan
ma tihti meestele mitmuse esimeses vormis - meie,
meid - tunnistades oma asendit analüüsi objekti sees.
2 Minu tänusõnad Harry Brodile, kes mitu aastat tagasi
hoiatas mind rääkimast meeste võimust ja meeste
valust kui ühe mündi erinevatest külgedest, see oligi
kommentaar, mis pani mind keskenduma nende kahe
vahelisele suhtele. Tänan veel Harryt ja Bob Connelli
nende kommentaaride eest artikli esialgsele versioo
nile. Eriti sooviksin avaldada oma tänulikkust Michael
Kimmelile, nii tema artikli kohta käivate märkuste eest
kui meie jätkuva vaimse partnerluse ja sõpruse eest.
3 Kuigi termini patriarhaat sobivuse suhtes õn lahkarva
musi, vt. näiteks Michele Barretti ja Mary Maclntoshi
kahtlusi raamatus Anti-Social Family (London: Verso,
1982) - järgin ma neid, kes kasutavad seda laia kirjel
dava terminina meeste poolt valitsetavate ühiskondlike
süsteemide kohta.
4 Isegi ilmselt muutumatu bioloogiline piir meeste ja
naiste vahel - muutumatu genitaalsete ja reproduk
tiivsete erinevuste mõttes - õn varieeruv, nagu näitab
suhteliselt märkimisväärne hulk mehi ja naisi niinime
tatud genitaalsete, hormonaalsete ja kromosomaalsete
kõrvalekalletega, mis hägustavad sugude terava eral
datuse - esitades viljatuid mehi või naisi, vastassoo tei
seste sootunnustega mehi või naisi, erinevate suguelun
dite kombinatsiooniga mehi või naisi. Sellegipoolest
õn bioloogilise soo mõiste kasulik kui kiirkiri, erista
maks bioloogilist sugu sotsiaalselt konstrueeritud soost.
Kättesaadavateks aruteludeks, eriti endokrinoloogiaalase soolise eristamise teemal vt. John Money ja Anke
A. Ehrhardt’i Man & Woman, Boy & Girl (Baltimore,
MD: Johns Hopkins University Press, 1972).
5 Bioloogilise ja sotsiaalse soo eristust eiravad ja
ähmastavad mitte ainult tagurlikud ideoloogid ja
sotsiobioloogid (nii liberaalsete kui konservatiivsete
veendumustega), kes tahavad tõestada, et praegused
elud, rollid ja sugudevahelised suhted õn ajatud, bio
loogiliselt antud. Vähemalt üks feministliku mõtte vool
- kriitikute poolt kultuuriliseks feminismiks või erine
vuse feminismiks kutsutud - ülistab vahelduval määral
eeldatavalt ajatuid ja loomulikke naiselikke omadusi.
Samamoodi võtavad mõned Jungi mõttest mõjutatud,
nagu Robert Bly ja mütopoeetilised mõtlejad, aluseks
mehelikkuse ja naiselikkuse olemuslikud jooned. Isegi
feministid, kes tunnustavad bioloogilise ja sotsiaalse
soo eristust, kasutavad tihti terminit gender, kui peavad
silmas mõistet sex - nagu väljendites “kaks sugu”
(two genders) ja “teine sugu” (the other gender), sellal
kui tegelikult eksisteerib sotsiaalsete sugude paljusus,
nagu vihjatakse naiselikkuste ja mehelikkuste mõiste

tes. Samamoodi viitavad paljud feministlikud naised
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'T"'V oliitilise liberalismi üheks keskseks filo|—" soofiliseks nurgakiviks õn universaalsete
.X. võrdsete õiguste idee. Sellest lähtub tingi
matu (unconditional) erapooletuse norm — sea
dused õn tehtud nö. universaalse inimese jaoks,
nad peavad olema kõigile võrdselt aktseptee
ritavad ja kohtlema kõiki võrdselt. See norm
toetub ontoloogilisele arusaamale isikust kui
vabast autonoomsest ühikust, kelle elu mõjuta
vad vaid ta enda valikud, neile asetatud seadus
likud piirangud ning epistemoloogiline eeldus,
et objektiivne vaatenurk “universaalse inimese”
seisukoha äratundmiseks õn olemas ja ratsio
naalsele mõttele saavutatav. Liberalismi univer
salistlik eetiline ideaal teostub teoorias kõige
paremini nn. neutraalses ehk erapooletus riigis.
Selline riik rakendab universaalseid õigusi, ase
tades kõik kodanikud samale stardijoonele ja
koheldes neid ühtemoodi. Seaduste ja ametnike
erapooletuse eeldamine õigustab demokraatliku
osaluse piiranguid - universaalsed õigused tee
nivad õiglust paremini kui huvigruppide parti
kulaarsed, “erapoolikud” nägemused.

Kelle poolt õn
universaalse
erapooletuse ideaal?
Feminismi dialoog
liberalismi ja
kommunikatsiooni
teooriaga poliitilises
filosoofias
livi Masso

Seda nägemust õn feministlike teooriate
poolt kritiseeritud kui privilegeeritud grupi,
see tähendab valge keskealise keskklassi kuu
luva haritud heteromehe subjektiivse nägemuse
meelevaldset universaliseerimist, mis teeb kõi
gist teistsugustest vaatenurkadest partikulaar
sed, erapoolikud ja normist kõrvalekalduvad.
Eirates sotsiaalse tegelikkuse mõjusid isiku kuju
nemisele ja valikuvabadusele taastoodab univer
saalne erapooletus kriitikute sõnul olemasole
vaid hierarhiaid ja selle kaudu kä ebaõiglust.
Alternatiivide otsinguil õn aga kä feministide
endi vahel suuri erinevusi. Need, kes järgivad
saksa ühiskonnateadlase Jürgen Habermasi poolt
välja töötatud diskursiivse demokraatia mudelit,
mis rõhutab ühiskondlike normide kujundami
sel liberalismist enam avatud dialoogi rolli, akt
septeerivad universalismi kui keskse väärtuse ja
otsivad eelkõige viise näilise universalismi asen
damiseks tegelikuga.1

Radikaalsemad, postmodernismist, radikaaldemokraatiast ja identiteedipoliitikast teoreetilisi
jõuvarusid hankivad feministid õn aga arvamu
sel, et idee universaalse erapooletu ratsionaalsuse
olemasolust õn igal juhul ekslik; et see õn juba ise
enesest maskuliinne ning paratamatult nii naiste,
vähemuste kui kä allasurutud klasside ja võõraste
kultuuride suhtes repressiivne.2
Erapooletus poliitilise normina satub kaht
luse alla siis, kui puhtalt objektiivne mõistus
epistemoloogilise võimalusena õn ümber lüka
tud. Kui ei ole enam iseenesestmõistetav, et
täiesti objektiivne lähenemine poliitilistele küsi
mustele õn võimalik, tekib küsimus, kellel õn
volitused määrata, missugune seisukoht õn era
pooletu või kelle huvides näiliselt erapooletud
normid tegelikult töötavad.
Suur osa (eelkõige USA) uuemast feminist
likust ühiskonnakriitikast rajaneb tõdemusel, et
universaalsed võrdsed õigused ei ole naistele
oodatud võrdsust ega õiglust toonud. See õn kä
üheks põhjuseks, miks radikaalsemad kriitikud
näevad õigusi kui repressiivset mehhanismi, mis
õigluse sildi all tegelikult kaitseb ebaõiglasi pri
vileege. Probleem ilmneb aga selles, et ehkki vii
datud kriitika ei ole alusetu, õn universaalsed
võrdsed õigused kä eduka feministliku poliitika
eelduseks. Et vältida totaalset väärtustühjust, kus
orjaja orjapidaja argumendid kaaluvad võrdselt,
vajab kä avatud osalusdemokraatia erinevate
argumentide kaalumiseks mingit normi. Käes
olev arutelu käsitlebki erapooletu universalismi
normi võimalikkust ja soovitavust feminismi
seisukohalt.

Rawlsi liberalism: erapooletus
kui “valge mehe” ennastõigustav mõtteeksperiment
Kaasaegse liberalistliku filosoofia kaanonis
toob universalismi ja erapooletuse idee selgei
malt välja John Rawlsi klassikaline algpositsiooni

(Original Position) visioon, mille ülesanne õn
liberaalse ühiskonna aluste moraalne legitimeerimine.3 Selles visioonis õigustatakse ühiskonna
juhtivaid seadusi ja norme fiktiivsete inimeste
fiktiivse kokkuleppe kaudu. Põhimõtted, mis see
fiktiivne lepe seab normide aluseks, töötatakse
välja kujuteldavas olukorras, kus lepingupartne
rid ei tea midagi omaenda isiklikest omadustest
ega ühiskondlikust positsioonist. Selle fiktiivse
teadmatuse abil tagatakse põhimõtete univer
saalsus. Teadmata, kelleks nad ise osutuvad, vali
vad osapooled põhimõtted, mis tagavad kõigile
võrdsed edenemise võimalused. Nendele põhi
mõtetele rajatakse ühiskonna baasstruktuur ja
poliitilise otsustamise protsessid, mis õn eeldata
vasti õiglased n.ö. universaalse kodaniku ja seega
kä iga reaalse ühiskonnaliikme seisukohast.
Rawlsi algpositsiooni idee õn universalistlik
mitte ainult selles mõttes, et selles väljatöötatud
põhimõtted ja neist lähtuvad normid kehtivad
võrdselt kõigi jaoks ja õn eeldatavasti õigusta
tud kõigi seisukohast, vaid kä selles mõttes, et
põhimõtteid välja töötades lähtutakse teatavast
esmaste hüvede (primary goods) paketist, mida
kõik eeldatavasti tahavad (nendeks õn mate
riaalne heaolu, turvalisus, prestiižne positsioon
jne.). Eelkõige seisneb algpositsiooni universa
listlikke aga selles, et lepinguprotsessi fiktiivne
osaline esindab nn. universaalse isiku puhast
erapooletut ratsionaalsust. See isik õn fiktiivne
kestahes, kes õn võimeline tegema ratsionaalseid
otsuseid. Eeldatakse, et erapooletus ja seega kä
õiglus garanteeritakse fiktiivsete osapoolte par
tikulaarsete isiklike omaduste ja huvide kõrval
damise teel.
Üheks feministliku kriitika keskseks ette
heiteks Rawlsi fiktiivsele lepingule õn see, et
lepinguosalist universaalset isikut kujutatakse
meessoost perekonnapeana. Rawlsi fiktiivses
lepingus eeldatakse, et lepingupartnerina seisab
ta enda ja oma perekonna heaolu eest. Rawlsi
õigluse mõiste ei hõlma peresiseseid suhteid.
Pereelu ei reguleeri lepinguteoorias mitte univer
saalse õigluse põhimõte, vaid “isiklikud” emot

sionaalsed suhted, mille ühest positiivsust eel
datakse ilma kriitikata. Seega jäetakse naised
kontrahti iseseisvate osapooltena lepingust välja
(Okin,1989, 89-101).
Viidatud kriitika õn asjakohane, ehkki Rawls
jätab selle oma teooria hilisemas versioonis
praktiliselt tähele panemata.4 Antud kontekstis
vaatlen aga universaalsuse ja erapooletuse idee
feministlikku kriitikat üldisemal tasandil. Krii
tikud osutavad õigusega, et tegelikus elus ja
poliitikas, mida iseloomustab inimeste arva
muste, omaduste ja olukordade paljusus, ei ole
puhas erapooletus võimalik. Eelnevaga nõustu
des tuleb möönda kä seda, et kõik vaatenurgad
õn mingil määral subjektiivsed. Seega tähendab
erapooletu ratsionaalsuse esindamise preten
sioon sisuliselt, et domineeriv grupp esitab
oma seisukohti kui neutraalseid. Nende näge
mustest erinevad arvamused tembeldatakse par
tikulaarseteks erihuvideks ning universaalsest
normist kõrvalekalduvateks. Nõnda saab neut
raalse, universaalse erapooletuse ideaal ideoloo
gilised mõõtmed, legitimeerides olemasolevaid
hierarhiaid ja marginaliseerides kriitikuid, kes
neid hierarhiad kahtluse alla seavad.
Poliitikas realiseerub liberalismi universaal
suse ideaal võrdsete õiguste kaudu. Kui õiguste
sisu õn välja töötatud eeldatavalt puhta era
pooletuse alusel, ei kuulu see konstitutsioo
nilises liberaalses esindusdemokraatias avali
kule arutlusele. Kuid võrdsete konstitutsiooni
liste õiguste võimetus tagada tegelikkuses õig
lust viitab universaalse erapooletuse kui filosoo
filise idee puudujääkidele.
Iris Marion Youngi sõnul ei suuda erapoole
tuse ideaal inimest alistavate võimusuhete eest
seepärast kaitsta, et neid suhteid pole sageli
võimalik seadusliku diskrimineerimisena defi
neerida ega kä võrdsete õiguste abil kaotada
(Young, 1990,96-121). Young ei toeta erapoole
tuse ideaali, sest ta leiab, et see õn idealistlik fikt
sioon: moraalset seisukohta õn võimatu min
gist sotsiaalsest positsioonist lähtumata võtta.
See aga välistab universaalsuse, sest teatud sot

siaalsest positsioonist lähtuv seisukoht ei saa
olla universaalne, kõigist teistest seisukohtadest
eraldi ja kõrgemal seisev ning neid kõiki võrdse
objektiivsusega mõistev. Universaalse erapoole
tuse idee peegeldab Youngi sõnul identsuseloogikat - Rawlsi mudelis õn kõik ratsionaalsed
seisukohad omavahel identsed, sest iga ratsio
naalne “kestahes” jõuab algpositsioonis sama
sugustele järeldustele ning asub toetama samu
põhimõtteid.
Viidatud identsuseloogika represseerib eri
nevusi, sest tegelikkuses õn erinevad partiku
laarsed nägemused paratamatult esindatud. Eri
nevate nägemuste kõrvalekaldumine “univer
saalsest” domineerivast seisukohast teeb erapoo
letusest ideoloogilise normi, sest kõrvalekalle
paistab “neutraalsest” vaatenurgast normatiivse
hälbena. Kui domineeriva vaatenurga partiku
laarsus peitub näiliselt universaalse seisukoha
taha, saavad ideoloogilise õigustuse hierarhi
lised otsustusstruktuurid, milles eeldatakse, et
erapooletu valitsejate klass esindab ükskõik
millist universaalset isikut. Esitades erinevust
normist kõrvalekaldena, välistab universaalse
mõistuse ideaal avalikkusest nende alistatute ja
marginaliseeritute nõudmised, kelle seisukohta
nn. erapooletut normi välja töötades ei küsita.

Habermasi kommunikat
siooniteooria - tegelik
progress või sama lugu
uues kuues?
Mitmed kriitikud ühinevad seisukohaga, et
universaalse mõistuse ideaal õn totaliseeriv ja
võimetu reaases elus esinevat ebaõiglust kõrval
dama niikaua, kui vähem privilegeeritud, allu
tatud grupid jäävad nii otsuste tegemise kui
kä üldkehtivate ideaalide kujundamise protses
sides alaesindatuteks. Eelöeldust lähtuvalt võib
järeldada, et tavakodanikke tihedamalt kaasa
vad osaleva demokraatia mallid sobivad univer

salistlikust liberalismist paremini faktilise inim
liku mitmekesisuse ja erinevate arusaamadega
õiglusest - seega kä feminismiga. Üheks selli
seks teooriaks, mis püüab liberalismi reaalsele
maailmale lähendada, jäädes siiski truuks libe
ralismi võrdsuse ja vabaduse ideaalidele, õn
Jürgen Habermasi kommunikatiivse eetika teoo
ria5 (theory of communicative ethics) ja selle
põhjal ameerika teoreetikute poolt arendatud
arutleva osalusdemokraatia teooria6 (theory of
deliberative democracy).
Arutleva osalusdemokraatia filosoofiliseks
aluseks võetud Habermasi kommunikatiivse
ehk diskursiivse eetika keskne idee seisneb selles,
et vaid neid norme võib pidada eetiliselt aktsep
teeritavateks ja moraalselt siduvateks, mida toe
tavad kõik, keda nende normide järgimise taga
järjed mõjutavad (Habermas, 1993). Poliitikasse
toob see idee põhimõtte, mille kohaselt kehti
vaks võib pidada vaid neid reegleid, mille loo
misel osalevad või vähemalt millega nõustu
miseks või mille ümberlükkamiseks õn reaalne
võimalus kõigil, keda need reeglid puudutavad
(Benhabib, 1996,67-71).
Epistemoloogiliselt põhineb Habermasi
kommunikatiivses mudelis välja töötatud prak
tilise mõistuse idee asjaolul, et erapooletut objek
tiivset ratsionaalsust ei ole olemas. Seda tead
vustades püüab Habermas vastata postmoder
nistide kriitikale liberalistide objektiivse mõis
tuse ideaali vastu. Habermasi järgi areneb ühis
kondlik mõistus intersubjektiivselt, reaalses elus
esinevate vaatenurkade ja seisukohtade vastasti
kuses suhtluses.
Seega õn arutlevas osalusdemokraatias polii
tilised protsessid nii osalejatele kui teemadele
piiramatult avatud. Lõhutakse traditsiooniline
liberalistlik jaotus isikliku ja avaliku sfääri vahel
ning poliitiliste ja mittepoliitiliste teemade vahel.
Neid jaotusi õn feministlikes teooriates kritisee
ritud seetõttu, et nende varjus depolitiseeritakse
“isikliku asjana” näiteks naiste peresisest alluta
mist. Osaluse rõhutamisega ning avatud agenda
põhimõtte aktsepteerimisega teeb arutlev osa

lusdemokraatia selge sammu jäigast ratsiona
listlikust liberalismist feminismile sümpaatsema
mõtteviisi suunas: igaühel õn õigus kaasa rääkida
selles, mis õn mõistlik ja ratsionaalne, mis õig
lane ja mis mitte. Erinevalt Rawlsi mallist, mille
järgi igasugune ühiskondlik diskussioon toimub
vaid nende põhimõtete raames, mille “universaalisikutest” koosnev fiktiivne meesteklubi õn
juba vaieldamatult paika pannud, võimaldab
arutleva demokraatia teooria avatuse põhimõte
mitte ainult jooksvate poliitiliste küsimuste kri
tiseerimist ja ümberhindamist, vaid kä arut
lustes esile tulevate poliitiliste põhimõtete ja
isegi teooria enda eetiliste aluste kritiseerimist
(Benhabib 1992,5-6; 45-46).
Samas aga, et vältida liberaalide poolt
otsedemokraatiale omistatud ohtu, vähemuse
õiguste ohustamist enamuse türannia poolt,
seab arutlev osalusdemokraatia enamuse otsus
tele diskursiivse eetika raamid: avatud keskus
telu suunavad sümmeetria ja vastastikuse lugu
pidamise normatiivsed põhimõtted. Need põhi
mõtted seatakse argumentide kehtivuse kritee
riumiks avalikus debatis ja nende lähtepunktiks
õn omakorda universaalse erapooletuse ideaal:
iga inimese võrdne õigus esitada oma nägemus
ja juhtida sellele avalikkuse tähelepanu.
Siinkohal tekib küsimus, kas kriitika, mis
osutab, et liberaalne erapooletus õn tegelikkuses
erinevusi marginaliseeriv, ei käi siiski kä arutleva
demokraatia teooria enda kohta. Viimane õn
küll liberalismist avatum - universaalseid norme
ei esitata enam mõtteeksperimendi kaudu uni
versaalset seisukohta taotlevate tarkade meeste
poolt, vaid erapooletust otsitakse olemasole
vaid erinevaid seisukohti vastastikku kaaludes,
kuid erinevate seisukohtade hindamise kritee
riumiks õn endiselt universaalse erapooletuse
idee. Kas Habermasi vaadetele tuginev arutlev
osalusdemokraatia suudab ühendada võrdsed
õigused erinevate positsioonide relevantsuse
arvestamisega või õn see lihtsalt viidatud eli
taarse liberalismi “erapooletu ratsionaalsuse”
idee uus formuleering?

Kas neutraalsus võib üldse olla
erapooletu?
Võiksime küsida, kas erapooletuse ideaal
kuulub väärtusena mingil kujul paratamatult
igasuguse egalitaarse demokraatia juurde või õn
see igal juhul ühtlustav, standardiseeriv ja eri
nevusi represseeriv ideaal, millest peab vaba
nema, et demokraatia oleks sisuliselt usutav? Sel
lele küsimusele annavad kä feministlikud poliitikateooriad erinevaid vastuseid. Radikaalsema
nägemuse pooldajad usuvad selle ideaali repressiivsusse, kuid liberaalfeministid ja Habermasi
diskursuseteooriat toetavad feministid poolda
vad erapooletuse ideed ja otsivad sellele tra
ditsioonilisest liberalismist vastuvõetavamaid
väljendusi. Probleem seisneb selles, kuidas suh
tutakse ühiskonnas olemas olevatesse võimu
mehhanismidesse, mille üheks väljenduseks õn
kä sooline hierarhia, ja kuidas suhtutakse või
malusse neid mehhanisme avaliku demokraat
liku diskussiooni teel murda.
Erapooletuse ideaali kriitilisemalt suhtujad
leiavad, et kui lähtekohaks õn ebasümmeetrilised võimusuhted, siis kõikide argumentide era
pooletu ja sümmeetriline vaagimine toetab sisu
liselt neid, kelle positsioon õn juba algselt parem
- muutes olemasolevad hierarhiad nähtama
tuks, soosib “neutraalsus” normina nende püsi
mist. Samas väärtustab aga kä see argument
implitsiitse eeldusena võrdsuse normi. Kriitika
seostub ennekõike sellega, et ebavõrdses ühis
konnas ei suuda erapooletus võrdsust edendada.
Kuid võrdsuse ideaal lähtub kä ise universaalsuse
normist - universaalse inimväärikuse tunnista
miseta, mis õn iseenesest universalistlik väärtus,
ei oleks kä võrdsuse nõudel eetilist alust.
Paradoks näib sündivat sellest, et aetakse segi
ühest küljest universaalne erapooletus teoree
tilise ideaalina (paljude feministlike kriitikute
arvates õn see paratamatult repressiivne), ja tei
sest küljest selle ideaali formuleerimine selliselt,
et teatud partikulaarne vaatenurk (liberaalses
filosoofias õn see, nagu märgitud, majandusli

kult privilegeeritud valge mehe oma), esitatakse
universaalse ja erapooletuna. Viimasel juhul õn
kriitika õigustatud, kuid igasuguse universalist
liku normi eitamine õõnestab kä radikaalide ja
osalusdemokraatide endi seisukohti. Ilma uni
versaalse võrdse inimväärsuse ideaalita ei ole
kaalu ei feministlikel ega kä radikaaldemokraatlikel argumentidel. Konflikt õn niisiis selles,
kuidas universalismi tõlgendatakse ja missuguste
vahenditega seda püütakse edendada.
Sellest hoolimata tuleks arvestada, et kui uni
versaalsed ja erapooletud vastastikuse sümmeet
ria kriteeriumid seada demokraatiat juhtivaks
normatiivseks ideaaliks, siis maailmas, mida
faktiliselt iseloomustavad ebaõiglased sotsiaal
sed suhted, ebavõrdsus, allutamine ja tugevama
ülemvõim, võib nende ideaalide rakendamisest
vähemprivilegeeritutele olla tõepoolest sama
vähe kasu kui liberaalsetest võrdsetest õigustest,
mille nautimiseks kõigil ei ole samasuguseid või
malusi. Kuid teisalt viiks täielik loobumine nen
dest ideaalidest meid tagasi enamuse türannia
ohu juurde, mis ei ole kä feministlikust seisu
kohast tühine.

Habermasi diskursuseteooria
ja feminism: konflikt ja
dialoog
Habermasi diskursuseteooria sisaldab mit
meid elemente, mis konventsionaalse libera
lismiga võrreldes toovad feministlikele teooria
tele selgelt rohkem kasu. Selle teooria progressiivsus seisneb intersubjektiivse praktilise mõis
tuse toomises abstraktselt hüpoteetilise “objek
tiivse mõistuse” asemele, arusaamises poliitikast
kui kommunikatsiooniprotsessist (vastukaaluks
“tarkade meeste” mõtteprotsessi tulemuse raken
damisele “erapooletute” ametnike poolt) ning
diskursiivses skepsises, mis tänu dialoogi dialek
tilisele olemusele lubab kõik senised tõed kaht
luse alla seada. Teooria kriitilist potentsiaali võib

kasutada konventsionaalsete väärtuste ja tavade
kahtluse alla seadmisel: see osutab, et ükski tõde
ei ole lõplik, alati võib esile tulla uus nägemus,
mis varem omaks võetud arusaamad uude val
gusse asetab.
Erinevalt traditsioonilisest liberalismist, mis
vaatleb isikut kui kontekstist täiesti sõltumatut
vaba subjekti, tunnistab Habermas sotsialiseerimisprotsessi tähtsust isiku väljakujunemisele
ning seeläbi kä ühiskondliku ja isikliku auto
noomia vastastikust sõltuvust. Liberalism jätab
kõik “isiklikus” valdkonnas toimuva privaat
sesse, mittepoliitilisse sfääri, mida saab teooriast
lähtuvalt hinnata vaid moraalsete, mitte poliiti
liste kriteeriumite alusel. Poliitikas aga toimivad
vabad subjektid, kes erinevad üksnes oma erine
vate poliitiliste vaadete poolest. Habermasi diskursuseteooria osutab, et isiklikus sfääris - nii
kasvatuses kui pereelus - toimuv mõjutab kä
seda, kuidas inimene esineb avalikus sfääris ja
kas ta õn suuteline seal võrdsena võrdsete seas
tegutsema.
Kuid hoolimata sotsialiseerimise tähtsuse
importimisest avalikku sfääri, takerdub kä
Habermas abstraktsesse idealismi, kujutades
oma arutleva demokraatia mudelis avaliku aru
telu sfääri ideaalse kõnesituatsioonina - avaliku
arutelusfäärina, mis õn vaba võimusuhetest,
allutamisest ja isiklikest huvidest (Pulkkinen,
2000,56-57). Sellises sfääris pääsevad kõik argu
mendid võrdselt esile ja erapooletu sümmeetriakriteerium selekteerib, kellel õn õigus. Prob
leem õn aga selles, et tegelik ühiskond ja seega
tegelik poliitilise keskustelu sfäär ei ole kunagi
selline. Seega ei ole Habermasi ideaalne arutelusfäär praktikas sugugi vähem abstraktne
ja utoopiline kui Rawlsi fiktiivne algpositsioon
(Chambers, 1996, 63-72). Kui võtame arvesse
tegelikud erinevused ja tegeliku võimu ja posit
sioonide ebavõrdsuse, võib oletus, et avalik kes
kustelu toimub võimuvabas tsoonis erapoole
tute, objektiivselt ühise hüve nimel motiveeri
tud kodanike vahel, toetada ja taastoota hoia
kuid ja argumente, mis neutraliseerivad ja nor-

maliseerivad olemasolevaid allutamissuhteid ja
aitavad nii omalt poolt kaasa status quo püsimi
sele ja erinevuste jätkuvale marginaliseerimisele.
Heast kavatsusest hoolimata taastoodab liigne
idealism siingi hierarhiaid toetavaid norme.
Mitmed feministlikud kriitikud leiavad kä,
et Habermasi sotsialiseerimisprotsessi ühis
kondliku tähtsuse tunnistamine õn ebapiisav
(Meehan, 2000,41-45; Allen, 2000,53-59). Ehkki
Habermas mõistab sotsialiseerimise tähtsust ini
mese kui kodaniku ja õigustekandja kujunemi
sel, piirdub ta keelelise sotsialiseerimise analüü
siga, jättes kõrvale keelevälise, füüsilise ja emot
sionaalse sotsialiseerimise, mis kriitikute arvates
õn isiku identiteedi ja inimeste vaheliste võimu
suhete, sealhulgas kä ühiskondlike soorollide ja
stereotüüpide kujunemisel vähemalt sama olu
line.
Emotsionaalse kasvatuse sissetoomine poliitikadebatti võib osutuda problemaatiliseks, sest
selle muutmine poliitilisel teel õn keeruline kui
mitte võimatu. (Ehkki näiteks sooliselt võrdse
maid kasvatajarolle soosiv seadustik mõjub kas
vatuse käigus soorollide ja soostereotüüpide
kujunemisele positiivselt). Ometi peab poliiti
lisest erapooletusest rääkides võtma tõsiselt kä
Johanna Meehani argumenti, et ühtesid - reeg
lina naisi - kasvatatakse allujateks, teisi - reeglina
mehi - domineerijateks, allutajateks (Meehan,
2000,40-44). Kui domineerimine, nagu Meehan
osutab, pole lihtsalt käitumismall, vaid juba
varases kasvueas sügavale sisendatud iseloomu
joon, toetab sümmeetriline erapooletus poliiti
lise diskussiooni normina tõenäoliselt olemas
olevat ebaõiglust; lisaks välisele võimupositsioo
nile, mis õn vähemalt teoreetiliselt neutraliseeritav, erinevad inimesed kä oma tahtmise ja
võime poolest teisi kuulata ning üksteise seisu
kohti mõista ja arvesse võtta.
Kui tunnistame, et ideaalne arutelusituatsioon ei ole reaalsem kui algpositsioon, ning et
ükski reaalne poliitiline debatt ei alga abstrakt
selt, võrdselt stardipositsioonilt; et avalikku sfääri

iseloomustab lähtekohana alati ebavõrdsus ja
ebasümmeetria ning et sinna kuuluvaid inimesi
lahutavad mitte ainult kultuurilised ja varan
duslikud erinevused, vaid kä erinevused sissekasvatatud võimes ja tahtmises teisi kuulata,
tuleb tõdeda kä seda, et vähem privilegeeritud
häälte võrdne kaasamine avalikku arutellu eel
daks rangest erapooletuse nõudest loobumist,
nagu kä lahti ütlemist neutraalse ratsionaalsuse
ideaalist ja eeldusest, et kodanikud jätavad ava
likku poliitilisse sfääri sisenedes oma isiklikud
partikulaarsed omadused ja huvid seljataha.
Kä feministlikud teoreetikud suhtuvad sot
siaalsete erinevuste arvesse võtmisse poliitilises
debatis erinevalt. Vastates eelnevatele argumen
tidele, leiab Simone Chambers (Chambers, 2000,
79-80), et sooliselt hierarhilise sotsialiseerimise
probleem tuleb lahendada mitte poliitiliste, vaid
kultuuriliste muutuste kaudu.
Ent kui poliitilise neutraalsuse ideaal võimu
tasandil taastoodab kultuuriliselt kujunenud
grupihierarhiaid, ei saa poliitilist tasandit kul
tuurilisest lahutada. Kultuuri muutmine tule
vikus ei too õiglust tänasesse poliitikasse, kus
ebavõrdsus õn fakt. Katse sooliste arusaamade
kujundamist “kultuuriprobleemina” poliitikast
eraldada meenutab pigem tuttavaid antifeministlikke argumente, et soolise võrdsusega õn
aeg tegelda alles siis, kui hoiakud õn selleks laie
malt küpsenud ning kui “tähtsamad” problee
mid õn lahendatud. Reaalselt õn aga naiste ja
teiste alaesindatud rühmade positsioon nii era
eluliselt kui kä ühiskondlikult ebavõrdne. Eba
võrdsusest tingitud piiratud võimalused vormi
liselt võrdseid õigusi sisuliselt kasutada õn kesk
seks poliitiliseks probleemiks, mis tuleks demo
kraatlikke otsustusprotsesse ja poliitilisi põhi
mõtteid välja töötades alati arvesse võtta.7
Kriitikast hoolimata ei tohiks feministlike
teooriate seisukohalt alahinnata Habermasi diskursuseteooria demokratiseerivat potentsiaali,
võrreldes üheselt õigustekeskse liberalismiga.
Nii Seyla Benhabib kui kä Simone Chambers
rajavad oma feministlikud demokraatiamallid

Habermasi teooriale, arendades seda erinevaid
vaatepunkte kaasavas suunas edasi. Kä radikaal
semate feministlike ühiskonnateoreetikute hulka
kuuluv Young, ehkki ta õn võimuvaba tsiviil
ühiskonna idee suhtes väga kriitiline ja hülgab
erapooletuse ideaali kui paratamatult repres
seeriva, lähtub oma osalusdemokraatia visiooni
loomisel Habermasi kommunikatiivsest eetikast
(Young, 1990,96-121).
Seega ei ole kahtlust, et Habermasi diskursuseteooria arusaam praktilise mõistuse arene
mise intersubjektiivsusest toetab erinevate seisu
kohtade ja vaatenurkade kaasamist paremini kui
liberalismi elitaarne ja abstraktne pretensioon
puhtale objektiivsusele filosoofi mõtteeksperimendi kaudu.
Ent kui “tõde tundva” filosoofi ettekirju
tuste asemel seab arutelule raamid universaalne
sümmeetrilise respekti nõue, jäävad alles femi
nistide tõstatatud küsimused. Kas diskursuseteooria poliitikasse rakendatuna kaotab tänu
sellele nõudele oma erinevusi kaasava jõu? Kas
universalism hävitab teooria paljulubava kriiti
lise potentsiaali? Ja kui nii, siis kuidas vabaneda
universalistlike hinnangukriteeriumite piirava
test raamidest langemata relativismi, mis oma
korda võrdsustab allutatute nõuded kuitahes
räigete allutajate soovidega ning toetab nii taas
tugevama õigust? Teisisõnu, kui tahame, et naiste
kui nõrgemal positsioonil oleva grupi hääl kos
taks poliitikas enam, kas võime lubada endale
täielikku loobumist võrdsustavatest universaal
setest normatiivsetest kriteeriumitest?
Feministlikust seisukohast õn Habermasi
diskursuseteooriat ehk kõige olulisemalt täien
danud Benhabib. Tema poolt loodud arutleva
osalusdemokraatia mudel laiendab Habermasiga
võrreldes veelgi radikaalsemalt poliitilise agenda
piire ning kaotab range piiri (poliitilist) õiglust ja
(isiklikku) moraali puudutavate teemade vahel,
millest Habermas klassikaliste liberaalide ees
kujul veel kinni hoiab. Habermasi üldistatud teise
kui idealiseeritud diskussioonipartneri asemel
pakub Benhabib välja konkreetse teise avalikku

debatti toomise: keegi peale konkreetse inimese
enda ei ole pädev esindama tema partikulaarset
vaatenurka (Benhabib, 1992,148-177).
Ent argumentidele hinnangukriteeriumeid
otsides toetub kä Benhabibi radikaalselt kõiki
vaatenurki kaasav avatud poliitika erapooletu
tele ja universaalsetele väärtustele - võrdsele
austusele kõikide vastu, sümmeetriale, vastas
tikusele arvestamisele. Samas jäävad aga viida
tud kriteeriumid postmodernistlike feministlike
kriitikute jaoks (Pulkkinen, 2000, 55-58; Allen,
2000, 53-59) paratamatult totaliseerivateks ja
represseerivateks, olenemata kontekstist, kus
neid rakendatakse.

Feministlikust seisukohast
universalismi
poolt ja vastu
Näib, et igasuguseid universaalseid ja era
pooletuid norme paratamatult represseerivaks ja
totaliseerivaks pidava postmodernistliku femi
nismi probleemiks õn suutmatus vahet teha
kahel erineval universalismi tasandil - reeglite
loomise ja nende rakendamise tasandil. Young
kirjeldab esimest tasandit kui universalistlikku
nägemust üldkehtivast vaatenurgast, mis kõrval
dab partikulaarsused; ja teist tasandit kui
moraalse pühendumise (mõral commitment)
universaalsust (Young, 1990, 105). Esimese
tasandi universalism õn repressiivne, kuna varjab
olemasolevat ebasümmeetriat võimusuhetes ja
kommunikatsiooniviisides - ühtesid kommunikatsioonivorme peetakse ratsionaalsemateks,
mõistlikumateks, auväärsemateks ja veenvama
teks kui teisi. Universalismi hülgamine sellises
mõttes, s.t. universaalse ratsionaalse vaatenurga
olemasolu ideest loobumine, avab avaliku keskustelusfääri tegelike erinevuste ja erinevate eba
õigluse kogemuste esiletoomiseks.
Kuid teise tasandi universalism - universa
lism kui kehtivate normide universaalne raken

damine võõrandamatute võrdsete õiguste näol
ei ole repressiivne ja see tuleks kä feministlikust
seisukohast igal juhul aktsepteerida. Universa
lismi tunnistamine viimases mõttes hoiab ära
poliitilise ahistamise võimaluse, millele femi
nistid ei ole vähem altid kui ükski teine
marginaliseeritud rühm. Universalismi kui kõigi
partikulaarsete nägemuste kaasamist ja kuula
mist peaksid feministidki tervitama kui prog
ressiivset demokraatlikku väärtust.
Veelgi enam, universalism kõikide partiku
laarsete seisukohtade võrdse kaasamisena, nii et
ühtegi ei peeta teistest partikulaarsemaks, töötab
tegelikult universalismi kui universaalse ainuõige
“erapooletu” ratsionaalsuse pretensiooni vastu.
Teisalt kui aktsepteeritakse kõikide vaatenurkade
universaalne kaasamine ja hüljatakse pretensioo
nid ühele universaalsele vaatenurgale, säilib veel
kolmas erapooletuse dimensioon: kriteeriumite
otsimine erinevaid argumente kaaludes.
Enamik feministe nõustuks sellega, et kuigi
kellegi seisukoht ei ole iseenesest universaalsem
kui teiste oma, võivad erinevad seisukohad
olla õiglasemad või ebaõiglasemad. Tähendab,
vajalik õn mingi absoluutse enamuse häälest
kõrgem hindamisalus. Arutleva demokraatia
teooria pakub selleks sümmeetriat ja univer
saalset vastastikust respekti. Kas need kriteeriu
mid tagavad õiglasema argumendi pealejäämise
ja annavad otsustajatele võimaluse kuulata kõiki
seisukohti, aga arvestada kä lähtekohtade eba
võrdsusega?
Näib, et Young vastaks ei, Benhabib aga jah.
Sümmeetria kriteeriumi rakendamist rasken
dab küsimus, kuidas lähtekohtade reaalne eba
võrdsus arvesse võtta. Kui seada sümmeetrili
selt vastamisi olemasolevad seisukohad, võidab
see, kel õn jultumust nõuda rohkem, ehk siis
see, kes õn sotsialiseeritud domineerima.8 Kui
aga argumentide kaalumisel võtta eelnev ebasümmeetria arvesse, peab sümmeetria saavu
tamiseks kasutama hüpoteetilist “neutraalset”
keskpunkti, sellega aga sekkub diskussiooni taas

fiktiivne abstraktne vaatenurk ja ühtlasi küsi
mus, kes õn piisavalt “objektiivne”, et seda
õigesti määratleda.
Erapooletu kesktee leidmise võimatus
osutab, et Habermasi ja Benhabibi arutleva
demokraatia mudel, milles kõik poliitilised küsi
mused, sealhulgas mudeli enda alused, õn avatud
kriitiliseks ümberhindamiseks avaliku diskus
siooni teel ning mis eeldab, et sümmeetria ja vas
tastikuse lugupidamise eetilised raamid garan
teerivad, et avatus ei ohusta osalejate universaal
seid õigusi, õn siiski idealistlik ja utoopiline. Selle
mudeli praktiseeritavus jääb sõltuvaks koda
nike heast tahtest, sest vaid heale tahtele lootes
võib oletada, et osapooled kuulavad ja austavad
üksteist erapooletuse kriteeriumitest lähtudes.
Niipea kui keegi osapooltest teisi allutada püüab,
töötab erapooletus ülejäänute kahjuks.
Kui feministlikel kriitikutel, kes peavad
erapooletuse normi rakendamist ratsionaalsuse
kriteeriumina osapoolte ebavõrdsete lähtekoh
tade tõttu problemaatiliseks, õn õigus, oman
dab arutleva demokraatiateooria utoopiline
iseloom varjatud ideoloogilise mõõtme, nii
nagu Rawlsi liberalismgi. Kuna tegelikkuses õn
teatud gruppidel ja inimestel poliitilisse sfääri
kergem pääseda kui teistel (näiteks pääseda ava
likku meediaruumi, määrata ja piirata poliiti
lise agenda sisu, mõjutada valimisi ja otsuseid
jne.), võib vastastikuse austuse ja erapooletu
sümmeetria rakendamine demokraatia nimel
osutuda reaalsuses tõepoolest repressiivseks. Teh
niliselt võiks arutlev osalusdemokraatia muuta
avalikku sfääri ja otsustamisprotsesse nii, et kõi
kide ligipääs neisse mitte ainult teoreetiliselt,
vaid kä faktiliselt tõepoolest paraneks. See eel
daks aga väliseid, vägivaldseid süsteemimuutusi, mis õn iseenesest vastuolus ratsionaalse
sümmeetria lähtekohaga. Süsteemisisest, suju
vat arengut laiema demokraatia poole takistab
süsteemi inertsus, mida toetavad varases lapse
eas sisendatud sotsiaalsed rollid.
Arvestades reaalsete võimumehhanismide

olemasoluga ja võimuvaakumi või algpositsiooni praktilise võimatusega paistab Youngi
osalusdemokraatlik lähenemine, ehkki see pole
sugugi vähem radikaalne, realistlikumana kui
Habermasi järgijate arutleva osalusdemokraa
tia teooria. Vastupidiselt liberalismi neutraalse
poliitika põhimõtetele leiab Young, et avalikust
poliitilise diskussiooni sfäärist ei peaks erine
vaid isiklikke huvisid mitte eemaldama, vaid
pigem tuleb need just avalikult poliitikasse tuua
(Young, 1990, 91-95; 116-121). Erinevalt laie
malt aktsepteeritud poliitilisest ideaalist, mis
eraldab õigluse kui erapooletu “ühise hüve” par
tikulaarsetest huvidest, väidab Young, et kui
tegu õn allutatud grupi huvide esile toomisega,
mis kipuvad muidu “erapooletu õigluse” ideaali
varjus märkamatuks jääma, võib huvide kaits
mine olla samaaegselt õigluse kaitsmine.9 Just
sellepärast ei tohiks Youngi sõnul poliitilisest
debatist välja jätta ei “erihuvisid” ega “partiku
laarseid” peavoolust erinevaid nägemusi. Youngi
ausalt vastuolusid esile toovas radikaalses poliiti
lises debatis seatakse avalikult vastamisi erinevad
erapoolikud huvid. Raskesti usutava liberaalse
või kä diskursusedemokraatliku näiliselt era
pooletu tsiviilsfääri asemel esitab Young demo
kraatliku sfääri, kus gruppide huvid võib esitada
võrdsetel alustel õiglusnõudmistena, mitte argu
mentidena, mis apelleerivad “universaalselt rat
sionaalsete ühishuvide” edendamisele, sest vii
mased esindavad tegelikkuses pahatihti domi
neeriva partikulaarse rühma huvisid.
Et anda sellisel foorumil marginaliseeritutele
võrdne võimalus kuuldavaks saada, toetab Young
näilise, ideoloogilise erapooletuse asemel posi
tiivset grupiesindust kvootide või proportsio
naalse esinduse kaudu ja gruppide vetoõigust,
mis kaitseb allutatud gruppe, mitte aga pri
vilegeeritud vähemusi, enamuse türannia eest.
Samal ajal toetab Young universaalseid konsti
tutsioonilisi õigusi, mis ei ole tema jaoks sugugi
osalusdemokraatiaga vastuolus, vaid õn viimase
eelduseks.

