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Kas naiste võim 
aitab olla laste- ja 
peresõbralikum? 
Naised kohalikes 
volikogudes ja 
lapsesõbralikkus 
Eestis

Mare Ainsaar, Kadri Soo, 
Rein Toomla

Sissejuhatus
Naised õn läbi ajaloo võidelnud õiguse eest 

osaleda ühiskonnas otsuste tegemise protsessis 
(Rosenfeld ja Ward 1991; Noonan 1995; Lewis 
1992). Kuigi tänapäeval osalevad kõigi arenenud 
riikide naised poliitilises elus, õn nende osaluse 
määr ja mõju siiski väga erinev. Naiste roll juh
tidena pole kerge, sest sageli puudub ühiskonna 
toetus nende tegevusele liidritena. Mitmed 
uuringud õn leidnud, et naiste positsiooni para
nemine ühiskonnas ei ole tulnud mitte soo
kaaslaste suurenenud toetuse tõttu, vaid pigem 
aktivistide tegevuse ja soodsate poliitiliste olude 
kokkulangemisest (McCammon ja Campbell 
2001). Viimastel aastakümnetel õn siiski kii
resti kasvanud avaliku arvamuse toetus naiste

osaluse suurenemisele ühiskonnas. Kuigi 20. 
sajandi lõpus oli jälle näha hoiakute muutumist 
naiste ja meeste traditsiooniliste rollide suunas 
(Thornton ja Young-DeMarco 2001), loetakse 
seda pigem ajutiseks suundumuseks. Hoiakud 
omakorda võivad olla mõjutatud paljudest asja
oludest. Näiteks Sanbonmatsu (2003), kes uuris 
hoiakuid naiste poliitilise aktiivsuse suhtes, 
leidis, et hoiakuid mõjutavad teiste tegurite seas 
kä teadmised. Inimesed, kes arvasid, et naisi õn 
poliitikas rohkem, kui tegelikult arvud näitasid, 
toetasid naiste poliitikas osalemist vähem.

Pidades silmas naiste suuremat rolli 
laste ja pere eest hoolitsemisel (Telpt 2008; Stei
ber 2009) ning pere ja kodu suuremat tähtsust 
naiste heaolule (Mills jt. 1992), eeldatakse sageli, 
et naised õn võrreldes meestega otsustajatena 
enam motiveeritud tegelema just kodu ja pere
konnaga seotud teemadega ja suhtuvad seetõttu 
tundlikumalt perepoliitikaga seotud küsimus
tesse. Samas eksisteerib suhteliselt vähe empiiri
lisi andmeid naiste tegeliku mõju kohta avalikus 
halduses. Eestis sellised uuringud praktiliselt 
puuduvad. Antud artikli eesmärk õn analüüsida 
naiste osalust Eestis kohalike omavalitsuste voli
kogudes ja selle mõju kohalike omavalitsuste 
lapsesõbralikkusele. Seega tahame teada, kas 
otsus valida nais- või meeskandidaadi kasuks 
mängib olulist rolli kohaliku omavalitsuse lap- 
sesõbralikumaks muutmisel või domineerivad 
omavalitsuse arengus hoopis makromajandusli
kud ja poliitilised tegurid. Soo mõju lapsesõbra
likkusele analüüsitakse koosmõjus erakondade 
mõjuga kohalikus poliitikas, kohaliku omavalit
suse suuruse, tulubaasi, inimeste sissetulekute, 
vaesuse ja laste osatähtsusega.

Naiste mõju avalikus halduses
Pettai ja Proosi (2003) uuring Eestist näitab 

erinevaid ootusi mees- ja naisjuhtide osas. 
Nimelt nii mehed kui naised ootavad naistelt 
võimu juures enam sallivust ja sõbralikkust.



Kasvav hulk uuringuid tunnistab tõepoolest 
meeste ja naiste erinevusi kä tegelike juhtidena 
(Monroe jt. 1995). Näiteks Fox ja Schuhmann 
(1999), kes uurisid naiste mõju avalikus hal
duses, vaadeldes mees- ja naissoost linnaamet
nike tegevust, leidsid, et naised õn ametnikena 
rohkem orienteeritud linnakodanike arvamuste 
arvestamisele, panustavad rohkem suhtlemisse 
ja seisavad rohkem kodanike kaasamise eest 
otsustamisprotsessis. Naised õn rohkem moti
veeritud “teisi aitama” kui mehed. Samas, kui 
naised arvestavad teistega rohkem, loobuvad 
nad kä kergemini oma seisukohtadest. Seega õn 
nad meestest enam mõjutatavad. Thomas (1994) 
leidis, et samal ajal, kui juhtorganitesse valitud 
naised pidasid tähtsaks poliitikaid, mis puudu
tasid naisi, perekonda ja lapsi, tegelesid mehed 
rohkem äri- ja ettevõtluse seadusandlusega. Kä 
USA esindajatekoja saadikute uuring näitas, et 
sugu oli teatud teemade puhul oluliseks tegu
riks. Näiteks tegelesid naised rohkem abordi- ja 
keskkonnateemadega kui mehed (Clark 1998).

Feministliku lähenemise üks suundi väidab 
koguni, et soo mõju õn olemas igal pool, isegi 
siis, kui seda otseselt ei teadvustata (Thompson 
ja Walker 1995), seega õn vale sellele tähelepanu 
mitte pöörata. Samas õn kä uuringuid, mis näi
tavad, et otsustaja sool ei ole mingit tähtsust. 
Näiteks Monroe ja Garand (1991), kes uurisid 
USA senaatorite käitumist vanemapuhkuse ja 
haiguskindlustuse hääletamise puhul, leidsid, et 
kõige enam mõjutab otsustamist siiski erakond
lik kuuluvus. Sool ei olnud mingit mõju otsus
tamisele.

Naiste puhul väärib kindlasti eraldi tähele
panu kä nende mõjukuse hindamine. Nimelt 
väidavad teooriad, et avaliku arvamuse poolt 
omistatud staatus võib mõjutada oluliselt ini
mese mõjukust (Willer jt. 1997). Näiteks, kui 
ühiskonnas õn mehed kõrgema staatusega, õn 
suurem kä nende mõju. Samuti väidab teooria, 
et kõrgema staatusega persoonid mõjutavad 
kommunikatsiooni käigus rohkem madalama 
staatusega inimesi. Seega õn naistel madala

staatuse puhul oht olla küll esindajatena kohal, 
kuid otsustamisprotsessis nad mõju ei avalda, 
vaid õn ise pigem mõjutatavad. Moore (1988), 
kes uuris poliitilise eliidi hulka kuuluvate naiste 
ja meeste võrgustikke, leidis, et naisi oli kõrgetel 
poliitilistel positsioonidel väga vähe ning nad 
olid kä vähem integreeritud mitteformaalse
tesse võrgustikesse. Seega olid nad sageli sisemi
ses isolatsioonis ning nende mõju kä selle tõttu 
väiksem, kui oleks olnud samal positsioonil 
oleval mehel.

Väidetavalt õn naiste osalus poliitikas olnud 
suurem nõrgema keskvõimuga riikides (Suur
britannias ja Ameerika Ühendriikides) kui 
tugeva riigikorraldusega maades, nagu Saksa
maa ja Prantsusmaa (OrlofF 1996). Nõrkades 
riikides oli naistel rohkem võimalusi poliitili
seks aktiivsuseks, kuna seal oli poliitikas osale
miseks vaja vähem poliitilist ja majanduslikku 
kapitali. Seejuures huvitav paradoks naiste mõju 
kohta õn tähelepanek, et poliitikad naiste ja laste 
kaitseks arenesid jõudsamalt just tugeva riigi 
tingimustes, kus naisi oli juhtide hulgas vähem, 
mitte nõrkades riikides.