Agonistlik osalusdemokraatia
- mitte liberalismi
kõrvaleheitja, vaid selle
edasiarendaja10
Tundub, et reaalse ebavõrdsuse tingimustes
õn Youngi osalusdemokraatia teooria feminist
likust seisukohast vastuvõetavam kui abstrakt
selt “objektiivsetele” põhimõtetele toetuv libera
lism või Habermasi diskursuseteoorial põhinev
arutleva demokraatia teooria, mis kaldub kas
utoopiasse või omandab samuti ideoloogilised
mõõtmed. Viimase hülgamine ebarealistlikuna
ei tähenda aga, et samas peaks hülgama kä
intersubjektiivse, kommunikatiivse otsustamise
idee ja avatuse põhimõtte - mõlemad aitavad
naiste ja teiste vähem esindatud rühmade seisu
kohti senisest enam kuuldavale tuua. Kodanikke
kaasav avalik debatt tuleb raamida põhiseadus
likult tagatud õigustega, mitte idealistlike ole
tustega altruistlike osaliste vastastikusest austu
sest ja ühisest hüvest motiveeritud võimuvabast
aruteluruumist.
Selles suhtes erineb Youngi nägemus radi
kaalsemast postmodernistlikust feminismist, mis
hülgab õigused kui igal juhul vaid domineeriva
rühma privileegide säilitamiseks välja mõeldud
normi. Viimati nimetatud nägemuse probleem
õn selles, et õiguse mõistet kritiseerides eelda
takse implitsiitselt siiski õiguste olemasolu ükski õiguste mõiste radikaalsetest kriitikutest
ei oleks ilmselt nõus sellega, et ta näiteks käigu
pealt arreteeritakse. Nii õn õiguste kriitika sellise
ühiskonna luksus, kus elementaarsed õigused
õn garanteeritud, nii et nende peale ei mõelda.
Radikaalse universaalsete õiguste kriitika
teine probleem seisneb selles, et see takistab
“teistest kultuuridest” naiste õiguste eest seis
mist. Universalismi nähakse ainult kui lääne
(valge mehe) kultuuri partikulaarset ja potent
siaalselt kõiki teistsuguseid allutavat väärtust. Ei
tajuta ülalkirjeldatud universalismi kahe tasandi
vahelist erinevust. Idee, et kä võõrastes kultuu

rides kuulub naistele ja tüdrukutele õigus oma
nägemusele, lähtub mitte Rawlsiliku valge mehe
“universaalse mõistuse” seisukohast, vaid õiguste
universaalse rakendamise ideest, mis omistab
“õiguse omada õigusi” (Arendt, 1973, 298) kõi
gile, sõltumata ümbritsevatest kultuurilistest
hierarhiatest. Võideldes lääne valge mehe kultuurihegemoonia vastu, jätavad õiguste kriiti
kud märkamata, et kä teiste kultuuride sees
ilmnevad hierarhiad ja allutamissuhted, millele
allutatutel õn õigus vastu seista, nagu seda õn
teinud feministid läänes.11
Vaidlus universaalsete õiguste mõiste vajalik
kuse ja õigustatuse üle näitab kätte postmoder
nistliku dekonstruktsiooni piirid, mida kä post
modernismist inspireeritud feministlikud teoo
riad peaks tunnistama. Õiguste, inimlikkuse ja
eriti inimliku kannatuse mõisteid dekonstruee
rida õn ohtlik; mitte sellepärast, et see poleks
teoreetiliselt võimalik, vaid sellepärast, et inim
õigusi ja inimlikkust õn võimalik hävitada mitte
ainult mõistete, vaid kä tegelikkuse tasandil. Seda
asjaolu tõdes juutide Teise maailmasõja aegse
kogemuse põhjal Hannah Arendt, kes vastavast
tõdemusest lähtudes lõi mõiste “õigus omada
õigusi”, mis sisuliselt tähendab õigust kuuluda
mingisse poliitilisse kogukonda ja saada sellelt
kaitset.12 See mõiste rõhutas ammu enne post
modernistliku feminismi ja dekonstruktsionismi
tekkimist õiguste poliitilisust, näidates, et uni
versaalsed õigused õn mõistena tühi fraas, kui
nad ei leia rakendust konkreetses poliitilises
kontekstis. Nõnda ühineb Arendti idees kriitika
õiguste mõiste abstraktsuse aadressil tugeva nor
matiivse kaitsega poliitiliselt loodud ja kaitstud
õigustele. Selle eelõiguse13 tähtsust feminismile
ja naistele õn maailmas, kus paljudel naistel
puuduvad kä kõige elementaarsemad õigused,
raske üle hinnata. Seega, ehkki feministlikel
liberalismi kriitikutel õn õigus selles, et libera
lismi poolt pakutud võrdsed õigused, mis õn
välja töötatud abstraktse, erapooletu universa
lismi põhimõttel, ei suuda naistevastast poliiti
list, majanduslikku ega kultuurilist diskriminee

rimist ega naiste allutamist lõpetada, ei tohiks
õiguste mõistet näha kä ebaõigluse põhjusta
jana. Kui poliitika identiteetide loomise tasandil
jäetakse unarusse, ei piisa võrdsuse saavutami
seks üksnes võrdsetest õigustest. Universaalsed
õigused õn niisiis soolise võrdsuse saavutamise
paratamatu eeltingimus, aga mitte selle piisav
tagatis.
Rawlsilik liberalism õn feminismi liitlane
näiteks ülima konservatismi, fašismi ja usu
fundamentalismi vastu võitlemisel, aga see jätab
tähelepanuta nii majandusliku ebavõrdsuse, mis
tabab naisi meestest enam, kui kä strukturaalsed
ja kultuurilised allutamismehhanismid, mida ei
kõrvalda ei võrdsed vormilised õigused ega kä
tavapärane esindusdemokraatia. Habermaslik
arutleva osalusdemokraatia teooria edendab
feministlike seisukohtade ja naiste huvide esile
tulekut, laiendades poliitilise dialoogi mõistet
ja rõhutades isikliku ja avaliku sfääri vastasti
kuse sõltuvuse tähtsust, kuid õõnestab samas
dialoogi kriitilist potentsiaali, sest asetab sellele
ratsionaalse erapooletuse raamid.
Tundub, et feministlike teooriate hulgast
viljakaimaks lähenemiseks õn selline, mis ei
hülga kumbagi teooriat täielikult, vaid pigem
täiendab mõlemaid, rõhutades eelkõige võitlusliku momendi vajalikkust, et marginaliseeritute
hääled avalikus sfääris kuuldavale tuleks. Suhtu
des skeptiliselt mistahes seisukohta, mis väidab
end väljendavat universaalseid väärtusi erapoo
letult, võib feminism samal ajal toetuda arusaa
male universaalsest inimväärikusest ja õigustest,
mis lähtub sellest, et kõik inimesed õn ühte
moodi inimesed ja seega õn kõigil ühesugune
õigus teise inimese allutavast ülemvõimust vaba
olla.

Kokkuvõte
Feministlik liberalismi vastane argument,
mille järgi näiliselt objektiivne erapooletus
marginaliseerib erinevused ja seega vaigistab

marginaliseeritud ning kaitseb status quot, käib
kä progressiivsema arutleva osalusdemokraatia
teooria kohta - viimane taastoodab tahtmatult
liberalistlikke üldistusi ja abstraktsioone, mis
potentsiaalselt allutavad nägemusi, mis erinevad
“valge keskklassi mehe” universaalsest ideaalist.
Kuigi Habermasi arutleva osalusdemokraatia
mudel, milles ühiskonna aluseid luuakse jätku
valt avaliku arutelu teel, tooks poliitikasse krii
tilist potentsiaali ja võimaluse erinevusi kom
munikatiivse dialoogi teel arvestada, ohustavad
sedasama potentsiaali erapooletusel põhinevad
hinnangukriteeriumid ja utoopiline kodaniku ideaal. Võimalik, et Youngi osalusdemokraatia
mudel, milles kodanike põhiõigused õn kons
titutsiooniliselt kinnitatud, kuid kus nn. parti
kulaarsed erihuvid saavad kasvõi “erapoolikute”
võtete abil rohkem kõlapinda nii arutelus kui
kä otsustamisel, õn realistlikum ja samas eri
nevaid nägemusi tõhusamalt kaasav. Koos uni
versaalsete õigustega, mis õn õigluse saavu
tamise vajalikuks, kuid mitte piisavaks eeldu
seks, õn agonistlik osalusdemokraatia ehk sood
saim poliitiline keskkond feministliku soolise
võrdsuse ideaali edendamiseks.
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rtodokssete angloameerika teadmis1 teooriate episteemiline subjekt õn
hämar kuju. Küsimus, kes ta (he) õn,
pole oluline, veelgi enam - küsida, kus ja
kuidas ta paikneb, või väita, et tema tunne
tuslikku tegevust ajendavad tunded ja motiivid
õn epistemoloogiliselt tähenduslikud, tähendab
lihtsalt epistemoloogia põhilistest ülesannetest
kõrvale kaldumist.1 Ta õn, ja epistemoloogilistel
põhjustel peakski olema, lahutatud situatsioonilistest iseärasustest ning tundepuhangutest tin
gitud kõrvalekalletest, inimsuhetest, isiklikust,
sotsiaalsest ja kultuuriajaloost. Täpsemalt, lähtu
des minu siinsetest eesmärkidest, jäik objek
tiivsuse nõue, mis õn traditsiooniliselt õigusega
teadmiseks nimetatu sine qua non tingimus,
tagab, et esiteks, subjekt võib jätta, ja tegelikult
jätabki, kognitsioonist välja kujutlused ja tõlgen
duse, et pääseda vältimatult subjektiivsest ohust,
mida need kujutavad protsessile, mis peab sub
jektiivsuse ületama, et jõuda teadmiseni; ning,
teiseks, subjekti tajuandmetele tuginev teadmine
peab olema universaalselt korratav, ilma muu
tuste ja häireteta, iga teise tunnetava subjekti
(knower) poolt võrreldavates tingimustes.
Niisugune tunnetav subjekt sõnastab oma
(kontrollitud) vaatlustest tulenevad teadmisväiteid
formaalsetes
monoloogilistes
prepositsioonides, mis õn avalikult proovile
pandavad kõikidele võrdselt kättesaadava tõen
dusmaterjali taustal. Klassikaliste empiristide
jaoks koosnevad sellised vaatlusest tulenevad
andmed ehitusplokkidest, millest moodustub
teadmine: need on“lihtväited” (“sžrap/es”), mida
tavaliselt põhjustavad keskmise suurusega mate
riaalsed objektid nagu mündid, ümbrikud või
värvilaigud ja mis loovad aluse keerukamatele
teadmisväidetele. Kui vaatlused liiguvad laboratooriumitingimustesse, kaasneb nendega eeldus,
mille kohaselt tagab parima võimaliku stan
dardeid seadva objektiivse teadmise infotöötlus,
mille sisend õn fikseeritud ja väljund statistiliselt
muutuv. Selle mudeli kohaselt ei saa tunnetav
subjekt teada midagi piisavalt hästi, et sellega või
I

selle suhtes midagi ära teha; kä ei selgita taolis
tele teadmisväidetele omistatud eeskuju-staatus
seda, millist rolli sellised empiiriliselt oman
datud teadmised mängivad tunnetava subjekti
elus. Teisi inimesi saab harva pidada osaks sel
lest, mida ta teab, välja arvatud äratundmises,
et see õn inimene, see aga robot, või laboratoor
setes uuringutes, mis vaatlevad standardisee
ritud, kvantifitseeritavaid käitumuslikke reakt
sioone, mille (subjektiivseid) eripärasid peetakse
epistemoloogiliselt tähtsusetuks. Olles naeluta
tud oma vaatluspostile, mis õn rangelt eralda
tud kõigest, mida ta väidab end teadvat, piir
dub selle episteemilise subjekti tunnetus sellega,
mida ta sealt võib näha.
See - kahtlemata mõnevõrra karikatuurne
- visand ortodokssest episteemilisest subjektist
joonistab välja tema kõige ilmsemad, esialgsemad piirjooned. Seda esitades ei olnud mu ees
märk eirata hiljutisi sellest mudelist välja kas
vanud käsitlusi naturaliseeritud ja sotsialisee
ritud epistemoloogiates, Wittgensteini-järgsetes
teooriates ning pragmatismi uusversioonides.
Selle asemel väidan ma, et niisuguse baconlike,
kartesiaanlike ja positivistlike mõttesuundade
hübriidi idealiseeritud versioonid avaldavad
pidevalt mõju isegi nende teooriate regulatiivse
tele episteemilistele põhimõtetele, mis õn sead
nud enesele eesmärgiks selle reduktsionistlikke
liialdusi muuta või vältida.2 Minu eesmärk ei
ole siiski lihtsalt sundida epistemoloogiat aru
andma, miks ta õn “liialt abstraktne”, stsientistlik,
kauge tavalistest episteemilistest eludest: see
suund õn feminismis ja teistes postkoloniaal
setes teooriates hästi arenenud. Mind huvita
vad nende episteemiliste piirangute mõningad
kestvad tagajärjed kohtades, kus vastutustundli
kud tunnetused võivad inimeste elus mõndagi
muuta - sageli otsustavalt. Sest episteemiline
subjekt ei eksi eriti kohtadesse, kus õn oluline
tunda inimesi tegelikes ja ometi “ebatavalistes”
situatsioonides. Niisugune tunnetus kujutab
endast probleemi teooriatele, mille lõpmatult
korratav subjekt konstrueerib oma teadmise

vastuvaidlematule eeldusele, et kõik teised õn
nagu tema, et ükskõik kes võib “asendada” üks
kõik keda teist, olgu tunnetava subjektina või
tunnetatuna. Lühidalt pakun ma, et kujutlevtõlgendav sensitiivsus inimeste eripärade ja ühis
joonte suhtes õn vajalik selleks, et neid piisavalt
hästi tunda ning nendega, nende suhtes ja nende
jaoks vastutustundlikult käituda; ning et kujut
lusel õn nendes protsessides vähemalt sama olu
line roll kui vaatlusele tugineval tunnetusel ja
selle kordsetel.
Minu tähelepanu keskendub seega subjek
tiivsuse, nii tunnetava kui tunnetatud subjekti
keerukustele, minu lähtekohaks õn Barbara
Johnsoni “Sissejuhatus” kogumikule Freedom
and Interpretation: The Oxford Amnesty Lectures
1992, mille kaasautoritel paluti “kaaluda ‘mina’
(seif) dekonstrueerimise tagajärgi liberaalse tra
ditsiooni jaoks”, küsida, kas ‘mina’“nii nagu seda
mõistab liberaalne traditsioon, endiselt eksis
teerib,” ja kui mitte, siis “kelle inimõigusi me
[=meie Amnesty aktivistid] kaitseme?”3 Nende
ülesanne oli seega pöörata tähelepanu ilmsele
vastuolule Amnesty Internationa?\ volituste tuu
maks oleva inimõiguste kaitse ning humanistliku
subjekti postmodernistlike dekonstruktsioonide
vahel, mis vaidlustavad idee ühtsest inimlikust
‘minast’ nende õiguste kandjana.
Järgnevas püüan ma näidata, et liberaalse
traditsiooni ‘mina’ (õiguste sõltumatu kandja,
ratsionaalne eneseteadlik agent ja sellest tule
nevalt ortodoksse empirismi tunnetav subjekt)
eksisteerib vaid kitsalt ette kujutatud teoreeti
listes ruumides, abstraheerituna inimelu tegeli
kest vajadustest. Minu seisukohast õn eriti olu
line tema põhimõtteline isolatsioon, mis ei luba
tal afektiivselt suhestuda vajadustega, mis ker
kivad tungivalt esile traumaatilises kogemuses
ning igapäevaelu erilise haavatavuse ja usalduse
hetkedel, mis eeldavad vastutustundlikku tun
netust. Ma väidan, et ‘mina’ dekonstruktsioon
postmodernistlikus traditsioonis vastab või jääb
koguni alla tervikliku subjektiivsuse vastu ette
võetavatele tavalistele ja ebatavalistele rünnaku

tele, mis leiavad rutiinselt aset liberaalse tra
ditsiooni viisaka pealispinna varjus, mille jaoks
“iseseisev inimene”4 õn kõige inimlikult imet
lusväärse võrdkuju.5
Liberaal-empiristlike ühiskondade epistemoloogiad pakuvad nii professionaalsetes kui
ilmlikes situatsioonides vähest abi tunnetavatele
subjektidele, kes peavad tundma inimesi vastu
tustundlikult mitte ainult seetõttu, et ohus õn
nende õigused, vaid seetõttu, et surve alla õn
sattunud nende ‘minad’. Pühendudes objektiiv
suse säilitamisele, mis nõuab eraldatust “tead
mise objektist”, lähtuvad need epistemoloogiad
teadmine-ja-subjektiivsus mudelist, milles tead
mine saavutatakse afekti seadustatud eliminee
rimise kaudu ning milles subjekt õn ühtne, kuid
harva individualiseeritud. Teadmise puhul afekt
ainult ohustaks objektiivset selgust; nende isi
kute afektid, keda me peame tundma, õn kaoo
tilised, ebastabiilsed, tunnetamatud. Nii muutub
isegi idee afektiivsest teadmisest oksüümoro
niks. Niisugused epistemoloogilised eeldused
blokeerivad võimaliku tunnetuse, mis õn ajen
datud, mida põhjendab või mis sõltub afek
tiivsuse iseäralikust toimimisest või nuritoimimisest: valust, kurbusest, hirmust, kannatusest.
Seega ei saa ortodoksne episteemiline subjekt
teada piisavalt selleks, et olla suuteline reagee
rima sobivalt/tõhusalt situatsioonides, mis toi
muvad tavapäraste kogemuslike ootuste “piiril”.
Sest omaks võetud objektivistliku teadmise pii
ridest püüdleb kõige järeleandmatumalt välja
mitte ‘mina’ kes õn kunagine õiguste sõltumatu
kandja, ega kä ‘mina’, kes õn teoreetiliselt hajuta
tud, vaid ‘mina’, kes võitleb, et taastuda traumaa
tilisest kogemusest. See õn ‘mina’, kelle koostlagunemine seab kahtluse alla kä tulevaste (inimlike)
tunnetavate subjektide afektiivse/kujutlusliku
mina-kindluse (self-certainty) - just siis, kui
need arvatavasti “stabiilsemad” ‘minad’ kõige
enam vajavad kindlust, selleks et hästi teäda.6
Analüüsimaks seda empiristlik-liberaalse
tunnetusteooria ummikut õn asjakohane kont

septuaalne vastandus, mille toob sisse Barbara
Johnson. Ta kirjutab:
“Kui angloameerika (“liberaalne”) tradit
sioon kaldub rääkima “minast”, siis prantsuse
traditsioon kaldub rääkima“subjektist”...“Mina”
kontsept õn tihedalt seotud omandi mõistega.
Ma räägin “minu” minast (“my” seif). Inglise tra
ditsioonis õn mõisted “minija “omand” lahu
tamatud “õiguste” mõistest. ...Prantsuse tradit
sioon, mis õn seotud eelkõige Descartes’i lau
sungiga: “Mõtlen, järelikult olen,” keskendub
mõistuse või mõtte olulisusele (inim)olendiks
olemise alusena. Seal, kus “mina” kui omand
sarnaneb asjale, sarnaneb “subjekt” kui mõistus
grammatilisele funktsioonile. ...lauses: “Mõtlen,
järelikult olen,” postuleeritakse seega, et mõtle
mine õn see, mis annab subjektile olemise.”7
Siin vaatlen ma mõningaid Amnesty poolt
oma kaasautoreile esitatud küsimuse eetilispoliitilis-epistemoloogilisi implikatsioone, mis
seostuvad “indiviidide” ja individuaalsusega
seotud probleemidega, kasutades selleks Barbara
Johnsoni vastandust mina-või-subjektiivsus.
Paul Ricoeur toob mõningad neist implikat
sioonidest esile oma loengus “Seif as Ipse”, kus
ta apelleerib “narratiivse identiteedi mõistele...
[kui] vältimatule ühenduslülile kõneleva ja toi
miva ning eetilis-juriidilise subjekti identiteedi
vahel”8. Narratiivne identiteet õn definitsiooni
kohaselt ajaliselt asetatud oma arenevasse eri
pärasse ning sotsiaalselt paigutatud oma lausun
gitesse, mis ühendavad ““mina” ja “sina””9, ning
avatusse tema-vormis narratiividele, mille kaudu
inimesed end tundma õpivad. Vastuseks Amnesty
küsimusele pakub Ricoeur seega revideeritud,
kõnetav-dialoogilise minalisuse määratluse, mis
sätestatakse tema võimes kanda vastutust, nüüd
ja tulevikus, oma mõtete ja tegude eest: see
õn subjekti, mille jaoks “äratundmine konsti
tueerib nii mina kui tema teise”.10 Rõhutades
vastastikkust ja vastutustunnet, pakub Ricoeur
ühe viisi, kuidas avada teadliku minalisuse
ortodoksne mudel tõlgendavalt, kujutlusvõime
liselt narratiivsetele käsitlustele, mis ei piirdu

enda õiguste ja mina-omanduse (self-ownership)
monoloogilise kinnitamisega. Äratundmises,
kuidas identiteeti kujundab see, mis õn oluline,
ja kelle jaoks, lõpetab see mudel afektide ja
eripärade maha surumise, millele ma viitasin.
Selle dialoogiline, tõlgendav lähtekoht, apellee
rides kujutlusvõimelistele variatsioonidele “kir
janduse poolt võimendatud (enhanced)” (115)
identiteetide põhjal, väidab, et kujutluslikud
tunnetused võivad anda enam kui domineeri
vas liberaalses ühiskondlikus kujutluspildis sisal
duvate valmis juhiste pidev harjutamine, kui
vaid mina, subjektiivsus ja episteemiline tegevus
radikaalselt ümber mõtestatakse.
Isegi Amnesty küsimus peab tunnetusi, mille
ta problematiseerib ‘mina’ dekonstruktsioonide
ja killustamistena, teoreetilisemaks ja subjektiiv
selt vähem oluliseks kui rõhumine, piinamine,
kuritarvitamine ja vägistamine, millega Amnesty
ise õn volitatud tegelema; kus ohvrid ja teised,
kes püüavad tundma õppida neid ja nende olu
korda, peavad tulema toime koostlagunemise
juhtumitega, mis õn märksa radikaalsemad kui
teoreetiline dekonstruktsioon: need õn trau
mad, mis muudavad iseenda võimete ja tegude
omaksvõtmise märksa vähem endastmõisteta
vaks, kui oletatakse liberaalsetes eeldustes. Siit
kä vajadus pühenduda episteemilise ja moraalse
subjektiivsuse keerukustele.
Selle uurimuse teatava lõppjäreldusena pool
dan ma seda, et säiliks mingilgi kujul õigustest
kõnelemine kui kõrgeima astme apellatsioonikohus ning sellega suguluses olev ratsionaalsusekui-objektiivsuse keel, kui samal ajal kistaks
need välja nende keerulisest kooslusest ebausu
tava individualismiga, mis kuulub kokku minaomanduse ja episteemilise autonoomiaga.11 Ma
käsitlesin “subjektiivsust” nende ideede taustal,
et tuua välja nende piirid. Kuid “mina-võisubjekt” erinevus ei ole suur, kä ei toimi see dih
hotoomiana, ei selles artiklis ega kusagil mujal.
Nii õigustest kõnelemine (=kõnelemine minast)
kui sätestatud, paigutatud subjektiivsuse diskursused põhjendavad eri moel feministlikke ja teisi

rõhumisvastaseid postkoloniaalseid analüüse:
me ei pea ilmtingimata nende kahe vahel valima.
Seega seostub Amnesty küsimus õigustest sel
lega, kuidas need - “mina-või-subjekt” - sätes
tatakse üksteise suhtes ja sees. Sarnaselt Amnesty
aktivistidega, kes õn selleks sunnitud, vaatlen kä
mina, kuidas “piirkogemused”, kogemused, mis
eitavad ja muudavad küsitavaks normivates diskursustes kinnistatud “normide” jõulise laienda
mise, vaidlustavad “minast” lähtuva standardse
liberaalse epistemoloogia, ontoloogia ja eetika.
Need kogemused nõuavad subjektiivsuse radi
kaalset ümbervaatamist mitte ainult filosoofias,
vaid kä tegelikus elus, kus subjektiivsuse õn
surve alla seadnud sündmustik, mida “siit” õn
liialt raske taluda, kanda või kujutleda. Amnesty
aktivistid peavad praktiseerima eriliselt kujut
lusvõimelist, diskursiivselt tundlikku tunnetust,
mis hoidub kordamast just neidsamu mahavaikimisi ja teisi surveavaldusi, mida ta püüab takis
tada. Küsimused vägivalla, poliitilise rõhumise ja
piinamiste kohta viivad ebamugavate küsimus
teni selle kohta, kuidas praktikud või teised arva
tavad tunnetavad subjektid, kes, asudes muga
vates ja stabiilsetes oludes, suudavad tunda tao
lisi radikaalselt “teisi” tingimusi küllalt hästi, sel
leks et toimida/otsuseid langetada/kaitsekõnesid
pidada. Sageli ilmneb, et nad suudavad seda isegi
kogemusliku vaste puudumisel. Kuidas õn see
aga võimalik, arvestades paigalise eripära piire?
Järgmises osas võtan ma selle küsimuse krii
tilise vaatluse alla Mark Johnsoni raamatu Mõral
Imagination12 näitel. Minu eesmärk õn näidata,
kuidas teatavad jõuka maskuliinse liberaalse
läänemaailma sotsiaalses kujutluspildis kind
lustunud eeldused “kujutlusvõime” kohta ühe
aegselt teevad võimalikuks ja nurjavad püüded
nende probleemide üle järele mõelda. Täpse
malt väidan ma, et vastutustundlik kujutlus õn
enamat ja midagi muud kui empiirilise näge
mise pelk pingutamine, lisandus või variatiivne
laiendamine, õigupoolest, et taolisel viisil mõis
tetuna ei võimalda kujutlusvõime tunnetavatel
subjektidel ratsionaalselt kujutleda ega vastu

tustundlikult teada väljaspool kitsalt piiritletud
“siinset”.

“Tavalised elud”
Mark Johnson esitab uuendusliku analüüsi,
kuidas kujutlusvõime toimib “tavaliste” inimeste
igapäevases kognitsioonis. Ta “naturaliseerib”
selle seletuse, apelleerides kognitiivteaduse tões
tustele, et “meie, inimolendid, oleme kujutlusvõimelised olevused meie kõige argisematest
automaatsetest tajuaktidest kõige abstraktsema
mõtlemise ja arutlemiseni välja” (ix), et kujut
lus õn omane “vahetegemistele” mis võimalda
vad inimestel “teiste suhtes arukalt ja vastutus
tundlikult toimida” (x). Tuginedes eksperimen
tides välja toodud “prototüüpilistele” ja “mitteprototüüpilistele” kontseptuaalsetele struktuu
ridele, mis kujundavad inimeste arutlemist
erinevates situatsioonides, väidab Johnson, et
kujutlusvõime ei ole aru vaenlane: kontseptid
ja arutlemine “valmistatakse ette... kehalises
kogemuses ning... neid korrastavad erinevat
tüüpi kujutlusvõimelised protsessid” (1). Arul
ilma kujutlusvõimeta, väidab ta, puudub piisav
kontseptuaalne-teoreetiline ulatus, et ta suudaks
peale lihtsate näitejuhtumite haarata “neid, mis
õn kas mitteprototüüpilised või täiesti uudsed”
(3). Seega taunib Johnson kujutlusvõime välja
lülitamist juhtivatest ratsionaalsuse kontsept
sioonidest objektivistlikes epistemoloogiates ja
eetikates.
Nagu [Georg Lakoffiga - Tlk.] kahasse kir
jutatud raamatus Metaphors We Live Byl \ nii
väidab Johnson kä siin, et inimesed mõtestavad
oma elu ühiskonnas sügavalt juurdunud meta
fooride kaudu, mis väljendavad nende “ühiseid
arusaamu moraalist” (52). Need arusaamad are
nevad metafooride keeles, metafooride ja lades
tunud kujutluste avatud, paindlikus süsteemis,
mis kehastab kogukondlikku arvamust, kuidas
asjad õn, ning kujundab moraaliga seotud
ettekujutusi ja kaalutlusi. Tunnetus avaldub

kui “kogemuse kujutlusvõimeline uurimine ja
ümberkujundamine”, mitte kui “juhtumite lah
terdamine vastavalt fikseeritud reeglitele” (80)
või kirjeldustele, mille tagajärjeks õn, et üks
kõik millise situatsiooni “võimalike sõnastuste”
selge üliküllus manitseb teadmispretensioone
mõõdukusele (12) ning hoiatab reduktsionismi
eest. Seepärast sõltuvad õiged moraaliotsustused kujutluste kvaliteedist, millega neid põhjen
datakse. Kä ei ole kujutlusvõime pelgalt subjek
tiivne: see õn samavõrra kogukondlik kui “indi
viduaalne”.14
Johnsoni meelest lähtuvad objektivistid
“vaesestatud arukontseptsioonist... [ja] sellega
seotud sama problemaatilisest vaatest minale...
[mis] ei suuda selgitada... inimese moraaliidentiteeti [kui] kestvat, kultuuriliselt ja ajalooliselt
situatiivset mõtlemise ja toimimise kujutlusvõi
melist protsessi (126), seda, kuidas “me otsime
kobamisi oma identiteeti, mis ei ole kunagi ei fik
seeritud ega lõpetatud” (147). Selle episteemilise
(ja moraali-) subjekti jaoks õn tähtis, mida ta
teab ja kuidas ta toimib, kuna mina õn “kaalul
valiku ja kaalutluse hetkedel”, mis õn “seotud
arusaamaga iseendast, kriitilise enesereflektsiooni ja enesekujundamisega” (148). Inimolen
did õn seega ühteaegu “konstitueeritud lades
tunud kultuuripraktikate, -institutsioonide ja
-tähenduste poolt... ning ise konstitueerivad
olendid, kes võivad... transformeerida... tähen
duse ja toimimise struktuure” (161). Niisugu
sed konstitueerivad tegevused manifesteerivad
end “narratiivsetes üksustes” (154), mis sõnasta
vad ja ümbersõnastavad inimeste arusaama ise
endast: episteemilised subjektid õn jutuvestjad,
kes jutustavad omaenese elust.
Johnson läheb seega üsna kaugele, vaidlusta
des ortodoksse episteemilise subjekti karikeeri
tud tegevused (=tegevusetused!), mida kritisee
rivad kä feministlikud epistemoloogiad. Tema
täiel määral uuenduslik analüüs vaatleb kujut
lusi, mis õn kõige enam kasutatavad lääne ühis
kondade “tavaliste elude” normaalsetes toimi
mise ruumides: ruumides, mis võõrustavad,

ühelt poolt, “suurema osa inimeste” igapäe
vaseid kogemusi ning mis, teiselt poolt, õn
kontseptuaalsete raamistike, “terve mõistuse” ja
meedias levinud kujutluspiltide allikaiks, mille
põhjal inimesed konstrueerivad oma arvamuse
iseendast, kogukonnast ja maailmast. Tema töö
teeb väärtusliku korrektiivi postpositivistlikesse
eetilistesse epistemoloogiatesse, mille jaoks õn
oluline kujutlusvõime kõrvaldamine, pakku
des, kuidas teoreetikud võiksid täita mõned
lüngad kogemuskaugetes teooriates, mis õn
aj endanud feministlikku ja postkoloniaalset krii
tikat. Ma käsitlesin Johnsoni teksti kui allikat,
millest lähtudes arendada välja uue põlvkonna
epistemoloogia, mis õn teadlik kujutlusvõime
kohast tunnetuses, ning see käsitlus oli tulemus
lik. Need kooskõlamomendid toovad aga esile
mõned ebakõlad, millele ma nüüd tähelepanu
pööraksin.
Johnson näitab veenvalt, et tüüpilise tunne
tava subjekti tunnetused õn samavõrra kujutlusvõimelised, kui nad tavapäraselt õn ratsio
naalsed. Ta paigutab need ettepanekud tavaliste
elude konteksti ning põhistab need tõendus
materjaliga eksperimentaalpsühholoogiast, mis
“naturaliseerib” tema järeldused. Ometigi õn
minu kõhklused temaga edasi minemise suhtes
reaktsioon tekstis vaikimisi omaks võetud eel
dustele, mis esitavad tema järelduste ulatust
märksa laiemana, kui uurimuse lähte-eeldused
lubaks. Seda selgitab analoogia standardsete
S-teab-et-p tüüpi teadmisväidetega. Sellised
teadmisväited - “Susan teab, et uks õn lukus” töötavad eeskujulikult vaid piiratud vaatluslikes
raamistikes, kus otseste järelduste tegemine õn
põhjendatud tajuandmetel tugineva tõendus
materjaliga, ning niisuguste tõendusmaterjalist
tuletatud, empiiriliselt verifitseeritavate tunne
tuste vaieldamatute kordsete kontekstis. Nende
episteemiline asjakohasus väheneb aga situat
sioonides, mille keerukus erineb mitte ainult
astme, vaid kä tüübi poolest sellest, mida saab
selliste väidete kogumitest tuletada. Kä õn raske
tajuda nende asjakohasust situatsioonide või

sündmuste korral, mille eripärad lõhuvad seda
kindlaks määratud raami, milles niisugune tun
netus õn paradigmaatiline. S-teab-et-p tüüpi
väited õn representatiivsed, tüüpilised märksa
kitsamas ulatuses, kui epistemoloogid kalduvad
lubama.15
“Tavaliste elude” representatiivsuse kohta
kehtivad samasugused kitsendused, mis piira
vad kä Johnsoni uurimust. Tema poolt omaks
võetud varjatud eeldused selliste elude kohta näi
tavad vastanduste ja väljajättude kaudu, et õigu
poolest saab episteemilised subjektid vabastada
määratlematust “siinsest”, kuhu nad õn naeluta
tud, ainult läbinisti uuenduslike sotsiopoliitiliste
analüüside kaudu, mis vaidlustavad traditsioo
nilised liberaalsed oletused minalisuse ja minaomanduse kohta, millele Barbara Johnson viitab.
Järgnevates osades liigun ma ümber Johnsoni
teksti, näidates, kuidas see aitab kaasa kujut
lusvõime koha ümberkujundamisele tunnetu
ses, ja osutades sellele, kus see kinnistab usku
musi, mis õn kahjulikud ning sageli tõepoolest
takistavad poliitiliselt edukate uue põlvkonna
epistemoloogiate arenemist.

Siiski,

contra

Johnson:

Donna Haraway tähelepanek, et “teadmine
markeerimata vaatepunktist õn tõeliselt kum
maline, moonutatud ja nõnda irratsionaalne,”16
selgitab Johnsoni seisukoha mõningaid proble
maatilisi tagajärgi. Meie,“kujutlusvõimelised ole
vused” avaldume selles tekstis epistemoloogiliseetilises raamistikus, mis kaldub vaid väga
vähesel määral kõrvale ortodokssest liberaalsest
mõttest. Tõsi, kujutlusvõime, mida ta analüüsib,
ulatub kujutlejast kaugele ette- ja tahapoole: see
ei ole seotud ei aja, koha ega isegi mitte kehaga;
seega näib, et see vabastab ühele kohale paigale
naelutatud episteemilise subjekti. Johnson kuu
lutab taolist potentsiaalset vabastamist kognitiivteaduslikus raamistikus - ta naturaliseerib
selle, mõnikord määratleb selle asendi kä öko

loogiliselt, paigutab selle narratiivsetesse struk
tuuridesse. Olles propageerinud paljuski neid
samu võtteid, lootsin ma leida Johnsoni tekstist
viisi, kuidas teadmine ja subjektiivsus kujutlus
võimeliselt, seoseliselt ja ökoloogiliselt ümber
kujundada, nii et see seostuks minu epistemoloogiliste eesmärkidega.17 Kuid isegi nii paljude
osiste olemasolul segu päriselt ei toimi ning selle
põhjused pakuvad huvi kä kaugel väljaspool
raamatu Mõral Imagination arutelu piire.
Nende põhjuste seas õn eriti kõnekas üks
kõige enam levinud metafoore, mille järgi “me”
elame, see õn: “elu õn teekond” - mida Johnson
selgitab järgmiselt:
“Meie kultuuris kujutatakse elu elamist ette
kui suurt ja kaalukat eesmärgipärast tegevust,
mis koosneb tohutust hulgast erinevate ees
märkide poole suunatud vahetoiminguist. Meilt
eeldatakse sihtide omamist... ja elueesmärkide
sõnastamist, mis võimaldab meil [nendeni]
jõuda... EESMÄRGIPÄRANE ELU ÕN TEE
KOND, õn tõenäoliselt kõige olulisem metafoor,
mille kaudu me korrastame oma kogemust, aru
saama ning keelt, mis õn seotud meie elu kest
vate ettevõtmistega” (39).
Kuid kelle kultuur see õn? Kelle kogemus?
Kes eeldab, et tuleb sõnastada eesmärgid, omada
elu kestvaid ettevõtmisi, et tuleb nõuda nende
maksvuse tunnustamist, et tuleb elada nii suju
valt, et nad lihtsalt läbi lähevad? Nende hulk
õn alati piirdunud vaid ühe privilegeeritud gru
piga, sotsiaalsete murrangute ja sotsiaaltoetuste
süsteemide kokkuvarisemisega 1990. aastatel õn
isegi jõukate jaoks olnud üha sagedamini nor
miks katkestused. See metafoor õn seotud klas
silise, rassilise ja soolise kuuluvuse ning ter
visliku seisundiga, minu üliõpilaste meelest kä
põlvkondliku kuuluvusega.18
Lühidalt, Johnsoni näited, mis tuginevad
peamiselt parempoolsete jõukate valgete lääne
meeste elule, põlistavad illusiooni, et ratsio
naalsed kujutlused ja vastutustundlikud tun
netused sobivad “üldjuhul” hästi “meie” elu
valmis raamistikku, mis õn tekstis esitatud sel

leks, et hoida ülal vahetu mina-omanduse eel
dust. “Moosised” kujutlused, millest tema argu
mentatsioon sõltub, vaatavad mööda vajadusest,
mis õn nii pakiline feministlikus ja postkolo
niaalses teoorias ja praktikas, kujutleda kuju
teldamatut.19 Ta peab “meie ühiseid” moraaliintuitsioone, mõtteid, põhimõtteid ja isegi koge
musi iseenesestmõistetavaks - soodsalt “arene
vas keskkonnas”, millega “me” oma eluteekonna
jooksul kohandume. Seega kindlustavad tema
näited universaalse samasuse eeldusi, kujutades
inimlikke erinevusi üldse mitte nii erinevatena;
ja kuigi tema viited kujutlusvõimele teadmises ja
moraalis murendavad meesvoolu objektivismi
terviklikku kudet mitmelgi viisil, mida kä femi
nistid õn propageerinud, avalduvad probleemid
kohe pealispinna all. Johnson saab hästi hak
kama, kujutledes tuttavlikku, mitte nii hästi,
kujutledes tundmatut, kus “tundmatu” tähen
dab võõrast jõuka valge ameerika mehe koge
musele. Selline kontseptuaalne aparaat ei suuda
kummastada tuttavlikku ega läheneda tundma
tule teisiti kui seda tuttavlikuks muutes. See
tõttu õn Johnsoni episteemiline ja moraalisubjekt kõigest hoolimata endiselt ühe koha peal
paigal, võimetu sealt kuigi kaugele nägema, ja
- hoolimata välisest muljest - “seal” ei ole mar
keerimata, süütu koht. Mis veelgi tähtsam, see
episteemiline subjekt ei näe, et ta ei näe: tema
kujutlused õn märkamatult endiselt naelutatud
siia ja praegu, vaatamata Johnsoni parimatele
kavatsustele.
Selle teksti “persoon” õn seega varjatult
meessoost liberaalne “mina”. Teinud tähele
paneku, et “naised ei saa kõlbelise persoonina
arvestada samasuguse prototüüpilise staatusega
nagu mehed”20, et “lääne kultuuris õn
valdavad... “fallotsentrilised” ja rassistlikud eel
arvamused...” (99), pakub Johnson välja moo
duseid, kuidas kujutledes ületada kihistuslikud
ja stereotüüpilised eeldused, millest sellised ära
tundmised tunnistust annavad. Kuigi see võib
kõlada kui vana äraleierdatud lugu, õn “meieütlemise” praktikad, millele ta vaikimisi apellee

rib, need, mis hoiavad kujutlusvõimelise sub
jekti kindlalt omal kohal. Ebameeldivalt riiva
vad kõrva identifitseerimata, universaliseerivad
“meie”, “meid” ja “meie oma”, mida endale tead
vustamata sageli korratakse. Arvestades seda,
mida “meie” võime kahtlusteta oletada, mõelda,
loota või teha, ei ole erilist põhjust kahelda,
et “meie” oleme terved täiskasvanud haritud
jõukad valged mehed, küllaga õn aga põhjust
kahelda “meie” silmapiiris - isegi kujutlusvõi
melises silmapiiris. Ühes mõttes ei pruugi see
oluline olla, kuna seda saab käsitleda kä nii, et
näidata, et Johnson õn teadmise ja kujutlus
võime suhtes situatiivsel seisukohal. Kuid vaid
situatiivsuse juhuslik käsitlus võiks jõuda tao
lise järelduseni. Haraway situatiivsete teadmiste
(situated knowledges) kontseptsiooni jaoks õn
oluline, et tunnetavad subjektid kannavad vas
tutust situatiivsuse varjatud järelduste ja taga
järgede eest, et nad tunnistavad, et süütu seisu
kohavõtt õn võimatu. Kuigi Johnson väidab, et
“isegi meie prototüübid õn vaieldavad” (99),
oletab ta, et need õn “meie”, s.t. kõigi omad: tao
line väljendus võiks olla kä lihtsalt sulevääratus,
kui “meie” ja “meie oma” ei oleks nii vaikselt
ühte koondatud.
Prototüübid, väidab Johnson, “suudavad
tagada meile selle, mida me vajame, et lange
tada arukaid moraaliotsuseid”, “kui me kan
name need üle... kategooria kesksetelt liikme
telt ülejäänutele” (190, Johnson! kursiiv). Selleks
kindlustab ta keskse koha “kujutlusvõimelisele
ja empaatilisele projektsioonile teiste inimeste
kogemustele”: enda panemisele “teise asemele”
(199). Siin õn seega feministlike kujutluste ja
Johnson! seisukoha teine potentsiaalne lõike
punkt. Kä feministid - ja mina nende hulgas
- õn pidanud vaidlusi empaatia soovitavuse ja
ohtude üle.21 Empaatia õn soovitav, et edendada
ühiskondlikku korda, mis ei oleks pelgalt inst
rumentaalne; et võimaldada aupaklikult, afek
tiivselt suhestuda lõpmatu paljudel erinevustel,
mida vastutustundlik tunnetus peab tunnus
tama, samal ajal õn see siiski ohtlik, kinnitades,

et kese õn võimeline koopteerima, omastama,
omama Teiste kogemusi ja olukordi. Taolised
ohud kerkivad uuesti pinnale kä Johnson! ole
tuses, et “meie” võime “asustada [teiste inimeste
maailmasid]... kujutlusvõime, tunnete ja väljen
dumise kaudu” (200). Hoolimata rollist, mida
tema arvates empaatia mängib mina-kindluse
piiritletuse lõhkumisel, õn Johnson endiselt
kinni liberaalses eelduses, et, Nicola Lacey taba
vas sõnastuses, “üksik indiviid võib “siseneda”
teiste kogemustesse, kujutleda, milline võiks olla
nende elu, ilma, et ta kunagi tegelikult peaks üldse
kedagi teist kuulama”.22 “Rasked juhtumid”, ras
kemad kui need, mille Johnson näiteks toob,
näitavad, et lihtsat lahendust ei ole.
Lõbutüdruku jutustus, mida ta ilmselt kasu
tab selleks, et viia tasakaalust välja “meie” homo
geensus, õn üheks taoliseks juhtumiks. Analüü
sides lugu, milles lõbutüdruk püüab “rekonst
rueerida oma vahetu elukogemuse narratiivi...
[et] selgitada moraa/zvaatepunktist ennast ja oma
tegevust” (154, Johnsonikursiiv), vaatab Johnson
mööda tekstilisest tõendusmaterjalist süstemaa
tiliselt kinnistatud bioloogilise/sotsiaalse soo
süsteemi toime kohta, mis mõjutab naise lugu
sellest, mida tähendab olla seksistlikus ühis
konnas naine, kelle jaoks õn tavaline pakkuda
“seksuaalteenuseid”, et “mõnd meest köita,
siduda”. Eirates nende eripära sotsiaalse soo
poliitikas, tõmbab ta lõbutüdruku kogemused
kaasa “meie” narratiividesse, et illustreerida seda,
kuidas “meie, tavalised inimesed mõistame, kaalutleme ja väärtustame... narratiivsetes konteks
tides, kuigi me seda harva teadvustame” (160,
Johnsoni kursiiv). Nii manab ta esile idee, et kultuuripraktikad konstitueerivad “meid” pigem
varjatud inimliku samasuse nimel kui kujutlus
võimelises suhestumises radikaalsete kogemus
like erinevustega, mis “meid” eraldavad. Vaata
mata sellele, et Johnson taotleb mina-teadmist,
mis oleks teadlik oma “piiridest ning vaatevälja
ahtusest” (187), taanduvad need tema lõbu
tüdruku loo käsitluses - või kä lühemas vihjes
afroameerika naiste “piiratud ja situatiivsele

vabadusele” 1950. aastate Ameerika Ühendrii
kide lõunaosariikides - erinevusteks, mis lihtsalt
maskeerivad “meie” ühiseid jooni, vabaduseks,
“mis õn omane meile kõigile” (162).
Inimese arengu esitamine järkjärgulise muu
tumisena, mida iseloomustavad “harvad... radi
kaalsemate ja kiiremate muunduste hetked”
(109), eeldab algusest lõpuni ühetaoliselt elatud
elu stabiilsust. Kohandumisvõime ning selle saa
vutamiseks vajalikud tehnikad eeldavad kindlas
raamistikus toimuvat protsessi. Samas ei selgita
Johnson, kuidas see raamistik võiks vastu pidada
kontseptuaalse (=prototüüpide) kriisi, “lünkade,
eraldumiste, tagasikäikude ja murdumiste” (170)
korral, mis õn feministlike ja postkoloniaalsete
teoreetikute-aktivistide jaoks pigem normiks kui
erandiks. Murdeprotsessides killustatud elu ei
suuda nii lihtsalt kohanduda, ei suuda jätkuvalt
“otsi kokku sõlmida...” (152). Kä ei ole “meie”
narratiivid, nagu feministid väga hästi teavad,
alati, õigupoolest peaaegu mitte kunagi, “meie
omad”, mida aga narratiivse ühtsuse eeldused
varjatult tähendavad (nt. 164).“Ilukirjandusliku
narratiivi võime arendada meie moraalitundlikkust, meie oskust märgata väikseimaidki erine
vusi ning meie empaatiat teiste suhtes...” (197)
ammendub, kui elu ja/või sündmused ei allu
üksikasjalikule narratiivsele kirjeldusele, mis õn
kujutlusvõimeliselt paigale naelutatud, ei ole
aga teadlik oma fikseeritusest; kui jutustajad ei
saa olla kindlad, et keegi neid kuulab. “Meie”,
kes iganes me kä ei oleks, petame ennast, kui
me arvame, et taolised sündmused õn ebatavali
sed. Johnsoni tavalise mina-omanduse sujuvad
narratiivid paljastavad, kui vaene õn kujutlus
võime, mis lihtsalt laieneb väljapoole keskpunk
tis asuvatelt seisukohtadelt, mille monoloogilised jutustused ei suuda tulla toime vastastikuste
suhete ning tunnustamisega - seoselisusega mis aga Ricoeuri järgi konstitueerivad ‘mina’ ja
tema teise.
Seega, kuna Johnson kujutab kujutlusvõi
met ette kellelegi kuuluvana, õn see endiselt
kummaliselt individuaalne, isegi siis, kui ta kin

nitab selle kogukondlikku, avalikku iseloomu:
selle oletatav ühisosa ei ole enamat tema osade
summast. Siin eelkõige peab inglise traditsiooni
liberaalne ‘mina andma teed mõtlemisele sub
jektiivsuse, enesesätestamise keeles, mis Barbara
Johnsoni käsitluse kohaselt jätkab prantsuse
(kartesiaanlikku) traditsiooni.23 Nii täheldab ta,
et “kus Descartes koges inimmõtlemise ja inim
olemise kokkulangemist, seal kogeb Lacan eral
dumist... stabiilse ‘mina illusiooni, [mis] moti
veerib terve elu kestvaid püüdlusi kujutisele
“järele jõuda””. Foucault’ distsipliinide ühiskon
nas saab sellest subjektist “antud ühiskonnas
mõeldavana defineeritu funktsioon”.24
Vaatamata oma uuenduslikele ettepaneku
tele, mis oleks võinud aidata kaasa mõeldava
ümberdefineerimisele, jääb Johnson alalhoidli
kult, staatiliselt selle piiresse, mis õn hõlpsasti
kättesaadav jõukates valgetes liberaalsetes ühis
kondades. Seetõttu ei paku tema poolt arenda
tav kontseptuaalne aparaat vähimatki võimalust
mõelda väljaspool sotsiaalse kujutluspildi piire,
mis taolisi ühiskondi reguleerib. Ehkki ta trot
sib edukalt piiranguid, mis muudavad mõiste
“ratsionaalsed kujutlused” pelgaks oksüümo
roniks, elavad ja kujutlevad tema kujutlusvõimelised tunnetavad subjektid hiliskapitalismi,
individualismi ning läbipaistva, seotud ja ühtse
“‘mina’, nii nagu seda mõistab liberaalne tra
ditsioon” (meenutades Amnesty sõnu), minakindlustes: ameerikalikus unelmas, kus igaühel
õn elueesmärk ning vabadus selle poole püüelda,
kus teadmine teeb võimalikuks ülemvõimu
“välise” maailma üle ja eetika teeb võimalikuks
ülemvõimu “mina” üle.

Ratsionaalsed kujutlused,
vastutustundlikud
tunnetused
Omavahel põimunud eelduste kompleksi,
mis lähtub universaalse inimliku samasuse eel
dusest ja pagendab üksikkogemuse ühiskonnas

mõeldavana määratletu piirile, hoiab koos hegemooniline kujutluspilt - institutsionaliseeritud
sotsiaalne kujutluspilt.23 Sotsiaalne kujutluspilt
õn mõningal määral analoogne Kuhni para
digma või Foucault’ episteemiga, see ei ole aga
seotud ei normaalteaduse ega kä lihtsalt sellega,
kuidas teadmine tunnetavale subjektile aval
dub. See õn seotud metafooride süsteemi ja
omavahel põimuvate seletuste-ootustega, mille
raames inimesed kusagil teatud kindlal aja
järgul ja geograafilis-kultuurilistes situatsiooni
des sätestavad oma teadmise ja subjektiivsuse.
Kujutluspildid kindlustavad end üsna sarnasel
moel kui ise ennast täide viivad ettekuulutused.
Nende kestvad “õnnestumised”, “eluteekonna”
häirimatu sujuvus, mis seda unistust jätkuvalt
ülal hoiavad, kinnitavad usku nende õigsusesse.
Ühe struktuuritunnuse poolest meenutavad nad
siiski nii paradigmasid kui episteeme: selleks õn
surveavaldused, raputused, katkestused ja mur
dumised - ülalt, seest või altpoolt - pidev vaja
dus seletada, mis võib muutuda nii tungivaks,
et kujutluspilt ei suuda neid viimaks enam oma
tervikliku koena mähkuva looga mugandada.
Saab selgeks, et kese ei suuda vastu pidada - ja
seda vaatamata asjaolule, et visalt püsiv usku
mus, et k ese peab vastu pidama, põhjendab endi
selt korratavuse ja universaalsuse eeldusi, mis
hoiavad ülal regulatiivset normatiivsust nende
epistemoloogiate lahutamatu osana, mida sõna
tult asustab episteemiline subjekt. Seega, kuidas
ta sealt lahti rebida?
Vaadelgem seda, kuidas Amnesty loengud ja
need kolm esseed, milles Susan Brison analüüsib
filosoofiliselt, mina-vormis, vägistamist (tema
vägistamist), seavad kahtluse alla sotsiaalse
kujutluspildi ning selle sees mõeldava piiride sta
biilsuse. Need näited osutavad mõnevõrra sel
lele, kui raske õn isegi arukalt kujutlusvõimelise
kontseptuaalse aparaadi korral jõuda “siit” vas
tutustundliku tunnetuseni. Nad tuletavad meile
meelde, et vaatamata professionaalse filosoofia
avalikult tunnistatud osavõtmatusele subjektiiv
suse eripärade suhtes, tõmbavad mõned eri

pärad siiski piisavalt teravalt tema tähelepanu,
et ajendada teda pagendama teatud sündmusi,
teatud tunnistusi mitteratsionaalse, ainukordse
kategooria alla: heita need kõrvale kui hälbelised
episoodilised häired, tunnistada nendest jutus
tajad kõlbmatuiks “omaenda” elu lugude usal
dusväärsete tunnetavate subjektidena.
Analüüsides ‘mina ja subjektiivsust, mis
õn koost lagunemas, võitlemas elamisväärse
terviku taastamise nimel seksuaalsele vägival
lale järgnenud post-traumaatilises kogemuses,
demonstreerib Brison, et isiklik õn kogu oma
afektiivses ainukordsuses tõepoolest filosoofiline
- epistemoloogiline26. Ta jutustab vägistamisest
ja järk-järgulisest taastumisest avameelselt ja jul
gelt, mina-vormis, meenutades üht vägagi tava
list pärastlõunast jalutuskäiku ühes Prantsus
maa külakohas, kus ta aga julmalt vägistati,
pärast mida ta läbi peksti ning surnu pähe maha
jäeti. Jutustamise protsessis lükkab Brison tagasi
mugava võimaluse end üldkehtivuse või objek
tiivsuse huvides loost distantseerida. Seega eirab
ta filosoofia tabu, mis määrab subjekti - tun
netava või tunnetatu - vaikides tiibu hõljutama
ja ainult tema-vormis justkui tühjusesse kõne
lema. Ta pöördub oma lugejate poole, annab
neile “kujutlusvõime kaudu ligipääsu sellele,
mis, mõne jaoks, õn kujuteldamatu kogemus”
(1993, 5), palub neil kuulata, püüda tunnetada,
kuidas nende kujutluste piire ületav kogemus
võib häirida ‘mina’ veendumust tema minaomanduses. Tema esseed kinnitavad, et subjekti
eeldatavat ühtsust ei killusta mitte ainult, ning
isegi mitte põhimõtteliselt, postmodernismi
dekonstruktsioonid, vaid kujuteldamatud iga
päevased, tavalised sündmused. Brison meenu
tab tõesti oma lugejatele “seksuaalse vägivalla
igapäevasust” (7) - kirjelduses, mis peaks tava
pärase tunnetava subjekti rebima lahti tema
episteemilisse kujutluspilti sisse konstrueeritud
kindlustundest, murendama struktuure, mis
seda koos hoiavad, raputama uskumust, et “elu
õn teekond” mille vahepeatustesse ja lõppu ini
mesed lihtsalt saabuvad, kui aeg õn küps. Õn

irooniline, et just selle igapäevasus “paneb palju
sid arvama, et meeste vägivald naiste suhtes õn
loomulik” (7); ja siiski - tuletades meelde, millise
visadusega püsib eeldus, et kese peab kõigele vaa
tamata vastu pidama - teeb ta tähelepaneku, et
“ehkki suurem osa inimestest peab seksuaalset
vägivalda iseenesestmõistetavaks, õnnestub neil
samal ajal eitada, et see tegelikult eksisteerib” (7).
Barbara Johnson märgib, et “[pjiinamine...
tähendab sekkumist piinatu narratiivsesse enesemääramisse” (12), narratiivse ühtsuse killusta
mist, mis peaks ühtlasi esitama väljakutse kulu
nud oletusele, et “elu õn teekond”. Kä Brisoni tee
maks õn “mina koost lagunemine, mida kogevad
vägivalla ohvrid” (1993, 7). Ta kirjeldab, kuidas
“mina hävitatakse”, õõnestades “selle kõige fun
damentaalsemaid eeldusi maailma kohta” (1995,
38), kuidas, juhul, kui trauma põhjustajaks õn
inimene, lõigatakse ära “kandev ühendus mina
ja ülejäänud inimkonna vahel” (1997,14). Tema
esseed õn kroonikaks sihilikele mitteteadmistele,
mida liigne ainukordsus kutsub esile professio
naalses filosoofias, mida iseloomustab “distsip
linaarne eelarvamus isiklikust mõtlemise vastu”
(1995, 38) ning mis õn kindel, et ta õn võime
line välistama kehalisuse ja afekti, lülitades ainu
kordse sellega oma päevakorrast välja. Samuti
näitab ta seda, kuidas ilmlikud kuulajad filt
reerivad kogemusest välja detailid, mida nad ei
suuda mugandada nende metafooridega, mille
järgi nemad elavad, kuidas nad püüavad “selgi
tada rünnakut viisil, mis jätaks [nende]... maa
ilmapildi kahjustamata” (1993, 11). Lühidalt,
tema analüüs toob nähtavale mõned neist taga
järgedest, mis tulenevad faktist, et ortodoksseid
episteemilisi subjekte õn harjutatud tundma
ainult tüüpjuhtusid, mitte ainukordset, ning
sobitama selliseid tüüpjuhtusid valmis univer
saalide, üldkehtivustega.
Ometi saab just see probleemiasetus nahu
tada mõnedelt Amnesty kriitikutelt, kes väidavad,
et keskendumine üksikutele ohvitele pärsib tema
mõjukust, lubades tal ignoreerida suuremaid
poliitilis-majanduslikke struktuure, mis tekita

vad ohvreid ja kannatamist. Nii vaeb Wayne
Booth oma loengus paljuvaieldud ainulaadsuse
probleemi intellektuaalses kliimas, mis hoidub
kasutamast silti “teadmine” selle kohta, mida ta
peab liialdatult ainukordseks. Ta sõnastab oma
uurimuse lähtudes paradoksist, kuidas esitada
vägivallaakte inimeste suhtes “fundamentaalselt,
universaalselt vääratena”, maailmas, mis õn tead
lik “inimeste mitmekesisusest ja mina’ tabama
tust loomusest”.27 Booth tunneb rahutust selle
üle, et “Amnesty programmi ei saa pidada usal
dusväärseks, kui ohvri väärtus seisneb ainult
tema individuaalses ainulaadsuses (87, Code’i
kursiiv - Tlk.). Sellest kä epistemoloogiline para
doks, mis jookseb läbi nii Brisoni esseedest
kui kä Amnesty küsimustest. Ainult üldkehti
vuste, tüüpjuhtude tunnetamine ei võimalda
episteemilistel subjektidel kujutleda piisavalt
hästi selleks, et reageerida adekvaatselt kan
natuse ainukordsusele, situatsiooni eripäradele,
mille õudust teravdab selle erinemine kõigest
seni tuntust või kujutletust. Siiski riskeeritakse
[sündmustele - Tlk.] radikaalset ainukordsust,
ülimat ainulaadsust omistades sündmuste ase
tamisega väljapoole öeldava, kommunikeeritava
piire: riskeeritakse ühismõõdutusega, mis oleks
tegelikult sõnades väljendamatu.
Selle küsimusega seoses nõuab Brisoni
esseede ja Amnesty loengute võrdluses kommen
taari üks struktuuriline lahknevus: Brison räägib
iseenda eest, ühe ainulaadse eripära sundusest,
samas kui Amnesty kõneleb oma ohvrite kait
seks, representeerib nende ainukordsust ning
argumenteerib selle nimel. Epistemoloogiliselt
õn mõlemad rääkimise vormid täis raskusi: isik
likud narratiivid seetõttu, et jutustaja ja jutus
tuse kokkulangemine teeb ette võimatuks kire
tult objektiivse distantsi; kaitsekõne seetõttu,
et täpne representatsioon pole tabatav, kui dis
tantsi loomise luhtab, samamoodi, varjatud
huvi. Ometi õn need just need raskused,
mille kujutlusvõimelised episteemilised subjek
tid peavad ületama. Sest kumbki rääkimise
viis (mis mõlemad õn kõnetavad, seega mitte

mingisugused tühjusesse suunatud formaalsed
propositsionaalsed lausungid) ei ole osavõtmatu
ses suhtes, milliste kõrvadeni ta jõuab, kumbki
neist ei otsi lihtsalt erapooletut heakskiitu osa
võtmatule tõele, mõlemad otsivad (kelleltki)
teis(t)elt ja (kellegi) teis(t)e tunnustust kõrval
seisjana, sinana, suhestununa nõnda, et teha tun
netus võimalikuks. Kä ei pea see tunnustus olema
ainult isiklik. Brison tunnistab avalikult, millist
kergendust - ma nimetan seda episteemiliseks
kergenduseks - ta tundis, saades arstide ja
advokaatide tunnustuse osaliseks: reaktsioon,
mille vasteks õn Amnesty praktikates püüe
suhestuda, samuti kõnetavalt, nagu oma kirjakampaaniates, oma ohvritega teatud inimeste
hulgast. Ja kumbki, olgugi et jällegi erinevalt,
peab silmas tunnetust, mis võiks vaatamata selle
ilmselgele ainukordsusele olla sensitiivselt kogu
kondlik nende kinnituste tõttu, mille poole nad
erinevalt püüdlevad.
Mida siis teha? “Meie” võime tõepoolest olla
kujutlusvõimelised olendid, kuid prototüübid ja
hegemoonilised kujutluspildid pärsivad vastu
tustundlikke kujutlusi vähemalt sama sagedasti,
kui nad neid võimalikuks teevad. Booth seisab
vastu pakutud alternatiivile esitada lahendus
dekonstruktsiooni keeles. Ta kardab, et “timu
kad üle maailma tervitaksid kuuldusi, et maa
ilma juhtivate riikide juhtivate mõtlejate meelest
puudub nende tundetute silmade all väriseval
ja nutval ohvril käegakatsutav tegelikkus” (77).
Nicola Lacey märgib oma 1998. aasta essees see
vastu, et liberaalne mina-omanduse eeldus kri
minaalõiguses, keskendudes “individualiseeri
tud [seksuaalse] kokkuleppe mõistele” ning sek
suaalse autonoomia eeldusele, “eeldab, et tead
vusel (mind) õn materiaalsetest oludest sõltu
mata juhtiv ja reguleeriv roll”; seega õn selles
“võimatu teatud autonoomia-vastaste vägivallaaktide afektiivsete ja kehaliste aspektide käsitle
mine”.28 Need ideed õn provokatiivsed, andes
mõista, et nii üldise alla viimine kui kä dekonstrueerimine hajutatud eripäradeks tõrju
vad tunnetatava ‘mina episteemilisest teadvu

sest (consciousness) välja samal viisil, olgugi et
eri suunadest. See paradoks ei tunnista lihtsaid
lahendusi.
Õn siiski selge, et vastuseis ainukordsele
õn midagi enamat kui lihtsalt meetmed objek
tiivsuse tagamiseks: selle ülesanne õn säilitada
episteemiliste subjektide erapooletu paikne
mine, kellelt tegelemine vaid tüüpjuhtudega ei
eelda ei vastust ega vastutusvõimet. Vajadus
epistemoloogia järele, mis suudaks suhestuda
ainukordsega, peab episteemilise subjekti tasa
kaalu kõigutama, sundima teda (ja nüüd kä
subjekti õigused saanud naist) varjust välja
tulema. Siin vaadeldud sündmused ja subjek
tiivsused tekitavad küsimusi, mis peavad õõnes
tama subjekti varjudesse, justkui kõikehõlma
vaks “meieks” haihtumise akti iseenesestmõistetavust. Selgesti nähtavad/kuuldavad eripärad
nõuavad, et ta suhestub nüüd soost sõltumata
(kuna ‘mina’ kui selline lahustub) viisil, mis
paneb proovile kä tema enda subjektiivsuse, et
ta võtab enda kanda vastutuse selle eest, mida ja
kuidas ta väidab end teadvat.
Neid protsesse komplitseerib asjaolu, et,
irooniline küll, ortodokssed episteemilised sub
jektid ei talu tõde kuigi hästi. Et nad räägivad
tavaliselt justkui tühjusesse, ei ole neile õpetatud
kä kuulamist, mis teeb võimalikuks kujutlus
võimelise empaatia. Brison märgib, et tavalises
elus inimesi “ei õpetata ohvrite suhtes empaatiat
tundma” (1993, 11). Ta näitab, et traumeeritud
mina õn oma hapruses ja haavatavuses sageli
siiski “piisavalt paindlik selleks, et empaatiliste
teiste abil end taastada” (1997, 12). Empaatia,
millele ta apelleerib, ei ole siiski (johnsonlik) ise
enda kaine, teadlik asetamine teise asemele. Olu
kordades, millest ta jutustab, õn empaatilised
subjektid vastutavad tunnetuse eest, mis just
nimelt ei ole prototüüpiline: mis õn mitte
üldkehtivustest, vaid ainukordsustest, eripära
dest, mille erakordsus rõhub “prototüüpilistes
kontseptuaalsetes struktuurides” (meenutagem
Johnsonit) kättesaadavaks tehtud valmis kirjel
duste piiridele.

Ma väidan, et see kujutlusvõimeline empaatia
õn seotud vähem tunnetuse kui uskumisega “usku
muse” ümberkujundatud tähenduses, milles tead
mise tavapärane definitsioon põhjendatud tõese
uskumusena pööratakse pea peäle.29 Mõelge orto
doksse epistemoloogi kõrvade jaoks kummali
sele väljendile: “Ma teadsin alati, et X, kuid ma
ei uskunud seda,” kus X võiks tähistada vägis
tamise, piinamise, trauma detaile ja/või subjek
tiivseid tagajärgi. Brisoni jaoks tähendab käega
katsutav valmisolek teda uskuda, siseneda tema
loosse, saada tema tõlgendavaks kogukonnaks,
tema reaalsuskontrolliks, võimalust teada oma
lugu nii, et ta võib seda enda omaks pidada, end
sellest lähtudes uuesti koguda, isegi kui ehk enam
kunagi ei ole võimalik see vana ühtsus, mis tõotas
lihtsat mina-omandust. Kõiki ja kõike umbusal
dades, jääb tema arusaam reaalsusest ja ‘minast’
endiselt killustatuks ja ärevasse ootusesse.
Amnestyl tuleb samuti toonitada ainukord
suse üksikasju, kuna tema adressaadid peavad
samuti piisavalt uskuma (mis jällegi õn erinev
piisavalt teadmisest), selleks et avaldada tugevat
poliitilist survet: et end sõimu trotsides proo
vile panna. Kuid kä Amnesty ettevõtmine õn
ühtaegu nii individuaalne, toonitades tunne
tatu täielikku ainukordsust, kui kä mitte täiesti
individuaalne, apelleerides kogukondlikkusele
ja sotsiaalsele vastutustundele: seega olles mitte
nii jäigalt ainulaadne, kui selle kriitikud arva
vad. Ta peab pidama kaitsekõnet piisavalt hästi,
et võimaldada oma adressaatidel kujutleda pii
sava rikkalikkuse ja ratsionaalsusega ja ratsio
naalselt, et tagada nende osalus, ja samas ometi
- nagu kä Brison - peab ta kutsuma ühiskonda
üles aru andma, miks see lubab vägivallaakte
naiste/poliitiliste teisitimõtlejate suhtes, mida
sotsiaalne kujutluspilt, mis hoiab ülal alluvus- ja
võimuhierarhiaid, õn valmis andestama.
Küsimus õn teadmises, et ainukordsus õn
alati toonitatult ainukordne, see üks, kelle piinu
tuleb kujutleda nende eripäras, kes palub üht
“meid” kujutleda, kuidas see tundub “sinule”;
ent samal ajal ja samavõrd õn see suuremate

võimu ja privileegide, kuulamise ja vaikimise
struktuuride osa/süptom. Ohver ei ole taanda
tav haige ühiskonna sümptomiks, kä ei ole ta
tunnetatav pelga “juhtumi, statistikana”, kuid
teda tuleb mõista kä niimoodi. Igal juhul peavad
tunnetavad subjektid - episteemilised subjektid
- varjust välja tulema, mitte ainult (võimaliku)
vestluse osalistena oma mina vallates, vaid eel
kõige kui subjektid, kes sätestavad end oma tun
netuses ja kelle subjektiivsus õn kujunemises,
ükskõik millise stabiilsuse ta oma keskmes kä
ei saavutaks, liikuv oma asendis nende inimeste
seas ja suhtes, keda ta peab tundma.
Need näited seavad kahtluse alla kujutlus
võime ja koos sellega sidusa monoloogilise
jutustuse piirid, stabiilsed episteemilised eeldu
sed ning subjekti ja objekti asendi püsivuse tun
netuses, mis õn olulisem kui tunnetus, et “laual
õn tassid”30. Sama oluline õn, et nad seavad
kahtluse alla eeldused liberaalse individualismi
ja mina-omanduse kohta, mis aitavad kaasa kä
ortodoksse episteemilise kujutluspildi püsimi
sele. Booth märgib, et ei piinatu ega piinaja “ole
seotud ainult ihuga, mida torgitakse või mis
hoiab elektriora. Nad mõlemad õn “ühiskon
nad”, mõlemad õn kogenud sündmustikke, mil
lega kaasnevad maailmavaated, mida nüüd killustatakse (93). Positsioonidelt, mis õn sisse kir
jutatud tavalistesse “sündmustikesse”, õn tun
netavatel subjektidel võimatu teada ainulaad
set, erakordset, võõrast lihtsalt ekstrapolatsiooni
kasutades või siit välj a küünitades. Vastutustund
likud episteemilised praktikad peavad liikuma
kaares, mitte mööda sirget rada: mööda vaata
mise ja kuulamise trajektoori, mis algab miski
pärast sealt - nagu Maria Lugonesi “maailma”rännakus, kus aupaklik rändur ei ole ei turist
ega antropoloog, kelle eesmärk õn lihtsalt vaa
delda, ilma osa võtmata või oma sügavalt juur
dunud uskumusi muutmata. Lähte-eelduseks
õn, et tunnetus ei saa kunagi olla eksimatu või
lõpetatud, kuid et see saab ometi sageli olla “pii
savalt hea”, et põhjendada tõhusat ümberkujun
davat tegevust.

Positsioon, mille ma visandasin, õn nii
mõneski mõttes pessimistlik erinevuste vahe
lise mõistmise suhtes: see pessimism annab
siiski tunnistust mõõdukast skeptitsismist, mitte
meeleheitest, vaatamata ühismõõdu puudumi
sele. Asjade ühismõõt õn väiksem, kui markee
rimata “meie” - keda esindab Mark Johnson õn reipalt eeldanud. Kuid kä radikaalse ühismõõdutuse väide ei pea paika, arvestades seda,
mil määral - ehkki vahelduva eduga - meil sil
maga nähtavalt õnnestub tegelikkuses arukalt
orienteeruda oludes ja olukordades, mis tundu
vad igapäevased.
Siiski kritiseerivad mõned filosoofid seda, et
ma esitan need probleemid nii, et kognitsioon
(=tunnetus) õn samaaegselt probleem ja lahen
dus: et ma käsitlen neid epistemoloogilises raa
mistikus. Neid kõhklusi selgitab osaliselt tava
päraste epistemoloogiate kogemus- ja afektikauge iseloom, millele ma viitasin. Nii näiteks
õn Sandra Bartky vastu filosoofide püüetele
käsitleda “lahendust erinevuste probleemile...
suurelt osalt kognitiivses sõnastuses”31, väites, et
kognitsioon, nii nagu seda üldiselt mõistetakse,
õn lihtsalt võimetu suhestuma episteemilise
samasuse normidest välja jääva elu afektiivse
kvaliteediga. Ortodoksse empiirilis-positivistliku
epistemoloogia suhtes õn tema vastuväited
õigustatud. Bartky jaoks õn vastuvõetamatu
tunnetuse käsitlemine “lihtsalt [lisa]teadmise
omandamisena”, selle asemel propageerib ta
“tunnetust, mis kujundab ümber‘mina’, kes tun
netab, tunnetust, mis sünnitab uusi sümpaatiaid,
uusi afekte, uusi kognitsioone ning intersubjektiivsuse uusi vorme... ühesõnaga... tunnetust,
mis õn eriliselt afektiivne” (179). Eitamata meie
seisukohtade vahelisi erinevusi, väidan ma, et
minu poolt visandatud ümberkujundatud pilt
teadmisest, mis rõhutab teadlikku reageerimist,
õn kooskõlas tema vaatega: vaatamata meie eri
nevustele õn minu ümberkujundaval ja revideerival epistemoloogial temaga ühised eesmärgid.
Juba ainuüksi teadliku reageerimise võima
likkus sõltub õigest kuulamisest. Kuid isegi vaa

tamata sellele, et õige kuulamine õn oluline tun
netuses, mis kujundab ümber mina, kes tun
netab, kes õn tähelepanelik, kuuldes jutustusi
identiteedist ja traumast, õn epistemoloogias
kuulamisest, üllataval kombel, liialt vähe mõel
dud, selle üle liiga vähe teoretiseeritud. Lähe
daste sõprade kooskõlalised vestlused võimal
davad luua tavalisema mudeli, kui need, mida
mina olen vaadelnud, kuigi seda tuleks käänata,
et siduda see asümmeetriliste suhetega (nagu
need, mis õn Amnesty kaitsja ja ohvri vahel), mis
vastanduvad (ideaalsete) sõprussuhte sümmeet
riale. Kuid õige kuulamine õn sageli samavõrra
taktiilne kui auditiivne: seega mitte puhtalt
objektiivne ega kä mitte täiuslikult ratsionaalne.
See ei allu kergesti kontseptuaalsele analüüsile,
ehkki õn fenomenoloogiliselt hästi tuntud: see
varjab ja ümbritseb, nõudmata otsest kokku
puudet, mis asümmeetriliste võimuvahekordade
puhul muutub sekkuvaks. See loob käega
katsutavalt turvalise ruumi, mis kutsub usal
dusele ja austab seda, see säilitab “tunnetuse”
(ümber kujundatud) keele, isegi kui see ei räägi
enam informatsiooni kogumisest. Ta säilitab
osaliselt “normatiivse realismi”, mis respekteerib
nii kõnelejate kui kuulajate puutumatust, kuigi
ta võib ütlusi ja kuulamisi siiski üle kuulata ja
ümber tõlgendada.
Narratiivsed identiteedid õn seega (Ricoeuri
meenutades) seotud sama palju kujutlejate ja
kuulajate kui jutustajatega: kujutlusvõimelise
taibu ja reageerimise tingimustega, ilma milleta
nad ei suudaks pääseda kognitsiooni mono
loogilisest valuvormist, mille sobimatust Bartky
taunib. Nawal El Saadawi õn jutustanud loo sel
lest, kuidas talle väikese tüdrukuna tehti ümber
lõikus, selle kaasakiskuvas käsitluses kirjutab
Bartky, et selleks, et sellest kogemusest vähi
matki aimu saada, “pean ma kujutlema... mil
line tunne pidi tal olema kogeda taolist õudu,
seda täielikku arusaamatust, kui ta seisis sil
mitsi nende inimeste julmusega, keda ta usal
das”. Kõige rabavam selles kujutluses õn tema

tähelepanek: “Ma ei mõtle üldse mitte iseendast.
Kä ei ole minu kujutlus päriselt minu, välja arva
tud kõige triviaalsemas tähenduses” (192). Tao
line kujutlus lõhub mina-kindluse piire, et jätta
prototüübid ja mina-omandus kaugele selja
taha. Kä ei tähenda see lihtsalt, et Teisel luba
takse rääkida, et Teisele kindlustatakse subjekti
staatus - enesega rahuloleva õigsuse armulik
kusega, mis taoliste suuremeelsete lubamistega
kaasneb. Teine räägib juba nagunii. Küsimus õn
kuulamises, ja mitte siit, vaid nii lähedalt kui
tähelepanelik kujutlemine vähegi saab minna.

Kokkuvõte?
Pole ilmselt vaja öeldagi, et see artikkel ei ole
lõplik. Ta kaardistab vaid väljavaate ja püünised,
mis kaasnevad teadmise ja epistemoloogia kujut
lusvõimelise laiendamisega väljapoole vahetuid
vaatlusandmeid ja enesestmõistetavaks peetud
ühetaolisust. Selle asemel et pühenduda feminist
likule analüüsile - Sabina Lovibondilt, Michele
Le Doeuffilt, Drucilla Cornellilt või Susan
Babbittilt - vaatlesin ma, kuidas Mark Johnson
analüüsib kujutlusvõimet, kuna selle lähem paik
nemine hegemoonilise peavoolu suhtes kinni
tab sotsiaalse kujutluspildi visadust, mida tuleb
lõhkuda. Artikkel esitab mõned ettevaatusele
sundivad lood, käivitab uues suunas mõtlemise
ning hoiatab ennatlike järelduste eest. See pani
mind uuesti mõtlema episteemilisest vastutu
sest32, millel ei tule mitte ainult paljastada vastu
tustundetuid episteemilisi praktikaid, vaid aren
dada välja juhtnöörid enam vastutustundlikele,
kaalutletud, üksikkogemusele tuginevatele ja
pühendunud episteemilistele prakikatele. Selles
suunas ma siit edasi liigungi.
Kuid õn raske mitte lõpetada pessimistlikus
toonis, mis vastandub nii Mark Johnsoni kujut
lusvõime nõude kui “põhjendamatu optimis
miga”, mille Susan Mendus loeb välja Richard
Rorty sama enesekindlast kiidukõnest “võimele
mõelda inimestest, kes õn määratult erinevad

meist endist, kes me oleme “meie” hulka arva
tud”.33 Jõuka läänemaailma heaoluühiskonna
kollapsiga koos variseb nii globaalsel kui lokaal
sel tasandil kokku silmast-silma suhtlemine, mis
õn seotud pigem kuulamise kui rääkimisega: see
õn kõnelemise kriis helibaitide ajastul. “Meid”
pommitatakse informatsiooniga, arvamusaval
dustega, analüüsidega, kuidas asjad õn - ühtlasi
tabab meid arusaam, et isegi kui üha enam
ja enam räägitakse, kuulatakse ikka vähem ja
vähem. Võimalik, et minu jaoks teravdab prob
leemi elu konservatiivide kantsis Ontarios, mille
hoolekandesüsteem õn lagunemas ja kus keegi ei
kuula, välja arvatud selleks, et “tükikesi” üles kor
jata, et neid enda huvides moonutada. Et mitte
unustada neid probleeme, millega peab võit
lema nõndanimetatud vastutustundlik, kujut
lusvõimeliselt ratsionaalne episteemiline sub
jekt, õn tervistav käsitleda Mark Johnsonit - ja
Richard Rortyt - Trinh T. Minh-ha meeldetule
tuse taustal: “Ühel tasandil võime me, mina ja
tema, rääkida sama keelt ja isegi sarnaselt käi
tuda, ja ometi, teisel tasandil, me kuulume erine
vatesse maailmadesse, oleme teineteisele ületa
matult võõrad.”34 Episteemilisi imperatiive, mil
leni need meditatsioonid jõudsid, võib pidada
meeldetuletuseks, kui ettevaatlikult meie, me
kõik, peame suhtuma eeldusesse, et me suu
dame siit kuigi kaugele näha.35
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Postmodernism ja
feminismid *
Linda Hutcheon

(Märkus mitmuslike “feminismide” kohta
pealkirjas: selline tähistus õn samavõrra kohma
kas kui täpne. Et õn olemas umbes sama palju
feminisme, kui õn feministe, puudub täna
päeval ühes täiesti reaalses tähenduses selge
kultuuriline konsensus representatsioone käsit
levas feministlikus mõtlemises. Nagu õn väit
nud Catherine Stimpson, hõlmab selleteemalise
feministliku mõtte ajalugu vastasseisu valitseva
tele naisekujutustele kui väärkujutustele, naiste
enesekujutamise mineviku taastamist, õigete
naisekujutuste loomist ning naistevaheliste eri
nevuste (seksuaalse sättumuse, vanuse, rassi,
klassi, rahvuse, kodakondsuse), sealhulgas kä
nende mitmekesiste poliitiliste suunitluste kuju
tamise vajalikkuse tunnustamist (Stimpson
1988, 223). Erinevuse ja mitmekesisuse ver
baalse märgina näib “feminismid” olevat parim
termin, mida kasutada, tähistamaks mitte kon
sensust, vaid vaatekohtade paljusust, millel kõi
gele vaatamata õn siiski olemas vähemalt mõned
ühisnimetajad, kui kõne alla tuleb kujutamise
poliitika mõiste.)
* Esmakordselt ilmunud teoses Hutcheon, L.
(1989). The Politics of Postmodernism. Routledge,
London, NewYork:141-168.

Iha politiseerimine
Kui me postmodernsel ajastul elame niinimeta
tud erootilise kriisi ajastu kokkuhoiutingimustes, mida põhjustab haigusekartus ning füüsilise
vormi fetišeerimine, saab erootika paratama
tult olla vaid osa keha ja selle seksuaalsuse
üldisest problematiseerimisest. Ning see õn üks
sõlmpunkte, kus kattuvad nii postmodernismi
kui feminismide huvid, sest mõlemate tähele
panu koondub keha ja selle subjektipositsioonide kujutamisele ning neile viitamisele. Kehal
pole pääsu kujutamisest ning tänapäeval tähen
dab see, et pole pääsu feministlikust väljakut
sest neid kujutusi ühendavate kultuuripraktikate patriarhaalsetele ning maskulinistlikele
tugedele. Kuid feminismideta oleksid asjalood
üpriski teistsugused, sest tahaksin väita, et femi
nistlikel praktikatel õn võimas mõju postmoder
nismile - ehkki mitte seda, et need kaks oma
vahel segunevad.
Performance i ja “kehakunsti” esilekerkimi
sega viimasel aastakümnel õn paratamatult kaas
nenud vältimatult sooliselt spetsiifilised kehakujutused kunstis. Nende ja teistegi spetsiifiliselt
feministlike praktikate tõttu õn postmodernismi
“de-dokseeriv” tegevus individuaalse kodanliku
subjekti konstrueerimisel pidanud ruumi tegema
soolise subjekti konstrueerimisega arvestamisele.
Ütlen seda täie teadmisega, et mõned postmodernsuse tähtsamad teoreetikud ei ole seda
veel märganud. Ehkki kahtlemata õn võimalik
näidata, et nii feminismid kui postmodernism
õn osa samast kultuuri mõjuvõimu üldkriisist
(Owens 1983, 57) ja ühtlasi osa spetsiifilisemast
väljakutsest kujutamise ja selle aadressi mõis
tele, õn nende vahel oluline orientatsioonierinevus, mida ei saa eirata: oleme näinud, et post
modernism õn poliitiliselt ambivalentne, sest õn
topelkodeeritud- ühtaegu mängides kokku kul
tuur idominantidega, mille raames ta toimib, ja
neid kä vaidlustades; ent feminismidel seevastu
õn selgepiirilised, üheselt mõistetavad poliitili
sed vastupanuprogrammid. Feminismid ei sobi

tegelikult postmodernistliku mõttega kokku ega
ole isegi selle näiteks, nagu mõned kriitikud õn
üritanud väita; kui neil üldse õn midagi ühist,
moodustavad nad koos ainsa kõige võimsama
jõu, muutes suunda, milles (mehelik) post
modernism liikus, kuid minu arvates enam ei
liigu. See radikaliseeris postmodernset erinevustunnetust ning de-naturaliseeris privaatse ning
avaliku - ja isikliku ning poliitilise - traditsioo
nilise historiograafilise eraldamise, mida vaadel
dakse käesoleva peatüki viimases osas.
Feministliku ja postmodernistliku kõigele
vaatamata üsna tavalise ühtesulamise põhjus
võib vabalt peituda nende ühises huvis kuju
tamise vastu, selle väidetavalt neutraalse prot
sessi vastu, mida nüüd ideoloogia terminites
dekonstrueeritakse. Näitustel nagu “Erinevus:
kujutamisest ja seksuaalsusest”, mis toimus 1985.
aastal New Yorgi Uues Nüüdiskunsti muuseu
mis, näidati seksuaalset erinevust millenagi,
mida pidevalt taastoodetakse kultuuriliste kuju
tuste kaudu, mida tavaliselt peetakse enesest
mõistetavateks kui loomulikke või antuid. Täna
päeval ei oleks vaid vähesed nõus sellega, et
feminismid õn kunstipraktika ümber kujunda
nud: uute vormide kaudu, kujutamisega seotud
uue eneseteadvustamise kaudu ning nii konteks
tide kui soolise kogemuse üksikasjade uue tead
vustamise kaudu. Need õn kahtlemata tõstnud
naiskunstnike teadlikkust endist kui naistest ja
kui kunstnikest; need muudavad isegi meeste
arusaama enestest kui kindlast soost kunstni
kest. Need õn muutnud lahutamatuks feminis
mid kui ühiskondlik-poliitilised liikumised ja
feminismid kui (pluraalse) kunstiajaloonähtuse.
Pole juhus, et ajaliselt langevad need kokku
figuratiivse maali taaselustumisega ning kont
septuaalse kunsti esilekerkimisega, kui muutub
oluliseks see, mida olen nimetanud foto
graafiaks kui kõrgkunsti vormiks, kui muutu
vad oluliseks video, alternatiivsed filmipraktikad, performance id - mis kõik õn toiminud,
esitades väljakutse nii humanistlikule arusaa
male kunstnikust kui romantilisest individuaal

sest “geeniusest” (ja seetõttu kunstist kui uni
versaalse tähenduse väljendamisest transtsen
dentse inimsubjekti poolt) kui kahe konkreetse
kunstivormi, maalikunsti ja skulptuuri, moder
nistlikule domineerimisele. Kuid feminismid õn
ühtlasi juhtinud tähelepanu teisale, kujutamise
ja teadmise poliitikale - ja seetõttu kä võimule.
Nad õn sundinud postmodernismi mõtlema
mitte üksnes kehast, vaid naise kehast; mitte
üksnes naise kehast, vaid kä selle ihadest - ja
neist mõlemast kui sotsiaalselt ja ajalooliselt
kujutamise kaudu konstrueeritutest.
Olgu meedium lingvistiline või visuaalne,
alati õn meil tegemist tähendussüsteemidega,
mis toimivad teatud sotsiaalselt produtseeritud
ning ajalooliselt tingitud koodide ja konvent
sioonide raames. See ongi postmodernistlik
fookus, mis õn asendanud individuaalse väljen
duse modernistliku/romantilise fookuse. Ning
pole raske mõista, miks kujutamise poliitikast
saab äkki probleem: missugused võimusüsteemid annavad õigused teatud kujutustele ning
suruvad ühtlasi teisi alla? Või veelgi konk
reetsemalt, kuidas sisendatakse iha, suunates
lugemis- või vaatamisnaudingut kujutamise
kaudu? Paljud feminstlikud teoreetikud õn väit
nud, et õn vaja de-naturaliseerida meie argimõistuslik arusaamine kehast kunstis, õn vaja
avalikustada sooliste positsioonide defineeri
mise semiootilised mehhanismid, mille tulemu
seks õn nii kehakujund kui kä (nii meeste kui
naiste) ihad, mida see esile kutsub.
Poliitilise selline segunemine seksuaalsega õn
osutunud tülikaks mõnegi kriitiku jaoks, eriti
nende jaoks, kes peavad naudingu ja iha mõis
teid esteetilise kogemuse võtmeterminiteks. Nii
feministlik kui postmodernistlik teooria ja prak
tika õn töötanud suunas, et “de-doksifitseerida”
igasugune ihamõiste kui lihtsalt individuaalne
rahuldatuspüüe, mis õn kuidagi sõltumatu nau
dingutest, mida luuakse kultuuri poolt ja kultuuri
sees. Postmodernistliku ja feministliku kunsti
poliitiline impulss esitab väljakutse iha tingi
mustele: ihale kui lõputult edasilükatavale rahul-