Järelikult võib oletada, et naiste mõju poliiti
kas ei sõltu ainult naiste arvust otsustajate seas, 
vaid kä staatusest ja võrgustike tugevusest. Sar
nasele järeldusele tulid Eesti olukorda analüüsi
des kä Taru ja Vetik (2006). Nad leidsid Eesti soo
lise võrdõiguslikkuse uuringu tulemuste põhjal, 
et naised olid meestega võrreldes erinevatest 
sotsiaalpoliitilistest aktsioonidest osavõtmisel 
isegi veidi aktiivsemad, kuid see ei tähenda, et 
naised avaldaksid suuremat mõju otsuste tege
misel. Uuring tõi välja, et inimeste suhtumine 
naiste osalusse poliitikas oli oluliselt seotud 
traditsiooniliste soostereotüüpidega. Arvati, et 
naised omavad meestest vähem materiaalseid 
ressursse ja sotsiaalseid sidemeid, et lüüa tipp- 
poliitikas läbi. Eriti mehed kaldusid arvama, et 
naised ei ole poliitikutena nii asjatundlikud kui 
mehed ning poliitika ei ole naiste ala. Olgugi, et 
poliitiliselt aktiivsed mehed pooldasid selliseid 
stereotüüpe vähem kui mitteaktiivsed mehed,



viitab tulemus siiski naiste madalamale staa
tusele Eesti poliitilisel maastikul. Naiste mõju 
peaks suurendama siiski naistevaheline koos
töö, nagu seda õn esinenud Eesti parlamendis 
(Võim .... 2004), ning tugevad isiksused, kuid 
vähendama madalam staatus poliitikuna.

Metoodika
Artiklis kasutatakse kohalike omavalitsuste 

lapsesõbralikkuse näitajaid, mis õn saadud rah
vastikuministri büroo kohaliku omavalitsuse 
lapsesõbralikkuse uuringust (Ainsaar ja Soo 
2009). Lapsesõbralikkust mõõdeti kui kohaliku 
omavalitsuse poolt tehtud kõiki rahalisi kulu
tusi lapse kohta 2008. aastal. Lisaks õn kasuta
tud andmeid 2005. aasta kohalike omavalitsuste 
valimistel kolme mõjukama erakonna ja naiste 
osatähtsuse kohta volikogudes nii 2005. kui kä 
2009. aastal. Kuna pärast 2005. aasta valimistu
lemuste selgumist toimus palju asendusi voliko
gudes ja naiste osatähtsus 2005. ja 2009. aastal 
andis kohati oluliselt erinevaid tulemusi, kasu
tame analüüsis ainult 2009. aasta naiste osatäht
suse andmeid, sest need väljendavad täpsemalt 
tegelikku olukorda.

Kohalike omavalitsuste lapsesõbralikkuse 
uuringu eesmärk oli anda ülevaade omavalit
suste tegevusest lastepäevahoiu, koolide, huvi
hariduse ja lastega perede valdkonnas 2008. 
aastal. Selleks koguti andmeid kohaliku oma
valitsuse poolt 2008. aastal lastele ja lastega 
peredele määratud rahaliste vahendite kohta. 
Fikseeriti ainult kulutused kohaliku omavalit
suse eelarvest ning vaatluse alt jäeti teadlikult 
välja kõik toetused ja muud meetmed, mis olid 
finantseeritud sihtotstarbeliselt keskvalitsuse või 
teiste rahastajate poolt.

Uurimuse teostamiseks kasutati ankeetkü
sitlust. Ankeet saadeti kõigisse omavalitsustesse 
posti teel 2009. aasta veebruaris. 2009. aasta 
aprilliks olid ankeedile vastuse saatnud kõik 
Eesti omavalitsused (227).

Küsimustik sisaldas 180 küsimust ning oli 
jaotatud kuueks osaks: lastepäevahoid, laste 
huviharidus, vaba aeg, koolid, teenused ja 
täiendavad toetused kohalikust eelarvest las
tega peredele. Selles artiklis käsitleme kohaliku 
omavalitsuse poolt tehtud kõiki investeeringuid 
erinevatesse lastega seotud valdkondadesse ühe 
omavalitsuse 0-19-aastase lapse kohta (edaspidi 
nimetame seda lapsesõbralikkuseks).

Artiklis analüüsitakse naiste osatähtsuse 
mõju volikogu lapsesõbralikkusele. Eraldi õn 
vaadeldud seoseid järgmiste lapsesõbralikkuse 
komponentide vahel: kulutused haridusele, 
lastepäevahoiule, teenustele ja peretoetustele. 
Kuna varasemad analüüsid õn näidanud, et lap- 
sesõbralikkus ise õn seotud mitmete taustatun- 
nustega, õn analüüsidesse lisatud kä erinevaid 
omavalitsuse makrotasandi näitajaid:
1. Rahvaarv 2005. ja 2008. aastal (2008 õn 

kasutatud statistikaameti rändearvestusega 
andmeid);

2. Omavalitsuse eelarvetulu elaniku kohta 
2005. ja 2008. aastal;

3. Määratud toimetulekutoetuse arv inimese 
kohta 2005. ja 2008. aastal (siin nimetatud 
lühidalt kä vaesuse näitajaks);

4. Omavalitsusse laekunud füüsilise isiku tulu
maks 2005. aastal;

5. Elanike keskmine sissetulek 2008. aastal;
6. 2005. aastal kohaliku omavalitsuse voliko

gusse valitud naiste osatähtsus;
7. Naiste osatähtsus kohalike omavalitsuse 

volikogudes 2009. aastal. Eeldame, et sama 
naiste osatähtsus oli volikogudes kä 2007- 
2008. aastal;

8. 2005. aasta valimistulemuste põhjal võimul 
olevad erakonnad/valimisliidud.

Lapsesõbralikkus Eestis 2008
Suurima osa lastele ja lastega peredele 

mõeldud kohaliku omavalitsuse poolt tehtud



kulutustest hõlmasid 2008. aastal hariduse ja 
huviharidusega seotud rahad (67%). Päevahoid 
moodustas umbes 31 % ja kohalikud teenused ja 
peretoetused 2% kõigist lastele mõeldud vahen
ditest. Linnades ja valdades oli lastele mõeldud 
kohalike kulutuste struktuur mõnevõrra erinev. 
Maavaldades moodustas kogu lastele minevast 
rahast mõnevõrra suurema osa üldharidusku- 
lutustega seonduv. Kä rahaliselt olid valdades 
investeeringud haridusse lapse kohta umbes 
1800 krooni võrra suuremad kui linnades. Päe- 
vahoiukulude osatähtsus oli linnades jälle 6% 
suurem kui maal.

Eestis oli üks omavalitsus - Piirissaare 
kes ei teinud 2008. aastal üldse mingeid lastega 
seotud kulutusi. Teistes omavalitsustes varieeru
sid kulud lapse kohta aastas 11513 kroonist kuni 
54932 kroonini. Seega ilmnes ligi viiekordne 
erinevus kõige suurema ja kõige tagasihoidli
kuma omavalitsuse vahel. Maal olid investee
ringud ühe lapse kohta mõnevõrra suuremad 
kui linnas, kuid erinevus ei olnud statistiliselt 
oluline. Lastesse investeerimise koondnäitaja 
(lapsesõbralikkus) oli seotud positiivselt omava
litsuse eelarvetuluga inimese kohta ja inimeste 
keskmise sissetuleku suurusega ning pöörd
võrdeliselt kohaliku omavalitsuse rahvaarvu 
suurusega ja vaesusega (Tabel 2). Laste osatäht
sus rahvastikust ei mõjutanud investeeringute 
koondväärtust 2008. aastal.

Seega olid Eestis 2008. aastal lapsesõbrali- 
kumad rahvaarvult väiksemad, jõukamate ini
mestega ning suurema tulubaasiga omavalitsu
sed. Senised uuringud Eesti omavalitsustes õn 
näidanud, et kogu lapsesõbralikkus õn sõltunud 
alates 2002. aastast omavalitsuse tulubaasist 
inimese kohta ehk kui omavalitsustel õn olnud 
materiaalseid võimalusi, õn nad üldjuhul inves
teerinud rohkem kä lastesse.

Naised Eesti kohalikus 
poliitikas
Eesti naised õn kohalikus poliitikas olnud 

aktiivsemad kui parlamenti kandideerimisel, 
kuigi naiste osatähtsus valitute seas õn jätkuvalt 
madalam kui meestel. Naiste aktiivsus kohali
kesse volikogudesse kandideerimisel õn vali
mistest valimistesse pidevalt kasvanud - 1993. 
aastal oli see alla 30% ja 2005. aastal oli voliko
gudesse pürgijate seas naisi pisut alla 40%. 2005. 
aasta kohalike omavalitsuste valimistulemuste 
põhjal moodustasid naised valitutest umbes 
30%.

Nais- ja meespoliitika toimimist Eestis ana
lüüsiva kogumiku (Võim ... 2004, 19) autorid 
leiavad, et naiste suurem edu kohalikul tasan
dil võib olla seletatav väiksema konkurentsiga: 
“kohalike omavalitsuste volikogudesse pääsevad

Joonis 1. Naiste osatähtsus Eesti kohalike omavalituse volikogudes valimistulemuste järgi, %.



naised kergemini, sest sinna pole konkurents nii 
suur kui parlamenti”.

Peamisteks põhjusteks, miks naisi õn poliiti
kas vähe, õn peetud riski pereelule, soovimatust 
riske võtta ning meestega konkureerida, eesku
jude vähesust ja enesekindluse puudust (Pettai 
ja Proos 2003).

Naiste edukus valituks osutumisel õn jäänud 
pidevalt alla meeste edule. Koos naiskandidaa- 
tide arvu suurenemisega kohaliku omavalitsuse 
valimistel õn kasvanud kä konkurents (sh. naiste 
vahel). Siiski õn naiste osatähtsuse tõus kandi
deerimisel olnud enam-vähem sama, mis vali
tuks osutumisel. Kui 1989. aastal moodustasid 
volikogudesse valitute seast vaid 9% naised, siis 
2005. aasta valimistel oli naiste osa juba peaaegu 
30% (Joonis 1). 2009. aastaks oli volikoguliikme 
kohast loobunud meeste naistega asendamise 
tõttu naiste osatähtsus mõnevõrra suurenenud 
ja volikogude liikmetest moodustasid naised 
33%.

Suurenes kä volikogude arv, kus naised olid 
arvulises ülekaalus. Kui 2005. aasta valimistu
lemuste järgi oli naiste ülekaaluga volikogusid

ainult 10%, siis 2009. aastaks oli selliste voliko
gude protsent kasvanud seitsmeteistkümneni. 
2009. aastal ei olnud kahes volikogus ühtegi naist 
ja ühe valla volikogu koosnes ainult naistest.

Naised osutusid rohkem volikogusse vali
tuks vaesema elanikkonnaga omavalitsustes - 
nendes, kus üksikisiku tulumaksu laekus elaniku 
kohta vähem ning toimetulekutoetusi määrati 
rohkem (Tabel 1). Seos inimeste tulumaksu suu
rusega säilis kä pärast muudatusi volikogudes. 
Seega õn naistel suurem võimalus volikogusse 
saada ja võimul olla madalama sissetuleku
tega ja vaesema elanikkonnaga omavalitsustes. 
Kohaliku omavalitsuse suurus, tulubaas ühe ini
mese kohta ja laste osakaal rahvastikust ei olnud 
seotud naiste osatähtsusega volikogus.

Naiste osatähtsuse analüüs omavalitsuste 
tüübiti näitas statistiliselt olulisi erinevusi kä 
kohaliku omavalitsuse tüüpide lõikes. 2009. 
aastal oli kõige rohkem naisi väikelinnade voli
kogudes (44%). Linnadest kaugemal või peri
feersetes piirkondades asetsevates valdades oli 
naiste osatähtsus 36%. Keskmiselt kõige taga
sihoidlikuma naiste suhtarvuga olid suurte lin-

Naiste % 2005 Naiste % 2009

Korrelatsioonikordajad

Rahvaarv 2005 -0,044 -0,037

Üksikisiku tulumaks elaniku kohta 2005 -0,196** -0,187**

KOV eelarve inimese kohta 2005 -0,068 -0,087

Toimetulekutoetuste arv inimese kohta 2005 0,155* 0,088

0-19a. laste osakaal rahvastikust 2005 -0,027 -0,074

T-testi väärtused, õn kolme võimuerakonna hulgas =1, ei ole -0

Keskerakond -0,066 0,887

Sotsiaaldemokraadid 0,373 1,030

Rahvaliit 2,917** 1,006

Res Publica 1,623 1,590

Reformierakond -2,026* -1,316

Isamaaliit -1,184 -0,354

Valimisliit -2,039* -1,864

** p < 0,001, * p < 0,05

Tabel 1. Volikogudesse valitud (2005) ja seal olevate (2009) naiste osatähtsuse seosed taustatunnustega.



nade lähiümbruse vallad (keskmiselt 31% naisi), NcüSte 0S3. Volikogudes jcl 
neile järgnesid üheprotsendilise vahega suured kohalike Omavalitsuste
linnad ja maakonnakeskused. lapSeSÕbralikkllS

2005. aasta valimistulemused näitavad, et 
naisi valiti statistiliselt oluliselt rohkem voli
kogudesse Rahvaliidu võimualas, vähem aga 
Reformierakonna ja valimisliitudega piirkon
dades. Kuid 2009. aasta andmed, mis väljenda
vad naiste tegelikku osalust volikogude töös, ei 
näidanud enam, et naiste osatähtsus oleks olnud 
suurem mõne valmisliidu või erakonna mõju
alas.

Tunnuste tugeva omavahelise seose tõttu 
analüüsime järgmisena tunnuste ühismõju reg
ressioonimudelis. Lineaarne regressioonana- 
lüüs teostati nii kogu lapsesõbralikkuse kui selle 
üksikute komponentide kohta eraldi. Mudelisse 
kaasati naiste osatähtsus, kohaliku omavalitsuse 
suurus, omavalitsuse eelarvetulu, inimeste sis
setulekute tase, kõigi tähtsamate erakondade/ 
valimisliidu mõju ja 0-19-aastaste osatähtsuse 
näitajad. Multikollineaarsuse vähendamiseks 
jäeti regressioonmudelist välja toimetulekutoe
tuste arv inimese kohta. Kuna erakondade/vali
misliidu komponent ei osutunud oluliseks, jäeti 
kä see lõplikust mudelist välja (Tabel 3).

Järgnevalt vaatleme naiste võimalikku mõju 
kohalike omavalitsuste lapsesõbralikkusele. Kor- 
relatsioonanalüüs naiste osatähtsuse ja 2008. 
aasta tulemuste vahel näitas, et naisi oli rohkem 
madalama sissetulekuga elanikkonna ja väik
sema laste arvuga volikogudes (Tabel 2). Seost 
naiste osatähtsuse ja omavalitsuse lapsesõbralik
kuse vahel ei olnud.

Tabelist 3 õn näha, et kä tunnuste ühismõju 
arvesse võttes ei saa väita, et naiste osatähtsusel 
volikogus oleks mõju kohaliku omavalitsuse 
lapsesõbralikkusele või selle alamkomponenti- 
dele. See näitab, et erineva naiste osatähtsusega 
kohalikud omavalitsused võivad olla võrdväär
selt lapsesõbralikud või mitte lapsesõbralikud. 
Seega mõjutavad teised tegurid lapsesõbralik- 
kust ja naiste osatähtsus volikogus ei oma ühe
legi lapsesõbralikkuse osale mõju. Regressioon- 
analüüsi järgi õn lapsesõbralikumad omavalit
sused enamasti need, kus elanike sissetulekute 
tase ja omavalitsuse eelarvetulu inimese kohta 
õn suurem ning rahvaarv väiksem.

Naiste %
2009 Rahvaarv

Elanike
keskmine
sissetulek

Eelarvetulu
inimese
kohta

Toimetule
kutoetuste
arv inimese
kohta

0-19-aas
taste laste 
osakaal

Rahvaarv 2008 -0,041 1

Elanike keskmine sissetulek 
2008 -0,200** 0,158* 1

KOV eelarve inimese kohta 2008 0,060 -0,051 0,041 1

Toimetulekutoetuste arv inimese 
kohta 2008 0,064 -0,085 -0,389** 0,037 1

0-19-aastaste laste osakaal rah
vastikust 2008 -0,148* -0,059 0,291* -0,020 -0,412** 1

Lapsesõbralikkus 2008 -0,010 -0,146* 0,302* 0,341** -0,157* 0,011

**p< 0,001, * p < 0,05

Tabel 2. Seosed naiste osatähtsuse ja teiste tunnuste vahel (lineaarsed korrelatsioonseosed).