datusele, seega tuleviku ajavormis ootetegevusele; ihale, mida kannustab objekti kättesaamatus
ning rahulolematus tegelikkusega. See õn välja
tõrjutud iha - reklaami ja pornograafia - ning
Baudrillardl simulaakrumi ihavaldkond. Kui iha
mõiste ise näib eeldavat sidusat subjektiivsust,
oleme näinud, et suur osa feministlikust ja post
modernistlikust teooriast õn üritanud seda mõis
tet küsimärgi alla seada ning problematiseerida.
Kuid see teooria ise õn samuti jagunenud, õn
neid, kelle jaoks iha õn midagi kultuurist ja polii
tikast kaugemale jäävat, ja neid, kes peavad ihal
davat subjekti paika panduks teatavatesse ideo
loogiliselt määratletud subjektipositsioonidesse
nende subjektipositsioonide eneste poolt.
Iha õn ilmselgelt problemaatiline: kas õn
vahet ihal kui, ütleme, tekstimängul ning ihal,
mis toob esiplaanile kujundi poliitilise ökonoo
mia patriarhaalses ja kapitalistlikus ühiskonnas?
Iha ei ole üksnes poststrukturalistliku ideoloo
gia väärtus; see õn kä tarbimisühiskonna norm,
mida marksistlikud kriitikud õn püüdnud de
konstrueerida. Aga seda õn püüdnud kä femi
nistid: Carol Squiersi selleteemalised kriitilised
väljapanekud, nagu näiteks “Elukavand” (Design
for Living, 1984) võtavad kokku naisekujundid
ajakirjades, eesmärgiga korrastamise ning paigu
tamise kaudu paljastada ning vaidlustada naise
keha ja iha kapitalistlik ja patriarhaalne kujutamispoliitika massimeedias.
Oma teoses Naise iha (Female Desire) väidab
Rosalind Coward feministlikust postsrukturalistlikust perspektiivist lähtudes, et naiste nau
dingud konstrueeritakse teatava hulga tähistuspraktikate raames; teisisõnu, need pole loomu
pärased ega kaasasündinud. Et naiselikku iha
toodavad diskursused, mis sageli hoiavad ülal
meeste privileege, võib osutuda vajalikuks selle
iha - ja iha rahuldamise, selle objektide - uus
läbiarutamine, eriti võttes arvesse seda, mida
Catherine Stimpson nimetab iha“heterogeensuseks” (1988,241). Ent kõigepeal õn tarvis astuda
vastu neile mehelikele diskursustele, neid vaid
lustada ja nende võlts olemus paljastada. Just

siinkohal osutubki tähtsaks feministlike kunst
nike looming. Näiteks Angela Carteri lühijutus
pealkirjaga “Must Veenus” kohtuvad kaks diskursust - ning põrkavad kokku: poeetiline keel,
milles väljendub mehe sublimeerunud iha naise
järele (nii muusa kui erootilise fantaasia objek
tina) ning naiseliku kogemuse poliitiliste ja
kontekstualiseerivate diskursuste keel. Tegemist
õn ühega neist tekstidest, mis lausa nõuab,
et seda loetaks soolise tähenduse diskursiivse
konstrueerimise kohana, ent seda problemaati
lises mõttes: tekstis õn kaks vastuolus olevat diskursust, mille toimimise kaudu tuuakse esiplaa
nile ja vaidlustatakse iha, meeste iha ajalugu.
Tegemist õn Baudelairel ning tema mulati
tarist armukese Jeanne Duvali looga. Oma päe
vikus kirjutas Baudelaire kord: “Igavene Veenus,
kapriis, hüsteeria, fantaasia õn üks Kuradi võrgu
tavaid vorme”, kuradi, keda ta nii kosis kui
põlgas. Tema biograafid õn ta vastu üsna lahked
olnud, selgitades meile kannatlikult, millised
sublimeerivad eelised olid meie jaoks, kui
mitte Duvali jaoks sellel, et ta eelistas iha lõpe
tatusele, ootusärevat kujutlust tegelikule sek
suaalaktile. Meie saame luuletused; Duvalile näis
lõpuks jäävat väga vähe. Kuid Duvali vastu õn
needsamad biograafid olnud tunduvalt vähem
lahked: nii, nagu Manet teda maalis, kirjeldataksegi teda tavaliselt meelelise kaunitarina, melan
hoolse, ent siiski eksootilise tulehargina, keda
Baudelaire kohtles kui jumalannat, kuid kes
tema luulet iialgi mõistma ei hakanud ning kes
tema suuremeelsuse ja lahkuse eest tasus näägu
tamise ja halva tujuga. (Muide, nad tunduvad
eelistavat vältida selle mainimist, et Baudelaire
oli kä oma süüfilise osas üsna helde.) Naine, kel
lele ajalugu häält ei andnud, õn Carteri “Musta
Veenuse” subjekt - nagu ta oli Baudelaire!
“Musta Veenuse” luuletuste objekt.
Carteri tekst vastandab järjepidevalt Baudelaire’i dekadentliku meeserotitsismi keelt ning
Jeanne Duvali seisundi karmi sotsiaalset tege
likkust koloniaalpäritolu mustanahalise ja ülal
peetava naisena. Erootilisel ikonograafial, mille

kaudu mehed naisi kujutavad, näib olevat
kaks poolust: romantiline/dekadentlik fantasee
riv (nagu Baudelaire’il) ja realistlik (naine sek
suaalpartnerina), kuid kummalgi juhul pole
naine mehe jaoks muud kui vahendav märk
(Tickner 1987, 264). Carteri sõnaline tekst
üritab kodeerida ja seejärel rekodeerida naise
keha “koloniseeritud territooriumi”; see kodee
ritakse meheliku erootilise fantaasiana ning rekodeeritakse seejärel naiseliku kogemuse termi
nites. See tekst õn iha ja poliitika, erootilise ja
analüütilise, meheliku ja naiseliku diskursuse
kompleksne põime.
Lugu algab otsese kajaga õhtukirjeldustele
Baudelaireh luuletustes “Harmonie du soir” ja
“Crepuscule du soir”. Ent naist, keda Carteri
tekstis kirjeldatakse kui “mahajäetud Eevat”,
kujutatakse keeles, mis erineb meesluuletaja
omast: ta “ei kogenud oma kogemust iialgi kui
kogemust, elu ei lisanud tema teadmiste sum
male ealeski midagi juurde; pigem lahutas sel
lest maha” (Carter 1985,9). Vastukaaluks pakub
mees (keda sel hetkel identifitseerib üksnes
meessoost asesõna “he”) talle oma fantaasiat,
fantaasiat, mis teeb mehest paroodia teemal
‘le pauvre amoureux des pays chimeriques’,
selle baudelaireliku Ameerikate avastaja luu
letuses “Le Voyage”. Mehe fantaasia üksikasjad
parodeerivad luuletuste “Voyage ä Cythere” ja
“La Chevelure” omi selles, et pakuvad samu
toposeid, ent kodanlikuks turismieskapismiks
vulgariseerituna (“Kiisu, kiisu, las ma viin su
tagasi sinna, kuhu sa kuulud”). See seguneb
yeatsiliku Bütsantsi-paroodiaga (“tagasi sinu
kaunile laisklevale saarele, kus emailitud puul
kiigub kalliskivides papagoi”) (10). Naise vastus
ründab seda fantaasiat: “Ei!... Mitte sinna kura
dima papagoimetsa! Ära vii mind orjakaupmeeste teed mööda Lääne-Indiasse tagasi” (11).
Erootiline unelus kohtub poliitilise ja ajaloolise
tegelikkusega, meenutades meile ehk sedagi,
et isegi Kythera, Venuse saar, ei ole paradiis:
Baudelairel luuletaja ripub selle võllapuus.
Lääne-India naise jaoks õn paradiisisaar, mida

mees ette kujutab, “kiiskavrohelise kalda ja
räige sinise taevaga”, “linnade kärbsemustaga”
mis pole Pariis. Neid tuhandet sonetti, mida
Baudelaire’i “Dante Creole” olevat luuletaja
südames inspireerinud, kasutatakse siin samale
daamile sigarite keeramiseks. See unistus läheb
sõna otseses mõttes suitsuna vastu taevast.
Siis võtab meheliku erotitsismi keel taas või
must. Oma “feconde paresse”-ist virgununa tant
sib see konkreetne “Dante Creole” mehele alasti,
päästab oma villakusarnase “chevelure”-i valla,
riietub üksnes käevõrudesse, mida kirjeldatakse
luuletuses “Les Bijoux”. “Brune enchanteresse”
“grande et svelte” tantsib, kuid Carteri loos
teeb ta seda “suikuvas meelepahas” oma armu
kese vastu, toas, mis “sikutas oma kinnitustrosse, igatsedes õhuteed kaudu minna taga
otsima seda Kytherat, mida armastavad luuleta
jad” (Carter 1985, 12). Siin juhatab tekst meid
otseselt Baudelaired juurde ning muudab inter
teksti siis problemaatiliseks. Kui mees unelevalt
pealt vaatab, öeldakse meile, et naine “mõtisk
les, mis vahe õn alasti tantsimisel ühe mehe
ees, kes maksab, ja alasti tantsimisel rühma
meeste ees, kes maksavad” (12). Mees unistab
erootilisi unistusi; naine murrab pead selle
üle, mida nimetatakse tema “tarbimisväärtu
seks”, ning oma süüfilise üle: “kas kuritõbi
polnud mitte lõbude jaoks loodud olendi
emblemaatiline saatus ning hind, mida tuli
maksta selle kõlvatuse ning süütuse jõleda
segu eest, mille see päikeselaps oli endaga Antil
lidelt kaasa toonud?” (13). Kuritõbe kutsutakse
Ameerika, “vägistatud kontinendi kättemak
suks” Euroopa imperialismile, ent antud juhul
õn kättemaks andnud tagasilöögi. Siis pöördub
tekst tagasi baudelaire’iliku erootilise diskur
suse juurde: naise juuste juurde, kassi juurde.
Mehe mõttes õn ta “pimeduse vaas ... mitte
Eeva, vaid tema ise, keelatud vili, ning mees õn
temast söönud!” (15). Seejärel esitatakse meile
(tõlkes) neli värssi Baudelaire’i luuletusest “Sed
non satiata” - irooniline intertekstuaalne kom
mentaar mehe ihale, ent kä naise omale, rahul

damata nagu see õn.
Pärast tekstikatkestust algab (seitse ja pool
lehekülge pärast loo algust) veel üks diskursus.
“Mees” identifitseeritakse Baudelaire’ina, “naine”
kui Jeanne Duval, keda teatakse kä kui Jeanne
Prosperi või Lemeri, “otsekui poleks ta nimel
mingit tähtsust” (Carter 1985,16). Tema päritolu
õn samavõrra ebaselge. Sulgudest võime lugeda:
“(Tema pays Lorigine õn väiksema tähtsusega
kui siis, kui ta oleks olnud vein.)” (16). Võib-olla
oli ta pärit Dominikaani Vabariigist, kus, nagu
meile rõhutatult öeldakse, Toussaint L’Ouverture
oli juhtinud orjade ülestõusu. Meie tähelepanu
juhitakse Prantsuse koloniaalimperialismi rassi-,
majandus- ja sugupoolepoliitikale. Ent tekst
pöördub otsekohe tagasi baudelaireiliku eroo
tilise diskursuse juurde, et Jeannel meile kirjel
dada. Et nii toimub, pole sugugi üllatav. Lõpuks
õn see peale Manet’ maalitud portree kõik, mis
meil tema kohta teada õn. Nii kirjanduslike
kui ajalooliste viidete kaudu üritab tekst anda
Jeanne’ile tagasi ajalugu, millest ta oli ilma
jäetud kui “puhas koloonialaps” - “valge, kõrkkäskiva” koloonia laps (17). Ta õn ilma jäetud
kä oma keelest. Meile öeldakse, et ta rääkis
kreooli keelt halvasti, et Pariisi jõudes püüdis ta
rääkida “head” prantsuse keelt. Kuid selles pei
tubki nende erootiliste kirjanduslike kujutuste,
mille kaudu me teda tänapäeval teame, tõeline
iroonia:
“võiksite öelda, mitte niivõrd, et Jeanne ei
mõistnud oma armukese luule lapidaarset, häi
ritud kirkust, vaid et see oli tema jaoks järje
pidev solvang. Mees tsiteeris seda talle tundide
kaupa ning tema valutas, raevutses ning ärritus
selle all, sest mehe sõnaosavus jättis ta keelest
ilma.” (Carter 1985,18)
Ta ei suuda kuulda mehe kiidulaule talle
endale väljaspool oma koloniaalset - rassilist ja
keelelist - konteksti.
Tekst lisab sellele veel ühe konteksti, vägagi
ilmse soolise konteksti: “Mehe südame juma
lanna, poeedi ideaal lebas täies hiilguses
voodil...; mehele meeldis, kui ta end vaatami

seks välja seadis, pakkus rikkalikku pidusööki
mehe säravatele silmadele, mis olid alati suure
mad, kui ta kõhukoobas. Veenus lamab voodil ja
ootab, et tõuseks tuul: nõgine albatross ihaldab
tormi” (Carter 1985,18). Ent Baudelaire’i luulet
lugenu jaoks toimub siin kummaline ümber
pööramine - mitte üksnes värvide (“nõgine
albatross”), vaid kä rollide vastupidiseks muut
mine. Luuletuses pealkirjaga “LAlbatros” õn
luuletaja see, kes luuletiivul lendab, ehkki õn
maapinnal kohmakas. Carteri parodeerivas ver
sioonis õn naine graatsiline albatross; luuletaja
aga õn selle asemel see suur keigarlind (Poe
“Arthur Gordon Pymi seiklustest”), kes alati
ehitab pesa albatrossi oma lähedale: pingviin —
lennuvõimetu, kodanlik, pääsmatult koomiline.
Meile öeldakse: “Tuul õn albatrossi element, just
nagu kodusus õn pingviini element” (19). Luu
letaja demüstifitseeritakse nagu armukegi.
Nende kahe veidra linnu erootilised kohtu
mised õn hoolikalt ning teravalt kodeeritud ja
tekst paneb koodi meie jaoks ajalooliselt ja kul
tuuriliselt paika:
“Nende ühenduse jaoks õn oluline, et kui
naine rüütab end alastuse erarõivastega, mille
rätsepakunstist puutumata võimusümboliteks
õn ehted ja ruuž, peab mees üheksateist
kümnenda sajandi avaliku mehelikkuspagasina
säilitama (oivalise lõikega) pikk-kuue, valge
särgi (puhtast siidist, Londonis õmmeldud),
härjavere karva kaelasideme ning laitmatud
püksid.”(Carter 1985,19)
Pole juhus, et siinkohal võib meenuda Manet’
teos: ““Eine roheluses” peidab endas rohkemat,
kui esmapilgul paistab. (Manet, veel üks tema
sõber.) Mees tegutseb ja õn selle kohaselt riides;
tema nahk õn tema enda asi. Ta õn kunsti
pärane, kultuurilooming. Naine õn; ja õn see
tõttu täies riides üldse ilma rõivasteta, tema nahk
õn ühisvara.” (Carter 1985,20)
Üheskoos harutavad Baudelaire ja Duval
lahti “transgressiooni ajaloo” (21) puntra, ent
mehe harjumuspärane erootiline retoorika
annab aina teed naise reaalsusele. Väide, et

“Jeanne rügas stoiliselt oma armukese mõnu
kallal, otsekui oleks mees tema viinamägi” (21)
tuletab (ehkki irooniliselt) meelde Baudelairei
luuletust “Les Bijoux”, milles naise rinnad õn
“grappes de ma vigne” - see tähendab, pärit
poeedi viinamäelt. Tolles revisionistlikus ver
sioonis ei ole naisel tarvis mehe mõnu pärast
vaeva näha; ta õn passiivne: “elle se laissait
aimer”.
Siinkohal tekst katkeb. Mees sureb, “kurt,
tumm ja halvatud”; naine kaotab oma ilu ja see
järel elu. Ent Carter pakub oma Jeanne Duvalile
teise saatuse. Ta ostab uued hambad, paruka
ning taastab veidikese oma laastatud ilust. Ta
pöördub tagasi Kariibi mere saartele, kasutades
raha, mille ta õn saanud Baudelaire’i käsikirjade
müügist, ja seda, mida mees jõudis enne surma
talle nihverdada. (“Naine oli üllatunud, avasta
des, kui palju ta väärt õn.”) Ta pöörab reisisuuna
assotsiatsioonid ringi - lõppude lõpuks õn see
“orjakaupmeeste tee”. Ta sureb väga kõrges eas
pärast bordelliperenaisena veedetud elu. Siis
reedab tekst tulevikuaega kasutades oma fantaasiastaatuse: hauast “levitab ta jätkuvalt koloniaaladministratsiooni kõige privilegeeritumate
liikmete seas, mitte ülemäära kõrge hinna eest
tõelist, autentset, ehtsat baudelaire’ilikku süüfi
list” (Carter 1985, 23). Nii sõnastab Angela
Carter parodeerivalt kaasamängu ja väljakutse
kahekordse diskursuse, iha feministliku politi
seerituse.
Ent nagu ma varem ütlesin, iseloomustab
kaasamäng ja kriitika postmodernistlikku, mitte
feministilikku. Kuid tegemist võib olla järje
kordse kattuvusega, mida võiks teoretiseerida:
teisisõnu, feminismidel pole mitte üksnes olnud
suur mõju postmodernismile, vaid võib-olla
võivad feminstlikud kunstnikud rakendada post
modernseid strateegiaid dekonstrueerivatel ees
märkidel - see tähendab, selleks et alustada lii
kumist muutuse suunas (liikumist, mis iseene
sest ei ole postmodernismi osa). Carteri tekst
ei ole ainus, mis annab mõista, et erootiline õn
sellelaadsele kriitikale kohane fookus, sest see

tõstatab küsimuse ihast ja soolisest ihapoliitikast
ning kä küsimuse kujutamisest ja selle poliiti
kast. Nende kahe diskursiivse praktika kokku
põrkest, mille kohal Carteri loos luuakse sugu
poole ning seksuaalse identiteedi teineteisele
vastukäivaid mõisteid, tuleneb kultuurilise ja
sotsiaalse diskursuse rolli uurimine nii nau
dingute kui sooliste kujutuste konstrueerimisel.
Samasugust, isegi veel otsesemat meeste iha
politiseerimist võib näha Margaret Harrisoni
kollaažil/maalil “Vägistamine”. Sellel teoselkujutab ülaosas kulgev friis reproduktsioone meeste
loodud erootilistest naiskujudest kõrgkunstis,
kättesaadavate ja passiivsetena, ennast mehe pil
gule pakkuvatena: Ingres!, Rubensi, Rossetti,
Manet’ja teiste tuttavaid kanoonilisi maale. Selle
all õn riba vägistamisprotsesse käsitlevatest aja
leheväljalõigetest, milles nähtub, kuidas juristid
lepivad naiste vastu suunatud vägivallaga. Selle
all õn rida vägistamisinstrumentide maalitud
kujutusi: noad, käärid, katkised pudelid. “Vägis
tamine”, nagu kä Carteri tekst, esitab diskursuste
parodeerivat kokkupõrget: kõrgkunsti kuuluvad
aktid, juriidilised raportid, vägivallakujutused.
Ent näidatakse, et kõigile neile diskursustele õn
ühine naisekeha objektistamine.
Meeste loodud naisekujutiste parodeeriv
kasutuselevõtt (isegi kui see õn kuritarvitamine)
nii Carteri kui Harrisoni teostes õn postmoder
nistlik strateegia vähemalt niivõrd, kuivõrd see
viitab paradoksaalselt kaasamängivale kriiti
kale. Ent isegi konkreetselt naiseliku ja feminist
liku võitluse üldisemalt aktsepteeritud väljen
dusi, nagu seda õn näiteks Mary Kelly “Sünni
tusjärgne dokument” (Post-Partum Document),
võib pidada implitsiitselt paroodiliseks väljakut
seks patriarhaalsele madonna ja lapse traditsioo
nile läänelikus kõrgkunstis: nagu varem vihjasin,
politiseerib ja de-naturaliseerib see kõige “loo
mulikumaks” peetud suhet, väljendades seda
emaduse tegeliku naiskogemuse argidiskursuse
kaudu. Ent just see diskursusemuutus teeb Kelly
teose feministliku teosena vähem problemaatili
seks kui mõnede teiste omad. Kui sellised kunst

nikud nagu Cindy Sherman ja Hannah Wilke
kasutavad parodeerivalt näiteks naisakti tradit
siooni, kerkivad esile teistsugused küsimused,
sest aktitraditsiooni - nagu kä Baudelaire’iliku
erootika - naissoolisus muudab selle kunstivor
miks, milles meesvaataja õn eksplitsiitne ning
meheliku iha mõiste määrav. Ent just seda naissoolisust õn aktižanri kunstiajaloolistes ülevaa
detes ignoreeritud.

Feministlik postmodernistlik
paroodia
Kui Ann Kaplan küsib kino kohta “Kas pilk
õn mehe oma?” (1983), problematiseerib ta
teatud määral seda, mida feminismid õn aktsep
teerinud (vähemalt alates Laura Mulvey olulisest
artiklist “Visuaalne nauding ja narratiivne kino”)
kaamerasilma meessoolisusena, mis muudab
naised ekshibitsionistideks, keda võib jälgida
ning demonstreerida ja kes õn “kodeeritud aval
dama tugevat visuaalset ning erootilist mõju, nii
et võib öelda, et nendega kaasneb vaadatav sei
sund” (Mulvey 1975, 11). See jätab naisvaataja
kas nartsissistliku samastumise või mingisuguse
psüühhilise transvestismi positsiooni.
Ent ehk õn meil siinkohal tegemist väga
põhilise probleemiga, mis puudutab feministlike
visuaalsete kunstide kogu olemasolu (vastanda
tuna meeskunsti feministlikule kriitikale)? Kui
valitsev pilk, mis eraldab subjekti pilgu objektist,
projitseerides sellele objektile iha, õn olemusli
kult mehelik, nagu paljud feministid väidavad,
kas siis võiks ealeski tekkida selline asi nagu
naiste visuaalne kunst? Ma arvan, et see võib
potentsiaalselt osutuda vägagi reaalseks ummi
kuks, ent sellest hoolimata õn postmodernistlik
paroodia ette pannud vähemalt ühe väljapääsustrateegia - kompromisliku, ent võimalik, et
teatud määral poliitiliselt tõhusa. Konventsioo
nide suhtes, nagu pilgu meessoolisus, post
modernseid parodeerivaid kehtestamis- ja see

järel õõnestamisviise kasutades võib naise kuju
tamise “de-doksifitseerida”. Postmodernistlik
positsioon õn see, mille õn ehk kõige paremini
sõnastanud Derrida, kui ta kirjutab: “kujuta
mise autoriteet seob meid, sundides end meie
mõtetele peale läbi kogu tiheda, mõistatusliku ja
tugevasti kihistunud ajaloo. See programmee
rib meid ja eelneb meile” (Derrida 1982, 304).
See ei tähenda aga, et seda ei võiks vaidlustada
ega õõnestada - ainult et õõnestamine toimub
seestpoolt. Kriitika mängib kaasa.
Näiteks võiks olla Gail Geltneri paroodiline
mäng Ingres’i kanoonilise aktiga “Suur odalisk”
tema “Suletud süsteemis”, mida demonstreeriti
1984. aastal Toronto festivalil Alter Eros. See
kollaaž õn ilmselgelt parodeerivalt fikseeriv, ent
muutused õn sama olulised kui sarnasused: reprodutseeritakse Ingres’i naisfiguuri, ent aimata
vast mehelikust pilgust õn nüüd saanud sõna
otseses mõttes teose osa rühma magritte’ilike
meeste näol, kes õn paigutatud tausta-aknale,
kust nad akti poole sisse vaatavad. Aga eeldusel,
et mehe pilgule õn nüüd koht antud (see
tähendab, tagaplaanil), õn näha, et Ingres!
naine pöördub sellest ära, vihjates, et vaataja,
kelle poole ta pöördubki, võib esindada teist
sugust sugupoolt. Selle ning Mel Ramosi teose
“Plentigrande Odalisque” erinevus illustreerib
minu jaoks feministliku ja postmodernistliku
vahelist erinevust. Ramosi postmodernistlik
kaasamäng õn tunduvalt ilmsem, ehkki kä
tema kriitika õn silmnähtav: rekodeerides klas
sikalise akti pornograafilises (Playboy alasti
naiste) koodis, dekonstrueerib ta selle konk
reetse kõrgkunstikonventsiooni alibit, osutades
meeste ihale, ent sellele otseselt sugupoolega
seotud vastust pakkumata.
Nii selletaoline feministlik kui postmoder
nistlik kunst näitab aga, et iha ja nauding õn
sotsiaalselt kehtestatud ja normaliseeritud. Kui
postmodernistlik kunst tõepoolest püüab neid
ootuspäraseid naudinguid lõhkuda - samaaeg
selt neid ära kasutades, tahab feministlik kunst
lõhkuda, ent kä muuta meile kui nais vaatajatele

ja kunstnikele lubatavaid naudinguid. Nagu
nägime, paneb Silvia Kobowski, Barbara Krügeri
ja kä Alexis Hunteri kunst tööle postmodernse
strateegia - massikultuuri naisekujutuste paro
deeriva kasutamise ja väärkasutamise, nende
õõnestamise liialduste, iroonia ning fragmen
taarse rekontekstualiseerimise kaudu - mis kõik
toimib selliste kujundite igasuguse passiivse tar
bimise lõhkumise suunas. Kaasamäng õn dekonstrueerivas kriitikas võib-olla vajalik - või
vähemalt vältimatu - (tuleb sellest märku anda
ja seeläbi kehtestada see, mida tahetakse õõnes
tada), kuigi see paratamatult mõjutab nii seda
sorti kriitika radikaalsust, mida saab pakkuda,
kui kä muutustele viitamise võimalikkust. See
tõttu õn postmodernistlike strateegiate femi
nistlik kasutus pisut problemaatiline, ent see
võib olla kä feministliku visuaalse kunsti ainsaks
eksisteerimisvõimaluseks.
Viimasel ajal õn paljud kommentaatorid vii
danud modernistliku traditsiooni meessoolisu
sele ning seetõttu kä igasuguse postmodernismi
implitsiitsele meessoolisusele, olgu siis tegemist
reaktsiooniga sellele modernismile või koguni
teadliku lahkulöömisega sellest. Feminismid õn
tõrkunud enda postmodernismi leeri kaasa
mise vastu ja selleks õn kä põhjust olnud:
nende poliitilised programmid satuksid post
modernismi kaasamängiva kriitika topeltkodeerituse tõttu ohtu või vähemalt hägustuksid;
nende ajaloolised iseärasused ning suhtelised
positisioonilisused riskiksid alla neelatud saada.
Mõlemad liikumised töötavad ilmselgelt kul
tuurialase tegevuse sotsiaalse olemuse teadvus
tamise suunas, ent feminismid ei piirdu näita
misega: kunstivormid ei saa muutuda, kui ei
muutu sotsiaalsed praktikad. Näitamine võib
olla esimene samm, kuid ei saa jääda viimaseks.
Sellest hoolimata jagavad feministlikud ja post
modernistlikud kunstnikud seisukohta, et kunst
õn sotsiaalne märk, mis õn paratamatult ja
vältimatult läbi põimunud teiste märkidega
tähendus- ja väärtussüsteemides. Ent ma väi

daksin, et feminismid tahavad liikuda edasi,
et neid süsteeme muuta, mitte lihtsalt
“de-doksifitseerida”.
Ent nende kahe liikumise vahel õn teinegi eri
nevus. Barbara Creed väljendab seda nõnda: “Kui
feminism üritab seda kriisi [legitimatsioonikriisi,
mida õn kirjeldanud Lyotard] selgitada patriar
haalse ideoloogia ning naiste ja teiste vähemusrühmituste rõhumise terminites, vaatab post
modernism teiste võimalike põhjuste poole eriti Lääne sõltuvuse poole ideoloogiatest, mis
sätestavad universaalseid tõdesid — humanism,
ajalugu, religioon, progress jne. Kui feminism
väidab, et kõigi nende “tõdede” ühine ideoloo
giline positsioon õn see, et nad õn patriarhaal
sed, tõrgub postmodernne teooria... teiste seast
välja toomast ühtainsat olulist määravat tegu
rit.” (Creed 1987,52)
“Tõrgub”, sest ei suuda - langemata sellesse
lõksu, milles implitsiitselt süüdistab teisi ideo
loogiaid: totaliseerimise lõksu. Creedil õn õigus
selles, et postmodernism ei paku välja privile
geeritud, problematiseerimata positsiooni, mil
lelt rääkida. Seetõttu, märgib ta, õn “paradoks,
mille ees meie, feministid, end leiame, see, et
peame patriarhaalseid diskursusi fiktsioonideks,
samas kui lähtume ikkagi sellest, nagu oleks
meie positsioon, mis tugineb usule naiste rõhumisse, kuidagi tõele lähemal” (67). Ent pri
vilegeeritud positsiooni kõrvaleheitmine post
modernismi poolt õn samavõrra ideoloogiline
hoiak kui selline feministlik positsioonile asu
mine. Ideoloogia all mõistan ma siin - nagu
kogu selles raamatus - seda kõikeinformeerivat
sotsiaalsete praktikate ja kujutamissüsteemide
kompleksi. Nagu oleme näinud, pole post
modernismi ümbritsev poliitiline segadus juhuslik, vaid tuleneb otseselt selle topeltkodeeritusest nii kaasamängu kui kriitikana. Kuigi
feminismid võivad kasutada parodeerivaid
dekonstruktsioonistrateegiaid, ei kannata nad
iialgi poliitilise programmi sellise segasuse all,
osalt seetõttu, et neil õn olemas seisukoht ja
“tõde”, mis võimaldavad mõista esteetilisi ja

ühiskondlikke praktikaid sooliste suhete toot
mise - ja vaidlustamise - valguses. Selles seis
neb nende tugevus ja, mõnede inimeste arvates,
nende paratamatu piiratus.
Kui feminismid ja postmodernism õn mõle
mad tegutsenud, et aidata meil mõista meie
ühiskonnas toimivaid domineerivaid kujutamis
viise, õn feminismid keskendunud kujutamise
konkreetsele naissoolisele subjektile ja hakanud
välja pakkuma võimalusi, kuidas neid domi
nante nii massikultuuris kui kõrgkunstis vaid
lustada ja muuta. Naisekeha kujutamine õn tra
ditsiooniliselt olnud meeste ala. Reklaam ehk
välja arvatud, ei ole naised tavaliselt naisepiltide
ettenähtud adressaadiks. Seega, kui nad neid
siiski silmitsevad, võivad nad vaadata kas meeste aseainena - või samastuda naisega ja olla
passiivsed, olla vaadatavad. Ent postmodernsed
parodeerivad strateegiad võimaldavad sellistel
kunstnikel nagu Kolbowski või Krüger vähe
malt neid võimalusi vaidlustada, pakkuda välja
naisvaataja positsioone, mis võiksid ulatuda
kaugemale nartsissismist, masohhismist ja isegi
vuajerismist. Nende brechtilikud väljakutsed
naiste kujutamisele massikultuuris nõuavad krii
tikat, mitte samastumist ega objektistamist. See
kunst paneb parodeerivalt paika naise kujuta
mise konventsioonid, provotseerib meilt tingi
tud reaktsiooni ja siis õõnestab seda reakt
siooni, muutes meid teadlikuks sellest, kuidas
see meile sisendati. Et toimida, tuleb sel kokku
mängida väärtusega, millele ta väljakutse esitab:
et võrgutust küsimärgi alla seada ja seejärel selle
vasturääkivuse tekkekohta teoretiseerida, peame
võrgutust oma nahal tundma. Postmodernist
like taktikate sellised feministlikud kasutusvõi
malused politiseerivad iha oma mängus näida
tava ja varjatu, pakutava ja edasilükatavaga.
Niinimetatud kõrgkunst ei ole mõistagi süü
tum kui massikultuur. Võib-olla õn see, mida
me kutsume erootikaks, üksnes eliidi porno
graafia, nagu Angela Carter (1979, 17) õn välja
pakkunud. Feministlikes kätes saab paroodiast
üks võimalusi “Lääne kultuuri ‘meistriteoste’1

vastukarva lugemiseks” (de Lauretis 1986b, 10).
Kommenteerides Eugene Delacroix’ arvukaid
obsessiivseid visandeid naistest, märgib üks ta
fiktsionaalne armuke (Susan Daitchi varjama
tult feministlikus romaanis L.C.): “Kunst liidus
võrgutamisega, kaks poolt pidevas dialoogis”
(Daitch, 1986, 72). Sugupool õn ilmselt kä siin
jagatud võim ning naise keha õn võimupoliitika
kese. Kui sellised kirjanikud nagu Maxine Hõng
Kingston, Margaret Atwood või Audrey Thomas
kujutavad naiste kehi haavatavate, haigete, vigas
tatutena või kogevatena omaenda naudingut
- seestpoolt -, protesteerivad nad implitsiitselt
meheliku erootika vastu, mis nende välist kuju
silmitseb. Teoses Nägemisviisid (Ways ofSeeing)
leiab John Berger, et naised õn lõhenenud, et nad
vaatavad ise ja ühtlasi vaatavad mehi vaatamas
endid kui objekte (kogedes end samas naissubjektidena). Kas postmodernistlikud strateegiad
suudavad pakkuda naistele väljapääsu ummi
kust, mis siin peitub, ning jääda siiski visuaal
sete kunstide konventsioonide raamesse? Kui
Kolbowski esitab paroodiliselt re-positsioneeritud meediakujundeid modellidest (kes õn tra
ditsiooniliselt kas meheliku pilgu või naiseliku
nartsissistliku samastumise idealiseeritud kujun
did), teeb ta seda nii, et väljendab passiivse
objektiveeritud kujundi vastandumist kujuta
mise võimuga tema identiteedi koostamisel.
Naise keha pole siin ei neutraalne ega loomulik;
see õn ilmselgelt paigutatud erinevuste süsteemi,
milles võim õn mehe ja tema pilgu käes.
Oma seerias “Modelli mõnu” (Model Pleasure)
fragmenteerib Kolbowski fetišeeritud naisekeha,
näitamaks, et kõigile kujunditele õn omane
sama ideoloogiliselt “loomulik” staatus.
Kä Barbara Krüger ja Victor Burgin õn oma
kunstis kasutanud postmodernistlikke taktikaid,
et osutada kohale, milles erootiline tavaliselt
kattub võimu ja omamise diskursusega - tra
ditsiooniliselt pornograafia valdkonnaga. Nagu
varem nägime, tõstavad sellised teosed nagu
Burgini“Omamine” (.Possession) esiplaanile selle,
kuidas seksuaalsus õn “millegi ‘seksuaalsuseks’

nimetatava konstrueerimine kujutiste kogumi
kaudu” (Heath 1982, 3). Selle konstruktsiooni
tähendus ei ole kujutistes enestes, vaid pealtvaa
taja, kujutise ning kogu ühiskondliku konteksti
vahelises suhtes. Sõnade “Mida omamine sulle
tähendab?” seksuaalne mänglevus ning embava
paari foto mängitakse välja pildiallkirja vastu:
“7% meie rahvastikust omab 84% jõukusest”.
Kapitalismi ja patriarhaadi kriitikate seesugust
ühendamist õn ette võtnud feministid, post
modernistid ja feministlikud postmodernistid.
Nagu John Berger (1972,17) kokkuvõtlikult
sõnastas: “Mehed tegutsevad ja naised paistavad.”
Õn olemas pikk õpetliku kirjanduse traditsioon,
mille eesmärk õn seletada naistele, kuidas mees
tele “paista” - end ihaldusväärseks teha: alates
renessansiaja austajaskonnaluulest kuni kaas
aegsete moeajakirjadeni. Isegi muinasjutud toi
mivad heakskiidetud kollektiivse “minevikutarkuse” edasiandjatena ning peegeldavad seega seksuaalsusmüüte patriarhaadi tingimustes. Post
modernistliku paroodia feministlik kasutamine
Angela Carteri poolt tema “Sinihabeme” ning
“Kaunitari ja koletise” uusversioonides kogu
mikust Verine kamber (The Bloody Chamber)
paljastab erootika päritud seksistlikku psühho
loogiat. Paroodia, uute versioonide kirjutamine,
naise uuesti kujutamine õn üks võimalus, mida
postmodernism pakub feministlike kunstnikele
üldse, ent eriti neile, kes soovivad tegutseda
visuaalsete kunstide vallas, avalikult mehe pilgu
vastu väideldes.
Kui Sherry Levine sõna otseses mõttes võtab
kaadreid meeste tehtud kuulsatest kunstfoto
dest, teeb ta rohkemat, kui seda õn kõrgkunsti
kujundite omastamine, et originaalsusekultust
vaidlustada (mis õn postmodernistlik eesmärk).
Ta teeb samaaegselt kä midagi muud. Õn tsitee
ritud tema ütlust: “Kuhu sain ma end naiskunst
nikuna paigutada? See, mida ma tegin, muutis
selle nähtavaks: kuidas kunstnike oidipaalne
suhe mineviku kunstnikega alla surutakse; ja
kuidas minul naisena oli lubatud üksnes mehe
liku iha kujutamine” (Marzorati 1986, 97).

Cindy Sherman õn leidnud teise võimaluse,
kuidas pilgu mehelikkusele vastu hakata: tema
arvukad autoportreed, mis pakuvad välja tema
enda keha, peidetuna ühiskondlike ja meediastereotüüpide taha, õn poseeritud nii ennast
teadvustavalt, et ühtlasi nii esitatakse meheliku
pilgu poolt fikseeritud naisemina ühiskondlikku
konstrueerimist kui kä ironiseeritakse selle üle,
sest pilk kaamera taga õn autor ise, aktiivselt
eemalviibiv kohalolu, nii subjekt kui objekt naise
kujutamises märgina, sooliselt - ent kä rassi ja
klassi poolt - määratletuna.
Postmodernistlikud taktikad õn naiskunst
nikele võimaldanud eelkõige viisi, kuidas keha
kujutamise poliitikat paroodia ning ootuste
ümberlükkamise abil esiplaanile tuua, samas
visuaalsete kunstide konventsioonide juurde
jäädes. Erootika võitlev problematiseerimine
Barbara Krügeri poolt teoses “Anna mulle kõik,
mis sul õn” (Give ma allyouve got) õn hea näide
selle kohta. Ühena vähestest tema töödest, mis
pole must-valge ja tunnusliku punase raamiga,
õn see raamitud irooniliselt naiselikku roo
sasse: tegemist õn naise iha väljendusega. See
õn foto suurest hulgast koogikestest ja väikeste
küpsetiste väljanägemine õn muudetud üpris
falliliseks: õn leitud, et nende kallak meenutab
enamat, kui üksnes erutunud meessuguelundeid - mõneti tuletavad nad meelde kä raskekahurväge. Kummalgi juhul pakuvad nad välja
meheliku võimu kujundeid, ent need õn taan
datud meheliku võrgutuse “mesijuttude” sõna
sõnalisele esitusele. Ent sõnastatud nõue-“Anna
mulle kõik, mis sul õn” - õn toonilt agressiivselt
käskiv ja pole sugugi traditsiooniline naise iha
väljendus.
Selles teoses liigub Krüger kaugemale mehe
liku fallilise identiteedi ning naiseliku masoh
histliku identiteedi kui erootilise käitumise vii
side lahkamiselt; minu arvates astub ta sellega
sammu dekonstruktivistlikust postmodernis
mist feminismi suunas. Kasutades pealkirja
Mary Kelly 1983. aasta näituselt, liigub ta “varas
tatud kujundist kaugemale”. Krügeri loomingut

peetakse tavaliselt osaks postmodernsest kesken
dumisest kujutamisele ja humanistliku diskursuse ühtse, autonoomse subjekti detsentralisee
rimisele. Ja seda see kä õn; ent see õn ühtlasi kä
feministlik, sest haarab taas arutellu tolle huma
nistliku subjekti eeldatava, ent varjatud mehelik
kuse. Krügeri kujundi-teksti kombinatsioonid
võivad kasutada juba olemasolevaid massimeediakujundeid naistest, ent tegemist pole mitte
ainult järjekordse näitega sellest, mida Harold
Rosenberg vaimukalt nimetas “dejavulikuks”
kunstiks, kunstiga, mis esitab juba omaksvõetut uutesse rõivastesse riietatult. Krügeri võit
lusväli õn massikultuur, osalt seetõttu, et ena
miku naiste jaoks toodetakse iha tõeliselt just
seal - mitte üksnes kunstimuuseumides, ehkki
see toimub kä neis.
Barbara Krügeri looming õn pälvinud kom
mertsedu ja kä seda õn kasutatud tema femi
nistliku poliitika kriitikana. Aga me peaksime
küsima: kas tema fotograafia õn arutanud ole
masolevate kunstiinstitutsioonide ja feministlike
praktikate vahelist seost, kas tegemist õn sellepoolse kaasamänguga või võidavad need insti
tutsioonid selle enda poolele tagasi? Või, posi
tiivsemas sõnastuses, kas see õn näide seesugu
sest aktiivsest sekkumisest kunstidiskursustesse
ja -institutsioonidesse, mis muudab feministli
kud praktikad poliitilise tegevuse võitlusväljaks?
Kas see (postmodernistlik) kaasamäng võimal
dab feministlikku õõnestustegevust seestpoolt?
Osa probleemist võrsub ehk sellest, mida ma
peaksin postmodernismi piiratuseks - nii iseene
sest kui selle kasutamisel feministlike kunstnike
poolt: arvukaid ja dekonstrueerivaid küsimusi
esitades võib postmodernne küll esitada kunsti
poliitilise võitlusväljana, ent näib, et ta ei suuda
liikuda poliitilisse tegevusse. Postmodernne küsib
küsimusi, mis näitavad kunsti kohana, kus too
detakse väärtusi, norme, uskumusi, tegusid; ta
dekonstrueerib tähistamisprotsesse. Kuid ta ei
pääse iialgi oma topeltkodeeritusest: ta õn alati
teadlik dominantse ja sellega võitleva vastas

tikusest sõltuvusest. Nagu feministid õn post
modernismi paroodilisi modaalsusi üle võttes
näidanud, õn sel vähemalt potentsiaali poliitiliselt
mõjuda. Nagu me eelmises peatükis nägime, saa
vutab Krüger selle mõju võib-olla ehk kõige ilm
semate võimalike vahenditega: otsese pöördu
misega vaataja poole. Tema teoste trükitekst
pöördub alati konkreetsest soost vaataja poole
nende keeleliste muutujate, “teie” ja “meie”
kaudu. Alati õn siiski selge, kui kummagi sugu
pool samuti nihkub (rõhutades vaataja posit
sioonide ja subjektiivsuste ebastabiilsust),
Olen paar korda maininud Cindy Shermani
autoportreesid ja väljakutseid, mida need esita
vad fiktsioonile, mis peitub fotograafia väideta
valt läbipaistva reaalsusekujutamise taga. Paljud
kriitikud õn ära märkinud tema ilmselget ja
vägagi postmodernistlikku ühtse ja autonoomse
subjekti vaidlustamist, ent selle subjekti sugu
pool vajab taas üle vaatamist. Shermani loo
mingus õn see vähem problemaatiline kui näi
teks Hannah Wilke omas. Näiteks sellises teoses
nagu “Marksism ja kunst” (Marxism and Art) õn
Wilke aadress, olles küll sama otsene ja polee
miline kui Krügeri oma, minu jaoks ühtlasi kä
probleemiks just seetõttu, kuidas see manipu
leerib aktitraditsiooni ning ihamõistega. Keha
kunstist kirjutades õn Lucy Lippard väitnud, et
õn olemas “juuspeen kuristik, mis lahutab naiste
kasutamist meeste poolt seksuaalse kõdi tekita
miseks naiste kasutamisest naiste poolt, et seda
solvangut eksponeerida” (Lippard 1976, 125),
kuid Wilke loomingus õn selle erinevuskuristiku peenus problemaatiline. Osa feministlikust
teooriast väidab, et naisekeha, kui seda kasu
tavad mehed, õn koloniseeritud, omastatud,
isegi müstifitseeritud; kui seda kasutavad naised,
näitab see keha oma viljakust ning eneseküllast
seksuaalsust, isegi kui sel eesmärgil kasutatakse
parodeerivalt maskulinistliku aktitraditsiooni
konventsioone.
Selles teoses esitab Wilke iseennast niinime
tatud frontaalalastuse poosis vööst kõrgemal.
Portree kohal õn sõnad “Marksism ja kunst” ning

selle all “Hoidu fašistliku feminismi eest”. Naiste
eneseportreteerimises õn potentsiaali radikaalseks
kriitikaks, ent kä palju sisimat mitmetähendus
likkust: “Naiste kujutamine naiste (mõnikord ise
enda) poolt sellisel kvaasiseksistlikul viisil poliiti
lise väitena saavutab võimsama potentsiaali tege
likule ekspluateerimisele lähenedes, kuid juukse
karva kaugusel sellest langeb mitmetähenduslik
kusesse ning segadusse. Mida atraktiivsemad õn
naised, seda suurem õn risk, sest seda enam lähe
nevad nad juba algselt konventsionaalsetele ste
reotüüpidele.” (Tickner 1987,273)
Kui Cindy Sherman võib mõnd oma auto
portreed “inetustada” Wilke seda tegelikult ei tee
(sellest hoolimata, et ta endale närimiskummist
“arme” peale kleebib). Ta paljastab oma keha
kaamerale nagu kä Carolee Schneeman ja Lynda
Benglis - kõik hea välimusega naised, keda õn
süüdistatud poliitilises mitmetähenduslikkuses
ja nartsissismis. Wilke teost õn kaitstud kui
pin-up tüdruku või isegi modellikonventsioonide satiiri ning samas kui nende kaitset, sest
ta poseerib ise, olgugi et provokatsiooniliselt.
Ta käib välja omaenda uhkuse ja mõnu, mida
tunneb oma seksuaalsusest ja seksuaalsest või
must. Kas nii peamegi tõlgendama loosungit
“Hoidu fašistliku feminismi eest” - feminismi
eest, mis võib pidada seda pisut liiga kaasamänguliseks, või feminismi eest, mille ideoloo
gia ei luba sellist (võib-olla meeste poolt määrat
letud) naise iha kujutust?
Ent see foto ei kujuta tegelikult ilusa naise
sekspluateerivat poseerimist erutajana: see õn
ennast kehtestava naise poos, kes kannab oma
alasti kehal mehelikkuse semiootilisi märke lipsu, madala vöökohaga teksaseid. Kui “fašistlik
feminism” tähendas jäigalt siivsat feminismi, siis
naise keha kaubaks muutumine meeste kunstis
(kas nii tuleks liita marksismi ja kunsti?) võiks
olla see, millele selline feminism alla kirjutab,
keelates naisel tema enda keha ja selle naudingid
kasutada. Aga milline õn adresseeritava vaataja
positsioon: õn see vuajeristlik, nartsissistlik, krii
tiline? Kas me üldse suudame otsustada? Kas

see teos problematiseerib või kinnitab pilgu
mehelikkust? Ma ei oska tõesti öelda. Teose ilm
seid vasturääkivusi arvestades õn kiusatus öelda,
et kuigi Wilke ilmselt mängib pornograafilise
adresseerituse konventsioonidega (tema silmad
kohtuvad vaataja omadega ja püüavad nende
pilku), kõrvutab ta seda kä feministliku protesti
diskursusega - aga seegi õn mingil moel enese
vastu suunatud. Ta ei tee oma positsiooni sel
geks ja riskib nõnda toetada seda, mille vastu
tal võis väga vabalt olla kavatsus võidelda, see
tähendab, toetada naise seksuaalsuse ja mehe
iha patriarhaalseid mõisteid.
Mind huvitab, ega meil pole siinkohal tege
mist (kui laenata Marguerite Walleri suurepärast
terminit) “Tootsie troobi” esinemisega - “teose
suutmatusega lasta oma feministlikel kavatsus
tel muuta selle mehekeskset tähistamislaadi”.
Mehe iha, mida eeldatavasti diskrediteeritakse,
kinnitatakse tegelikult ilma sellisegi vaidlusta
miseta, mida pakuks postmodernistlik kaasamängiv kriitika. Ma ei tea tõesti, mida siinkohal
peale hakata. Ajuti tekib mul küsimus, kas
naine peab enda kujutamiseks asuma mehelikule
positsioonile; ometi õn Krüger ja teised näida
nud, et seda positsioonivõtmist saab teha paroo
diliselt, postmodernistlike strateegiate kaudu,
mis siiski võimaldavad tõsist vastuhakku.
Ma oletan, et nõnda jääb meile viimaseks
küsimuseks: kuidas näeks välja täielik loobu
mine mehelikust positsioonist? Kõige ilmsemaid
ning oluliseimaid näiteid pakub feministlik film;
ja Nancy Spero “peinture feminine”, mis ikka
veel implitsiitselt dekonstrueerib naise kujuta
mise erootiliste konventsioonide aluseks olevat
mehelikku seksuaalsust, pakub välja naise pilgu,
milles naised õn peategelased ja subjektid, mitte
iha traditsioonilised erootilised objektid. Tema
naisekeha teisiti esitamised võivad olla üheks
vastuseks, viidates edasiliikumisele pilgu (võib
olla paratamatu) mehelikkuse potentsiaalsest
ummikust. Seda õn kä Mira Schori, Nancy
Friedi, Louise Bourgeois ja teiste naiste teosed,

mis olid väljas 1988. aasta näitusel “Sooline
poliitika” QCC galeriis New Yorgis.
Ent ma arvan kä, et postmodernistlik paroo
dia kuulub nende “praktiliste strateegiate” hulka,
millest õn saanud “strateegilised praktikad”
(Parker ja Pollock, 1987b) feministliku kunsti
katses esitada uut laadi naiselikke naudinguid,
naiste iha uusi väljendusi, pakkudes taktikaid
dekonstrueerimiseks - kinnistamiseks, et õõnes
tada patriarhaalseid visuaalseid traditsioone.
Aga ma arvan kä, et feminismid õn lükanud
postmodernistlikku teooriat ja kunsti suunda
desse, kuhu need muidu poleks tarvitsenud lii
kuda. Üks neist suundadest hõlmab naasmist
teema juurde, mida käesolevas uurimuses ees
pool üksikasjalikumalt käsitleti: ajaloo juurde.