Lapsesõbralikkus
kokku Lastepäevahoid Üldharidus Toetused Teenused

Naiste % 2009 0,019 0,021 0,006 0,004 -0,018
Rahvaarv 2008 lõpp -0,190** -0,012 -0,242** -0,032 0,490**

Elanike keskmine sissetulek 2008 0,350** 0,450** 0,004 0,242 0,028

KOV eelarve inimese kohta 2008 0,314** 0,017 0,373** 0,298** 0,130**

0-19a. laste osakaal rahvastikust 2008 -0,094 0,006 -0,117 -0,119 0,102

** p < 0,001

Tabel 3. Lapsesõbralikkuse ja selle komponentide seos naiste osatähtsusega volikogudes ühismõjus 
kohaliku omavalitsuse suuruse, sissetulekute taseme, tulubaasi ja 0-19-aastaste osatähtsusega 
(lineaarse regressiooni kordaja [K.S.2], kõik mudelid õn statistiliselt olulised).

Erinevaid lapsesõbralikkuse komponente 
mõjutavad taustatunnused siiski erinevalt. Näi
teks kohalike inimeste jõukus õn seotud suure
mate kulutustega lasteaedadele. Suurema tulu
baasiga omavalitsused teevad rohkem kulutusi 
koolidele, toetustele ja teenustele. Väiksema 
rahva- ja laste arvuga, kuid samas jõukamad 
omavalitsused panustavad rohkem koolihari- 
dusse. Suurtes omavalitsustes pööratakse see
vastu suuremat tähelepanu lastega peredele 
pakutavatele teenustele ja vähem koolidele.

Kokkuvõte ja arutelu
Käesolev uuring näitas, et naistel õn suurem 

võimalus olla võimul vaesemates ja perifeerse- 
mates kohalikes omavalitsustes.

Väga erineva naiste osatähtsusega omava
litsused võivad jõuda suhteliselt samadele tule
mustele lapsesõbralikkuse osas ning kohaliku 
omavalitsuse demograafilised ja majanduslikud 
tegurid õn olulisemad lapsesõbralikkuse mõju
tajad kui naiste osatähtsus volikogus. Seega 
naiste osakaal volikogudes ei olnud statistiliselt 
seotud kogu lapsesõbralikkusega ega kä ühegi 
selle alakomponendiga.

Saadud tulemus võib viidata asjaolule, et 
Eesti naised ja mehed ei ole erinevate poliiti
liste huvide ja eesmärkidega ning laste ja lastega 
perede seisukohast ei ole vahet, kas volikogusse 
valitakse mees või naine. Igal juhul ei ole voli
kogu liikme sugu piisav tegur ennustamaks 
mõju lastega seotud valdkondadele tehtud kulu
tuste kohta. Mees- ja naisjuhtide hoiakud vää
riksid siiski Eestis individuaalset uurimist.

Võimalik, et üheks soolise erinevuse puu
dumise põhjuseks õn laste- ja perepoliitiliste 
küsimuste aktuaalsus nii riigi kui kä kohalike 
omavalitsuste jätkusuutlikkuse seisukohast. 
Paljud omavalitsused pingutavad selle nimel, et 
suurendada või vähemalt säilitada olemasolevat 
inimkapitali. Sellele võib viidata kä peretoetuste, 
eelkõige sünnitoetuse märgatav kasv ning laste- 
päevahoiu kättesaadavuse paranemine viimaste 
aastate jooksul (Ainsaar ja Soo 2009). Seega võib 
eeldada, et lastega perede heaolu parandamine 
omavalitsuse perspektiivikuse seisukohast võib 
olla oluline nii naistele kui kä meestele.

Soo aspekti ebaolulisust omavalitsuse lap
sesõbralikkuse kujundamisel võib seletada kä 
naiste üldiselt madala mõjukusega otsustamis
protsessis. Nimelt väidavad Taru ja Vetik (2006), 
et sooline ebavõrdsus poliitikas õn nii naiste



kui meeste poolt normaliseeritud ning valitud 
naised ei pruugi omada otsustajatena mees
tega samaväärset positsiooni. Seega ei ole naiste 
arvul volikogus tähtsust, kuna nende mõju võib 
hajuda meeste mõjusse. Selle hüpoteesi kontrol
limiseks võib mõõta järgmistes uuringutes kä 
poliitikas osalevate naiste mõjukuse ulatust.

Ei saa kä välistada, et see, milliseid polii
tilisi otsuseid tehakse, sõltub pigem volikogu 
liikme isiksuseomadustest kui mees- või nais
soost liikmete suhtest. Näiteks võib ühe jõulise 
naise mõju olla tugevam kui neljal nõrga mõju
võimuga naisel kokku ja sellisel juhul võidakse 
naiste ettepanekuid arvesse võtta kä siis, kui naisi 
õn volikogus selgelt vähemuses. Või vastupidi - 
naiste vähese autoriteedi korral võib naiste mõju 
puududa kä naiste arvuka esindatuse korral.

Antud uuringu tulemused lubavad oletada, 
et Eesti kohalikus poliitikas osalevad mehed 
ja naised väärtustavad võrdselt lastega perede 
heaolu. Põhjused selliseks hoiakuks võivad olla 
erinevad, alates populistlikest ja lõpetades maa- 
ilmavaatelistega, kuid lapsesõbralikkuse tule
mustes ei erineta.

Uurimisrühm tänab Rahvastikuministri 
bürood ja statistikaameti töötajaid abi eest uuri
muse läbiviimisel ning kõiki kohaliku omavalit
suse töötajaid, kes aitasid kaasa usaldusväärsete 
andmete kogumisele.
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Soo sotsiaalne 
konstrueerimine 
seitsmes Tallinna 
lasteaias

Kadri Aavik

Sissejuhatus
Alates sünnihetkest algab laste sotsialisee- 

rimisprotsess, mille käigus kujunevad nende 
hilisemad väärtushinnangud, suhtumised, käi
tumisnormid ja -mudelid lähtuvalt nende soo- 
kuuluvusest. Sotsialiseerimisprotsessi käigus 
taastoodetakse mitmesuguseid soostereotüüpe, 
mille eesmärk õn kujundada lastest ühiskonna 
ootustele vastavad naised ja mehed. Selline bio
loogilisest soost lähtuv suunamine aga piirab

märkimisväärselt inimeste edaspidist posit
siooni ning valikuid ühiskonnas ja lõppkokku
võttes mõjub ebasoodsalt mõlemale soole ning 
ühiskonnale tervikuna.

Lapsed “õpivad” sugudele ühiskonnas omis
tatud käitumismudeleid mitmesuguseid teid 
pidi ja erinevates keskkondades, nii otsesel kui 
kä varjatud või vaevu hoomataval kujul. Üheks 
esimeseks ning olulisemaks kujunemiskeskkon- 
naks õn kahtlemata perekond, samuti meedia 
ning omavanused sõbrad. Sama oluline sotsiaal
sete sooliste erinevuste ja ebavõrdsuste taastoot
mise ja omandamise institutsionaalne keskkond 
õn haridussüsteem, kus lapsi mõjutavad õpeta
jate otsesed ning varjatud suhtumised ja hoia
kud, aga kä haridusasutuste struktuuridesse 
(näiteks õppekavad ja -materjalid) integreeritud 
soolistatud tegurid, vaatamata seadustes sätes
tatud võrdsetele võimalustele. Sooaspektid hari
dussüsteemis aga avaldavad mõju õpilaste vahe
tutele hariduslikele ja sotsiaalsetele kogemustele 
ning seeläbi nende tulevasele käitumisele ja elu
teele (Francis 2004,42).

Soolist võrdsust ja ebavõrdsust haridussüs
teemis ei saa sageli mõõta vaid kvantitatiivselt, 
näiteks võrreldes tüdrukute ja poiste osalusprot- 
sente ning edukust õppeprotsessides j a erinevatel 
kooliastmetel, sest sooline ebavõrdsus õn pigem 
kvalitatiivset laadi. Seega tuleks sooküsimusi 
haridussüsteemi kontekstis analüüsida laiemalt, 
vaadeldes omavahel läbipõimunud protsesse ja 
struktuure (sealhulgas institutsioonide ja iga
päevaste interaktsioonide soolistatust) (Messner 
2000, 780) eesmärgiga tuua esile kä esmapilgul 
varjatud aspekte, mis aitavad kaasa soolise eba
võrdsuse taastootmisele ja alalhoidmisele.