Isiklik ja avalik
“Kogemuse” mõistele uut ja rõhutatud
väärtust andes õn feminismid ühtlasi tõstata
nud teema, mis õn postmodernistliku kujuta
mise jaoks ülimalt tähtis: mis moodustab keh
tiva ajaloolise narratiivi? Ja kes otsustab? See õn
viinud isiklike narratiivide ehk elulugude - päe
vikute, kirjade, pihtimuste, biograafiate, auto
biograafiate, autoportreede - ümberhindami
sele. Catherine Stimpsoni sõnutsi: “Kogemus
tekitas rohkemat kui kunst; see oli kä poliitilise
angažeerituse allikas” (1988,226). Kui isiklik õn
poliitiline, siis tuleb isikliku ja avaliku ajaloo
traditsiooniline lahushoidmine ümber mõtes
tada. See feministlik ümbermõtestamine õn ühte
langenud kõrgkunsti argielukultuurist - popuaar- ja massikultuurist - lahushoidmise üldise
ümberhindamisega ning ühiseks tulemuseks õn
olnud nii ajaloolise narratiivi konteksti kui kuju
tamise ja enesekujutamise poliitika ümbervaagimine.
Feminismide seda konkreetset mõju võib
postmodernses kirjanduses tuvastada mitmes
kirjanduslikus vormis. Ühe moodustavad need
historiograafilised metafiktsioonid, milles fik

tiivselt isiklik muutub ajalooliselt - ja seega
poliitiliselt - avalikuks omamoodi sünekdohlikul kombel: Rushdie Kesköö lastes (.Midnighfs
Children) ei saa ega taha peategelane oma enesekujutamist lahus hoida oma riigi kujutamisest
ning tulemuseks õn nii avaliku kui isikliku koge
muse, nii rahvuse kui kä subjektiivsuse poli
tiseerimine. Nigel Williamsi Tähepöördes (Star
Turn) või John Bergeri G.-s (G.) kaldub avalike
ajaloosündmuste kujutamine omandama tege
laste isiklikus fiktsionaalses maailmas poliitilisi
mõõtmeid, ent metafiktsionaalse eneseteadlik
kuse tõttu laieneb sünekdohh hõlmama kä
lugeja maailma.
Veel üks vaadeldavaga seotud postmodernse
kirjutamise esinemisvorm, mis õn õppinud elulookirjutamise feministlikust ümberhindami
sest ning isikliku politiseerimisest, õn sedasorti
teos, mis asub fiktsiooni ja olgu siis biograafi
lise või autobiograafilise isikuloo piiril: Ondaatje
Jookseb perekonnas (Running in the Family),
Kingstoni Naissõdalane (The Woman Warrior)
ja Hiina mehed (China Men), Banvillefi Doktor
Kopernikus (Doctor Copernicus) ja Kepler. Mina
(ja teise) kujutamine ajaloos sel kujul toimub
kä intensiivse eneseteadvustamisega, paljastades
seega kirjutava eraisiku problemaatilist suhet nii
avalike kui isiklike sündmustega, mis kord läbi
elati (kas jutustaja või kellegi teise poolt).
Et alla joonida seda, mida pean eriti feminist
likuks inspiratsiooniallikaks neile postmoder
nistlikele isikliku ja avaliku kujutamispoliitikaga
tegelemise viisidele, tahaksin kasutada näidetena
kahte teost, mida pean ühtaegu nii feministli
keks kui kä postmodernistlikeks (pidades kogu
aeg meeles, et neid kahte, ükskõik kui seotud nad
kä õn, tuleb lahus hoida) ning mis varjamatult
teostavad seda spetsiifiliselt poliitilist mõõdet,
mis kaasneb selle paradoksaalset laadi narratiivse
ajalookujutamisega. Gayl Jonesi Corregidora õn
romaan Ursast, Ameerika bluusilauljast, kelle
kogu elu õn kujundanud tema emapoolse sugu
võsa vihkamine, mis õn suunatud Corregidora,
brasiilia-portugali “orjasigitaja ja hoorajäägri”

(Jones 1976, 8-9) vastu, kes eostas Ursa ema
ja vanaema. Isiklikku perekonnalugu õn suuli
selt edasi antud ühelt naiselt teisele, orjastatutelt
lõpuks vabadele. Corregidora foto õn mineviku
ainsaks ajalooliseks dokumendiks, mis naistel
õn: “Pikk, valgete juuste, valge habeme, valgete
vuntsidega” (10) - valge kristliku jumalakuju
deemonlik paroodia. Ühe musta perekonna
loost saab kogu rassi mikrokosmiline ajalugu.
jonesi romaan jutustab korduvalt Corre
gidora seksuaalse ja rassilise ekspluateerimise
loo, nii et kä lugeja pannakse kogema mälu kin
nistamise kordusakti. See õn eriti vajalik, sest
Ursa õn sigimatu: ta ei saa tütart, kellele ta võib
ja peab rääkima oma perekonna/rassi loo. Luge
jatena saame tema asendustütardeks, kuid jutus
tamisviis ei saa siis enam olla suuline. Juurde
pääs suulisele ajaloole oli algselt vajalik, sest
valged olid põletanud kogu kirjaliku tõendus
materjali musta ajaloo kohta. Nagu ütleb Ursa
vana-vanaema: “Ma jätan tõendid maha. Ja kä
teie peate tõendeid maha jätma. Ja teie lapsed
peavad tõendeid maha jätma. Ja kui tuleb aeg
tõendid välja tuua, peavad meil olema tõendid,
mida nende vastu tuua” (Jones 1976, 14; kursiiv
tekstis). Hiljem lisab ta: “Nad võivad põletada
paberid, aga nad ei saa põletada teadmist, Ursa.
Ja see ongi tõendiks. Ja see langetabki kohtuotsuse”
(22). Nii tõendite kui kohtuotsuse esitamiseks
kasutab Ursa nii oma bluesimuusikat kui oma
jutustust meile. Ent kõigepealt peab ta omaks
võtma, et õn tõesti üks “Corregidora naistest”,
ehkki ta õn vaba ja pole ise orjasigitaja eos
tatud: “Olen Ursa Corregidora. Mul õn pisarad
silmadeks. Mind pandi varases nooruses oma
minevikku puudutama” (77). Läbi mitme abielu
säilitab ta oma vihatud, ent täpse (emapoolse
liini) perekonnanime, nagu veel ühe “tõendite”
vormi.
Selliste dokumentide, nagu näiteks musta
dega sõlmitud maaostulepingud või tõendid
orjusest välja ostetud abikaasade kohta, hävi
tamisele valgete poolt vastavad mustanahalised

mehed selles loos resignatsiooniga: “äi ole midagi
teha, kui nad raamatust lehed välja kisuvad
ja ülestähendust ei ole” (Jones 1976, 78). Ent
naiste vastus isikliku ja avaliku ajaloo tahtlikele
(ja poliitilistele) valgetele laikudele õn jutustada
rõhumise lugu uuesti ja uueti. Nagu ütleb Ursa:
“ (n)ad pigistasid Corregidora minusse ja ma laul
sin vastuseks” {103), tõlkides sõnalise narratiivse
kujutamise emotsiooniks ja lauluks. Ursa eris
tab “elatud elu” ja “kõneldud elu” (108); kuid õn
veel lauldud elu, rääkimata kirjutatud eludest,
nii ametlikust avaliku ajaloolise ülekohtu üles
tähendusest (mille valged mehed hävitasid) kui
mitteametlikust isiklikust üleskirjutusest, mil
leks õn see romaan.
Isiklik pole siin kusagil eristatav avalikust.
Ursa kui naise rõhumisest (valges või mustas
ühiskonnas) saab metafoor mustade rõhumise
ja ekspluateerimise kohta Ameerikas. Üks meesbluusilaulja räägib Ursale: “Sinatra oli esimene,
kes nimetas Ray Charlesi geeniuseks, ta rääkis
“Ray Charlesi geeniusest”. Ja pärast seda nimeta
sid kõik teda geeniuseks. Aga enne seda nad teda
geeniuseks ei nimetanud. Ta oli geenius, aga nad
ei nimetanud teda selleks” (Jones 1976,169). Ta
lisab: “Kui valge mees ei oleks neile seda öelnud,
ei oleks nad sellest aru saanud” (170), ja tema
“nemad” hõlmab nii musti kui valgeid. Tegemist
õn võimsa romaaniga, mis ennastteadvustavalt
de-naturaliseerib ajaloo mitmeid aspekte: selle
üleskirjutuste usaldatavust; selle arhiivide kätte
saadavust; selle poliitikat mustade naiste kujuta
misel, kes peavad oma suulist minevikku andma
edasi “põlvest põlve, et me kunagi ei unustaks.
Isegi kui nad kõik ära põletaksid, mängima, et
seda ei juhtunud” (9).
Mäletamise ja unustamise võim õn kä
Christa Wolfi isiklikku ja avalikku ajalugu ning
vastutust teineteisest läbi põimiva narratiivi foo
kuses teoses Lapsepõlvelõimed2, feminismist ins
pireeritud teist liiki postmodernse kirjanduse
näide, mis puudutab mina ja selle suhet aja ning
kohaga. Sissejuhatav märkus ütleb meile, et kõik
tegelased õn “jutustaja väljamõeldised” (pange

tähele: mitte autori)3 ning et ükski neist ei lange
kokku ühegi tegeliku inimesega. Kui me aga
peaksime märkama mingit sarnasust fiktsiooni
ja tegelikkuse vahel, öeldakse meile: “Süüdis
tada tuleks olusid, mis kujundavad eluhoiaku,
mille põhjal kedagi ära võib tunda.” Kui oludeks
õn natsipartei esiletõus ja Teine maailmasõda
ning kirjanik õn idasakslane, ühinevad avalik ja
isiklik algusest peale; isiklik osutub tõenäoliselt
poliitiliseks.
Raamatut alustab väide, mida võiks pidada
arhetüüpselt postmodernistlikuks väiteks ajaloo
kohta: “Möödunu ei ole surnud; ta pole isegi
mitte möödas” (Wolf 1982,7). Jutustaja pöördub
enese kui “sina” poole - “hääle poole, mis võtab
nõuks sellest kõnelda” (7). “See” õn lugu lapse
põlvest, aga seda nähakse alati järgneva ajaloo,
nii isikliku kui avaliku, vaatepunktist: “Mäles
tustesse tungib sisse olevik” (7). Teksti jutusta
mise vorm ise õn kompleksne. Öeldakse, et kir
jutamine leiab aset 1972. ja 1975. aasta vahel, ent
raamina kasutatakse varasemat reisi tagasi kodu
linna, et uurida veelgi varasemat minevikku
1930.-1940. aastate lapsepõlves. Ühes mäluga
peab ta ületama piire nii ajas kui ruumis - isegi
riigipiire, sest linn, kus ta kasvas ja kust põgenes
(Vene armee lähenedes) oli kunagi Saksamaal,
aga asub nüüd, tänu ajaloole, Poolas (Grozõw
Wielkopolski). Jutustaja (“sina”) viitab endale
lapsena (“temale”) kui Nellyle, tuues seega fik
tiivse nimetamise ja kolmandas isikus pöördu
mise kaudu sisse teatava distantseerumise. See
toimib ühtlasi märguandena selle kohta, et
laps, kes ta kunagi oli, õn talle nüüd, kolm
kümmend aastat hiljem, peaaegu kättesaamatu:
naisel ja tüdrukul õn erinev teadmine. Kui jutus
taja ennastteadvustavalt kirjutab, jälgime meie,
kuidas ta püüab toime tulla nii distantsi kui
kokkumängu, nii mineviku kui olevikuga: “See
peatükk, mis ammugi õn määratud käsitlema
sõda, valmistatakse nagu teisedki ette lehtedel,
millel õn pealkirjad, nagu: Minevik. Olevik.
Poola-reis. Käsikiri. Abikonstruktsioonid, mis

õn mõeldud materjali organiseerimiseks ja selle
... üksteisesse haarduvate kihtide süsteemi eral
damiseks sinust... Vorm kui võimalus distantsi
saavutada.” (Wolf 1982,155)
Lapsepõlvelõimede narratiiv õn täis selle
sarnaseid lõike, metafiktsionaalseid kujutusi
püüdest rääkida jutustaja mina ja jutustaja
maa mineviku lugu, nii olevikus kui Poola-reisi
vältel, kus saatjateks õn abikaasa, tütar ja vend.
Tuleb välja, et avalikku ajalugu õn kergem jutus
tada: “Õn silmatorkav, et me omist asjust kas
romaanikirjutaja kombel valetame või kogeldes,
summutatud hääli kõneleme” (12). Ent kä ava
liku mõõtmega õn probleeme. Näiteks tahab ta
suunava motona kasutada Kazimierz Brandysi
sõnu “fašism õn laiem mõiste kui sakslased.
Kuid sakslased õn olnud fašismi klassikud” (38).
Aga ta ei söanda, kartusest selle ees, kuidas
tema saksa lugejad võiksid reageerida. Mõistagi
väljendab tema eneseteadvustamine ta mõtet
siinkohal nii ehk teisiti. Tema minevikutaastamine nii isikliku kui ametliku mälu põhjal ei ole
süüst vabastamine ega vabandus. Kä keelab ta
endale igasuguse iroonia, vastikuse või põlguse
nende vastu, kes - nagu ta oma vanemadki
- natsivõimu tõusuga kaasa läksid. Ta ei luba
endal nende mõtteid ette kujutada: need “jäävad
kujutlusvõime vaeguse tõttu kirjeldamata” (41).
Seega õn igasuguse ajaloo, isegi vahetult isikliku
kogemuse ajaloo narratiivsel kujutamisel piirid.
Üks olulisematest piiridest õn mälu enese
piir. Sakslastele oli räägitud kontsentratsiooni
laagritest “ühiskonnaohtlike ja poliitiliselt eba
usaldatavate” elementide jaoks - õn olemas
aj aleheülevaated, mis seda tõestavad -, kuid
millegipärast ei jäetud seda meelde. Jutustaja
mõtiskleb vahemärkusena: “Hämmastav kaht
lus: nad õn selle tõepoolest totaalselt unusta
nud. Totaalne sõda, totaalne mälunõrkus.” (Wolf
1982, 41). Kä tema enda mälu vajab täien
damist. Kui jutustaja õn värvikalt kirjeldanud
Hitlerjugendi miitingut, millel Nelly käis, lisab
ta: “(Informatsioon ürituste kava kohta pärineb

“General-Anzeigeri” 1936. aasta kaustast; pildid
“tõrvikute vanikud”, “leegitsev puuriit” - ker
kivad mälust.)” (124). Probleemiks õn see, et
mõlemad allikad võivad osutuda ebausaldus
väärseteks: “hoopis kergem õn minevikku
avastada kui meenutada” (145). Sellest hooli
mata tunneb ta ikka vajadust tutvuda doku
mentidega ajalooarhiivis ja neid tsiteerida, näi
teks Goebbelsi juudivastast raadioesinemist
Kristallnachf i puhul.
Jutustaja hakkab taipama, et mineviku
“objektiivselt kirjeldamine ei õnnestu” (Wolf
1982, 154) ning et tema olevik vahendab alati
tema minevikku. See ei vabasta teda aga üles
andest üritada seda siiski kirjeldada. Kirjutamine
“muutub korraga kohustuseks, mis ületab iga
muu imperatiivi. Kä kui kõnelema tuleks panna
esemed, mille kohta kõik näib juba öeldud
olevat, millest kirjutatud raamatute seljaridu
ei tule raamatukogudes mõõta enam meetrite,
vaid kilomeetritega” (161). Ta peab näkku vaa
tama oma isiklikule vastutusele; ja oma rahva
omale: “käib küll üle inimjõu piiride elada
tänapäeval ja mitte kaassüüdlane olla” (161).
Tundes, et teda rusuvad märkmikud, päevikud
ja nende raamatukilomeetrite lugemisel tehtud
märkmed, peab jutustaja silmitsi seisma veel ühe
asjaoluga, mis takistab tal nii avaliku kui isik
liku ajaloo kirjapanemist: arhiivimaterjali voha
misega.
Ta vastandub kä omaenda distantseerumisihaga. Kas oma lapsepõlvemina objektistamine
“Nellyna” õn silmakirjalik? Kas täiskasvanud
kirjaniku nutulaul saksa keele “võika alatooni”
kohta (Wolf 1980, 48), milles ta loob, õn oma
moodi süü Nelly reaktsiooni pärast 1930. aastate
“läiksõnadele”: “liigivõõras” (60), “puhta rassi
eluviis” (61)? Miks ta tahab vältida teatud sõnu
ja väljendeid? Miks õn talumatu mõelda “mina”
ühenduses “Auschwitziga”? Tema vastus osutab
kujutamise kõlbelistele ja poliitilistele küsimus
tele sellises ajaloolises narratiivis: “Mina” tingiva
kõneviisi minevikuvormis. Olnuksin. Võinuk
sid. Saanuksin. Teha. Kuuletuda” (216).

Ent ajaloo mälu õn lühike - isegi perekon
dades. Jutustaja süüd oma isikliku ja rahvusliku
mineviku pärast, nende pärast, kes “süümetuks
muudetud keele abil suudavad mõrvata süüme
piinu tundmata” (Wolf 1982, 221), vastanda
takse vastutustunde täieliku puudumisega ta
tütrel: kuni Poola-reisini oli too sõjast teadnud
üksnes oma ajalooõpiku kaudu, mis leevendas
eelmise põlvkonna hajuvat õudust. Jutustaja ei
saa endale sellist luksust lubada: ta ei saa mõelda
ühelegi oma lapsepõlvesündmusele, ilma et
mõtleks, mis juhtus samal ajal avalikkuse aree
nil. Ta ei saa isegi saksa keelt kasutada, vaata
mata näkku vastutusele, mis õn nii isiklik kui
rahvuslik: sõna “verfallen” tähendus ei eksisteeri
üheski teises keeles selle konkreetse mõtestami
sena kui “päästmatu, kuna õn oma kõige sisi
mal nõusolekul kuulekas”” (269). Või hakkab
sõna “krooniline” omandama moraalikategooria omadusi: “Krooniline pimedus. Ja et küsi
mus ei tohiks olla: Kuidas nad oma südametun
nistusega toime tulevad?, vaid: Kuidas peavad
küll olema kujunenud olud, mille tagajärjeks õn
massiline süümekaotus?” (297).
Jutustaja teadlikkust sellest, et mineviku
kujutamine keeles ja narratiivis õn selle mine
viku konstrueerimine, ei saa lahus hoida tema
teadlikkusest, et isikliku ja poliitilise vahel õn
sidemed, mida ei saa lahti sõlmida: “Ideaaljuhul
peaksid läbielatu struktuurid kattuma jutustatu
omadega. ... Kuid puudub tehnika, mis või
maldaks uskumatult pulstunud punutist, mille
lõimed õn põimunud ülirangete reeglite koha
selt, kanda seda tõsiselt kahjustamata üle lineaar
sesse keelde. Kõnelda üksteist katvatest kihtidest,
“jutustamistasandeist”, tähendaks ebatäpsetesse
nimetustesse hälbimist ja tegelikult toimunu
võltsimist. Tegelikult toimuv, “elu”, õn alati juba
edasi läinud;”...
(Wolf 1982,253)
Lisaks postmodernistlikule eneseteadvusta
misele ajaloolise kujutamise (ja enesekujutamise) paradokside ja probleemide osas, teadvus

tub siin väga feministlikult kä kogemuse väärtus
ning selle kujutamise olulisus “elulookirjutamise” vormis - ükskõik kui raskeks või isegi
võltsivaks see protsess kä osutuks. Võib-olla
ei suuda me enam “täpselt ütelda, mida me
kogenud oleme” (335) ja iga katse selle mingit
varianti kujutada tähendab paratamatult “kustu
tada, valida, puänteerida” (333), ent neid piiran
guid tuleb arvestada ja mitte kasutada neid vaban
dusena selle katse tegemata jätmiseks. Christa
Wolfi kogemus romaanikirjanikuna tuleb talle
appi: “Mina usun, et toda mehhanismi, mis peab
käivitama tõeluse vastuvõtu ja töötluse, kujun
dab kirjandus” (342). Ent seda, kuidas me selle
vastuvõtu ja töötluse tulemust kujutame, vormib
kä meie teadlikkus kujutamistest minevikus - nii
ajaloolistest kui kirjanduslikest.
Feministlikud praktikad, mis õn niivõrd
tugevad Christa Wolfi ülejäänud, samavõrra
ennastteadvustavas loomingus, valgustavad
kaudselt kä seda teost. Ehkki Lapsepõlvelõimede
fookus ei ole konkreetselt naisi puudutavatel
teemadel, illustreerib selle pühendumine vor
mile mõndagi, mida feminismid õn post
modernismile lisanud, mõnikord juba olemas
olevate huvivaldkondade rõhutamiseks, mõni
kord “de-doksifitseerimist” vajavate kultuuri
liste vormide paljastamiseks. Ma ei pea silmas
mitte üksnes kõrgendatud teadlikkust soolistest
erinevustest, vaid kä selliseid teemasid, nagu
kogemuse kujutamise keerukus; paradoks, mille
moodustavad ajaloo kirjapanemisel ilmnevad
paratamatud moonutused ning tungiv kirjapanemissund sellest hoolimata; ning nii mine
viku kui oleviku kujutamise vältimatu poliitika.
Seega õn postmodernistlik ja feministlik
teineteisega vastastikku seotud: ühelt poolt õn
feminismid postmodernismi edukalt - soolistes
terminites - õhutanud ümber vaagima väljakut
seid, mida postmodernism esitab sellele huma
nistlikule universaalile, mida nimetatakse “Ini
meseks”, ning õn toetanud ja kindlustanud pri
vaatse ja avaliku, isikliku ja poliitilise lahushoid

mise de-naturaliseerimist; teisalt õn postmoder
nismi parodeerivad kujutamisstrateegiad pakku
nud feministlikele kunstnikele tõhusa võimaluse
töötada dominantsete patriarhaalsete diskursuste
sees ja ometigi neile väljakutseid esitada. Sellele
väitele vaatamata pole siiski võimalik feminist
likku ja postmodernistlikku - kui kultuurilisi lii
kumisi - ühte sulatada. Erinevused õn selged ning
kõige selgem neist õn poliitiline erinevus. Chris
Weedon (1987) alustab oma raamatut feminist
likest praktikatest sõnadega: “Feminism õn polii
tika”. Postmodernism ei ole; see õn kahtlemata
poliitiline, ent poliitiliselt ambivalentne, topeltkodeeritud kui kaasamäng ja kriitika, nii et seda
saab oma kasutusse haarata (ja õn haaratud) nii
vasakult kui paremalt, kusjuures kumbki eirab
topeltkodeerituse teist poolt.
Feminismid panevad jätkuvalt vastu sellele,
et postmodernism neid alla neelaks, sageli just
oma revolutsioonilise jõu tõttu poliitiliste lii
kumistena, mis töötavad tegeliku ühiskondliku
muutuse saavutamise suunas. Nad lähevad kau
gemale ideoloogia eksplitsiitseks muutmisest ja
dekonstrueerimisest ning väidavad, et vaja õn
seda ideoloogiat muuta, saavutada kunsti tõe
line teisenemine, mis võib kaasneda üksnes pat
riarhaalsete sotsiaalsete praktikate teisenemi
sega. Postmodernismil puudub teoretiseeritud
tegutsemine; puuduvad vastupanustrateegiad,
mis vastaksid feministlikele vastupanustrateegiatele. Postmodernism manipuleerib tähistamisprotsessiga, kuid ei teisenda seda; hajutab sub
jektiivsuse struktuure, kuid ei (re)konstrueeri
neid (Foster 1985, 6). Feminismid peavad seda
tegema. Feministlikud kunstnikud võivad kasu
tada postmodernseid parodeeriva paigale naelutamise ja õõnestamise strateegiaid, et alga
tada dekonstrueerivat esimest sammu, kuid ei
jää sinna pidama. Ehkki kasulik (eriti visuaal
setes kunstides, milles meheliku pilgu püsima
jäämist tundub olevat raske vältida), ei vii sel
line internaliseeritud õõnestamine automaatselt
välja uue produtseerimisele, isegi mitte naise
liku iha uutele kujutamistele. Nagu küsib üks

kriitik: “Kas õn võimalik luua uusi erootilisi
koode - ja ma eeldan, et just sellele feminism
püüdleb - ilma vanu mingil viisil taaskasutamata?”(Winship 1987,127).Võib-olla aga paku
vad postmodernistlikud strateegiad naiskunst
nikele võimalusi vähemalt vaidlustada vana nii nende kehade kui nende ihade kujutusi - ,
ilma et keelaksid neile õigust mõlemat rekoloniseerida, tähenduse ja väärtuse asukohtadena
tagasi hõivata. Kä meenutavad sellised prakti
kad meile kõigile, et igasugusel kujutamisel õn
alati oma poliitika.
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Dialoogid erinevuses:
Luce Irigaray
filosoofiast
Katrin Kivimaa

7" aasaegse filosoofilise mõtte fundamen1^ taalsed teemad - erinevuse filosoofia
-Ä_^L.ja teise diskursus - õn kesksel kohal
kä nn. prantsuse feministlikus filosoofias. Selle
peamisteks esindajateks pärast Simone de
Beauvoiri peetakse eelkõige psühhoanalüütili
sest ja dekonstruktivistlikust traditsioonist lähtu
nud Julia Kristevat, Helene Cixous’d ja Luce
Irigarayd. Kristeva õn Eestis tuntud eelkõige
semiootikuna, üksikud autorid õn kasutanud
kä tema abjekti ja abjektsiooni käsitlust, kuid
mitte niivõrd filosoofilisest, kuivõrd kunstiga
seotud aspektist. Cixous ja Irigaray filosoofia õn
aga pea tundmatu, v.a. ehk naiseliku kirjutuse
mõiste. Et mul avanes hiljuti võimalus viibida
Luce Irigaray filosoofiat puudutaval konverentsil
“Rahvusvahelised, kultuuridevahelised ja generatsioonidevahelised dialoogid Luce Irigarayga
ja Irigarayst”, mis toimus 22.-24. juunini käes
oleval aastal Leedsi Ülikoolis ja kus osales kä
Irigaray ise, andis see tõuke siinseks esimeseks

väetiks (ja süstemaatilise filosoofilise hariduseta
inimese) katseks tutvustada üksikuid aspekte
Irigaray mahukast loomingust.
Irigaray ise õn tagantjärele jaganud oma töö
kolme etappi: tema varaste teoste keskseks
küsimuseks õn, kas ja kuidas saavad naised
väljuda süsteemist/kultuurist, mille subjektiks
õn maskuliinne subjekt. Järgevalt määratleb
Irigaray vahendeid, mis võiksid konstitueerida
naiseliku subjektiivsuse keele, religiooni, genea
loogia (ema-tütre suhe) jne. tasandil. 1990-te
keskpaigast peale keskendub Irigaray üha enam
kahe subjekti vahelisele suhtele ning kahe sugu
poole respekteerimisele, ilma milleta, nagu ta
väidab, ei saa toimuda kä naiste vabanemist.
Irigaray meelest õn üheks feminismi eiramise
põhjuseks just sellise lähenemise vähesus femi
nismis.
Irigaray varaseimad kirjutised kuuluvad sar
naselt Kristeva ja Cixous tekstidele eelkõige
psühhoanalüütilise diskursusesse, mistõttu teda
kiputakse siiani seostama eelkõige psühho
analüüsiga ja (enesestmõistetavalt) naisuurimu
sega, kuigi ta õn algusest peale astunud dia
loogi erinevate filosoofidega alates Platonist kuni
Levinaseni välja. Erinevalt vastukajadest kul
tuuriteoorias, naisuurimuses ja psühhoanalüü
sis õn tema marginaliseerimist filosoofia dist
sipliinis soodustanud kä asjaolu, et Irigaray jaoks
ei ole filosoofia ja teiste distsipliinide vahelised
piirid rangelt määratud. Marginaliseerimine õn
toimunud hoolimata asjaolust, et Irigaray ette
võtmine õn puhtfilosoofiline ja eetiline projekt
ehk siis käsitlus sellest, kuidas mõelda olemisest
ja subjektiivsusest väljaspool hierarhiaid.Võib
lisada, et Irigaray laiemale aktsepteerimisele pole
kaasa aidanud kä tema filosoofia radikaalne eri
nevus traditsioonilisest lähenemisest ja tema
filosoofia feministlikkus (kuigi ta ise eelistab
naise vabanemise mõistet), mis väljendub tema
püsivas nõudes teha vahet sellel, millisest soost
subjektiga õn meil tegemist, selle asemel, et
rääkida abstraktsest subjektist, mis traditsiooni
liselt tähistab maskuliinset subjekti.

Patriarhaadi kriitika ja
le feminin
Irigaray nagu Cixous’gi sai eelkõige tuntuks
naiseliku kihutuse (ecriturefeminine) mõiste sisse
toomisega. Lähtudes oma õpetaja Jacques Lacani
poleemilisest väitest, et naiselikku jouissancei
(naudingut) ei saa teada ega representeerida,
jõuab Irigaray järeldusele, et naiselik (le feminin)
õn fallogotsentrilises kultuuris represseeritud,
marginaalne või mitterepresenteeritav.
Oma doktoritöös Speekulum: teisest naisest
(.Speculum. De Vautre femme, 1974) ja hilisema
tes teostes eristab Irigaray naiselikku kujutelda
vat ja mehelikku kujuteldavat, väites, et seda,
mida me teame kujuteldavast ja mida me teame
naistest, sh. kä naiste seksuaalsusest, õn siiani
edastatud ainult meeste jutustuste kaudu. Ainus
naine, keda me teame, õn “mehelik naiselik”,
falliliselt naiselik ehk naine sellisena, nagu mees
teda näeb. Vaadeldes erinevaid autoreid alates
Platonist kuni Freudini toob Irigaray esile selle,
kuidas nad lähtuvad samasuse/identsuse print
siibist. Et subjekti mudeliks võetakse mees, siis
sellise loogika kohaselt saabki naine olla ainult
kas mehe negatiivne peegeldus või mittetäielik/
mittetäiuslik mees. Samasuse ja sarnasuse print
siibil põhinev lääne kultuur ja filosoofia õn alati
eelistanud identsust erinevusele, samasust teisesusele ning sellisest loogikast lähtuv patriar
haalne keel ja kultuur räägivad meile “naiseli
kust”, mis õn defineeritud maskuliinse subjekti
teisena.
Irigaray leiab, et õn olemas “naiselik nai
selik”, mittefalliliselt naiselik, nagu kä naiste
enesekssaamise tee ja keel, mida pole meeste
loodud kultuuris edastatud. Nn. naiseliku kir
jutuse eemärgiks õn võimaldada naistel endil
rääkida naistena, mitte aga “meheliku naiseliku”
poolt defineeritud objektidena. Selleks toob ta
sisse naiskirjutuse mõiste (ecriture feminine).
Viimast õn mõistetud eelkõige kui mittefallilise
ökonoomia, kui maskuliinsest erineva subjekti-

positsiooni väljendamist, mis ei kuulu küll eran
ditult naistele, kuid õn neile kättesaadavam tänu
teistsuguse, dominantsest kultuurist välja jäetud
kogemuse olemasolule.
Et Irigaray kasutab naiskirjutuse defineeri
misel eelkõige kehalisi metafoore, seostades seda
naiseliku identiteedi ja kujuteldava naise kehaga,
näiteks teoses Sugupool, mis pole üks (Ce sexe
qui nen est pas un, 1977), siis õn teda tihti
süüdistatud essentsialismis, mis justnagu väi
daks, et naise olemus asub tema kehas. Ometi
ei tohiks Irigarayd lugeda bioloogilise determi
nismi võtmes, küll aga juhib ta tähelepanu mor
foloogilisele erinevusele naise ja mehe vahel.
Naised ei ole vähem võimelised oma bioloogilise
soo tõttu, kuigi bioloogilise determinismi üks
põhipostulaate püüab väita vastupidist, küll aga
õn naiste kehaline, kogemuslik ja psüühiline ole
mine maailmas erinev meeste omast. Omaette
küsimus õn loomulikult, kuidas vältida seda, et
kui naised määratlevad endid kui naisi, ei lan
geks see määratlus patriarhaalse metafüüsilise
“naise olemuse” kategooria lõksu, millest naised
õn püüdnud välja pääseda.
Selle vältimiseks leiab Irigaray, et “naise
likku” ei saa keeles defineerida: iga selline katse
loob “fallilise naiselikkuse” - s.t. kategorisee
rimine, mõistetele allutamine, defineerimine
langeb sama fallilise keele ja kultuurikoodi lõksu.
Naiselik erineb naiselikkusest just seeläbi, et ta
keeldub osalemast matkimise (mimesise) öko
noomias muidu, kui ainult representatsiooni
vältides, s.o. puudumise või vaikuse kaudu.
Teoses Amante marine, de Friedrich Nietzsche
(1980) astub Irigaray dialoogi Nietzschega, kelle
kontsentrilises perspektiivis naine jääb “samaks
teiseks”. Selle tulemusena mõistetakse “naist” sel
lena, millisena ta ilmub subjektile. Heideggeri
fenomenoloogiale toetudes määratleb Irigaray
naiseliku sellena, mis ilmub teisiti, kui see õn,
või mis õn meie pilgu eest peidetud. Seega,
metafüüsilises keeles saab naiselik ilmuda ainult
sellena, mida ta ei ole. Viimane omakorda ei
välista sugugi naiste identiteedi otsinguid ja

määratlusi ei materiaalses ega diskursiivses vald
konnas, kasvõi naiste genealoogia ja spetsiifiliselt
naistele omaste kogemuste teoretiseeringutes.
Tuleks meeles pidada, et Irigaray usaldama
tus keeles väljendatud naiselikkuse konstrukt
sioonide vastu põhineb kä lacaniliku psühho
analüüsi eeldusel keele ja alateadvuse seostest
ning subjektiivsuse konstrueerimisest sümbool
ses korralduses, s.o. keeles ja kultuuris. Meie
subjektiivsust konstrueeritakse nähtava ja kirjel
datava kaudu, me tunneme ennast ära teistes ja
teiste kõnes, mida me omakorda imiteerime, et
omandada aksepteeritud subjektiivsuse vorm.
Loomulikult kehtib see mudel nii meeste kui
naiste kohta, nagu kä inimolendi võime seda
ületada, kuid Irigaray jaoks põhineb kahe soo
erinevus eelkõige sellel, et naiselik ei ole saanud
sümboolses ja keeles ilmuda ning et tänu naiste
morfoloogilisele erinevusele õn neil suurem või
malus kogeda maailma teisiti, kui seda esitab rat
sionaalne, subjekti ja objekti, vaimu ja keha eral
datusel põhinev loogika. Näiteks selline spetsii
filiselt naiselik psüühiline ja füüsiline kogemus
nagu emadus, mille käigus naine kogeb ühenda
tud subjektiivsust teise olendiga, kes samas ei ole
tema, vaid õn teine, seab naised vastakuti erine
vuse ja selle aksepteerimise problemaatikaga.

Olla kaks - teel teise suunas
1990. aastatel avaldatud teosed Ma armas
tan - sulle (räime ä toi, 1992), Olla kaks (Etre
deux, 1997) ning Ida ja Lääne vahel (Entre
Orient et Occident, 1999) keskenduvad eksis
tentsi ja identiteedi mõistete ümberdefineerimi
sele, esitades küsimuse, kuidas meie identiteet
õn loodud suhetes teis(t)ega, mille all Irigaray
peab silmas (eelkõige) sugupooltevahelisi suh
teid. Teda ongi kritiseeritud teistsuguste erine
vuste vaatluse alt väljajätmise pärast, kuid teisalt
õn juhitud tähelepanu selle erinevuse univer
saalsusele, mistõttu selle mõtestamine võib loo
giliselt edasi viia teistsuguste erinevuste (klass,

rass, etniline kuuluvus jne.) teoretiseerimiseni.
Irigaray filosoofias saab üheks keskseks mõis
teks kaks (subjekti). Kuidas olla kaks? Kuidas
läheneda teisele kui teisele? Kuidas defineerida
kahe (sugupoole) erinevust ja võrdsust samal
ajal? Kuidas kultiveerida identiteeti, mis luuakse
suhtes ja õn seotud teisega, seeläbi ehitades silda
subjekti singulaarsuse ja kogukonna vahele?
Nendele keerulistele küsimustele vastuse leid
mine ei leia aset ainult intellektuaalses diskursuses, vaid maailmas olemise viisis, s.o. eeti
lises praktikas ja suhtumises teisesse. Viimane
ei tähenda teise redutseerimist objektiks ning
subjekti ja objekti lahutamist, nagu lääne uus
aegne filosoofia seda näeb, vaid minust kui sub
jektist erineva teise kui subjektiga arvestamist.
Näiteks raamatus Ma armastan - sulle (Taime
ä toi, 1992) esitab ta kahe sugupoole dialektika
ja seksuaalsel erinevusel põhineva armastuse
mõiste, mille “tähendus” ei seisne ei ühisoman
duses ega laste saamises, vaid kahe subjekti vahe
lises teineteise erinevust respekteerivas suhtes.
Irigaray filosoofia hiljutise arengu aktseptee
rimise akadeemilistes ringkondades õn muut
nud problemaatiliseks idast pärit filosoofilisreligioossete süsteemide, eriti India budismi
mõju tema mõtte arengule. Viimane õn seotud
eelkõige nais- ja meesprintsiibi erineva kasutu
sega lääne kultuuris ja kristlikus mütoloogias:
“Indias,” kirjutab Irigaray, “õn mehed ja naised
koos jumalad ning loovad koos maailma nagu
kä selle kosmilise dimensiooni.” Kuigi tema lähe
nemist võib pidada võõrapärasust idealiseeri
vaks, sest see ei pööra tähelepanu tegelikele hie
rarhiatele ajaloolises tegelikkuses ega religioos
setes praktikates, võib kristlusest, kus jumal(us)
õn vaieldamatult maskuliinne, põhimõtteliselt
erinev süsteem vägagi inspireerivalt mõjuda.
Kuid erinevalt seal esitatud üksildase kontemp
latsiooni või ekstaasi ideaalist, mis tähendab küll
subjekti ja objekti vahelise lõhestatuse lõhku
mist, esitab Irigaray intersubjektiivsuse - kahe
subjekti ekstaasi või armastuse - ideaali.
Kahe filosoofia leiab rakenduse kä Irigaray

lähenemises poliitilisele tegelikkkusele: raama
tus Demokraatia algab kahest seab ta küsimärgi
alla lääne demokraatlike ühiskondade alused.
1990. aastate algul kirjutatud esseedes kaitseb ta
nõuet anda täielik tunnustus mõlemale sugu
poolele, kes osalevad ühiskonna funktsioneeri
mises. Kui me peame ennast demokraatlikeks,
siis peab see tunnustus väljenduma spetsiifilistes kodanikuõigustes, mis tagaksid naistele
eraldiseisva kodanikuidentiteedi, mis õn küll
samaväärne, kuid mitte lihtsalt samane (!)
meeste identiteediga. Seega puudutab Irigaray
üht feministliku (poliitilise) teooria põhilahknevust, mida õn iseloomustatud võrdsuseerinevuse diskussioonina. Tema põhiargument
seisneb naiste erinevuse tunnustamises võrdsetel
alustel meeste “erinevusega”, mis õn siiani olnud
lääne filosoofia ja seadusandluse mudeliks, mitte
piirduda ainult (olemasolevate) võrdsete õiguste
nõudmisega naistele, kuna need nõudmised
lähtuvad eelkõige maskuliinse subjekti vajadus
test. Ta ei eita nende nõudmiste tähtsust, vastu
pidi, kuid tema arvates tuleb edasi minna, sest
nendega piirdumine tähendaks naiste erinevuse
taandamist mehelikule mudelile.
Lõpetuseks võiks lisada, et Irigaray tekstide
erakordselt poeetilis-assotsiatiivne keel ning filo
soofiline kontekst ei muuda tema teoseid kõige
kergemini loetavateks, kuid Irigaray ise usub,
et neid saab mõista ja nautida nii süvateoreetilisel kui kä vahetul tasandil. Nii õn kä üks
Irgaray uurijaid, Margaret Whitford väitnud, et
me peaksime käsitlema Irigaray tekste kirjan
dusena mõistmaks, et nende mõju lugejale õn
otseselt seotud nende filosoofilise sisuga. Loo
detavasti avaneb see võimalus kunagi kä eesti
lugejale.