Käesolev artikkel tutvustab soo sotsiaalse 
konstrueerimise viise Tallinna lasteaedades, 
põhinedes 2008. aastal 7 Tallinna lasteaias läbi 
viidud uurimuse1 tulemustel. Uurimuse ees
märgiks oli analüüsida viise, kuidas nii õpeta
jad2 kui 5-6-aastased lasteaialapsed sugu konst
rueerivad, ning teha kindlaks, kas lasteaedades 
pigem kinnistatakse või lõhutakse soopõhiseid



erinevusi ja võimuhierarhiaid. Uurimuses käsit
leti kä lasteaia kui soolistatud sotsiaalse struk
tuuriga seonduvaid aspekte, kuna õpetajaid 
ja lapsi ümbritsev institutsionaalne keskkond 
aitab kaasa sooliste erinevuste ja ebavõrdsuse 
taastootmisele. Seega analüüsis uurimus, kuidas 
toimub soolistatud indiviidide interaktsioon 
teiste soolistatud indiviididega soolistatud insti
tutsioonis (Kimmel 2008, 112).

Uurimisandmete kogumine ning analüüs 
lähtus kolme eri tasandit - õpetajad, lapsed ja 
lasteaed - käsitlevast uurimisküsimusest. Uuri
muse läbiviimisel pöörati tähelepanu seostele 
nende kolme tasandi vahel, mis kõik üksteist 
kinnistavad ja taastoodavad ning mis õn tihti 
raskesti eristatavad:

1) LASTEAED: Kuidas aitab lasteaia kui 
institutsiooni soolistatud struktuur kaasa 
soopõhiste erinevuste ja ebavõrdsuste taas
tootmisele? Uurijad pöörasid tähelepanu 
lasteaiaruumi füüsilisele keskkonnale, laste- 
aiaõpetajate elukutse soolistatusele ning las
teaias antava kasvatuse ja õpetuse taga peitu
vatele eesmärkidele, väärtustele ja ootustele.
2) ÕPETAJAD: Kuidas toimub lasteaedades 
õpetajatepoolne soo konstrueerimine? Ees
märgiks oli tuvastada, kas ja kuidas konst
rueerivad õpetajad suhtluses tüdrukute ja 
poistega soopõhiseid erinevusi, ebavõrdsust 
ja võimuhierarhaid.
3) LAPSED: Kuidas konstrueerivad 5-6-aas- 
tased lapsed igapäevaste interaktsioonide 
käigus lasteaiarühmas sugu? Pöörati tähe
lepanu tüdrukute ja poiste soostereotüüpse- 
tele hoiakutele, feminiinsuse-maskuliinsuse 
konstrueerimisele (sh. hegemooniline mas
kuliinsus ja rõhutatud feminiinsus) ning 
analüüsiti soo ja võimu/domineerimise 
suhet ning selle avaldumist.

Artiklis keskendutakse uurimistulemuste 
kahele aspektile: õpetajate ja lastepoolsele soo 
konstrueerimisele lasteaedades, tuues välja viise,

kuidas need toimijad taastoodavad ja hoiavad 
alal traditsioonilisi soostereotüüpe ning soopõ
hiseid võimuhierarhiaid.

Teoreetilised lähtekohad
Analüüs lähtub sotsiaalkonstruktivistlikust 

perspektiivist, mille kohaselt õn lasteaia konteks
tis ilmnevad soolised erinevused ja ebavõrdsus 
sotsiaalsete praktikate ning igapäevase kasvata
jate- ja lastepoolse interaktiivse soo konstrueeri
mise (doing gender, West & Zimmerman 1987) 
tagajärg. Sotsiaalkonstruktivistlik lähenemine 
erineb soorolliteooriast, mis viitab peamiselt 
teatud käitumuslikele ettekirjutustele või normi
dele, mida seostatakse kas mees- või naissooga 
teatud sotsiaalses grupis või kultuuris. Soorolli- 
teooria järgi õn sugu pigem indiviidide omadus, 
mitte sotsiaalse struktuuri aspekt - soolistatud 
inimesed omandavad sooidentiteedi ning liigu
vad ühiskonna sooliselt neutraalsetesse institut
sioonidesse (Kimmel 2008, 103, 111). Mitmed 
tänapäeva juhtivad soouurijad õn aga leidnud, 
et selline käsitlus ei seleta piisavalt erinevuste ja 
võimuga seotud küsimusi ega maskuliinsuse ja 
feminiinsuse mitmekesisust ning jätab tähele
panuta soolistatud institutsionaalse raamistiku. 
Samuti ei suuda soorolliteooria adekvaatselt 
arvestada sotsiaalseid muutusi ning vaatleb 
indiviide kui sotsialisatsiooniprotsessi passiiv
seid vastuvõtjaid (West & Zimmerman 1987; 
Kimmel 2008, 101-104; Lorber 1994; Francis 
2006). Sellest lähtuvalt õn mitmed tänapäeva 
soouurijad seisukohal, et soo konstrueerimist 
indiviidi tasandil igapäevases kontekstis tuleks 
vaadelda pigem lähtuvalt interaktsioonilisest 
perspektiivist. Kõige mõjukamaks käsitluseks 
võib siinkohal pidada Westi ja Zimmermanni 
(1987) poolt kasutusele võetud arusaama, mille 
kohaselt sugu konstrueeritakse või luuakse 
pidevalt inimestevahelise igapäevase interakt
siooni käigus (doing gender). Sugu ei ole mitte 
fikseeritud tunnuste kogum, vaid mingisuguste



sotsiaalsete toimingute tulem, mida me kordu
valt teeme (West & Zimmerman 1987; Kimmel 
2008). Sugu õn seega paindlik ja muutuv kate
gooria, mille tähendus avaldub spetsiifilistes 
sotsiaalsetes kontekstides, kus seda inimtege
vuste kaudu luuakse ja taasluuakse.

Soo sotsiaalse konstrueerimise kontekstis 
juhindutakse artiklis kä järgmistest laste soolist 
sotsialisatsiooni käsitlevatest teooriatest.

Binaarsest
soosüsteemist lähtuv 
sotsialisatsiooniprotsess
Soolise sotsialisatsiooniprotsessi käigus 

kujunevad poisid ja tüdrukud vastavalt mees
teks ja naisteks. Sotsialiseerumisprotsess toimub 
institutsioonides (perekond, kool jne.), kus taas- 
toodetakse soolist ebavõrdsust ning soopõhi- 
seid võimuhierarhiaid. Kuid tüdrukud ja poisid 
ei ole mitte ainult passiivsed-leplikud sotsiali
satsiooniprotsessi objektid, vaid oma ümbrit
seva keskkonnaga pidevas aktiivses koosmõjus 
(Hurrelmann 1995, 63) ning õppimine toimub 
pideva interaktsiooni käigus teiste indiviidi
dega. Lapsed, kes heteronormatiivsesse binaar
sesse soosüsteemi sünnivad, peavad iseennast ja 
kõiki end ümbritsevaid inimesi ühe kindla soo 
alusel liigitama (Metz-Göckel 1988, 92). Nad 
hakkavad juba varases eas mõistma, et sugu õn 
sotsiaalse identiteedi alustala ning õpivad, mida 
tähendab olla sotsiaalselt aktsepteeritav ja kaas
laste jaoks atraktiivne. Selles protsessis õn soo 
edukas konstrueerimine igapäevaste interakt
sioonide käigus otsustava tähtsusega (Francis 
2004, 42).

Vastandlikud feminiinsuse 
ja maskuliinsuse 
konstruktsioonid
Poisid ja tüdrukud õpivad vastavalt poisiks 

ja tüdrukuks olemist kontekstis, kus täiskasva
nud ning eakaaslased neid kiidavad ja korrale

kutsuvad, kindlustades, et laste käitumine ja 
identiteedi loomine ei kalduks kõrvale valda
vatest sookonstruktsioonidest. Feminiinsust ja 
maskuliinsust konstrueeritakse kui teineteist 
välistavaid, eristavaid ja dihhotoomseid kate
gooriaid (Paechter 2006, 368). Lapsed püüavad 
oma sookategooriale sobilikuks peetult käituda, 
samas teisi lapsi kontrollides. Tulemuseks õn 
soolistatud suundumused laste käitumises ja 
omavahelistes interaktsioonides, mille piirides 
püsimist kontrollivad lapsed läbi erinevate prak
tikate, näiteks läbi kõrvalejätmise, narrimise või 
kiusamise (Francis 2004,45; Claire 2004).

Samas, kuigi soolisuse omandamine toimub 
binaarsest soosüsteemist lähtuvalt, leidub ome
tigi maskuliinsuse ja feminiinsuse erinevaid 
vorme ja väljendusi, mistõttu oleks korrektsem 
rääkida maskuliinsustest ja feminiinsustest mit
muses, kuigi nad ei ole kõik võrdsed.

Hegemooniline maskuliinsus 
ja rõhutatud feminiinsus
R. W Connelli kohaselt tähistab hegemoo

niline maskuliinsus kultuuriliselt domineerivat 
mehelikkusse vormi - mitte kõige levinumat 
maskuliinsuse vormi, vaid ideaali, mille poole 
paljud mehed püüdlevad (Connell 2006). Hege- 
moonilisele maskuliinsusele vastandub rõhu
tatud feminiinsus, mida iseloomustab nõustu
mine, allumine ja vastutulek meeste huvidele 
ja soovidele. Hegemooniline maskuliinsus ja 
rõhutatud feminiinsus õn hierarhilises võimu- 
suhtes, kus domineerib esimene (Connell 2006). 
Kä Paechter (2006, 368) leiab, et feminiinsust 
konstrueeritakse peamiselt läbi “kenaduse” 
või “headuse” (niceness), füüsilise passiivsuse 
ja kohustusliku heteroseksuaalsuse, mis moo
dustavad Paechteri järgi võimsa hegemoonilise 
feminiinsuse, millele vaid vähesed tüdrukud 
suudavad vastu astuda. Kerkib esile “hea väikse 
tüdruku” diskursus, mis aktiivselt piirab viise, 
kuidas noored tüdrukud oma keha kasutavad 
(Paechter 2001). Tüdrukud õpivad end identi



fitseerima Teisena ning nägema end läbi mehe
liku pilgu, kus õn oluline mitte niivõrd iseseisva 
subjektina tegutsemine, vaid meessoole meeldi
mine.

Sookonstruktsioonid haridus
süsteemis
Koolides toimuvat õppeprotsessi mõjutavad 

kultuurilised arusaamad naiste- ja meestevahe- 
listest erinevustest ning kummagi soo eeldata
vast olemusest ja võimetest. Samas haridusasu
tuses samades ruumides ning sama õpetaja käe 
all saavad tüdrukud ja poisid ometigi erinevaid 
kogemusi (Kimmel 2008,175). Õpilased õpivad 
läbi hariduse sisu ja vormi, et naised ja mehed 
õn erinevad ja ebavõrdsed ning et ebavõrd
sus tuleneb just soolistest erinevustest ning õn 
seega õigustatud. Kuid Kimmel (2004,4) väidab 
vastupidist: erinevused, mida me näeme, ei ole 
mitte soolise ebavõrdsuse põhjus, vaid tulemus. 
Lasteaedades õn näiteks rasked klotsid, mängu
autod, -lennukid, ja -tööriistad paigutatud ühte 
nurka ning kodundusega seotud esemed paik
nevad neist eraldi. Kuigi mõlemad nurgad õn 
ametlikult igaühele mängimiseks “avatud”, õn 
nendel aladel tihti sooliselt segregeeritud nähta
matud, kuid siiski reaalsed piirid. Tüdrukutel ja 
poistel õn erinevad spordialad, erinevad reeglid 
ning erinevad tegevused mänguväljakul, mille 
põhjal kujunevad välja erinevad soolised enese- 
väljendusvõimalused (Kimmel 2008, 177-178).

Mitmed empiirilised uurimused õn leid
nud, et õpetajad tajuvad ja sellest lähtuvalt kä 
kohtlevad poisse ja tüdrukuid erinevalt. Näiteks 
antakse poistele käitumises ja eneseväljendami
ses rohkem vabadusi; tüdrukute edasijõudmist 
seletatakse usinusega ja poiste oma andekusega 
ning tüdrukute mitteedasijõudmist tõlgenda
takse vastavalt andetusena, samas kui poiste 
halb kooliskäimine kirjutatakse puhtalt laiskuse 
arvele (Kuurme 2005/2006, 134). Kä õn poistel 
tüdrukutega võrreldes tihedam interaktsioon 
õpetajatega: meessoost õpilastele reageerivad

õpetajad enam, neid lastakse rohkem vastata 
ning nende poolt pöördutakse tihedamini kui 
naissoost õpilaste poole (Jones & Dindia 2004; 
Kimmel 2008; Golombok & Fivush 1994).

Kujutlus “heast õpilasest” kui hoolega õppi
vast, sõnakuulelikust, reegleid järgivast, koos- 
töövalmist, kohusetundlikust ja akadeemiliselt 
võimekast isikust õn soolistatud. Õpetajad 
omistavad neid omadusi jätkuvalt tüdruku
tele, samas kui tüüpilisi koolipoisse nähakse 
domineerivate, väljakutsuvate ja tülitekitaja- 
tena (Renold 2006, 441; Kimmel 2008, 178). 
Uurimused õn aga näidanud, et kuigi õpetajad 
julgustavad “heale õpilasele” kohast käitumist 
(poistes) ja ootavad seda (tüdrukutelt), siis ei 
pruugi viimased tingimata pälvida tunnustust 
õpetajatelt “hea õpilase” etalonile vastamise 
eest, sest neilt oodatakse sellist olekut juba see
tõttu, et nad õn tüdrukud. Tüdrukuid, kes väl
jendavad agressiivsust või ambitsiooni (tüüpili
selt maskuliinseteks peetud omadusi), nähakse 
tihti õpetajate ja kaaslaste poolt negatiivselt, 
kuigi samasid omadusi võidakse poiste puhul 
hoopiski kiita (Renold 2006, 442). Vaatamata 
sellele õn Eestis ja kä meie lähinaabruses poiste 
väljalangevus koolist suurem kui tüdrukute 
puhul. Selle nähtuse üks põhjustest võib olla 
see, et kuigi poisse märgatakse rohkem ja nen
dega tegeldakse enam, ehitavad õpetajad oma 
tunnid üles, toetudes tüdrukutele ning poistel 
puuduvad eeskujud mitmekesiste, nüüdisaeg
sete ja paindlike mehelikkuste arendamiseks 
ning mõistmiseks, et õn olemas muid käitumis
viise peale vägivalla ja domineerimise (Kuurme 
2005/2006, 134).

Ülaltoodud protsesside kaudu taastoode- 
takse haridussüsteemis soolistatud ühiskonda. 
Teadmised ja väärtused, mida noortele inimes
tele haridussüsteemis edasi antakse, peegelda
vad ühiskonnas kehtivaid sugudevahelisi suh
teid ja arusaama, et naised ja mehed lähevad 
tööturule sisenedes erinevaid teid (Leo-Rhynie 
1999,19), kus naiste tehtav töö õn meeste omast 
tunduvalt vähem väärtustatud ja tasustatud.



Varasemad 
teemakohased 
uurimused Eestis ja 
välisriikides
Seni õn Eestis sotsiaalse sooga seonduvaid 

küsimusi haridussüsteemi kontekstis akadee
milistes töödes käsitlenud vaid vähesed autorid, 
nt. Tiiu Kuurme (2005/2006). Selleteemalisi 
uuringuid õn veelgi vähem. Näiteks Mare Leino 
(Leino 2009) toob välja, et tänapäeva kool sobib 
paremini tüdrukutele kui poistele ning arutleb 
selle põhjuste üle. 2002. aastal ilmunud kogu
mikus Soorollid õppekirjanduses (Mikk 2002) 
analüüsivad autorid Eesti koolides kasutata
vaid õpikuid sooperspektiivist ning leiavad neis 
naiste ja meeste kujutamist soostereotüüpsetes 
kontekstides ning naiste süstemaatilist kõrvale
jätmist avaliku elu, töö ning muudes ühiskond
likes sfäärides. Lisaks vaidlustavad autorid kä 
õppematerjalides valitseva ning ühtlasi varja
tud erapoolikuse koolides õpetamiseks valitud 
teadmiste sisu, vaatepunkti ning esitamisviiside 
osas.