Feminismi teine katse
eesti kunstis
Mari Laanemets

Katrin Kivimaa, Reet Varblane (toim.) (2000). Pan
dora laegas. Feministliku kunstikriitika võtmetekste.
Kunst, Tallinn. 308 lk.

| i eminismi esimeseks katseks eesti kunstis
|H oli Reet Varblase, Eha Komissarov! ja
.X. Mare Tralla 1995. aasta varasügisel kor
raldatud näitus EST.FEM, mis justkui testis
eesti kunstnike ja kunstipubliku feminismivalmidust. Täpselt viis aastat hiljem (meenutu
seks, et Pandora laegas ilmus möödunud sügi
sel) võib feministliku kunstikriitika kogumik
ilmuda lootusrikka oletusega, et nüüd lõpuks,
ülekohtuselt hoolimatu ja konfliktse tegelikkuse
survel, võiks naisküsimuses olla lagunenud illu
sioon sugude võrdsusest ja soolisest harmooniast.
Feministliku tekstikogumiku ilmumine ei
peaks iseenesest olema põhjus juubeldamiseks,
ülepeakaela kiituseks või sõimuks. Feminism,
küll juba soouuringuteks laienenuna, kuulub
teatavasse üldtunnustatud (akadeemilisse) tead
misse - Berliini Humboldti ülikooli doktoriprogrammis asendavad nüüd soouuringud tra
ditsiooniliselt kohustuslikku hiina kultuurilugu.
Ometi, argitasandi ja meedia “riiaka naiste
rahva” imago õn visa kaduma ning hoiab emot
sioone jätkuvalt keemistemperatuuril, pärssides
feministliku sekkumise tõsiseltvõetavust.
Nüüd õn siis osake feministlikust kunsti
käsitlusest (täpsemalt kaheksa teksti 1970. aas
tate algusest kuni 1980. aastate lõpuni)
ambitsioonikas-ähvardava pealkirja all Pandora
laegas meil emakeeles kättesaadav. Kuid kas
suudab see kä veenda, et hoolimata tuttavlikust
karikatuurist ei ole feminism nii ühepalgeline
nähtus?
Raamatu puhul torkabki silma teatav vas
tandlikkus. Ühelt poolt oleks justkui tegemist
“kaua tehtud kaunikesega” - igatahes kuuldu
sed sellise kogumiku ilmumisest, mingite teks
tide tõlkimisest levisid juba kolm-neli aastat
tagasi. Kuid isegi see ei saa vabandada tekstide
jäämist 1990. aastate piirjoone taha. Kuigi usu
tavasti klassikalised, ei saa parata, et mõne teksti
võitlev retoorika ja kohatine üheplaanilisus teki
tavad vastumeelsust (propagandistlikkus õn väi
detavalt üks põhjusi feminismi tõrksale retsept-

sioonile idapoolses Euroopas). Seetõttu oleks
eriti soovinud suurema tähelepanu pööramist
kä konteksti avamisele, ajastule ning oludele,
millest lahus ei saa vaadelda neid tekste kui
poliitilisi tekste. Oleks soovinud kä diakroonilist
kommentaari, kas koostajate või tõlkijate poolt,
aga kä lihtsalt mõisteseletust (tõsi, mõnes harvas
kohas õn see olemas), seda enam, et kogumik
koondab ajaloolisi tekste.
1990. aastate feminism õn muutunud paind
likumaks, “võitlus” diferentseeritumaks, selles
sisalduvate häälte mitmekesisus ja paljusus ei
vasta avalikkuses kujunenud arvamusele femi
nismist. Ajalise piirjoone seadmisega õn kogu
mikust välja jäänud rida probleeme, mis või
nuks olla ehk vähem klassikalised, küll aga aja
kohasemad ja adekvaatsemad.
Seepärast mõjub raamat kiirustamisi lõpe
tatuna. Ma ei tahaks sellistel ebameeldivatel (ja
otseselt asjasse justkui mittepuutuvatel) seika
del pikemalt peatuda, aga siiski. Ma ei tahaks
rääkida selgituste vajalikkusest ega mainida, et
ilus oleks olnud leida kä autorite lühitutvustusi.
Ma pean silmas toimetamist, kujundust, kor
rektuuri jm., sest kõrvuti tekstide kohati piinlike
konaruste, teisalt lihtsalt normaalsete tõlkeküsitavustega õn viga lipsanud kä kaanele ja see õn
juba lubamatu.

Kunstiajalugu kui
võitlustander
Kogumik koondab kunstiajaloolisi tekste
ning esmapilgul võib tekkida küsimus: milleks
nii kõrvaline, isegi elitaarne valdkond feminismimõtte populariseerimiseks? Õn ju teada,
et kunsti reiting ei ole siin, Eestis, kõrgem femi
nismi omast. Üks tõlgitud autoritest, Griselda
Pollock, leiab, et kuigi kunstiajalugu pole enam
mõjukas distsipliin, ei tohiks sellele vaatamata
alahinnata kunstiajaloolisi kunsti ja kunstnike
määratlusi kodanliku ideoloogia sees ning nende
määratluste efektiivset tähenduslikkust (lk. 55).

Kui vaadata ajalukku, siis esmalt sai feminist
liku kunstiajaloo ülesandeks põhjalikult paran
dada olemasolevat maailma kunstiajalugu ning
täita selle valgeid laike naiskunstnikke puudu
tavas osas. Tuli tegeleda kujutamisega, kujuta
mist määravate (pahatihti nähtamatute ja var
jatud) seksistlike mehhanismidega ning siin ei
ole enam raske näha teed kogu pildiproduktsioonini, laiemalt visuaalse representatsioonini,
mis hõlmab meediaid, reklaami, kino ja muud.
Massimeedia, millel õn meie igapäevases elus
nii enneolematult suur koht, ekspluateerib
ju põhimõtteliselt samasuguseid skeeme. Nii
võib kunstiajalugu vaadata omamoodi otsustava
ideoloogilise territooriumina, eelpostina, mis
pürgib olema midagi enamat, kui vaid uudne
kunstiajalooline perspektiiv. Pollocki väljenda
tud mõte, et “feministlik kunstiajalugu peaks
nägema ennast naisliikumise poliitilise algatu
sena” (lk. 59) ei ole oma aktuaalsust kaotanud
kä käesoleva hetke jaoks.
Sest õn tõsi, et feminism õn ikka veel üks tee
madest, mille üle moodne Eesti avatult diskutee
rida ei suuda. Jutt kommunistlikust emancipee st
õn laialt levinud tõde, kuid miks keeldutakse
nägemast uuel moodsal ajal eesti turule impor
ditud mehekeskset ning seksistlikku materjali:
pornot, reklaame ete.? Nii õn feminism kui
klomp jäätunud kinnisideid, mis enamusele
kurku kinni jääb. Kas kogumik aga suudab seda
sulatada?
Mõistlikum oleks võtta feminismi teatava
kriitilise diskursusena (ning seda hoopis laie
malt kui “meeste arvustamine”), kriitilise pil
guna maailmale, küsimuste esitamisena. Kuid
kä kriitilisus vajab kriitilist uurimist.
Kõnealuses kogumikus avaldatud nn. võtme
tekstide ülesandeks omas ajas oli propageerida
feminismi (ja teha kuuldavaks naiste hääli) kui
ainsat kaitset ähvardavalt anti-feministlikus maa
ilmas. Artiklite kronoloogiline reastamine teeb
tähelepanelikumale lugejale siiski võimalikuks
feminismi enese arengute ning erinevate posit
sioonide jälgimise. Nii näiteks lisab Pollocki

feministlike kunstiajalugude ülevaade vajaliku
kommentaari Linda Nochlini esseele “Miks pole
olnud suuri naiskunstnikke?” (vt. lk. 76-78). Vii
mane kuulub 1970. aastate algusse (kirjutatud
1971) ning avab kriitiliselt just tollased hoiakud,
mille puhul naise positsiooni hakatakse nägema
seoses sotsiaalse taustaga ning struktuuriga, mis
õn määravaks, mitte naiste loomulik andetus.
“Kunst pole vaba, üliandeka indiviidi auto
noomne tegevus, mida õn “mõjutanud” vara
semad kunstnikud ning veelgi ähmasemalt ja
pindmisemalt “sotsiaalsed j õud”, vaid kunstitege
mise totaalne situatsioon väljendub pigem nii
tegija arengu kui kä kunstiteose iseloomu ja kva
liteedi seisukohalt ühiskondlikus situatsioonis,
õn sotsiaalse kultuuri lahutamatu element ning
selle edastavad ja määratlevad spetsiifilised ja sel
gelt piiritletavad institutsioonid, olgu need siis
kunstiakadeemiad, patronaažisüsteemid, müto
loogiad jumalikust loojast, kunstnikust kui meesloojast või ühiskonnast väljatõugatust,” kirjutab
Nochlin (lk. 28).
Siiski, nagu kommenteerib Pollock, müsti
fitseerib Nochlin institutsionaalset rõhumist,
mis toetub konkreetsele sotsiaalsele ideoloogiale,
valestimõistmiseks ja õnnetuks saatuseks. Edu
saavutamist seostatakse üleolemisega ühiskon
nas soositud seksuaalsest jaotusest, see tähendab
aga oma naiselikkuse mahasurumist, hülgamist
ning “mehelikkuse” teesklemist, sest viimane õn
aktsepteeritav ning väärtustatud. Nii õn mõned
naised küll pälvinud tunnustuse, kuid tunnus
tuse alus õn endiselt mehekeskne ning naine
saavat naiselike rollimudelite juurest põgeneda
vaid meestega ühinedes. Naise vabadus oleneb
sellest, kui sarnaseks ta saab mehega. Kuigi
Nochlin osutab hariduse otsustavale osale
kunstnikuks pürgimises, mis ei sõltu vaid
jumala-andest, ning ühiskondlikele institutsioo
nidele, millest naised õn välja jäetud, jätkab
ta samas juba oma küsimuseasetusega tegeli
kult kunstniku-müüdi kordamist, mille mõõdu
puuks lähemal vaatlemisel osutub (valge) mees.
Nochlini probleem seisneb selles, et ta ei näe,

et naisi ei tunnustata naistena. Pollock ei tun
nista sellist antihistoritsistlikku käsitlust, tema
arust õn hädavajalik kirjeldada ajalooliselt spet
siifilisi positsioone — kuidas naisi õn erinevatel
aegadel ja situatsioonides rõhutud ning tõrju
tud ja kuidas naised õn selle vastu välja astunud.
Nii näeb ta feministliku kunstiajaloo ülesandena
mitte niivõrd tolmu pühkimist unustatud pil
tidelt, vaid seoste nähtavale toomist naiskunst
nike elulugude ning ühiskonna ideoloogilissotsiaalse süsteemi vahel.
Siin hargneb lahti feminismi (olemuslik?)
paradoks, kui soovite: võideldes naiste tunnus
tamise eest, otsitakse seda tunnustust süstee
mis, mida samas tahetakse muuta. Post
modernism õn sellist nähtust, mida Pollock
nimetab hermeneutiliseks perspektivismiks,
hiljem kõvasti kritiseerinud. Toona tegi selline
lähenemine aga vajalikuks spetsiifiliselt femi
niinsete ehk naisele omaste väärtuste leidmise,
mingi teistsuguse hindamisaluse leiutamise, mis
projektina õn lõpuks samuti üsna kunstlik.

ecrkiire feminine
Järk-järgult võimu võrku lahti harutades
tuleb nähtavale, et kujutised õn sellest läbi imbu
nud ning kä keel ise õn struktureeritud naist
rõhuvana või hoopis välja jätvana. Selliselt oligi
võimalik olla nähtav vaid eelantud, peale sunni
tud ja “ette nähtud” kujundites-piltides. Kuidas
kõnelda kogemusest keeles, millest ollakse välja
poole jäetud või kuidas öelda midagi enese kohta
kontekstis, milles kohta ei omata? See andis
feministidele järgnevateks aastateks peamurd
mist, viis naisele omase ja naise seksuaalsuse
uurimiseni ning spetsiifiliselt naiselike väärtuste
leidmise-kehtestamiseni, mis võimaldaks nais
tel vahendada oma kogemust, aga nii, et seda ei
moonutaks maskuliinsed struktuurid.
Käesolevas kogumikus järgib Lucy R. Lippard
Euroopa ja Ameerika naiste kehakunsti selle
omakspeetava otsinguil. Artikkel vaatleb keha

kunsti kui just naistele omast väljendusviisi
ning strateegiat (eitamata ühist meeste viljel
dud kehakunstiga), mille kaudu kõnelda nais
tele naistest otse, ning — last but not least — kui
otsustavat vahendit mitmete keelatud teemadeterritooriumide lahtimurdmisel ning kunsti ja
seeläbi teadvusse ning avalikusse jõudmisel. Ma
ei taha küll uisapäisa läbimõtlemata tormata
kõrvutama ega võrdlema, kuid viitan põgusalt
Ida-Euroopa naiskunstnike suunas, kes paral
leelselt tegelesid sarnaste keha-küsimustega. See
võiks olla huvitav materjal kä neist eelviidatud
aspektidest käsitletuna. Võtkem näiteks Anu
Põder, kes iial ei nõutuks end feministlikuks
pidama, võibolla feminiinseks.
ecriture feminine - Helene Cixous’ kontsept
sioon naiselikust kirjutusest oli mõeldud vastu
kaaluna fallotsentristlikule loogikale. Feminismi
prantsuse suund, mille olulisemateks esinda
jateks õn Cixous’ kõrval Luce Irigaray ning
bulgaarlanna Julia Kristeva, otsis ajutisi rääkimisviise väljaspool valitseva diskursuse raami,
tahtmata leppida maskuliinse väljendusviisiga,
milles naised õn alati võõrad ning n.ö. tummad.
See päädis naisele iseloomuliku - naise kõne
- leiutamisega. Sest just hääl pidi kuuluma
naistele, seal pidid nad ise tervikuna kohal
olema. Preoidipaalse semiootilise sfääriga seos
tatud feminiinset kirjutust iseloomustab pluralistlikkus, voolavus, sõltumatus, mõttetus, ring
lus, lõhestatus, mõrad. See õn erootiline, tume,
esitamatu feminiinsus; iseeneslik, pigem ennast
registreeriv kui ületav; midagi pretekstuaalset,
alles tekkiv, moodustumise kulgemine; või jälg uid, mälestus, liigendusteta ajas (ja ruumis), olles
väljaspool lineaarset kulgu allutamatu nimeta
misele ja süntaksile. Sedalaadi kirjutust esindab
Joanna Frueh tekst käesolevas kogumikus.
Samas, heites ette teatavate iseloomujoonte
pidamist meestele omaseks, mehelikeks (nagu
näiteks organiseeritus, ratsionaalsus, stabiilsus
ete.), peitub siin oht, et langetakse enese seatud
lõksu. Spetsiifiliselt naiseliku esteetika kontsept
sioonis see viirastubki, mistõttu paljud peagi

distantseerusid ohtlikust essentsialismist, nai
seliku kui muutumatu olemuse põlistamisest.
Julia Kristeva õn väitnud, et ei ole olemas mõis
tet “naine” (nõnda nagu õn võimatult absurdne
mõelda millestki sellisest nagu “mees”). Ei saa
pidada endastmõistetavaks naiste ühist tead
vust, vaid tuleb silmas pidada naiste rahvus
likke, klassi jt. erinevusi ning erinevaid ajaloolisi
perioode.
Kä hullu pajatatud jutuna (mis Irigaray järgi
heidab kõrvale kõik kindlakskujunenud vormid,
kujundid ja kontseptsiooonid ning mille kohta
tema fikseerimatuse tõttu õn raske midagi öelda)
näib naise kõne lõpuks ohtlikult kinnitavat
meeste veendunud arusaama naisest kui ebasta
biilsest ja irratsionaalsest. Selle taustal tasub aga
ehk ometi küsida, mispärast pole meie kohali
kus ajakirjanduses tekkinud feminismi teemal
mõistlikku diskussiooni, vaid seda tõrjutakse
kui segase soigumist, millesse pole mõtet õieti
süüvidagi.

Postfeminism
Harva astuvad mehed dialoogi, millesse neid
püüavad kaasata naiskolleegid. Siiski õn kogu
mikku sattunud üks meeshääl - Craig Owensi
oma. (Siin meenub mulle veel, et hea olnuks
lisada kä autorite lühike tutvustus ja et avalda
tud Owensi essee “Teiste diskursus: feministid ja
postmodernism” õn kirjutatud juba aastal 1983.)
Oma essees lähtub Owens feministliku patriarhaadikriitika (millega olid hõivatud kogumiku
eelnevad artiklid) ning postmodernistliku representatsioonikriitika lõikumisest, et viia soolise
erinevuse teema modernismi-postmodernismi
vaidlusse. Owens lähtub representatsiooni krii
sist, mille õn sõnastanud just marginaliseeritute
ja rõhutute diskursused, feminism sealhulgas
kõige tähelepanuväärsemalt. See õn teema, mis
võiks seista tänapäeval postfeminismi huvi kesk
punktis. Essee valguses ongi hea vaadelda post
feminismi feminismi kriitikat. Postfeminism õn

muidugi vastuoluline ja keerukas mõiste, mille
alla erinevad kasutajad sageli koondavad oluli
selt erinevaid tähendusi. Siin võiks mõista seda
feminismi nn. teisele lainele järgnenud posit
sioonina, mis end sellele otseselt ei vastanda
(nagu mõned kipuvad arvama), küll aga vaatab
feminismi postulaate kriitiliselt üle. Kõige üldi
semalt võiks see aga märkida nihet võrdsuselt
(.equality) erinevuse (difference) suunas. Nii nagu
Owens näeb ohtu pluralismis, nõuab postfeminism ranget vahetegemist pluralismi ja erine
vuste vahel, mis ei taandaks meid teiseks teiste
hulgas (mis õn skandaal modernismi ennasttäis
subjektile, kelleks õn loomulikult mees, olles
samas löögiks kä teistele iseseisvuse kätte või
delnud mõttesuundadele ja alistades kõik täie
likule üheväärsusele ning asendatavusele), vaid
tunnistaks erinevusi.
Kuigi Owensi vastuhakk isandanarratiividele
võib näida naistesõbralik, tema analüüsid
sümpaatsed ning märkused üldisema teoreeti
lise situatsiooni kohta pädevad, näib ometi, et
Owens ise uurib maailma kriitikupositsioonilt,
mis paistab kummaliselt “ülemalseisev”. Owens
küll möönab feminismi diferentseeritust, kuid
samas suhtub sellesse kui objekti. Kui ta kirjeldab
feminismi modernismi-postmodernismi debat
tide horisondil, siis näeb ta seda kui kontradiskursust või vähemalt kui õõnestavat tegevust.
Iseenesest õn Owens ju huvitav ning tähelepane
lik, kuid kas ei ole see arutluskäik juba tuttav?
Ta kritiseerib näiteks Benjamin Buchlochi, et
too, analüüsides mõnede Ameerika kaasaegsete
naiskunstnike, nagu Dara Birnbaumi, Louise
Lawleri, Sherrie Levine’i jt. loomingut, “ei anna
mingit erilist tähendust sellele, et kõik need
kunstnikud õn naised” ja heidab ette, et ta “selle
asemel varustab need dadakollaaži ja -montaaži
selgelt meheliku sugupuuga” (lk. 296-297). Mis
õn too “mehelik” ja sellest arvatavasti kuidagi
erinev, sellele võibolla isegi vastandlik “naise
lik”, millega neid kunstnikke ja nende töid ise
loomustatakse? Miks peaksime eraldama need
kunstnikud nagu marutõbised teiste hulgast

ning demonstreerima nakkust, mida nad (just
nagu) kannavad? Tuues küll välja sarnasusi ja eri
nevusi postmodernismiga, ei näe ta neid sellesse
debatti haaratutena, selles osalejatena. Nõustu
des, et postmodernismi mõned võtmeaspektid
oleksid mõeldamatud feministliku mõtte sur
veta, sulgeb ta nad oma nurka, selle asemel, et
lasta neil võrdse häälena dialoogis kõlada. Ta
fetišeerib tegelike naiste väljasulgemist, korrates
just nõnda modernistlikku inauguratsioonižesti,
naisi reaalselt sisse kirjutades ja kustutades. Kas
ei vii see aga täpselt tagasi punkti, mis õn femi
nistliku mässu alguseks? Tuleks uurida, mis õn
metakeele poliitiline funktsioon, mitte niivõrd
epistemoloogiline paikapidavus.
Kes õn see “meie”, millise kultuuri identiteet
(kuigi ta eitab lääne kultuuri hegemooniat) õn
see, millest ta räägib? Teise postuleerimine õn
kä tema jaoks hädavajalik moment. Kui katsu
takse nurjata mingeid positsioone, siis õn alati
oluline, mida tahetakse selle asemele seada (see
küsimus puudutab kä feminismi). Kuigi meie
ajastul ei ole ametlikult enam ühtegi legitimee
ritud metanarratiivi, oleks ometi äärmiselt lühi
nägelik uskuda, justnagu oleksid need nüüd iga
veseks maapealt pühitud. Vastupidi, nad operee
rivad varjatult, latentsel kujul edasi, nagu funkt
sioneerib salaja edasi kä arusaam feminiinsest.

Lõpetuseks
Tulles kogumiku pealkirja juurde: teadu
pärast, kreeka mütoloogia kohaselt, oli Pandora
esimene naine maailmas, kes saadeti maa peale
meestele karistuseks. Tegemist oli väga võluva
olendiga-“kauni pahega”. Lugemine naise pers
pektiivist võib aga valgust heita nii selle müüdi
kui kä teiste müütide päritolule, kujunemisele,
põhjusele ning sihile. Naiste ajalugu õn olnud
meeste ajalugu, kuna mees õn mehe ja naise
jaoks loonud naise pildi, seega: naise tulevik õn
tema ajalugu, nagu ütleb Valie EXPORT oma
feministlikus manifestis. Selleks tuleb aga mõista

meeste loodud pilte - “avada” Pandora laegas
uuesti. “Kui Pandora laegas õn taaskahtlemise
ning naise seksuaalsuse kui salapära ja ähvarduse
nihutatud kujutamine, siis Pandora uudishimu
selle sisu vastu võib tõlgendada uudishimuna
Pandora enda vastu. Tema iha võib kujutada kui
ennastreflekteerivat soovi uurida ise naiselik
kust lähemalt. Küsimus õn niisiis Pandora isiku,
tema teo ja selle hirmsate tagajärgede ümber
kujundamises.” Nii kirjutab Laura Mulvey (L.
Mulvey, Pandora: maski ja uudishimu topograa
fia. Sirp 19.06.1998). Mõistatuse (nagu Freud
naist iseloomustas) lahendus õn mõistatuse
tootmise mehhanismide ja huvide nägemine,
“nii individuaalses hingestruktuuris kui ühiskultuuri fantaasiais.” Aga kas naised Pandora
laegast avades suudavad hoiduda kordamast
meeste vigu - s.t. müstifitseerimast? Ja siiski Pandora tütar Phyrra oma mehega oli ainus, kes
elas üle veeuputuse.
Igatahes, radikaalsest kontrakultuurist ning
väljaspool institutsioone organiseerunud löögirühmadest, omaalgatuslikest töögruppidest õn
saanud akadeemiline distsipliin, millele püüab
alternatiivi pakkuda postfeminism. Kä selle
kogumiku kirjatükke lugedes õn pidevalt tunne,
et õn vaja uusi strateegiaid ja alternatiivseid toi
mimisviise.
Siiski ei ole siinöeldu mõeldud niivõrd krii
tikana, kui pigem innustusena uurida siinset
naiste ühiskondlikku kogemust, avada laiem
ühiskondlik diskussioon. Feminism õn veenev
just oma problemaatilisuse tõttu, õn keegi
öelnud; ning vaadatesfeminismi seletust sõnaraa
matus, mille järgi feminism õn naiste võitlus ühis
konnas võrdsete õiguste saavutamise eest, võiks
öelda, et see, kes sellele alla ei kirjuta, peab olema
lihtsalt hull.
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suse poliitika; filmikunst ja sugu. Ta õn hiljuti
ilmunud läti feministliku teooria antoloogia toi
metaja. Praegu koostab raamatut soost ja filmi
kunstist.
Marion Pajumets kaitses 2001. aasta keva
del Eesti Humanitaarinstituudi ühiskonnateooria õppetoolis sotsioloogia erialal bakalaureuse
kraadi. Artikkel “Kas uus mehelikkus jõuab
Eestisse?” õn lühikokkuvõte bakalaureusetööst
“Mis saab soorollidest? Tulevaste meespoliiti
kute nägemused”. Alates 2001. a. sügisest õpib
Marion Pajumets Eesti Humanitaarinstituudis
sotsioloogia magistrantuuris.

Raili Põldsaar õn kaitsnud magistrikraadi
inglise keele ja kirjanduse erialal ja õn praegu
Tartu Ülikooli doktorant. Oma teaduslikus tege
vuses õn ta keskendunud naisekäsitluse kõrvu
tavale analüüsile, eriti anglo-ameerika kultuuri
mõjule Eesti kontekstis. Ta töötab Tartu Üli
koolis germaani-romaani filoloogia osakonnas
inglise keele ja kirjanduse lektorina ning õn
samas kä Põhja-Ameerika Uuringute Balti Kes
kuse tegevdirektor.
Inna Põltsam õn lõpetanud Tartu Ülikooli
ajaloo erialal ja kaitsnud samas magistrikraadi.
Alates 1993. aastast õn ta Ajaloo Instituudi
teadur. Peamiseks uurimisvaldkonnaks õn keskja varauusaegse Liivimaa linnaajalugu. Lisaks
artiklile “Naised ja reformatsioon Liivimaal” õn
ta naistest avaldanud veel kaks artiklit: “Naine
keskaja Liivimaa linnas” (Ajalooline ajakiri I,
1998) ja “Nunnadest, posijaist, kaupmeheleskedest ning teistest õppinud ja õpetatud naistest
keskaja Liivimaal” (kogumikus Vita academica,
vitafeminea. Tartu, 1999).
Eda Sepp õn kunstiajaloolane, kes õn aval
danud artikleid eesti ja kanada kunsti ning soo
lise võrdõiguslikkuse kohta. Ta õn Women’s
Issues Projecfi juhataja Torontos, ENUT-i juha
tuse liige ja üks asutajatest ning ENUT-i raa
matukogu esialgse kollektsiooni koostaja. Tema
viimane artikkel “Estonian Nonconformist Art
from the Soviet Occupation in 1944 to Pere
stroika” ilmus raamatus Art of the Baltics: the
Struggle for Freedom - Artistic Expression Under
the Soviets 1945-1991 (2001).
Kadri Tüür õn lõpetanud Tartu Ülikooli
eesti kirjanduse eriala 1999. aastal. Ta õn Tartu
Ülikooli semiootika osakonna magistrant ja
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase
Kirjanduskeskuse teadur. Peamiseks uurimistee
maks õn looduskeskkonna kujutamine eesti kir
janduses, laiemalt inimese-keskkonna vastasti
kused suhted.

ENUT
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT)
registreeriti mittetulundusühinguna 1997. a.
aprillis. ENUT-i eesmärk õn süvendada aru
saamist inimõigustest ja aidata kaasa demo
kraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste
koostööd ning toetades sugupoolte võrdsust
kõigis eluvaldkondades. ENUT-i ametlikule
avamisele 4. veebruaril 1999. a. konverentsiga
“Eesti naised poliitikas” eelnes mitu aastat
vabatahtlike tööd, planeerimist ja toetuste
kogumist.
Oma lühikese ajaloo jooksul õn ENUT
komplekteerinud mitmekülgse naisuurimust
käsitleva raamatukogu, millele panid aluse
Kanada Ontario provints, Eesti Abistamis
komitee ning Kanada Women’s Issues Project.
Tänu Tallinna Pedagoogikaülikooli toetu
sele õn ENUT-il kontori- ja raamatukoguruum
ülikooli peahoones, samuti internetiühendus.
Mitmete toetajate, nagu Euroopa Liidu
PHARE demokraatia makroprogrammi, Norra,
Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, Suurbritan
nia, Saksa ja USA Eestis asuvate saatkondade,
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni arengu
programmi, Põhjamaade Ministrite Nõukogu
ning Norra Välisministeeriumi (koostööprog
ramm Kesk- ja Ida-Euroopaga) panus õn teinud
võimalikuks ENUT-i videokeskuse, kodulehe
külje ja andmebaaside loomise, eesti- ja inglis
keelse uudistelehe väjaandmise ning seminaride
ja konverentside korraldamise.
ENUT-i raamatukogu ja konverentside
külastatavus annab tunnistust eesti naiste ja
meeste suurenevast huvist nende elu mõjutavate
sooga seotud tegurite vastu. Seega õn alust arvata,
et õn oluline ja vajalik välja anda eesti nais- ja
meesuuringute ajakirja. Ajakiri õn foorumiks, kus
saab kriitiliselt analüüsida soorolle kaasaja ühis
konnas ja diskuteerida sügavuti eesti ühiskonnas
toimivate soorollide üle.

Summaries

Rational Imaginings,
Resposible Knowings: How
Far Can You See From
Here?
Lorraine Code
Article was first published in Nancy Tuana
and Sally Morgan (eds.), Engendering Rationalities (2001). State University of New York Press,
Albany, pp. 261-282.

Womans Body õn the
Professional Dance Stage
Heili Einasto
Though the present day requirements for
ballerinas emphasize their lightness and fragility, this ideal is the result of the “beauty myth”
that emerged in the 1960s. Before that female
dancers were trained women. There was no special effort to be slim. The arguments favoring
thin women dancers claim that thin women are
easier to lift and support, they land softer from
jumps and leaps, and they are more pleasant to
watch. One can, however, point out that lifting
and supporting are much more a matter of how
a dancer uses his/her weight, of placement, as
well as of timing. This applies also to jumps:
landing is more a question of correct technique
than of exact weight in kilos. As for the third
claim in this argument, that of appearance, historical data proves that the way a female dancer
is required to look depends õn general taste and
fashion. As cultural symbols of femininity, bal
lerinas have to bear the brunt of the socially
ascribed norms for women. Their sufferings and

problems of health stand for the hardships of all
women pursuing the beauty ideal of the patriarchal society.

Social Problems in Estonian
Society-Female and Male
Attitudes in 1993 and 1998
Eda Heinla
The analysis of social problems õn the basis
of population surveys is a relatively new area
of research in Estonia. Sociologists could start
working in the field only in the middle of the
1980s when the totalitarian Soviet regime began
to disintegrate. The present study proceeds from
the idea that a social problem is something that
an individual considers to be a negative influence õn his life in a specific social setting. A
social problem leads to general social discord,
the alleviation of which requires institutionalisation õn a societal level (Narusk, 1997).
The article looks at people’s attitudes towards
social problems in the Estonian society in 1993
and 1998. The comparative analysis põses two
questions: which social problems were perceived
most acutely in the first decade of Estonian
independence and how big were the differences
in male and female perceptions of the prob
lems? How did the stabilisation of the social situation (the continuing increase of the private
sector and stratification of population, changes
in the labour market and property relations,
ete.) influence people’s understanding of social
problems?
The data was derived from the surveys “Esto
nia 1993” and “Estonia 1998” conducted by the
family sociologists at the Tallinn Pedagogical
University s Institute of International and Social
Studies in the years 1993 and 1998. The questionnaire of social problems, developed by the
researehers of the group, constituted one seetion
of the surveys. The respondents were asked to

assess the acuteness of given social problems in
contemporary Estonia. In 1993 the survey hää
1847 respondents, 845 men and 1002 women.
In 1998 there were 2170 respondents, 1013 men
and 1157 women. Both surveys covered Esto
nian population between the ages of 18 and 70.
The study looks at the perceptions of important social problems in the decade after Estonia
regained its independence and points to the
areas of life towards which people expressed
most critical opinions, and concerning which
they expect decisive intervention from the State.
The most acute social problem within the fiveyear period was the proliferation of crime. In
addition to the inability of the governmental
institutions to solve the problems derived from
the spread of crime and drug abuse, more people
are disturbed by shortcomings in work culture
and work results as well as lack of State regulations in the field. Women considered social
problems (unemployment, crime, drug abuse,
ete.) and the lack of social justice, culture and
environmental proteetion to be more acute.
Men were as critical as women only in connection with government. Õn the one händ it
is likely that the next few years wiil lead to the
inerease of dissatisfaetion of eertain groups (the
elderly, people without higher edueation, lower
ineome groups) with Estonia’s situation while,
and õn the other händ, another segment of eitizens (middle-aged, people with higher edu
eation, upper ineome groups) wiil “distance”
themselves from the proeesses in the country.

Decadence and the Decadent
Woman Image in Anton
Hansen Tammsaarel
Writings
Mirjam Hinrikus
The word most often used to characterize

Tammsaarel fiction is “paradoxical”. Diversity
of views and their bi-polarity often appear in
his works. Conflicts appear õn every level, from
thematic to stylistic, in the strueture of aetors
and the narrator, and they reaeh Tammsaare s
image of the woman. It is not clear why he ereated sueh an abundance of paradoxes.
It can be explained by placing Tammsaarel
works in the context of fin-de-siecle Western
Europe. With greater frequency, that period
is being called decadent. The important epithet decadent comes through in the positivistic
Progressive ideology which defines itself solely
in opposition to the negative regressive view.
Rhetoric about decadence is rhetoric about siekness and health, pathology and normaley.
The decadent dialectic appears, also, in
the fin-de-siecle image of the woman. In
Tammsaares works, decadence and overeoming it appear with special elarity through relations between sexes and the image of the
woman. The contrast of madonna-whore mixes
in Tammsaares decadence, and for that reason,
pereeption of the woman vacillates between
exaltation and submission, as is true in the case
of other decadent phenomena. This ambivalence is partly due to imagining the woman
as divinely inaeeessible and virginal, and partly
due to her acquiring the qualities of nature,
material, and an instinetive life. The exalted
part of woman dominates Tammsaarel novels.
Tammsaares decadent woman beeomes the
means for juxtaposing modernisms criticism
and idolising of the agrarian soeiety.

Postmodernism and
Feminisms
Linda Hutcheon
Article was first published in Linda Hutch
eon, The Politics of Postmodernism (1989).
Routledge, London, New York, pp. 141-168.

Men, Feminism and Mens
Contradictory Experiences
of Power
Michael Kaufman
Article was first published in Harry Brod and
Michael Kaufman (eds.), Theorizing Masculinities (1994). Sage, Thousand Oaks, pp. 142-163.

Woman as the Symbol of
National Thought and Fee
ling in Estonian Art at
the Second Half of the 19th
Century
Katrin Kivimaa
The image of woman as a national Symbol
has a lõng history in the figurative arts and parallel examples can also be found in nascent Esto
nian professional art. The present essay tries to
analyse söme examples of early Estonian art,
focusing õn how the eras dominant constructions of femininity and the ideas of national
awakening converge in figurative arts. Although
according to the contemporary theories of representation it cannot be claimed that representation in art adequately reflects womens real
roie in the creation of the nation and national
culture, it does stiil enable us to take a look at
söme of the ideas of national ideology that have
in turn influenced the development of gender
hierarchy and gender dynamics in society later
in history. The image of the national woman is
clearly linked to the roie of woman in the propagation of the nation, i.e., reproduction, and also
the preservation of the traditions of the ethnic
group. The examples of this approach to the
construction of femininity within the nationalist discourse are such classics as Köleri “Spinner” (1863) and “Mother’s Portrait” (1863),
and Weizenberg s sculpture “Linda” (1880) and
“Portrait Büst of the Mother”. Although these

and other analysed works did not significantly
influence the shaping of Estonian national consciousness in the second half of the 19th century,
their roie was considerable in the later develop
ment of national identity and its artistic representation.

Creating a Writerly Seif in A
Writer s Diary by Virginia
Woolf and the Diaries of
Aino Kallas
Leena Kurvet-Käosaar
The article discusses söme comparative
issues in A Writer s Diary by Virginia Woolf
and the diaries of well-known Finnish-Estonian
writer Aino Kallas within the framework of the
critical discussion of womens diaries. The focus
of the article is the representation of their selfidentification as (women) writers and the conflict with the traditional position and roie of the
women of their times as formulated in the dia
ries. Regardless of the fact that the act of publication makes both diaries subjects to norm and
constitutes a norm in itself, what clearly emerges
from these works is that for both Woolf and
Kallas they functioned as sites of contestation, as
possibilities for flexible and multiple Identifica
tion. The diary pages of Virginia Woolf display
a discourse that freely circulates between brief
mentions of daily matters and sophisticated yet
incoherent passages apparently written with an
inner artistic standard in mind. The diary of
Aino Kallas focuses õn the clash of her identity
as a mother and a wife, and that of an artist with
strong emotional and intellectual desires.

Women in the Mens World in
Greek Tragedy
Anne Lill
There exists a controversy between the tradi
tional view about women in fifth century B.C.

Athens as a repressed and silent group in society,
and the representation of women as the protagonists in Attic tragedy at the same time. Powerfnl
women in tragedies are Tuling the mens worid,
being the source of the main conflict and tragic
emotions. The female protagonists are not only
the representatives of the mythical past, but also
the reflections of the inner forces of the Athenian society in the fifth century B.C. It is not the
psyche of male authors which created them, but
rather the subjective reality of the Athenian polis
which acknowledges the problems of womens
influence in the society. In tragedy, the domestic
sphere is brought into focus, a possible conflict
between oikos (home) and public domain is represented. Fear, which is caused by this conflict,
lies in the background of several tragic situations
where women have a leading roie. It is not reasonable to interpret the powerful female tragic
characters as a nightmare of men and their soci
ety. These tragic women õn the stage represent
the traditional female ethos, which is described
before and after the Attic tragedy. The conflicts
and disasters in tragedies are caused by these
traits which characterize women - prevalence of
emotions instead of reason (the case of Antigone,
Medea, Phaedra, Clytemnestra a.o.), jealousy, lack
of moderation, and stability. Tragedy brings forth
the emotions of pity and fear; the situations that
cause them are connected with relations between
men and women. In these situations, the influ
ence of women is explicit.

Whom Does the Ideal of
Universal Equity Support?
Feminist Dialogue with
Liberalism and
Communication Theory in
Political Philosophy
Iivi Masso
The feminist argument against liberalism,
according to which the seemingly objective

impartiality marginalises differences and therefore silences the marginalised and protects the
status quo, also applies to the theory of a more
Progressive deliberative participatory democracy
- the latter involuntarily reproduces liberai generalisations and abstractions, potentially subduing visions that differ from the universal ideal of
the “white middle-class male”. Although Habermass model of deliberative participatory democ
racy according to which the foundations of soci
ety are created continually through public discussion would bring to politics critical potential and
the possibility to consider differences through
communicative dialogue, the same potential is
threatened by criteria of evaluation based õn the
assumption of impartiality and the utopian civic
ideal. It is possible that Young s model of partici
patory democracy, where the basic rights of citizens are constitutionally guaranteed but where
the so-called particularist special interests may,
with the help of “impartial means”, be able to
make themselves heard better in discussions and
decision-making, is more realistic and embraces
difference more thoroughly. Together with uni
versal rights that are a necessary, but not the only
premise of social justice, the agonistic participa
tory democracy is maybe the most favourable
political environment to foster the feminist vision
of gender equality.

Estonian Were-wolf Legends
and Images in Selected
Cultures
Merili Metsvahi
Using the Estonian were-wolf legend “The
other kilk an ammak’, the author analyses extensively all images in the legend and seeks to
explain why in the Estonian tradition werewolf legends are associated with young women,
whereas in the German tradition, for example,
the association is with young men. In her analysis, the author uses as tools the studies of anthro-

pologists (Leach, Ortner) and Finnish folklor
es and ethnologists.
The conclusion sheds light at the fnnctions
and origins of the legend, claiming that it is constructed around the juxtaposition of wilderness
and culture which offers an outlet for both the
taboos that characterised the cultural context of
the time and the fears and desires inherent in
the human psyche.

Cinderellas Come to the
Market: Which Shoe to Try
õn? Development and
Identity Policies and Women
in the Period of Transition
Irina Novikova
The article discusses söme gender aspects
in the restoration of the nation and in the
post-Soviet context, as well as in the context
of diasporisation and globalisation as a set of
factors in forming the postsocialist politics of
gender. The question is in the implications of
these processes in feminist theory and practice in
the post-Soviet space. The article also addresses
the issue of how the re-nationalisation process
has affected women in Latvia during the transnational economic restructuring and in light of
citizenship politics in the country.
The article explores post-Soviet identity pol
itics as politics of differences that has “proved”
to be destructive for developing women’s movements in countries like Latvia. This complex
question is analysed as a historical issue, with
implications that take us back to womens political history in the Soviet and pre-Soviet independence periods in Latvia.

Wiil the New Masculinity
Reach Estonia?
Marion Pajumets
It is not customary to ask questions about

masculinity in Estonia. However, manliness is
not considered as self-evident in many coun
tries. Our Nordic neighbours have raised the
question whether or not traditional masculinity
is suitable for an information society. The argu
ment used by the reformers of gender roles has
been that it is necessary to püt an end to the current waste of human Capital.
A comparison of the average life expectancy,
State of health and number of suicides among
Estonian men with countries that we would like
to compare ourselves with leads to depressing
conclusions. Estonian men are paying an exorbitant price for striving towards the traditional
male ideal.
New and more flexible concepts of male
rights and responsibilities reaching Estonia
should be quickly reflected in the value judgements of young, educated and politically ambitious men. In the developed countries this group
is most open to new roie models.
However, rather rigid beliefs dominate the
thinking of young Estonian politicians. Men are
discouraged from expressing gentler emotions
and choosing professions with lower salaries.
Women are forced into the traditional mold and
thus they are lost as potential professional partners.
Nordic patterns do not apply to post-socialist Estonia. It is likely that the beliefs of young
politicians are stiil influenced by the Soviet past
that alleged gender equality against the backdrop of internalised sexism. The legacy of Soviet
propaganda does not let Estonians in the independent Republic of Estonia see the patriarchal
nature of dominant norms. The question of
gender discrimination is avoided, with arguments that there are real problems in the coun
try, which need our energies. In reality, we fail
to understand the interconnectedness of social
problems.

Critical Discourse Analysis
and the Representation of
Women in the Estonian
Media
Raili Põldsaar
The article looks at the linguistic-discursive
construction of gender in Estonian public dis
course through an analysis of the representa
tion of gender in the Saturday supplement of
the Estonian newspaper Postimees.
The language reflects and reproduces male
dominance that has been naturalized as common
sense and is not questioned in everyday usage.
Critical linguistics aims to analyse and denaturalise such notions. The article proceeds from
the work of Norman Fairclough who defines
discourse as a social practice that is shaped by
the dialectical relationship between the discursive act and the surrounding worid. Critical dis
course analysis seeks to study how socio-cultural changes are reflected in dynamic discursive practice.
The present study focuses õn lexis, especially
classifkations, and overlexicalisation. The anal
ysis demonstrates clear disparities in male and
female representations. Men are associated with
career, success and individual achievement, with
little reference to personal or private life. The
male representations carry the values of American-style achievement discourse that dominates contemporary society. Although women
are also described through their roie in the
public sphere, the representations focus õn the
personal sphere, appearance and personal relationships. Their achievements in professional
life are belittled by trivialising associations that
would be irrelevant in the context, and missing
in the case of their male counterparts. This positions women as non-achievers in the successoriented dominant discourse. The representa
tions point to a shift in the Estonian society
within the past ten years. While the early years of

independence celebrated domesticity and values
of the personal sphere, contemporary represen
tations place women in the public sphere but,
by defining them as deviant within the achieve
ment discourse, make it impossible for them to
achieve real equality with men.