Sotsiaalse soo kujunemist lasteaia tasandil 
õn käsitlenud Anu Leppiman magistritöös “Sot
siaalse sugupoole kujunemisest eelkoolieas Eesti 
ja Soome võrdlusandmete taustal” (Leppiman 
1996), mille eesmärgiks oli Eesti ja Soome kesk
miselt viieaastaste tüdrukute ja poiste sooidenti- 
teedi kujunemise ning seda mõjutavate tegurite 
analüüsimine. Uuriti Tallinna, Hiiumaa, Pärnu 
ja Turu linna lastepäevakodude laste ja õpetajate 
arvamusi ning hinnanguid. Leppimani uuri
mus järeldas, et a) mõlema riigi lasteaiaõpetajad 
näevad tüdrukuid sotsiaalselt võimekamatena 
kui poisse ning b) Soome õpetad väljendavad 
Eesti õpetajatega võrreldes madalamat soo
list stereotüüpsust. Uurimus näitas kä, et Eesti 
lapsed olid mänguasjade valikus traditsiooni
lisemad ja stereotüüpsemad kui Soome lapsed 
(näiteks Soome tüdrukud eelistasid võrreldes 
Eesti tüdrukutega sooliselt neutraalsemaid 
mänguasju).

Välisriikides õn soopõhist sotsialiseerumist, 
soo sotsiaalset konstrueerimist ja soolistatud 
protsesse lasteaias ning algkoolis uuritud erine
vates kvalitatiivsetes uurimustes nii lastepoolse 
soo konstrueerimise (nt. Blaise 2005; Messner 
2000; Reay 2000) kui õpetajate hinnangute ja 
hoiakute perspektiivist (nt. Jones & Dindia 2004; 
Garrahy 2001; Müller-Heisrath & Kückmann- 
Metschies 1998). Nende uurimuste tulemused 
annavad mõista, et lastepoolne soo sotsiaalne 
konstrueerimine õn keerukas ja mitmetasandi
line protsess, milles poisid ja tüdrukud osalevad 
aktiivsete toimijatena. Kuigi laste omavaheliste 
interaktsioonide käigus nii taastoodetakse, hoi
takse alal kui kä teatud määral lõhutakse soopõ- 
hiseid erinevusi ja ebavõrdusi, tulevad tihti esile 
ja jäävad püsima soolistatud võimuhierarhiad, 
kus domineerivaks õn meessugu.

Täiskasvanutepoolsetest soo konstrueeri
mise protsessidest ja interaktsioonidest lastega 
tuleb esile, et isegi kui soovitakse anda lastele 
sooliselt võrdset kasvatust ja õpetust, esineb 
praktikas siiski soopõhiseid erinevusi. Selle 
nähtuse üheks põhjuseks võib pidada tõsiasja, 
et sugu õn meie elu kõikidesse tasanditesse (nii 
avalikus kui erasfääris) nii tugevasti integreeri
tud ning ühtlasi saanud meie identiteedi ja mõt
teprotsesside niivõrd dominantseks osaks, et 
meil õn tihti raske vaadelda sugu kui sotsiaalselt 
konstrueeritud kategooriat. Seda olulisemad õn 
uurimistööd, nagu käesolev artikkelgi, mis aita
vad neile tihti nähtamatuiks jäävatele soolista
tud käitumistele tähelepanu juhtida.

Uurimismeetod ja valim
Uurimisandmete kogumise meetoditena 

kasutati vaatlust, õpetajate anketeerimist3 ja 
vestlust lastega. Nimetatud andmekogumis- 
meetodeid rakendati seitsme Tallinna laste
aia 5-6-aastaste laste rühmas, külastades igat 
lasteaeda kaks korda (kumbki külastuskord 
kestis keskeltläbi 2 tundi). Vaatluse käigus jäl



giti rühmas nii õpetajate kui laste tegevust ning 
nende omavahelisi interaktsioone, eesmärgiga 
tuvastada, kuidas mõlemad grupid konstrueeri
vad sugu, taastoodavad soopõhiseid erinevusi, 
ebavõrdsusi ja võimuhierarhiaid. Jälgiti kõiki 
vaatluskorra ajal rühmas toimuvaid tegevusi, 
nii mängu kui õppetööd. Vaatluse käigus nähtu 
ja kuuldu salvestati eraldi vaatlusmärkmetena4 
(sarnast meetodit kasutas näiteks Garrahy 
2001) kahe vaatleja poolt ning koheselt peale 
igat vaatlust koondati märkmed ning täiendati 
neid. Vaatlusmärkmete üleskirjutamise protses
siga lasteaias algas ühtlasi kä andmete tõlgenda
mine ja analüüs (Ryan & Bernard 2003). Vaat- 
lusmärkeid analüüsiti kvalitatiivse kontentana- 
lüüsi meetodil ning tuvastati diskursusi, mis õn 
seotud soo sotsiaalse konstruktsiooni viisidega 
laste ja õpetajate poolt. Samuti püüti leida puu
duvaid diskursusi.

Lastega vestlemise eesmärgiks oli välja 
selgitada viise, kuidas lapsed konstrueerivad 
sugu. Tähelepanu pöörati eelkõige sellele, mil
lised soostereotüüpsed hoiakud lastel esinevad, 
kuidas konstrueeritakse feminiinsust ja masku
liinsust ning kas esines feminiinsuste ja mas
kuliinsuste paljusust, kas ja kuidas avalduvad 
hegemooniline maskuliinsus ja rõhutatud femi
niinsus ning milline õn soo ja võimu/dominee
rimise suhe rühmas. Nende aspektide väljaselgi
tamiseks küsiti lastelt 8 küsimust mänguasjade 
ja tegevuste ning ametite valiku, eeskujude ning 
tüdrukutele ja poistele omistatavate omaduste 
ja käitumisjoonte kohta. Vestlused viidi igas 
rühmas läbi kahes grupis: tüdrukute ja pois
tega eraldi, sest küsimuste iseloomust tulenevalt 
eeldati, et laste vastuseid võib mõjutada vastas
soo esindajate kohalolek. Samas teadvustati kä 
selle meetodi peamist puudust - laste vastuste 
võimalikku mõjutatust teiste grupis viibivate 
laste vastuste poolt. Vestlusesse olid kaasatud 
kõik vaatluse ajal rühmas viibivad tüdrukud ja 
poisid, kes istusid vestluse ajal ringis ning vas
tasid igale küsimusele järgemööda. Iga vestlus 
kestis olenevalt laste grupist umbes 20 minutit

kuni pool tundi. Lastega vestluse tulemiks olid 
lühikesed, tihti ühe-kahesõnalised vastused või 
lühilaused, mis võimaldas need sõna-sõnalt üles 
kirjutada.

Uurimuse kvalitatiivse osa valimi moodus
tasid seitsme Tallinna lasteaia 10 õpetajat ning 
igs lasteaia üks 5-6-aastaste laste rühm. Kokku 
moodustasid vaatluse valimi 121 ning vestluse 
valimi 84 last (36 tüdrukut ja 48 poissi5).

Kvalitatiivsete uurimisandmete analüüsi
misel kasutati kontentanalüüsi ja diskursusana- 
lüüsi6. Kontentanalüüsi abil õn võimalik mää
rata kindlaks ja kvantifitseerida teatud sõnade, 
mõistete, teemade, fraaside ja lausete olemasolu 
tekstis. Kontentanalüüsi teostamiseks kodeeri
takse esmalt tekst ning jaotatakse kategooria
tesse, näiteks sõna, fraasi, lause või teema tasan
dil ning seejärel analüüsitakse, kasutades kas 
kontseptsioonilist või relatsioonilist analüüsi 
(Content Analysis, 1993-2008). Kontseptuaalse 
analüüsi puhul valitakse uurimiseks mõiste ning 
kvalifitseeritakse selle olemasolu. Tähelepanu 
pööratakse valitud implitsiitse või eksplitsiitse 
mõiste esinemisele tekstis.

Kuna lisaks teatud mõistete esinemise sage
duse määramisele oli uurimistöö seisukohalt 
oluline kä varjatud sõnumite ja ideoloogiate 
tuvastamine laste ja õpetajatepoolsetes lausungi
tes, kasutati kontentanalüüsile lisaks kä diskur- 
susanalüüsi. Diskursusanalüüsis vaadeldakse 
laiendatud tekste ning struktuure, mis asuvad 
üksikutest sõnadest, fraasidest ja lausetest kõr
gemal tasemel ning võivad kanda varjatud ideo- 
loogilisust (Mills 2005). Kõne või tekstihulk 
transkribeeritakse ning seejärel dekonstruee- 
ritakse, tuvastades teemad ja diskursused, mil
leks võivad näiteks olla sookategooriad ja teatud 
soosuhete konstruktsioonid (Fulcher 2005).