Women and the Reformation
in Livonia
Inna Põltsam
The article looks at how women received
evangelical teaching, which arrived in Livonia
around 1522, and to what extent and how the
Reformation influenced and changed women’s
lives and status in society. Nuns were among the
first to be attracted to the new ideas. Although
their interest in evangelical teaching was only
superficial, it gave them courage to escape from
the convent, to give up holy orders, and to
marry. Lay women expressed their support by
helping to spread and strengthen the new teachings, including the education of preachers.
Separation from the papal church and the
consolidation of the new doctrine influenced
and changed the lives of women in Livonia. The
first educational institutions designated specifically for women were founded in Livonia after
the Reformation, primarily to lead women to the
path of “true” religion from an early äge. Teadi ers of the evangelical faith demanded more
rigorous laws concerning morals. One of the
results of the new secular regulations was a
more negative attitude toward prostitutes. The
Reformation increased tensions in class relations. It sharpened the distinctions in social
classes which, among other things, was märked
by the differentiation of classes through dress.
The principle was initially applied to the regulation of women’s dress and jewellery. The
disappearance of celibacy made marriage the
only “normal” State, that is, marriage became in
a way compulsory. Martin Luther leff women

with only one “right” roie—that of a lady and
a housewife. His attitudes towards women did
not escape the ambivalence that was a characteristic of the Middle Ages. Witch-hunting was
one of the expressions of hostility that continued to be in existence and was even deepened
after the Reformation.
The Reformations teaching concerning
women focused õn their roie in the development of the attitudes and worldview for the next
generation. Everything had to be controlled and
that also meant an increased scrutiny of women’s activities, their personalides and development. The woman had never been as topical in
Livonia as during the Reformation. It was then
that women stepped into the centre of public
life. Women were not only passive recipients of
the changes that the Reformation introduced,
but active participants in the processes and supporters of new ideas and changes in society.

The problems of Periodization
in Estonian Art History
During the Soviet
Occupation and the Roie
of Women Artists: Valve
Janov, Silvia Jõgever and
Kaja Kärner
Eda Sepp
The article addresses the problems of peri
odization in Estonian postwar art history, suggesting a different method than the one proposed by Jaak Kangilaski, which is based õn
Arthur Danto’s concept of the “Artworld”. Danto
stresses the general social and historical context
caused by changes in art conventions, theories
and the general atmosphere around the art. The
author argues for a more specifk art historical
periodization based õn the theories of Erwin
Panofsky, which begins with the analysis of spe-

cific works of art and movements that have
caused paradigmatic changes in both style and
content. By following this method, she shows
that the first wave of abstract art after the strict
State control during the Stalin era reached Esto
nia in 1957, about a year after Khrushchevs
secret speech in 1956 denouncing Stalin, with
the work of three women artists in Tartu Valve Janov, Silvia Jõgever and Kaja Kärner and the group around them. Although their
art was mainly an underground phenomenon
and could not be shown at oftkial exhibitions,
it influenced a whole new wave of abstraction
and sürrealism during the 1960’s in Tallinn. The
work of these women has generally been either
ignored or undermined by Estonian art historians, and the author shows, with specifk examples, their contributions to Estonian art. In her
final analysis, she põses the question whether
these artists have been so underrated and misunderstood by historians because of the predominance of women in this group.

Determined by Space:
Theories about Womens
Geography of Fear
Kadri Tüür
The article “Determined by space: theories
about womens geography of fear” deals with
several ways of explicating womens spatial
restrictedness developed in the framework of
feminist geography. Traditionally, women have
not been regarded as geographical subjects. One
way of indicating womens significance for the
study of spatial policies and habits is to stress the
private sphere and the everyday routine as valuable sources for academic study. Time-space
diagrams illustrate the point well. It has been
pointed out by feminist geographers that often
the city planning results in the so-called “manmade environment” that leaves no freedom of

movement for women. Suburbia is a classic
example here. Womens fear of certain spaces
(parks, for example) is often conditioned in the
various social relations in which they participate. Fear is embedded in spaces of human
(mis)usage, there is no universal geographical
fear characteristic to women. In order to overcome one’s geographical fears, the area in question needs to be familiarized, used õn regular
basis.
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JloppeH Koa

AfiTOpbl

npoc^eccop

oTfleneHHB

(j)Hnoco4)HH

UopKCKoro yHHBepcHTeTa b TopoHTO. 3aHATa
b

acnnpaHTCKHX

OÖmeCTBeHHOH
MaHKn Kay(J)MaH

/],OKTOp (|)HnOCO(J)HH. OCHOBaTe/Ib H
TOBapmu, ripeAcexiaxe/iH The White Ribbon
Campaign, (KaMnaHHH, KOTopan npH3BaHa
nono>KHTb KOHeu: aKTaM mxcwnmi mjokhhh
b oTHomeHHM )KeHm,HH). Abtop / pe^aKTop
lIieCTH HayMHbIX KHHr (b TOM HHCAe H3flaHHH,
nocBBiu,eHHbix BonpocaM reH^epa, AeMOKpaTMH H OÖlUeCTBeHHOTO pa3BHTHH), a TaK>Ke
poMaHa,ya,ocToeHnoro /iHTepaTypHOH npeMHH
(«Bo3MO>KHOCTb CnaTb 6e33Be3,n,HOH HOHbIO»).
rioMeman CTaTbH b nepHOAHnecKOH nenaTH
MHOTHX CTpaH. ElepeBOAHACfl Ha TaKMe A3bIKH
KaK (|)paHLI,y3CKHH, HCnaHCKHH, HeMepKHH,
riopTyra;ibCKHH,
HTajibaHCKHH,
pyccKHH,
KHTaHCKMH H flnOHCKHH. ,I(oKTop Kay(|)MaH
BbicTynaeT bo mhothx CTpaHax KaK nncaTe/ib,
TpnbyH, coBeTHHK h opraHH3aTop npaBHTe/IbCTBeHHbIX (npO(J)COK)3HbIX,yHHBepCHTeTCkhx h T.fl.) Kpyr/ibix cto/iob no BonpocaM nona.
Aatiohkt PoxTepAaMCKOH niKOJibi ynpaBneHHB
npH yHHBepcHTeTe 3pa3Myca. Cnynann b
noApa3j],eneHHBX OOH (UNICEF h UNESCO).
B npoiiiTioM - npeno,n,aBaTe^b UopKCKoro
yHMBepCHTeTa (TopOHTo) H pyKOBOAHTe/Ib
U,eHTpa H3yHeHHH JlaTHHCKOH AMepHKH H
KapHÖCKHX OCTpOBOB.
KaTpHH KHBHMaa

HcKyCCTBOBe,X H KpHTHK. OiyiKHT B
yHHBepcHTeTe (Be/iHKo6pHTaHHa).
riHHieT flOKTOpCKyiO AHCCepTapMIO, nOCBBmeHHyio npoöneMe penpe3eHTaii,HH >KeHCTBeHHOCTH B 3CTOHCKOM H3o6pa3HTe/IbHOM
HCKyccTBe. 3aKOHHKaa TapTycKHH yHHBepcHTeT
no cnei^HanbHOCTH «ncTopna h HCKyccTBOBefleHHe» (cum laude).YHnnacb b UeHTpajibHOeBponencKOM yHHBepcHTeTe b Byn,aneiHTe.
MarncTp reHflepHbix Hcc/ie,n,o-BaHHH.
/Ihackom

nporpaMMax
H

b

nOHHTHHeCKOH

oöaacTH
MbICAH.

3aHHMaeTca TaioKe reHflepHbiMH nccAeAOBaHHflMH. ABTOp MOIIOrpat[)HH «SnHCTeMOAOTHHeCKaH OTBeTCTBeHHOCTb»
OHa

Mo>KeT

3HaTb:

Teopnfl

(1987), «H

HTO

(J)eMHHH3Ma

h

npoöneMa no3HaHHH» (1991) h «PHTopHHecKHe
npocTpaHCTBa:

CTaTbH

(1995).

noKycax»

o

(reHAepHbix)

CopenaKTop

neTbipex

HayHHbix H3jtaHHH. Abtop MiioroHHCJieHHbix
CTaTeh

b

HaynHOH

peflaKTop

nepnoAHKe.

«PyT/ieA>KCKOH

TeopHH <|>eMHHH3Ma»

(2000).

DiaBHbin

3Hii,HK/ioneAHH
riHHieT KHHiy c

paÖOHHM Ha3BaHHeM «HeoÖXOAHMbie 3HaHHH,
3KOAOTHHecKHe npeACTaBneHHA h CTpaTerHH
npOCTpaHCTBeHHOH SnHCTeMOAOTHH». PeflaKTHpyeT Tom «<EeMHHHCTMHecKHe HHTepnpeTau,HH
IaHca-Feopra
bbihth b

la^aMepa»,

cepHH

KOTopbrä

«nepewrbraaA

aoaacch

HacaeAHe».

B

coaBTopcTBe c KO/uieroH totobht aHmnHCKHH
nepeBOA khhth Mmnenb Jle ^ecjx^x «Le sexe du
savoir».

KypBeT-Kaocaap
3aKOHHHna MaracTpaTypy no cnennanbhocth «TeopeTHuecKaa nosTHKa» IdHAHaHckoto yHHBepcHTeTa. HnTaeT jickhhh h ynHTCH
b AOKTopaHType TapTycKoro yHHBepcHTeTa.
nHHieT AHCcepTannio o >KeHCKOH aBTOÖHOrpacJ)HHecKOH npo3e. Hnxaex Kypcbi nekhhh
no MOAepHH3My, nocTMOAepHH3My, TeopHH
BHTepaTypbl C TOHKH 3peHHH 4^eMHHH3Ma M
aBTOÖHorpa(|)HH. HanenaTa/ia mhoto cTaTen
06 aBTo6norpa(J)H3Me, HCTopH3Me h HannoHanbHOM HAeHTHTeTe y acemnnH.
JleaHa

Mapn JlaaHeMeTC
Octohckvio xyAo>KecTBeHHyio
aKaA6MHK>. doKOTopaiiT BepnHHCKoro yHHBep
cHTeTa hm. ryMÖoabATa. KpoMe 3aHATHH
3aKOHHH/ia

HCKyccTBOBeAeHHeM,

HHOTAa

paöoTaeT

KaK

xynp>KHHK h KaK KypaTop. HaeH-ocnoBaTeab
Valie

EXPORT Society.

pHCTHKH. HHTaeT aeKIJHH no TeopHH MH(j)a.
BbicTynaaa c AoxaaAaMH Ha MOKAyHapoAHbix
KOHrpeccax

Ahhc JlUTUlb
ripo4)eccop
(J)H7iojiorHH

Kacj)eApbi
TapiycKoro

KaaccnnecKOH

h

CoBMecTHO c

Hbo

ocaa»

BoabAOM H3Aaaa «Xapax-

aHTHHHOH

aHTepaTypbi

b

TepMaHKH, AHraHH, C>HHaaAHH h b sctohckom
«Trames». Abtop nyöaHKapHH b
>KypHaaax «Akadeemia» h «Keel ja Kirjandus».

acypHaae

JloneHT

MarncTpa

Ee

b

OTAeaeHHB

AHTepaTypbi

h

Top

peHTpa

reHAepHbix

HccaeAOBaHHil

JlaTBHHCKoro yHHBepcHTeTa. üpeAMeT Haynhbix

HHTepecoB

- TeoperanecKaa

noaTHKa,

reH^ep h >KaHp, noanraKa HapnoHaabHoro
caMoonpepeaeHHa h rpaacAaHCTBa, KHHeMarenaep.

h

PepaKTop

HeaaBHo

BbimeAmeH aaTbimcKOH aHToaoran Teopnp
Macco noaynnaa CTeneHb

cj)Mnoco(j)HH

yHHBepcHTeTe.

h

b

Ky/ibTypbi JlaTBHHCKoro yHHBepcHTeTa. XlnpeK-

Torpacj)

Hhbh Macco
B 1997 r. Hhbh

HairpoÖH

KOHC^epeHpHax

HpHHa HoBHKOBa

Anyaea.

Tepbi» Teo(J)pacTa. neaaTaaa HaynHbie paöoTbi
npoöaeMax

Taiorce Ha

yHHBepcHTeia.

«3oaoToro

ApMcxoxe/ra

a

3CTOHHH, OkHAAHAHH, TepMaHKH H PyMbIHHH.

üepeBeaa Ha sctohckhh «HHKOMaxoBy STHKy»

o

4)OHbKaopHCTOB

MeaböypHe,

b

Xc/ibchhkckom

(j)eMHHH3Ma. PaöoTaeT Hap khhtoh o reHflepe
h

KHHeMaTorpa(j)e.

MaracTepcKoe coaHHeHHe
MapnoH IlaioMeTC

6biao nOCBHLUeHO nO/IHTHUeCKOH 4)HaOCO(j)HH
XaHHbi ApeHflT. C1998

r. Hhbh Macco ynHTca b

MapHOH naioMeTc 3aKOHHHaa b 2001 r.
3CTOHCKHH

B 1999 r. noayanaa CTeneHb Maracrpa
(f)HaoaoraH, b 1999 r. - Maracrpa no/iHTo/ioran.
B oöaacra noanrauecKOH 4>Haoco(j)HH Hhbh

cnennaabiiocTH

Macco

aeHHCM H3 AHnaoMHOH paöoTbi «IIoaoBbie

CHTeTa.

pa3paöaTbiBaeT

TeMy cooTHomeHHa

HHAHBHflyaabHbix

cboöoa

AeMOKparanecKOM

ynpaBaeHHH

h

ynacraa

b

b

TeopHax

aHÖepaaH3Ma h BbiöopHOH fleMOKparan.

iyMaHHTapHblH

«copnoaoraa».

«My>KecTBeHHOCTb:

Hpeaa?»

hobbih

HHCTHTyT

no

AOKTopaHType CpeAHeeBponeHCKoro yHHBep-

BypeT

jm

b

CraTba
3ctohhh

npepcTaBaaeT coöoh H3Bae-

poan b öyAymeM: B3raaAbi MoaoAbix
THKOB».
-

C

3TOH oceHH MapHOH

MaracrpaHT

Sctohckoto

noan-

üaiOMeTC

ryMaHHTapHoro

HHCTHTyTa (cnepHaabHOCTb - «copHoaoraa»).
Mepn/iH MeTCBaxH

B 1992-1998 rr. yanaacb Ha ahcbhom
OTAeaeHHH TapiycKoro yHHBepcHTeTa. H3ynaaa
(J)oabKaopHCTHKy, BeHrepcKHH h sctohckhh
H3biKH. B 1998-2000 rr. yuH/iacb b MaracTpaType
Ha OTAeaeHHH (J)oabKaopHCTHKH. B 2000 r.
3amHTH/ia MaracTepcKyio AHCcepTapHio o
npeflcraBaeiiHH o BoaKax-oöopoTnax Ha
MaTepnaae octohckhx h tihbckhx cKa3aHHH
h Ha MaTepnaae npopeccoB Hää Be^bMaMH.
C oceHH 2000 r. - «OKTopaHT oTAeaeHHa
tj)oabKaopHCTHKH TapTycKoro yHHBepcHTeTa.
Hhc/imtcb HayuHbiM corpyaHHKOM Ka(f)eApbi
3CTOHCKOH H CpaBHMTCnbHOH (JjOHbKaO-

Paiian übiabAcaap
Paftan ÜbiabAcaap 3am,Hraaa MaracTepcKyio

AHccepTapnio

no

cnepHaabHocrp

«aHraHHCKHH A3biK h HHTepaTypa». Yhhtch
b

AOKTopaHType TapTycKoro yHHBepcHTeTa.

PIpeAMeT HaynHbix HHTepecoB - cpaBHHTeabHoe
paccMOTpeHHe 4>eMHHH3Ma, a TaK>Ke aHraoaMepHKaHCKoe

KyabTypHoe

BaHAHHe

b

3CTOHCKOM KOHTeKCTe. Cay>KHT B TapTyCKOM
yHHBepcHTeTe Ha oTAeaeHHH poMaHO-repMaHckoh

cjmaoaornH (aeKTop aHraHHCKoro a3biKa).

Bo3raaBaaeT

BaaraHCKHH

peHTp

aMepHKaHCKHX HccaeAOBaHHil.

ceBepo-

Kima IlbmbTcaM

B 1992 r. 3aKOHHH/ia TapTycKHH yHHBepcHTeT. B 1996 r. noAyuHAa cTeneHb Maracrpa.
C 1993 T. C7iy/KHT B MlICTHTyTe HCTOpHH

pa3bicKaHHH - H3o6pa>KeHHe npnpoAbi b
3CTOHCKOH AHTepaType, B3aHMOOTHOmeHHH
npnpoAbi h ueAOBeKa.

Sctohckoh AKa/i,eMHM nayK. Ochobhoh npe^MeT
HCCAeAOB 3TeAbCKHX

MHTepeCOB

-

JlHHAa XaTHHH

HCTOpHA

npO(j)eCCOp

OTAeAeHHH

h

aHTAHHCKOH

ropoflOB JIhcJmahahh b Hepner cpeAHeBeKOBbA.

AHTepaTaTypbi

Abtop

TopoHTCKoro yHHBepcHTeTa. YqHAacb b CI1IA h

eme

>KeHmHHaM:

^Byx
Naine

[)KeHnj,HHbi

b

7lH(j)AAHAHH].

-

necKHH

cTaTeil,
keskaja

nocBAmeHHbix
Liivimaa

Ajalooline

I.

^cypHan].

Tartu,

ajakiri

linnas

KaHaAe.

ropoflax

Ha

[McTopn-

Ao

cpeAHeBeKOBbix

1998. C. 23-32;

TeopeTHnecKOH

Abtop Ärgata

HayMHbix MOHorpaijinn

caMbie pa3Hbie TeMbi
onepbi),

noaTHKH

(ot

nocTMOAepHH3Ma

nepeBeAeHHbix

hiiohckhh,

Ha

KHTaHCKHH, nopTyraAbCKHH, CeÖpOXOpBaTCKHH

HhCAHTCA B

Nunnadest, posijaist, kaupmeheleskedest ning

H HTaAbAHCKHH A3bIKH.

teistest õppinud ja õpetatud naistest keskaja Liivi

peAaKAHOHHbix KOAAernÄ ABeHaAitaTH Hayq-

maal

[O

MOHaxHHHX, 3HaxapKax, Kyneqec-KHX

HblX

COCTaBe

>KypH3AOB. PeAaKTHpOB3Aa CepHH KHHT

BAOBax h Apyrax npocBBineniibix >KeHin,H-Hax

AAB

cpeAHeBeKOBon /IhcJmhhahh] . - Vita academica,

XonKHHca, TopoHTCKoro yHHBepcHTeTa, Haah-

vita feminea. Tartu,

1999. C. 21-45.

H3AaTeAbCTB

HoilcKoro

yHHBepcHTeTa

yHHBepcHTeTa.

HCCAeAOBaTeAbCKHe

rpaHTbi

,T>KOHa

rioAvnaAa

ot

(Jdohaob

3fla Cenn

LyrreHxeHMa,

ITonyqruia CTeneHb MaracTpa b Topohtckom

npouiAOM noAyuHAa rpaHT KaHaACKoro coBeTa

yHHBepcHTeTe. HcKyccTBOBeA, aBTop mhothx

no ryMaHHTapHbiM h oömecTBeHHbiM HayxaM.

paÖOT OÖ 3CT0HCK0M H KaHaACKOM HCKyCCTBe
h

cTaTen, nocBAmeHHbix npoÖAeMe paBeHCTBa

nonoB. LIpeACTeAaTejib Womens
b

Issues

Project

TopoHTO. Hach KOAAeran (a TaKAce - oahh H3

ocHOBaTeAen) ScTOHCKoro u,eHTpa reHAepHbix
HCCAeAOBaHHH.

üpn

ee

yvacrae

6bina

cocTaBAeHa ÖHÖAHOTeKa neHTpa. LIocacahha
cTaTb

3abi Cenn,

B

nepHOA c

KHAAaMa

1993

no

1996

h

AP- B

HeAaBHeM

rr. BXOAHAa b cocTaB

HcnoAHHTeAbHoro coBeTa MLA.

B 1998 r. CTaAa
MLA, b 1999 r.
- nepBbiM BHU,e-npe3HAeHTOM, b 2000 r. npe3HAeHTOM. B HacToamee BpeMH abaactch
HaCT3BHHKOM BOCeMHaAUaTH AOKTOpaHTOB H
BTopbiM BHAe-npe3HAeHTOM

pyKOB oaht eAeM ueTbipex HayuHbix npoeKTOB.

nocBAiu,eHHaA acTOHCKOMy

HOHKOH(J)OpMHCTCKOMy

HCKyCCTBy,

6yAeT

HaneuaTaHa b KaTaAore öaATHHCKoro HCKyccxBa

3Aa XeHHAa
BbinycKHHK MarncTpaTypbi TaAAHHHCKoro

B

IJ,eMMepAMCKoro My3ea H3Aiu,Hbix HCKyccTB,

neAarorHqecKoro yHHBepcHTeTa.

roTOBHin;erocH

BpeMA - IiayHHblH COTpyAHHK OTAeAeHHA KyAb-

k

neuaTH

b

H3AaTeAbCTBe

PyTrepcKoro yHHBepcHTeTa.

HacTOHinee

TypHOH H CeMeHHOH COAHOAOrHH HHCTHTyTa
Me>KAyHapoAHbix OTHomeHHH h o6in,ecTBeH-

KaApH Tioyp
B 1999 r. noAyuHAa

hmx Hayx TaAAHHHCKoro
AnnAOM TapTycKoro

yHHBepcHTeTa no cneu,naAbHOCTH «acTOHCKaA

yHHBepcHTeTa.

Ochobhoh

rieAarornuecKoro
npeAMeT HayuHbix

HHTepecoB - ceMeHHaA conHOAoraA, coahoao-

AHTepaTypa». MarncTpaHT otacachha ceMHO-

rauecKHe acneKTbi KpeaTHBHOCTH h pa3BHTHe

thkh

TBopuecKoro MbiuiAeHHA peöeHKa.

TapTycKoro

yHHBepcHTeTa,

HayuHbiH

Mapnn
YHAep h OpHAeöepTa Tyrnaca 3ctohckoh

MHpbAM XHHpHKyC

AxaAeMHH

B 2000 r. 3aKOHAHAa OTAeAeHHe sctohckoh

coTpyAHHK

JlHTepaTypHoro

HayK.

My3eA

üpeAMeT

HayuHbix

AHTepaxypbi

TapTycKoro

yHHB epcnxexa.

B

Hacrcmmee BpeMA - MaracTpaHT TapTycKoro
yHHBepcHTeTa. Paöoxaex

HaynHbiM

Pe3ioMe

coxpyA-

hhkom b My3ee KapAa Phcxhkhbh. Abtop 0630poB

no

4>haoco(J)hh

4>eMHHH3Ma h cxaxeft

o TBopnecTBe AHTOHa XaH3eHa TaMMcaape.
TeMa ee öyAymero MarncrepcKoro cohhhchha

My>KMHHbI, fJ')CMHHH3M H

-

npOTHBOpeHHBhlH

paccMOTperoie XBopnecxBa TaMMcaape c xohkh

xapaKTep onbiTa BTiacTH

3peHHB (f)eMHHH3Ma.

Mya<3MH
XeiMH SöHacTO
XeftAH StfHacxo 3aKOHHHAa 3cxohckhh
ryMaHHTapHBifi HHCXHxyx no cneyHaAbHOCXflM
«HCTOpHH» H «aHraMHCKHH A3bIK». 3am,MTH/ia
MaracTepcKyio AwccepxanHio b Cpe/iHeeBponencKOM yHHBepcHxexe b Eynanemxe (xeMa «reHAepHbie oxHomeHnn b coBpeMeHHOM xaHije
b nocxcoBexcKOH 3 cx ohmh »). B 2000 r. npoBe/ia
xpn Mecapa b IepMaHHHH, b Me>KAyHapoAHOM
>KeHCKOM HHcxHxyxe b TaHHOBepe (IFU), rAe
6bma 3anaxa b npoeKxe «Teno». B paMKax oxoro
npoeKxa cocxaBHAa coAbHyio xaHpeBaAbHyio
nporpaMMy. B nacxoAmee BpeMA - 3aBeAyK)in,aA
oxAenenneM
cnennnecKoro
MacxepcxBa
BnabaHAMCKoro KOAAeAAca Ky/ibxypbi, npenoAaBaxeAb Hcxopnn xamj,a.

MaHKJi Kay<J)MaH

OnyÖTiHKOBaHo: Harry Brod and Michael
Kaufman (eds.), TheorizingMasculinities (1994).
Sage, Thousand Oaks, pp. 142-163.

«>KeHLu;HHa» b sctohckom
HCKyCCTBe H
(J)OpMHpOBaHHe
o6lH,eCTBeHHOH MbICTIH H
HaijHOHajibHoro
CaM0C03HaHHH
KaTpHH KHBHMaa
Oöpa3

)KeHiA,HHbi

Kaie

HapnoHaAbHoro

CHMBoaa HMeex aabhioio H3o6pa3HxeabHyio
xpaAHnnio.

McxopnnecKne

npnMepbi

h

anaaorMH sxoro oöpa3a mo>kho oxbicKaxb h

B

3CXOHCKOM

H30Öpa3HXeAbH0M

HCKyCCXBe.

HacxoaiUHM onepK npeAAaraex paccMoxpeHHe
HeKoxopbix

o6pa3n;oB

paHHen

npo(J)eccHo-

na;ibiioH scxohckom acmbohhch Kaie oxpaaeeHHA
KOHexpyKxoB Kpacoxbi h Hach: nannona/ibHoro
caMoco3HaHHa. CornacHO noAOAceHHAM coBpeMeHHoii
3eHxan,MH

xeopnn

b

penpe3eHxanHH,

H3o6pa3HxeAbHOM

aAeKBaxHO

oxpaaeaex

co3AaHne

HapoAHon

BKAaA
n

penpe-

ncKyccxBe

>Kemi],HHbi

b

Hau,HOHaAbHoft

Ky/ibxypbi. 3xo no3Bonaex HaM xaKAce oöpaxnxb
CBOH B3rAHA H Ha HeKOXOpbie HACH HanHOHaAb-

hoh HAeoAorHH, Koxopbie, b cbok) onepeAb,
noBAHAAH Ha

4>opMHpoBaHHe

AHHaMHKH nOAOB

B

nepapxHH

h

n03AHeHUieM 3CXOHCKOM

oömecTBe. 06pa3 >KeHinHHbi KaK HapnoHanbHoro CHMBo/ia HecoMHeHHO CBimH c xoh
po/ibio, KOTopyio )KeHiu,HHa MrpaeT b penpoAyKijHH Hace/ieiiMH h b coxpaHeHHH xpaAHijHH.
B HaMeneHHOH nepcneKTHBe npoBB/ieHHe
KOHCTpyKTa KpacoTbi b paMKax HauHona/ibuoro
flHCKypca MO>KHO yCMOTpeTb B TaKHX
XpeCTOMaTHMHbIX npOH3BefleHHBX KaK «ripflXH»
(1863) Kenepa h b ero >Ke «nopTeTe MaTepw»
(1863), b «JlHHfle» (1880) BenneHÖepra h
«IIopTeTHOM M3o6pa>KeHMH MaTepH». Xoth
yKa3aHHbie pa6orrbi He OKa3a/m cymecxBeHHoro
btihbhhh Ha acTOHCKoe HaHHoiia/ibHoe caMOC03HaHHe BTOpOH HO/IOBHHe XIX B., HX po/ib
6bma Be/iHKa b cjjopMHpoBaHMH nanHOHa/ibuoro
HfleHTHTeTa (h Bbipa>KeHHH HfleHTHTeTa B
MCKyccTBe) b no3,n,HeHmHH nepHOA-

Pau,HOHa;ibHbie
npe^CTaBTieHHH,
HeoöxoAHMbie 3HaHHa:

IIInpOK TIM Hani r0pH30HT?
JIoppeH Koa
Onyö/iHKOBaHo: Nancy Tuana and Sally
Morgan (eds.), Engendering Rationalities (2001).
State University of New York Press, Albany, pp.
261-282.

penpe3eHTau,HH caMOHAeHXH(|>HKauHH nncaxenbHHu; KaK >KeHHtHH h Ha pa3pbme c
xpaAHpHOHHbiM nono>KeHHeM h ponbio
>KeHLU,HHbI B HX SnOXy (b XOM BHJte, B KOXOpOM
3XH Bonpocbl npOHB/ieHbl B flHeBHHKax).
HeB3npafl Ha xo oöcxoHxenbcxBO, hxo caM <|)aKX
nyönHKanHH ahcbhhkob nenaex hx o6pa3ijoM
JUm noflpa>KaHHB h hxo, Ka3anocb 6bi, b
caMHX jtHeBHHKäx 3aK/iK)HeHo npeflcxaB-JieHHe
o HopMe, h fljw Bhpa>khhhh ByjicJ), h jyih
Ahho Kaanac ohh öbuih, cKopee, oönacxbio
conpoxHB/ieHHH, oönacxbio pjm BbipaöoxKH
npej],cxaB)ieHHH o caMoonpe-AeneHHH.
CxpaHHU,bI AHCBHHKa BnpA>KHHHH By/[(J)
npeflcxaB/tHiox coöoh AHCKypc, KoxopbiH
cbo6ob,ho nepexoAHX ox öeraoro ynoMHiiaHHB
o noBceflHeBHbix 3a6oxax k c;io>KHbiM, nycxb
h He cB«3aHHbiM Apyr c /ipyroM aÖ3au,aM,
HanncaHHbix c or/niAKOH Ha xyn;o>KecxBeHHbie
o6pa3u;bi. fjHeBHHK Ahho Kannac nocBHHteH,
maBHbiM oõpa30M, xeMe yxpaxbi ee npe>KHero
HAeHXHxexa (po/ib MaxepH,>KeHbi) h onncanHio
ceöa KaK nHcaxeabHHHbi, o6/ia,n,aioin,eH
MOIIJHblMH SMOHHOHanbHblMH h HHxenHeKXya/IbHblMH /Ke/iaHHHMH.

^KeHEU(HHbI B MHpe My>KHHH
ApeBHerpenecKOH Tpare^HH
Ahhc Jlmnib

Co3flaHHe nncaTe^bCKoro «#»

b «^HeBHHKe nHcaTejin»

Bhpa^chhhh ByacJ) h b
AHeBHHKax Ahho Kannac
JleaHa KypBex-Kaocaap
B
CTaTbe
paccMaTpHBaioTCH xohkh
conpHKocHOBeHHB «^HeBHHKa nHcaxenH»
BHpflXKHHHH Byn(J) H flHeBHHKOB H3BeCXHOH
(Jjhhcko-octohckoh nncaxenbHHHbi Ahho
Ka/uiac (b paMKax AHxepaxypOBeAHecKoro
aHanH3a >kchckhx ahcbhhkob). PaöoTa
cocpeAOTOHHBaeT BHHMaHHe Ha Bonpoce

H3BecxHo Aea xpaAHijHOHHbix B3ranfla Ha
)KeHm,HH b A(J)HHax V b. ao P. X. Bo-nepBbix,
»ceHLU,HHbi npeflcxaB/unoxcfl KaK yrHexexaeMan
conHanbHan rpynna. Bo-Bxopbix, >KeHiu,HHbi
Bbicxynaiox KaK npoxaroHHCxbi b ApeBHerpenecKHX xpareAHax. B/iacxHbie >KeHin,HHbi,
H3o6pa^caeMbie b xpareflHBX, npaBflx MHpoM
My^CHHH. Ha hhx cocpeAoxoneH H KOH(J)nHKX,
h xpare/iHHiibie nepe>KHBaHHB. )KeHCKHe
nepcoHa^H, npn sxom, npeAcxaB/mioxoi He
xo/ibKO KaK BonnonteHHe MH(J)HHecKoro
npomnoro, ho h KaK oxpa^eHHe peannit
ac|)HHCKoro nonnca V b. ao P. X.
3xo
oöcxonxenbcxBO o6x>HCHnexcfl He cto/ibko

CK/ia;joM flyuiH co3Aaxeaen xpareAHH, mvboihh,
CKopee - pea/LUHMH a(J)HHCKoro oömecxBa,
KOTopoe oxAaBaao Aoamioe xoh põnn, KOTOpyio
>KeHHj,HHBi HrpaioT b >kh3hh coijHyMa. B noae
3peHHH xpareAHH OKa3biBaexca AOMauiHaa
ccjjepa. OHa (J)HKCHpyeT npoxHBoexoBHHe oikos
(flOMa) h 06/iacra oömecTBeHHoro cymecxBoBaHMH. Crpax - npaMoe caeACXBHe oxMeHeHHOrO npOXHBOCXOBHHB - 7ie>KHT B OCHOBe
HeCKO/IBKHX Tpare/T,MHHbIX CHTyaHHH, B
KOTopbix >KeHiHHHa HrpaeT BeAymyio poab.
HeT OCHOBaHHH flaBaTb TpaKTOBKy BTiaCTHbIM
>KeHCKHM
nepcoHaacaM
xpareAHH
kbk
BOnnOLUeHHIO CTpaXOB MyHCHHH H COHHyMa,
ripeoöaaflaioLHyio po/ib b KOTopoM nrpaiox
My>KHHHbi. TpareflHHHbie cijeHHHecKHe nepcoHa>KH BonaoinaioT tpaamijhohhbih aceHCKHH
3toc, cymecTBOBaBiHHH h ao, h riocae
aTTHHecKOH
xpareAHH.
KoHCpiHKXbi
h
3/iOK/noHeHHH b xpareAHax oöycaoBaeHbi
caeAyioiuHMH aepxaMH, npHcyru,HMH )KeHm,HHaM: npeoöaaAaHHeM 3Mou,HOHaabHoro Hää
HHxeaaeK'ryaabHbiM
(cayaaü Ahtmfohm,
Meaen, Oeapbi, KaHTeMHecTpbi h AP-)» a TaKace
peBHOCTbK) H CTponTHBOCTbK). BbiABHraa Ha
nepBbrä naaH nepe>KHBaHHA ropean h cipaxa,
xpareAHH H3o6paacaex xaKHe CHxyaijHH,
KOXOpbie CBB3aHHbI C OXHOLUeHHHMH H<eHLÜ,HH
h MyacHHH. B 3xhx oxHOHieHHax poab aceHuxHHbi oaeBHAHa.

ho -

Ha Hben CTopoHe
yHHBepcanbHbiH H^eaÄ
öecnpHCTpacTHH?

OeMHHH3M b ^na/iore c
nH6epanH3MOM h c

oöx»eKXHBHoe öecnpHcxpacxHe MapmHaaH3Hpyex pa3aHHHH h yMHpoxBopaex MapraHaaH30BaHHbix, no3Boaaa coxpaHHXb status
quo, oxhochxot xaiOKe h k 6oaee nporpecCHBHbiMHOMy noaojKeHHio o XeopHH BblÖOphom
AeMOKpaxHH. riocaeAHaa HeBoabHo
BocnpoH3BOAHX anöepaancrcKHe o6o6m,eHHa
h a6cxpaKU,HH, axo noxeiiAHaabHO croDKaex
xe npeAcxaBaeHHH, xoxopbie oxaHxaiox «öeabix
My>KHHH cpeAHero Kaacca» ox yHHBepcaabHoro
HAeaaa. Xoxa oöaacHHxeabnaa MOAeab Bbiöophoh AeMOKpaxHH XaöepMaca, b Koxopon
o6ui,ecxBeHHbie ycxon BbipaöaxbiBaioxca Ha
ocHOBe HenpeKpaunaiomHxca oxKpbixbix noaemhk, pacKpbiaa b noaHXHKe KpHXHaecKHH
IIOXeHAHaa H B03M0)KH0CXb yHHXbIBaXb pa3AHhhb Ha ocHOBe KOMMyHHKaxHBHOxo AMaaora,
KpHXepHH OU,eHOK, IIOKOHHUieca B OCHOBe axoro
noxeHU,Haaa, cxaBax noA yxpo3y h noxeHD,Haa
KaK xaKOBOH h yxoiiHHecKHH rpa>KAaHCKHfi
HAeaa. Bo3MO>kho, hto KmmaHCKaH MOAeab
BblÖopHOH AeMOKpaxHH, B KOXOpOH OCHOBHble
rpaacAaHCKHe npaBa oöaaAaiox KOHCXHxyu,HOHhbim noAKpenaeHHeM, ho b Koxopon xaK
Ha3bmaeMbie napxHKyaapHbie HHxepecbi Moryx
noayaHXb 6oaee oxaexaHBoe 3ByaaiiHe npn
noMomn bhahmo öenpHcxpacxHbix npneMOB
(i<aK b o6cya<AeHHH, xaK h b ripHinixHH
peuieHHii) HBaaioxca 6oaee 6hh3koh k
AencxBHxeabHocxH h yHHXbiBiouj,eH aabxepHaXHBHbie xohkh 3peHHH. HapaAy c yHHBepcaabHblMH npaBaMH, KOXOpbie HeOÖXOAHMbI AAB
ycxaHOBaeHHH hcxhhbi, ho neAOCxaxoHHbi AAB
npeAnocbiaoK, aronH3Hpyiouj;aa Bbiöopnaa
AeMOKpaxHH BBaaexca Hanöoaee noAXOAamen
n OHHXHH e CKOH epeAOH AAB A°CXH>KeHHB
(J)eMHHHCXKHX HAeaaoB paBeHCXBa noaoB.

KOMMyHHKaTHBHOH TeOpHeH
nOTIHTHHeCKOH (J)HaOCO(J)HH
Macco
ApryMeHX
npoxHB
(J)eMHHHcxcKoro
aH6epaaH3Ma, coraacHo KoxopoMy mhhmo
Hhbh

O npnpoAe ABOHCTBeHHoro

oöopOTHa b CBeTe Minija h
npoi^eccoB Ha# Be^BMaMu
MepnaH MexcaBaxH
B AOKaaAe npeAAaraexcB aHaaH3 MH(J>a

«üyTHHK 3aAnpaeT 3Bepa».
BflOÖaBOK K H3HO>KeHHK) MOTHBOB, B CBOeH
cTaTbe a nbiTaiocb oötjHchhtb, noaeMy paccMaTpHBaeMblH MH(j) CBH3BaeTCH B 3CTOHCKOH
TpaflHpHH c fleByniKaMH, b to BpeMH KaK
B HeMepKOH TpaAHpHH OH CBH3bIBaeTCH c
nepcoHa>KaMH MyaccKoro noaa. Ilpn stom h
onnpaiocb npeHMymecTBeHHO Ha nccaeAOBaHHH
4)HHCKHX (})OnbKHOpMCTOB H 3THOTpa(J)OB,
KOTOpbie paccMaTpHBa/iH (})HHCKyio napoAHyio
KyabTypy c tohkh 3peHHH renapa.
B 3aKaioHeHHe, a npeflaaraio TOHKOBaHHe
xapaKTepa (J)yHKU,HOHHpoBaHHH h npHHHHbi
B03HHKHOBeHHH MHcjaa. C MOeH TOHKH 3peHHH,
paccMaTpHBaeMbiH mh<|) (BbicTpoeHHbiH Ha
B33HMHOM npOTHBOCTOHHHH npHpOAbl H
KyabTypbi) OTpaacaeT KaK Te Taöy, KOTOpbie
HMean pacnpocTpaHeHHe bo
BpeMeHa
3apoacAeHHa MH(J)a, TaK h Te 3anpeTbi, KOTOpbie
cBB3aHbi co cTpaxaMH h aceaaHHAMH, hckohh
npHcymHMH aeaoBeaecKOH ncHXMKe.

3o^yniKH

bbixoaht

Ha pbiHOK:

KaKOH öaniManoK

npHMepHTb? IIOTIHTHKa
pa3BHTHH, nOTIHTHKa
HAeHTHHHOCTH H >KeHHj;HHbI
b

nepexoAHbiH nepHOA

MpHHa HOBHKOBa
B AaHHOH CTaTbe a npeAnoaaraio oöcyAHTb
KOMnaeKc
npoöaeM,
bo3hhkhihx
npn
BOCCTaHOBaeHHH HapHOHaabHOH ocyAapcTBeHHOCTH b nocTCOBeTCKOM npocTpaHCTBe,
AHacnopH3au,HH m rno6anH3an;HH KaK hobwx
(J)aKTOpOB
cf)OpMHpOBaHHH
noaHTHKH
reHAepHoro Bocnpon3BOACTBa b hx 3HaneHHH
Jula (f)eMHHHCTCKOH npaKTHKH H TeopHH Ha
nocTCOBeTCKOM npocTpaHCTBe.

B CTaTbe 3aTparaBaeTca Bonpoc o Tom, KaK

B03AeHCTB0Baa npopecc peHau,HOHaaH3au;HH
BOCCTaHOBaeHHH rocyAapcTBa Ha /kchihhii
b JläBTHH b npopecce Bce öoabinero TpaHCHapnoHaabHoro nepepacnpeaeaeHHa MHpoboto KanHTaaio. 3Ta npoöaeMa oöcy>KAaeTca
CBH3H C BOnpOCaMH HHCTHTyTa Tpa>KAaHCTBa
b JlaTBHH c Haaaaa 1990-x toaob h nepHOAa
caohchoto conHoncHxoaorHaecKoro onbiTa
peHau;HOHaaH3apHH, AHacnopH3au;HH, a TaK>Ke
OpMHpOBaHHH
B3aHMHO HHTpOBepTHbIX
>KeHCKHX oöihhoctch, aaTbimcKOH h pyccKOH,
nocpeACTBOM AenoaHTH3HpoBaHHH aceHCKoro
CTaTyca, p one ii h caMOco3HaHHH. b CTaTbe
TaK>Ke nocTaBaeH Bonpoc o Tom, HacKoabKO
b HarneM KOHTeKCTe OKa3aaacb npoAyKTHBHOH
nocTCOBeTCKaa noaHTHKa hachthhhocth,
KOTopaa npeAeaaeT caMa ceöa hmchho KaK
noaHTHKa pa3aHHHH. B CTaTbe 3aTparaBaeTca
npoöaeMa pa3BHTHH aceHCKHX BHa<eHHH b
nocTcoBecTKHX o6in;ecTBax. B JlaTBHH aceHCKoe
ABHaceHHe KaK oöm,ecTBeHHoe ABHaceHHe h
BLipaaceHHe
oaaeKTHBHOH hachthhhocth
aBaaaocb nacTbio 6oaee oömero ABH>KeHHa
3a BoccTaHOBaeHHe He3aBHCHMocTH. C pyroH
cTopoHbi, He ycneBuine co3peTb ycaoBHa
noaHTHHecKOH
KyabTypbi, AaBaeHHe Ha
B03HHKIHHe COU,HaabHO
pHeHTHpOBaHHbie
ABH>KeHHa npoTecTa, a TaK>Ke OTcyTCTBHe
oömecTBeHHbix TpaAHHHH npoTecTa — Bce
3to OBanaao Ha a<eHCKyio noaHTHaecKyio
MOÖHaH3au;HK) b HaiHHX CTpaHax 1990x toaob.
)KeHCKHe rpynnbi nan bipaacaan HHTepecbi
(J)opMaabHbix iioaHTHnecKHx cTpyKTyp, nan
yxoAHan b MaprHHaaHH H3-3a 6oaee paAHKaabHbix an He3aBHCHMbix HAeono-rnnecKHX
no3HU,HH. 3a nocaeAHee AecaraaeTHe 6biao
npeAnpHHHTo mhojkcctbo nonbiTOK b JlaTBHH
Aan Toro, hto 6bi npeAOTBpaTHTb /kchiuhh
OT npHOÖpeTeHHH HOBOrO HOaHTHHeCKOTO
coAep>KaHHa, (J)opM h coTpyAHHaecTBa.
CeroAHa ocHOBHaa npoöaeMa 3aKmonaeTca
b noncKe KaTaaH3aTopoB h MOÖHnH3yioiii,HX
aKTopoB Jula aceHiHHH, HaxoAam,Mxca b
KanecTBeHHO hhoh cHTyaiiHH.
h

My^cecTBeHHOCTb: Byzjex

jm

MeHHbie scxoHHbi He oÖHapyacHBaiox aBHoro

B 3CTOHHH HOBblH

>KeaaHHH BHAexb b KaaecxBe eAHHCXBeHHofi

Hflean?

raaBeHCXByK)iu,eH HopMbi naxpHapxaabHocxb.
Bonpoc o noaoBofi AHCKpHMHHaiJHH H3Öe-

MapHOH üaioMeTC

raexca noA npe^aoroM xoro, axo b Hameft
cxpaHe ecxb öoaee BaacHbie npoöaeMbi, nä

B

ScXOHHH

He

My>KecTBeHH0CTH.

npHHHTO

TOBOpHTb

Me>KAy TeM,

AaneKO

o
He

Baofly pojib My>KHHHbi xpaKxyexai KaK hcmto

pa3pemeHHe

Koxopbix

xpeöyexca

SHepraa.

Cbh3h copHaabHbix npoöaeM, 3aaacxyio, He
BHflBX.

caMO coÖoh pa3yMeK)LU,eecH. Harnn ceBepHbie
coceflH y>Ke HecKoabKo aex Ha3aa noAHaan
BOnpOC O npHCnOCOÖJieHHOCTH MyaCHHHbl K
>KH3HH b HH^opMaHHOHHOM oömecxBe.

Apry-

MeHTOM

po/ieü

pec^opMaTopoB

noaoBbix

aBaaexca HeoöxoaHMoexb noaoacMXb kohch
pacxpaxe
cpaBHHXb

aeaoBeaecKoro
xaKHe

KariMxaaa.

noKa3axe/iH

Ec;ih

scxohckoxo

MyacBHHbi, Kax cpeAHaa npoAoaacHxeabHocxb
>KH3HH, COCXOBHHe 3flOpOBbB H KOJIHHeCXBO
caMoyÖHHCXB

c

noKaaaxeaaMH

b

Apyrnx

cxpaHax, xo KapxHHa Bbräflex yApyHaK>iH,aa.
BbiacHHXbca, hxo

3a

KpHTHHeCKHH
AHCKypCHBHblH aHaJIH3 H
Mo^eitb penpe3eHTai^HH
>KeHHj;HH B 3CT0HCKHX

cpe^cTBax MaccoBOH
HH(J)OpMaUiHH
Pattan übiabacaap
B paöoxe paccMaxpHBaeca aHHrHCXHHecKoAHCKypcHBHoe

MOfteanpoBaHHe

reHflepa

b

cxpeMaeiiwe k HMeio-

oöuj,ecxBeHHOM

flHCKypce

in,HMca H^eaaaM scxohckhc MyaoiHHbi naaxax

penpe3eHxau;HH

renaepa

b

cyööoxHeM

canniKOM BbicoKyio peHy.

npHao>KeHHH k scxohckoh ra3exe

«Postimees».

Ecan b pa3BHXbix cxpaHax HaHÖoabmyio
oxBexcxBeHHoexb 3a HHxepnpexaijHio noaobbix poaeü 6epex Ha ceöa oöpa30BaHHaa
h noaHXHaecKH rpaMOXHaa Moaoaeacb, xo
cpean scxohckhx Moaoabix noaHXHKOB
flOMHHHpyiox HHepxHbie npeacxaBaenHa.
Hepe,n;KO MyacHHHaM 3anpem,aexcH oxKpbixo
Bbipa>Kaxb ayBcxBo paaocxH Mau, cKaaceM,
BbiÖHpaxb HH3KoonaaaHBaeMbie npo<|)eccHH.
}KeHIH,HHbI OKa3bIBaiOXCH B XHCKaX XpaaHHHOHHbix npeacxaBaeHHH o aceHCXBeH-nocxH, h Meacay xeM - HXBce paBHO caMxaiox KoaaeraMH
no paöoxe.
CKaHflHHaBCKHe o6pa3u;bi He noA-xoAax
nocxcou,HaaHcxHHecKOH Scxohhh. Ohcbhaho,
hxo npHHHHOH Hea,onoHHMaHHa MoaoAbix
noaHXHKOB aBaaexca coHnaaHcxHHeacoe
HacaeAHe,Koxopoe Ha BHyxpeHHeM cckchcxkom
ypoBHe npoB03raamaao paBeHcxBo noaoB.
BcaeflcxBHe coBexcKon nponaranAbi, coBpe-

KaK

H3BecxH0,

b CBexe
b

H3biK

moacah

oxpaacaex

h

penpo,n,yu,Hpyex AOMiniMpoBaiiHe My>KHHHbi.
3xo oöcxoaxeabcxBO He oöpamaex Ha ceöa
BHHMaHHB B nOBCeaHeBHOM HOI0ab30BaHHH
B3biKa. Mea<ay xeM aHHrBHCXHKa cxpeMHXca k
aHaaH3y h ACHaxypaaH3au,HH sxoxo 4>eHOMeHa.
Cxaxba

oxxaaKHBaexca

HopMaHa
aucKypc

OeapKaa(J),
KaK

HeeaeAOBaHHtt

ox

KoxopbiM

cou,HaabHyio

onpeAeana
npaKXHKy,

oöycaoBaenHyio anaaeKXHaecKHM B3aHMooxHomeHHeM

AncKypcHBHoro

aKxa

h

OKpyacaiomeH AettcxBHxeabHocxH. KpHXHneckhh

fliicKypcHBHbiH

aHaaH3

oöpaiuen

k

H3yaeHHio xoro, KaK cou;HanbHO-KynbxypHbie
H3MeHeHHa

oxpaacaioxca

b

AHHaMHaecKott

AHCKypCHBHOH npaKXHKe.
Hacxoamee

HeeaeflOBaHHe

nocBan;eHo

paccMoxpeHHio aeKCHKH, b aacxHocxH BonpocaM

KaaccHcj)MKaHHH

3au;HH.

IIpH

h

ranepaeKCHKaaH-

xmaxeabHOM

paccMoxpeHHH

oÖHapy>KHBaeTCii OHeBHaHoe pacxo>KaeHHe
MOfleaeH penpe3eHxau,MH ächihhh h MyacnnH.
My>KBHHa accoi^HHpyioTCH c Kapbepoft,
ycneXOM H HHaHBHayanbHbIMH J^OCTHjkchhhmh. O ero nacTiion >kh3hh, KaK
npaBHnbHO He roBopaT. Penpe3eHTau,HH My>Khhhbi OTMeneHa aMepHKaHckhm aucKypcoM
npeycneHHMH, xapaKTepHbiM aaa coBpeMeHHoro o6m,ecTBa. HeB3npaa Ha to, hto h
>KeHUl,HHbI n03HpHOHHpytOTCB Ha OCHOBe Tex
poaen, KOTopbie ohh nrpaioT b oömecTBe,
hx MOflejib penpe3eHTapHH, KaK npaBHao,
cocpeflOTOHHBaeTCfl Ha nacTHOH >kh3hh,
BHeHIHOCTH H aHHHblX npHBB3aHHOCTHX.
^ocTH^ceHHB b npo^eccHOHaabnon cc|)epe
3aHH»aiOTCH npH nOMOIH,H OnOIH/MIOmHX
accon,Hau,HH, HeyMecTHbix (h He HMeiomHX
ynoTpeöaeiiMa) b caynae c MyaoiHHaMH. TaKHM
o6pa30M, b flOMHHHpyiomeM flHcxypce, opneHTHpOBaHHOM
Ha
ycneX,
>KeHLU,HHbI
OKa3biBaioTCB npeACTaBiteHbi KaK HecDDKareaH.
BbmB/ieHHbie MOflean penpe3eHTanHH bbihbhhiot H3MeneHHH, KOTopbie npeT epneno 3CTOHCkoto oömecTBO 3a nocneaHee aecaTHaeTHe.
Ecan b nepBbie roabi He3aBHCHMOCTH
npoB03rnamaaacb u,eHHocTb HacraoH )kh3hh
t flOMauiHero onara, to coBpeMCHHaa Moaeab
penpe3eHTau,HH no3HU,HOHHpyeT aceHmHH KaK
fleBHaHTHbiH THn b paMKax oömero aHCKypca
npeycneanMa h - KaK caeacTBHe - He no3BoaaeT
aOCTHHb HM paBeHCTBa C My^CHHHaMH.

Pe(|)OpMaiJ,HH B JlHcjMflHflHH
H ^CeHmHHbl

MHHa IlbmbTcaM
B CTaTbe TOBOpTOI O TOM, KaK >KeHIH,HHbI
npHHBJiH
nponoBe^HHKOB-eBaHre/iHCTOB,
npHÖblBUIHX B TlHCjDnBHflHIO OKOaO 1522 T.
3aTparaBaeTCB h Bonpoc o b/ihhhhh
pe(J)opMaLi,HH Ha H3MeHeHHe öbiTa h
copna/ibHoro noaoaceHna >KeHmHHbi.
BbicTpeH apyrnx HaeaMH eBaHreancTOB
npOHHKHHCb MOH3XHHH. BnpOHeM, HHTepeC B

eBaHrejiHHecKOM yneHHH 6bia y hhx, CKopee,
nOB epXHOCTHbIH (HO flOCTaTOHHO OCHOBaTeaubiM, jjjia. Toro, htoöbi noKHHyTb oÖMieab,
npeneöpeab nocTpHroM h bmhth 3aMya<).
Te >Ke, kto ocTaBa/iHCb b MHpy, BbipaacaaH
HHTepec k pe(|)opMaLi,HH, jxena.fi noacepTBOBaHHa
Ha pacnpocTpaneiine h yKpenaeHHe yneHHH,
b nacTHOCTH, Ha oöyneHHe HOBbix nponoBeflHHKOB.
Pa3pbIB C KaTOaHHeCKOH U,epKOBbK) H
yKpenaeHHe hoboh wjxenonm He Moran He
noBanaTb Ha H3MeHeHHe >KH3HeHHoro yKaaaa
aceHmHH. riocae pecJjopMauHH b JlH(J>aaHflHH

noaBHancb >KeHCKHe yneÖHbie 3aBeaeiiHa, neab
KOTOpbIX Öbiaa B TOM, BTOÖbl HanpaBHTb
a<eHHj;HH b CTopoHy «hcthhhoto» BepoyneHHH.
riponoBe^HHKH rpeöoBaan ot cbctckhx
BaacTeü acecTKHX Mep no KOHTpoaio Haa
HpaBCTeHHOCTbio, BcaeacTBHe nero H3MeHHaOCb, B naCTHOCTH, OTHOHieHHe K npOCTHTyu,HH. Pec|)opMau,na oöocTpHaa h OTHomeHHH
COCaOBHH.
CocaOBHB
OÖOCOÖHJIHCb.
PeraaMeHTanna b ccj)epe moabi 3aTpoHyaa
aceHCKyio oaeacay h yKpameHHa. Ynpa3j],HeHHe
peaHÖaxa caeaaao 3aMyacecTBO eaHHCTBeHHO
npneMaHMbiM
MoaycoM
cymecTBOBaHHfl
>KeHinHHbi. MapTHH JIioTep npoB03raacHa
e^HHCTBeHHO B03MO)KHbIH CTaTyC aceHBPHHbi:
xo3«HKa flOMa h MaTb ceMencTBa. OraomeHHa
JPoTepa k aceHHj,HHe 6biao OTMeneno
ABOHCTBeHHOcTbio, npHcymeH cpe^HeBeKOBbio. OflHHM H3 npoaBaeHHeM IieripHH3HH
no OTHOtueHHK) k aceHmHHe CTaaH npopeccbi
Hajx BeflbMaMH.
Pec})opManH« oöpamaa BHHMaHHe Ha
>KeHUJ,HH. HeOÖXOHMOCTb B 3T0M flOCTaTOHHO
oneBHAHa, ecan npnHHTb bo BHHMaHHe Ty poab,
KOTOpyK) »ceHnj,HHa nrpaeT b 3aöoTe o hobom
nOKOaeHHH, B (J)OpMHpOBaHHH KapTHHbl MHpa
h t.ä. Heo6xo,n,HMOcTb b ycnaeHHH KOHTpoaa
Haa, BceMH ccJjepaMH acH3HH npHBeaa h k
yBeaHaeHHio KOHTpoaa Hää a<eHHj,HHofi (Hää
aeaTeabHOCTbio a(eHUi,HHbi, Hää aHHHocTbio
>KeHHj;HHbi h Hää npopeccoM CTaHOBaeHHa

JIHHHOCm). flo pe(J)OpMai^MM «>KeHCKMM
Bonpoc» B /iHCpIHHAHH HHKOrfla He BCTaBan
CTO/Ib OCTpO. Mo>KHO yTBepiKflaTb, HXO MMeHHO
b paccMaTpHBaeMoe BpeMfl JKeHiijHHbi BnepBbie
norpy3HHHCb b cc£>epy oömecxBeHHOH >kh3hh.
Ohh He öbi/in naccHBHOH cxopoHofi,
orpaHHHHBaBiiieHca ponbio peijHnHeHxa, a
npHHHMa/iH aKTHBHoe ynacrae b ocMbicxeHHH
h npoBeaeHHH b >KH3Hb Tex Hach, KOTopbie
noHB/iflTiHCb b oöiu,ecxBe.

XHBOnHCH,

HCTOpHH SCTOHCKOrO

ceicpexHoro BbicxyroieHHH XpymeBa npoxHB

HOBoro

xeneHMH

cxann

xpn

h

Kaa KapHep, a xax>Ke pnA xyAO>KHHKOB,

npHMKHyBHiHx

3X0H

k

rpynne.

Xoxa

hx

XBopnecxBO He bbixoah/io H3 aHAerpayHAa,
mx

KapxHHbi He öbWH npeAcxaBneHbi Ha

ocf)MpHa/ibHbix

BbicxaBKax,

noB7iHHnH

BO/iHy

Ha

cioppeaaHcxHHecKoro

xyAO>KHHHbi

aöcxpaKXHoro

HcxyccxBa

1960-x

scxoHCKHe

HCKyccxBOBeAbi

xyAO^CHHD,:

BHHMaHHH

XBopnecxBO

Ba;iBe üaHOB,

aöcxpaKHAHOHHCxoB.

Quibbhh MbirnBep,

xapxycKHe

xyAO>KHHHbi - Ba/me üaHOB, CH/ibBHii KbiraBep

OKKynau,HH

3HaneHHe

yCAOBHHX
KOHxpo;ui,

x. h. «Ky/ibxa hhhhocxh». npeAcxaBHxejWMH

HCKyccTBa nepHOAa
h

B

rocyAapcxBeHHoro

AocxHraa 3cxohhh b 1957 r., toa cnycxa nooie

h

npo6;ieMi>i nepHO/iiH3aDiHH

nOHBÄHBLHHMCH

>KecxKoro

h

Ta;uiHHHa

rr. Bn/ioxb ao caMbix HeAaBHHX nop

nyönHKaHHH

ocxaB/m/iH

6e3

paccMaxpHBaeMbix

ABxop

oöpamaex

Hacxoameft

BHHMaHHe

(c

npHBeACHHeM cooxBexcxBytomiix npHMepoB)

Kaa KapHep

Ha xox BK/iaA, Koxopbie XanoB, PlbirHBep h

3fla Cenn

3aK7iioHeHHe

KapHep BHec/iH b acxoHCKyio >KHBonHCb.

CxaxbH paccMaTpHBaeT npoö/ieMy nepnoAM3au;HH HCTOpHH 3CXOHCKOrO IIOCJieBOeHHOrO
HCKyccTBa. B Heü npeATiaraexcfl MexoA,
npeACTaBHHiomHH coöoh anbxepuaxHBy
MeTOAy üaxa KaHrniiacKH, BbicTpoeHHoro Ha
ocHOBe KOHpemjHH «MHpa HCKyccTBa» ApTypa
XI,aHTO. KoHpenu,HH flaHxo noAHepKHBaex
3HaneHHe cou,HaHbHoro m ncxopHHecKoro
KOHTeKCTa,
BbI3BaHHOrO H3MeHeHHHMH
npeACTaBHeHHH o6 ycaoBHOCXH, a TaioKe
TeopHHMH H OÖuaeH aTMOC(J)epOH BOKpyT
HCKyccTBa. Abtop HacxoameH paöoxbi
BbiABHraeT öo/iee ACTa/ibiiyio nepHOAH3au,HK>,
onnpancb Ha xeopnio SpBHHa FlaHoijxKH. Cyxb
xeopHH naHOc|)CKH 3aK7HOHaxec« b aHaHH3e
xex paöox h HanpaBiieHHH b ncKyccxBe,
Koxopbie noB7iei<aH 3a coöoh cMeHy napaAHrMbi
Kax b coAep>KaxenbHOH, xax h b cxhtihcXHHecKOH nacxH. C/ieAya sxoMy MexoAy, aBxop
noKa3bmaex, hxo nepBaa BOHHa aöcxpaKijHOHM3Ma, npHuieAuiaa Ha CMeHy npoH3BeAeHH5iM

B

3axparHBaexca Bonpoc, öbmn hh

HeAoou,eHKa h HeAonoHHMaeHHe xapxycKHx

aöcxpaKH,H0HHCX0B
oöyc/ioB/ieHbi
xeM
oöcxoHxe^bcxBOM, hxo TiHAHpyiomee nono)«eHHe b 3X0P1 rpynne npHHaA/ie>Ka;io
>KeHmHHaM.
npeftiiHcaHo

npOCTpaHCTBOMI

Teorpa(J)HH ^ceHCKoro
CTpaxa
Kaapn Tioyp

Cxaxba «llpeAonpeAeaeHO npocxpaHCXBOM:
Teopnn reorpacj^HH >KeHCKoro cxpaxa»
nocBHHi,eHa paccMoxpeHHio c xohkh 3peHHH
cjjeMHi iHCxnqecKOH reorpa(|)HH pHAa c|)aKxopoB,
Koxopbie orpaHHHHBaiox >KeHiu,H-HaM xe unu
HHbie npocxpaHcxBeHHbie noKycbi. Cor/iacHo
xpaAHpHH, reorpacJiHH He paccMaxpHBaex
H<eHiii,HH Kax npeAMex CBoero H3yHeHHH. Mea<Ay

TeM, aHa/IM3 nOBCeAHeBHOH >KH3HH HBaHeTCH
aeUHTHMHblM HCTOHHHKOM PJW HayHHbIX
Hcc;ie,n;oBaHHH h, k TOMy >Ke, npeacraBaaeT coöoh
oflHH H3 B03MO)KHbix oiocoöob yKa3aTb Ha
3HaHHMOCTb «>KeHCKOrO (])aKTOpa» B H3yHeHHH
opraHH3au;HH npocTpaHCTBa. flaHHbiH Bonpoc
xopomo mullocTpnpyioT npocrpaHCTBeHHoBpeMeH- Hbie anarpaMMbi. MHorae reorpacpa(J)eMHI IHCTKH yKa3bIBaiOT Ha TO, HTO
pe3y/ibTaTOM
ropoacuoro naaHHpoBaHHH
CTaHOBHTca
noaB/ieHMe
cneHMcJjMuecKoro
npocTpaHCTBa,
man-made
environment,
cTecHHiomero
CBOöoay
n epe/iB HaceH h h
JKeHLLJHH. KjiaCCHHeCKHH npHMep RBaHIOT coöoh

oöipecTBa

Ha ocHOBe coitHononiHecKHX
onpocoB noaBH/ica cpaBHHTe/ibHO neaaBHO.
CoHHOBOrH nOHyUHHH B03M0>KH0CTb oöpaTHTbCR K HCCHeflOBaHHIO B 3TOH OÖaaCTH TOJIbKO
b

cepe/iMHe 1980-x rr., Koraa oc/iaö;io aaBaeHne

TOTanHTapHoro peaeHMa. B HacToameH paöoTe
mm

hcxoahm

H3

Toro,

HTO

COHHaabHaH

npoöaeMa - sto KOMnaeKC HBaaeHHH, KOTOpbie,
no MHeHHK) HHiHIBHAa, HeraTHBHO BaHJHOT Ha
>KH3Hb B KOHKpeTHOH OÖHJ,eCTBeHHOH C(|)epe.
npH 3tom conHa/ibHbie npoö/ieMbi conpaaceHM

c coHHaabHbiM ypoHOM, B03Mem;eHHe KOToporo
TpeöyeT HHCTMTyHMOHa/iH3anHH Ha ypoBHe
oömecTBa (cm.: Narusk 1997).

oöbmaTean. Crpax >KeHHj,HH nepea; onpe^eJieHHblMH

npOCTpaHCTBeHHbIMH

(HanpHMep,

nepea

napKaMH)

JIOKycaMH

B CTaTbe npe^cTaBaeHa ou,eHKa connaab-

3anacTyio

Hbix npoöaeM sctohckoto oömecTBa b 1993
h 1998 rr. CpaBHHTeabHbiH auamts öbia
BbicTpoeH Ha ocHOBe caeflytoiuHX BonpocoB:

OÖycnOB/ieH OÖHjeCTBeHHbIMH OTHOHteHHHMH,
B

KOTOpbie

conpBHceH

>KeHHJ,HHbI
c

BOBaeneHbi.

MecTaMH

nonb30BaHHfl:

ÖOH3HB

yHHBepcaabHa

h

H<eHHi,HHaM.

JJjin

CTpax

oömecTBeHHoro
npocTpaHCTBa

He npHcyma

oahhm

npeofloneHMB

annab

öoä3hh

npocTpaHCTBa, aoKycbi, KOTOpbie Bbi3broaioT
CTpax,

flO/DKHbl

ÖbITb

npHÖHH/KeHbl

K

HHflHBHfly.

ri0CTM0AepHH3M H
(J)eMHHH3MbI
ÄHHfla XaTHHH

OnyönHKOBaHo: Linda Hutcheon, The
Politics of Postmodernism (1989). Routledge,
London, New York, pp. 141-168.

Cou,HaiibHbie npoÕTieMbi
3CTOHCKoro oõmecTBa:
OuieHKH 3CTOHCKHX
MyDKHHH H >KeilIi;HH B 1993
h b 1998 rr
3fla Xefmaa
IIpaKTHKa aHaaH3a npoöaeM scTOHCKoro

1.
KaKHe
coHHaabHbie
npoöaeMbi
BocnpHHHMaaHCb ocTpee Bcero b nepBoe
AecHTH/ieTHe c MOMeHTa BoccTaiioBaeHHB
He3aBHCHMocTH, h HacKoabKo no-pa3HOMy
cooöipaaH o hhx >KeHHj,HHbi h MyacnHHbi.
2.
KaKHM oöpa30M CTaÖHaH3HpytoiH,afl
oöiHecTBeHHaa cHTyau,HH (npoaoaacaiomeecH
pacuiHpeHHe nacraoro ceKTopa, paccaoeHne
oöu^ecTBa, H3MeHeHHB Ha pbiHKe Tpyaa,
OTHOHieHHe K COÖCTBeHHOCTH H T.fl.) nOBAHAAa
Ha noHHMaHHe HaceaeHHeM coijHaabHbix
npoöaeM.
Pa3bicKaHHB öbiaH npe,n,npHH«Tbi Ha
ocHOBe pe3yabTaTOB onpocoB, nponeaeHHbix
couHoaoraMH
ceMbH
H3
MncTHTyTa
Me>KAyHapoAHbix
HCcaeaoBaiiHH
h
oöuj,ecTBeHHbix
Hayx
TaaaHHHCKoro
neaarorauecKoro yHHBepcHTeTa b 1993 h 1998
rr. («Eesti 93» h «Eesti 98»). PecnoHaeHTbi
AoaacHbi ömrh ou,eHHTb ocTpoTy Tex
couHaabHbix npoöaeM 3ctohhh, KOTOpbie
öbian nepenHcaeHbi b onpocHHKe. B 1993 r.
öbiao onpomeHo 1847 pecnoHaeHTOB (h3 hhx
MyacHHH - 845, >KeHin,HH - 1002 neaoBeKa).
B 1998 r. öbiao onpomeHo 2170 (h3 hhx

My>KHHH - 1113, JKeHiijHH - 1157). 06a onpoca
oxBaTBiBanH rpynny aiOAen b B03pacTe ot 18 ao
70 /ieT. llcc/reflOBaHHe Aaao npeAcxaB/ieHMe o
Ba^cHeHiunx connaabHbix npoöaeMax 3ctohhh
nepBoro Aecaraaeraa co AHa b o c c rra h o b a e h nä
He3aBHCHMOCTH. Oho BbiaBHao xe c4>epbi
>KH3HH, B OTHOmeHHH KOTOpblX aK>AH
HacTpoeHbi Hanöoaee KpHraaecKH h oacHAaioT
pemHTeabHoro BMemaTeabCTBa co CTopoHbi
BaacTeü. Ilo pe3yabTaTaM onpocoB, caMoir
ocTpoM cou,HaabHOH npoõaeMOH ocraeTca
pocT npecTynHOCTH, HaöaiOAaeMbiH b paMKax
paccMaTpHBaeMoro naraaeraero nepnoAa.
B,n;o6aBOK k iieyMCHHio npaBHTeabCTBeHHbix
opraHH3auHH pa3peniHTb iipoöaeMbi, CBa3anHbie C pOCTOM npeCTyilHOCTH H HapKOMaHHH,
oÖHapy^Haocb, hto HaceaeHMe Bce 6oaee
HacTopaacMBaeT HeKoppeKTHocTb b opramr3ai^HH paöoaen KyabTypbi h b pe3yabTaTax
Tpyaa, a TaioKe OTcyTCTBHe rocyAapcTBeHHbix
TpeöoBaHHH m rocy^apcTBeHHoro KOHTpoaa
Haa 3THMH OÖaaCTHMH. C TOHKH 3peHHB
aceHiu,HH, Hanöoaee ocTpbiMH npoöaeMaMH
aBaaioTca cou,HaabHbie (HexBaTKa paöoaHX
MecT, npecTynHOCTb, HapKOMaHHH h t.a.),
paBHo KaK n TaKHe npoöaeMbi,KaK copnaabHaa
HecnpaBe^yiHBOCTb, npoöaeMbi b oöaacra
KyabTypbi h b oöaacra oxpaHbi OKpya<aionieH
cpeflOH. B OTaHHHe ot aceHmHH, MyacaHHbi
öbian KpuraaecKH HacTpoeHbi ToabKO no
OTHomeHHio k npaBHTeabCTBy. Ilo Bcen
BepoaTHocTH, b öaiDKaninne roAbi moacho
oacHflaTb yBeanaeHMa öecnoKoncTBa othochTeabHO npoHcxoAainero b Sctohhh co
CTopoHbi
oahoh
connaabHon
rpynnbi
(no>KHabie hioah co cpeAHee oöpa30BaHne,
MeHee öaaronoayaHbie b 3 ko h omhhecKOM
OTHOIIieHMH)
n
«HCTarainpoBaHHa
ot
nponcxoflainero b rocyAapcTBe co CTopoHbi
Apyron (aiOAH cpeAHero B03pacTa c bmcihhm
oöpa30BaHHeM, öoaee öaarorioayaHbie b
3KOHOMHHCKOM OTHOLUeHHH).

fleKaAaHC

AeicaAeHTCTBO

b

H3o6pa^eHHH ^eHiu;HH

b

h

TBopnecTBe AHTOHa
XaHceHa TaMMcaape
Mnpi»aM XHHpHKyc

OflHo H3 caoB, KOTopoe ncnoab3yioT,
xapaKTepH3ya TBopaecrBO TaMMcaape - sto
«napaftOKcaabHOCTb».
B
ero
nncaHnax
oÖHapyacHBaeTca MHoacecTBeHHOCTb n aBHaa
nporaBopeanBOCTb
ToaeK
3peHna.
npoTHBopeana npncymn aioöoMy ypoBHio
Tebora: h craaio, n TeMe, n tohkc 3peHna
HappaTopa. XapaKTepHbi ohh Taxace n
H3o6paa<eHHio aceHin;HHbi. Ao cnx nop öbiao
HeacHO, ära hmchho cay>KHT ycaoBneM
noaBaeHMio CToab MHoacecTBa napaAOKCOB.
MX

MOXCHO

OÖ^aCHHTb,

noMecraB

coaHHeHHa TaMMcaape b 3anaAHoeBponeHCKHH
KyabTypHbin kohtckct pyöea<a XIX-XX bb.
KyabTypoaoraa Bce Harpe

Ha3bmaeT stot

nepnoA AeKaAaHCOM. Siihtct «AeKaAeHTCKHH»
BnnTbiBaeTca npn nocpeAHnaecTBe nporpecCHBHOH n03MTMBHCTCK0H HAeaOTHH, KOTOpaa
MoaceT

öbiTb

onncana

npn

noMorpH

onno3Hii,HH k perpeccHBHOMy n HeraraBHOMy.
PnTopMKa AeKaAaHca - sto pHTopHKa 6oae3HH
h 3AopoBba, naToaornn n HopMbi.
AeKaAeHTCKon AnaaeKTMKon oTMeaeHo h
H3o6pa>KeHHH aceHniHHbi Ha pyöeace bckob.

B TBopaecTBe TaMMcaape AexaAaHC n ero
npeoAoaerore npoaBaaeTca c ocoõemroH
oaeBHAHOCTbio hmchho b H3o6paaceHHH
OTHomeHHM noaoB. B Ayxe aeKaAanca b
OTHoineHne TaMMcape k acemuHHe npHMeniHBaeTca npoTBonocTaBaeHne MaAOHHa vs
öayAHHpa

KaK

>KeHin,HHe

(KaK

caeACTBne,
BnpoaeM,

oraomeHHe
h

k

k

ApyrHM

npoaBaeHHAM ACKaAaHca) KoaeöaeTca mokav
B03BeananBaHHeM n HncnpoBepaceHneM. 3to
aMÖHBaaeHTHoe OTHoineHne oöycaoBanBaeT,
C OAHOH CTOpOHbl, H30Öpa>KeHHe aceHLU,HHbI
b
ee öoacecTBeHHOH HeAOCTynHocra h

HenopOHHOCTH, HO, C flpyrOH CTOpOHbl,
npeacTaBaaeT
>KeHmHiiy
KaK
HeaTO,
HaiiOMMiiaromee, cKopee, npHpoay, MaTepHio,
KOTopaa HaaeaeHa oahmmh ToabKO hhcthhkTaMH. B TBopaecTBe TaMMcaape bbixoaht Ha
nepBWH naaH npeB03HeceHHe aceHtpHHbi, ee
HHaKOCTM. Ho aeRaaeiiTCKaa aceHiHHHa
TaMMcaape npeBpam,aeaca b KOHije kohd,ob
b cpe^cTBO KpHTHKH MOflepHH3Ma h HaeaaH3au,HH
ripeaMoaepiiHCTCKoro
arpapHoro
o6ui,ecTBa.

)KeHCKoe Tejio Ha cn,eHe
õaiteTHoro TeaTpa
XeüaH SimacTo

B HauiH ahm öaaepHHa aoaacHa 6biib
aerKOH h CTpoHHOH. 3tot Haeaa, oanaKO,
aBaaeTca, CKopee, HacaeaHeM «MH(j)a o KpacoTe»
1960-x, Hea<eaH cneu,H(|)HKOfi npo^eccHH KaK
TaKOBOit. BnaoTb ao yKa3aHHoro aecflTHaeTHH
TaHU,OBHl,HU,bI
ÖbUIH
npOCTO
xoporno
HaTpeHHpOBaHHbIMH >KeHLIJ,MHaMH, KOTOpbie
He npeanpHHHMaaH KaKHX-aHÖo ocoöbix
ycnaHH K COXpaHeHHK) CTpoHHOH (|)HrypbI.
B noab3y xyaoöbi, KaK npaBHao, npHBoaHTca
yTBepacaeHHe, hto H3-3a Heöoabuioro Beca
TaHHOBmHu:
aerae
noaHHMaTb
h
noaaep>KHBaTb, ara ohh THUie npH3eMamoTca,
HTO - HaKOHep - Ha HHX npHflTHeH CMOTpeTb.
H xotb aioöoe H3 sthx yTBepacaeHHH, b
CymHOCTH, He aHUieHO OCHOBaHHH, MX He
caeayeT npHHHMaTb KaK HeaTO caMO coöom
pa3yMeioHj,eeca (to ecTb TaK, KaK hx
npenoaHocaT nyöaHKe h b pa3TOBopax Mea<ay
coöoh). ByayaH cHMBoaoM >KeHCTBeHHocm,
öaaepHHbi
BbinoaHHioT
npeanHcaHHbie
o6m;ecTBOM HopMbi Byiu,ep6 CBoeMy 3aopoBbio
(h - npn 3tom - npeacTaBaaioTca riaapnapxaabHOMy oõmecTBy, He6e3pa3aHaHOMy k
THTOTaM >KeHHJ,HH, HAeaaOM KpaCOTbl).

ENUT,

BKpaxpe 06
3cxohckom n;eHxpe

npeffinecxBOBaao

necKo/ibKO

öecKopbicxHOH paöoxbi, naaHHpoBaHHA
noMcxa 4)HiiaiicoBbix cpeflcxB.
3a

cbok)

KopoxKyio

Hcxopmo

aex
h

ENUT

yKOMroieKxoBa/i oöiiiHpHyio HayaHyio önöaHo-

reHflpeHbix

xexy, naaa/io KoxopoH noaoaaüiH KHiDKHbie

HCOieflOBaHHH

nocxynaeroiH ox npoBHHpiiH OHxapno h
KaHaACKoro Women’s Issue Project. Eaaroflapa
iioAflep>KKe TaaaHHHCKoro rieAaroriBiecKoro
yHHBepcHxexa, mxaö-KBapxHpa h ÖHÖ/moxeKa
ENUT pacno/io>KeHbi b raaBHOM 3AanHH
yHHBepcHxexa. Be3 noAAepacKH yHHB epcHxexckoh aAMHHHcxpapHH, y ENUT He 6biao 6bi
h noAK/iioxeHHB k HHxepHexy. TIoAAep>KKa
cnoHcopoB - AeMOKpaxMxecKOM MaxponporpaMMbi

CoBexa EBponbi PHARE, no-

coabCXB HopBeraM, IHBeijHH, OHHaaHAHH,
ToaaaHAHH, KaHaAbi, BeanKOÖpMTaHHH, TepMahhh h CIIIA, nporpaMMbi peKOHCxpyKijHH
H paSBHXHB OOH, CoBexa MHHHCXpOB
cKaHAHHaBCKHX cxpaH, a xaxace MHHHexepexBa

HHoexpaHHbix

Aea

HopBeniH

(b paMKax

nporpaMMbi coxpyAHHaecxBa c HeHxpaabHon
h Bocxohhoh EBponon)

co3AaHne

- cAeaaaa B03MoacHbiM

BHAeopeHxpa,

aaeKxpoHHoro

öioaaexeHH h aaeKxpoHHon ace 6a3bi AaHHbix,
BbinycK acxoHCKO-aHraHHCKoro MHcfiopMapnoHHoro ancxKa n - HaKOHep - npoBeAeHHe
KOH(J)epeHII,HH h ceMHHapoB.
nocein;aeMocxb

ÖHÖanoxeKH

h

KOH(j3epeHi],Hn ENUT Bceaaex yBepeHHocxb b

3cxohckhh peHTp reHAepHbix HccaeflOBaHHH (ENUT) 6biJi 3aperecxpHpoBaH Kai<
HeKOMMep^iecKoe oöteAHHeHMe b anpe/ie 1997
r. I ],eab ENUT 3ai<aioMaexai b yrayöaeHHH
noHHMaHHB npaB neaoBeKa h b noMomH b
pa3BHTHH fleMOKpaTHBeCKHX npeo6pa30BaHHH
Bepe3 opraHH3au;piio cobmccxhoh paöoxbi
My)KHHH H >KeHIHHH H npOBefleHHH B >KH3Hb
HACH paBeHCXBa rro/IOB BO Bcex >KH3HeHHbIX
ccj)epax.
KoH4>epeHB,HH «)KeHIIl,HHbI B 3CXOHCKOH
noauxHKH», cocxoBBineHCB b 4 c])eBpana 1999
r. h cxaBmen o(J)Hii,HaabHbm oxKpbixneM

xom, axo aceHmHHbi h My>KHHHbi

Scxohhh

HcnbixbiBaiox pacTym,HH HHxepec k xeM
cjiaKXopaM, Koxopbie naripiiMVio CBa3aHbi c
noaoM n OKa3bmaiox BanaHne Ha >KH3Hb.
3xo, b cbok) onepeAb, HaxaaKHBaex Ha Mbicab
O HeoÖXOAHMOCXH H3AaHHH 3CTOHCKOrO
acypHaaa,
nocBameHHoro
reHAepHbiM
MccaeAOBaHMHM. /Kypnaa npeAcxaBaaexca HaM,
iipea<Ae Bcero, Kax (J)opyM Aan KpHXHaecKoro
paccMoxpeHHH noaoBbix poaeft b coBpeMeHHOM
oömecxBe h Aan naoaoxBopHbix ahckvcchh
no noBOAy noaoBbix poaen b HbiHeiimeM
3CXOHCKOM oömecxBe.

Juhised autorile
Toimetus võtab vastu käsikirju, mis mahult ei ületa 25
lehekülge või umbes 56 000 tühikutega tähemärki.
Leheküljel 24 topeltvahega rida.
Soovitatav kirjatüüp: Times New Roman 12p.
Käsikiri esitada toimetusele elektroonilisel kujul
(e-postiga või disketil) koos paberkoopiaga.
Kontaktandmed leiate lk. 2.
Käsikirju ei tagastata.

Soovitusi elektrooniliselt sisestatud käsikirja
vormistamiseks:
1. Failinimi sisaldagu a) autori nime ja b) artikli
pealkirja (Win95 alates õn võimalikud kuni 250
tähemärki sisaldavad failinimed). Vanemate
operatsioonisüsteemide 8 tähemärgi piiranguga
failinimi sisaldagu vihjet autori nimele.
2. Failivorming. Soovitav salvestada universaalses
failivormingus Rich Text Format (MS Word 6.0/95
RTF), et vältida tekstiprogrammide ühildumisprobleeme.
Macintoch arvuti kasutajatel salvestada fail PC >
Rich Text Format või PC > MS Word 6.0/95
vormingus.
3. Käsikirja ülesehitus:
a) artikli pealkiri;
b) autori nimi;
c) põhitekst;
d) viited, lõpumärkused, kasutatud kirjanduse
loetelu jms.
Märkus. Viited (footnotes) ja kirjanduse loetelu
(endnotes) sisestada võimaluse korral automaatset
numeratsiooni võimaldava käsuga Insert> Footnotes/
Endnotes.
Viidetest: kõik tekstis tsiteeritud teosed peavad olema
viidatud ja nimekirjastatud. Viide esitatakse ümarsul
gudes, esiteks autori perekonnanimi ja siis avaldamise
aasta (Moi, 1985). Vajadusel märkida kä lehekülje
number (Moi, 1985,47). Võimaluse korral kasutage
viites initsiaalide asemel autori eesnime. Vältige lühen
dite kasutamist kä ajakirjade pealkirjades.
Viidete näited:
Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Routledge,
London, New York.

Harding, Sandra (1990). Feminism, Science, and
the anti-enlightenment critiques. Iri Nicholson, L. J.
(ed.), Feminism/Postmodernism. Routledge, New York,
London.
Annuk, Eve (1999). Naisest tekstini: feministliku kirjandusanalüüsi lähtekohti. Keel ja Kirjandus 11, (42):
764-770.
Vene-ladina transliteratsiooni kohta vt.: Erelt, Tiiu
(1999). Eesti ortograafia, lk. 19.
4. Tabelid ja diagrammid lisada põhiteksti eraldi
lehekülgedena.
Erand: andmebaaside, tabeltöötluse failid tuleb
küjendamise tarbeks saata eraldi failidena.
Näitlikkuse huvides võiksid nad olla sisestatud kä
põhiteksti viitega eraldi failile.
5. Graafikaprogrammide CorelDraw, Adobe
Illustrator, Macromedia Freehand jt. failid salvestada
EPS vormingus.
6. Graafika: fotod, diapositiivid, joonised õn soovitav
esitada originaalidena. Vajalik teave tagaküljel:
number ja allkiri. Kui artikkel sisaldab illust
ratsioone, peab autor saatma need mustvalgete foto
dena koos artikliga. Värviillustratsioone avaldadakse
ainult juhul, kui värvi olemasolu õn artiklis oluline.
Digitaliseeritud kujutised võib lähetada kä e-posti
lisandiga (attachment).
NB! E-posti suurim maht õn 2,5-3 Mb.
7. E-postiga lähetatavate kujutiste põhilised
skaneerimisparameetrid: halltoonid või RGB;
resolutsioon: 150-200 dpi; vorming JPG; suurimad
mõõdud: kõrgus 190 mm, laius 130 mm.
8. Lisad artikli lõppu:
a) resümee (1500-1700 tühikutega tähemärki);
b) autori eluloo lühikokkuvõte;
c) autori isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi,
aadress, postiindeks, telefon, e-post, faks.
Andmed raamatupidamisele: pank, konto number,
isikukood või passinumber.
9. Toimetus ja autor. Toimetaja kooskõlastab
parandused autoriga.
10. Korrektuur. Autor tagastab korrektuuri toimetusele
kokkulepitud ajaks.
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Naised kreeka
tragöödia
meestemaailmas
Anne Lill
Naise koht antiikmaailmas,
eriti klassikalise aja
Ateenas, õn teema, mida
viimaste aastakümnete
antiigiuurimustes õn sageli
käsitletud. Selle raames õn
püütud lahendada kä
vastuolu, mis tekib
erinevate allikate
andmestiku kõrvutamisel.
Nimelt õn dokumentaalse
(mitteilukirjandusliku)
materjali alusel põhjust
näha Ateena naist kui
poliitilisest elust
kõrvaletõrjutud ja
sotsiaalselt marginaalset
isikut. Sellise pildi annavad
seadusetekstid, kohtukõned,
aga samuti kä
ühiskonnafilosoofilised
käsitlused. Teiselt poolt
näeme klassikalises kreeka
tragöödias jõulisi ja
mõjukaid naistegelasi, kes
määravad sündmuste
arengut ja kä meeste
saatust. Nii tekibki
intrigeeriv küsimus, kumb
pilt ja millises ulatuses
vastab tõele.

Naine rahvusliku
mõtte ja tunde
kujundina 19.
sajandi teise poole
eesti kunstis
Katrin Kivimaa
19. sajandi kunsti
iseloomustab erinevate
naisekujude rohkus, alates
ajaloomaali allegoorilissümboolsetest kujutistest,
biidermeieri ja
viktoriaanliku ajastu
kodustatud keskklassi
naistest ning žanrimaali
talunaistest kuni
sajandilõpu femme
fatale'ide, näitlejate,
tantsijate ja
prostituutideni välja. Kõigi
nende erinevate kujutiste
esilekerkimine annab
märku ühiskondlikest
muutustest, uute
sotsiaalsete gruppide kui
kunsti tellijate ja tarbijate
areeniletulekust ning reast
esteetilistest
revolutsioonidest, mis
koos võistlevate
naiselikkuse
konstruktsioonidega õn
jätnud jälje naiste
kujutamisele kunstis.
Rahvusluse ideed ja
rahvuslik liikumine ei
olnud nende tegurite seas
sugugi vähetähtsal kohal.

Mehed, feminism ja
meeste vasturääkivad
võimukogemused
Michael Kaufman
Maailmas, kus
domineerivad mehed, õn
meeste maailm juba
definitsiooni järgi võimu
maailm. See võim õn
majanduste ning poliitilise
ja sotsiaalse organisatsiooni
süsteemide struktuureeritud
osaks, ta moodustab
religiooni, perekonna,
ajaveetmisviiside ja
intellektuaalse elu tuuma.
Üksikisiku tasandil sõltub
mehelikkusega seostuv
paljuski mehe võimest
teostada võimu ja kontrolli.
Kuid meeste elu räägib
teistsugusest reaalsusest.
Kuigi meie, mehed, hoiame
võimu ja nopime oma
sooga kaasnevate
privileegide vilju, õn see
võim riknenud.
Nii kombineerub meeste
elus kummaliselt võim ja
võimutus, privileegid ja
valu.
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