Lastega läbi viidud vestluse tulemuseks 
saadud andmehulgast otsiti kontentanalüüsi 
abil mõistete kordusi ja sarnasusi või erinevusi 
sõna ja lause tasandil ning vastavalt sellele gru- 
peeriti need ühikud kategooriatesse. Kontent
analüüsi kasutades loeti kokku, kui palju esines



vastustes teatud teemasid ja märksõnu. Hiljem 
tuvastati diskursusanalüüsi abil juba grupeeri
tud andmetest uurimisküsimuste seisukohast 
olulisi diskursusi, liikudes väljendatud ideede 
ja nende esitamisviiside tasandile, püüdes leida 
varjatud sõnumeid ja ideoloogiaid. Andmetest 
tuvastati diskursusi, mis õn seotud soo sotsiaal
se konstrueerimisega laste ja õpetajate poolt 
ning soo ja võimu omavahelise suhtega.

Tulemused ja analüüs
Õpetajatepoolne soo konstrueerimine ja 

ilmnenud soodiskursused.
Kõigi lasteaedade lõikes tuvastati vaatlus

andmeid analüüsides järgmised õpetajatepool- 
sed soo konstrueerimise viisid ja diskursused.

1. Neljas lasteaiarühmas täheldati õpeta- 
jatepoolset suuremat tähelepanu osutamist 
poistele, isegi juhtudel, kui rühmas oli rohkem 
tüdrukuid kui poisse. Suurema tähelepanu 
osutamine poistele väljendus nii negatiivse kui 
positiivse tähelepanuna, kuid enamasti oli siiski 
tegemist esimesega. Kõige sagedamini oli pois
tele osutatav tähelepanu manitsev ja korrale 
kutsuv ning koosnes negatiivse alatooniga ja 
käskiva kõneviisiga pöördumisest konkreetse 
poisi poole: “Sa võid ju välja võtta need [viidi
kad!, sa segad kogu aeg!”; “Ära roni laua peale, 
tule alla!”; “Miks sa ei mõtle, Raul?”; “Kristjan, 
jalad!”; “Kas sa paned oma suu kinni!?”; “Poisid, 
ei karju!” jne.

Mõningatel juhtudel ei pööranud õpetaja 
tähelepanu tüdrukute sarnasele käitumisele, 
kutsudes korrale vaid poisse. Siit ilmneb, et õpe
tajad näevad poisse sagedamini korrarikkujate 
ja rühma tööd häirivatena, isegi kui tüdrukud 
käituvad sarnaselt. Vaatlustulemuste põhjal õn 
raske hinnata, kas tüdrukud kä reaalselt poistest 
“paremini” käitusid, kuid olukord, kus tüdru
kute õppetööd häiriv käitumine õpetaja poolt 
märkamata jäi, annab alust oletada, et pigem

märkavad õpetajad poistepoolset “halba” käitu
mist ning näevad tüdrukuid eelkõige “hea õpi
lase” kujutlusele vastavalt.

2. Kõigis lasteaedades esines õpetajatepool- 
set soolistatud ruumi konstrueerimist. Eraldi 
õn paigutatud kodu ja hoolitsevate tegevustega 
seotud mänguasjad (näiteks nukud, mängu - 
toad, köögid jne.) ning teiselt poolt traditsiooni
liselt meeste tegevuste seotud esemed, nt. autod, 
ehitusklotsid jne. Neid ruumi osasid nimetavad 
õpetajad ning vahel kä lapsed vastavalt “nuku- 
nurgaks“ ja “auto-/klotsinurgaks”. Samas kasu
tatakse paralleelselt esimesele kä sünonüüme 
“tüdrukute nurk” ning “poiste nurk”, luues seega 
otsese seose soo ja mängude/tegevuste vahel:

Õpetaja [vaatlejatele!: Täna õn kõik tüdru
kud poiste nurgas, poisid läksid ise tüdru
kute nurka ja hakkasid seal kaartidega män
gima.

Soolistatud ruumielemendid lähtuvad soo- 
põhisest ühiskonnakorraldusest, mille kohaselt 
vastandatakse isikliku elu ja kodu sfäär ava
likule elule. Traditsiooniliselt seostatakse esi
mesi naiste ning viimast meeste tegevustega. 
Sellist soopõhist binaarset maailma peegeldab 
kä ruumi ning mänguasjade paigutus lasteaias. 
Ülaltoodud näitest ilmneb, et kummagi soo 
esindajad võivad vahel kä “vales” nurgas viibida, 
mida õpetaja märkab kui midagi tavapärasest 
erinevat (poiste ja tüdrukute “õiges” nurgas vii
bimist ei märgata, kuna seda situatsiooni pee
takse normaalseks) ning mida ta toob välja ver
baalse kommentaarina.

Soopõhist mängualade määratlust illustree
rib järgnev situatsioon. Ühes lasteaias paigutas 
õpetaja tüdrukud ja poisid soopõhiselt kahe 
laua taha, mille puhul oli märkimisväärne see, 
et kuigi rühmas olid antud hetkel arvulises üle
kaalus tüdrukud, istusid poisid suurema “poiste 
laua” taga ja tüdrukutele oli mõeldud väiksem 
laud. Õpetaja põhjenduse kohaselt “õn poisid



lärmakamad ja vajavad rohkem ruumi”, samas 
kui “tüdrukutel õn oma jutud”. Selles lasteaias 
paigutas õpetaja lapsed ise soopõhiselt lauda
desse:

Õpetaja: Poisid lähevad poiste tuppa ja tüd
rukud tüdrukute tuppa!

Õpetaja: [Tüdruk 1] ja [tüdruk 2], tulge siia 
poiste lauda, te ei näe teise laua nurgast nii 
hästi.

Kuigi reaalselt oli tegemist samas ruumis 
kõrvuti asuvate laudadega, rõhutas õpetaja väl
jendusviis veelgi suuremat ruumilist eraldatust, 
viidates laudadele kui eraldi “tubadele”, vastan
dades veelgi kahte konstrueeritud soopõhist 
sfääri. “Poiste laud” oli suurem ja kä õpetajale 
lähemal ning seega oli sealt paremini näha õpe
taja juhendamist, mis andis selge eelise poistele.

Soolistatud ruumi konstrueerimist ei saa 
vaadelda vaid kasvatajapoolse initsiatiivina. 
Enamjaolt õn traditsiooniline soopõhine ruu- 
mipaigutus olemas juba enne õpetaja tulekut 
lasteaeda ning tihti ei pruugi õpetajal olla voli 
seda muuta. Seega õn selline soopõhine jaotus 
muutunud juba mingil määral lasteaia kui insti
tutsiooni omaduseks, mida vaidlustamata edasi 
kantakse.

3. Samuti täheldati kõigis lasteaedades laste 
grupeerimist soopõhiselt ning mängude ja 
tegevuste soopõhise jaotuse säilitamist. Ena
mikel juhtudel pöördusid õpetajad laste poole 
mõlemat sugu hõlmava nimetusega “lapsed”, 
kuid vahel grupeerisid õpetajad lapsi kä soo
põhiselt - “poisid” ja “tüdrukud”-, rõhutades 
niimoodi nende gruppide erinevusi ja eralda
tust. Näiteks pöördus ühes lasteaias õpetaja laste 
poole järgmiselt:

Õpetaja: [hüüab lastele meeldetuletuseks] 
“Poiste trenn” läheb täna eksursioonile koo
bastesse!

Lähemal vaatlusel selgus, et üks sellise 
eristamise põhjustest võib peituda lasteaia 
arengukavas, mis seab erinevad eesmärgid 
tüdrukute ja poiste kehalise arendamise kohta, 
mille kohaselt peaksid poisid arenema tugeva
teks ja jõulisteks ning tüdrukud graatsilisteks 
ja paindlikeks. Selles lasteaias korraldati lisa
tasu eest kehalisi tegevusi neist eesmärkidest 
lähtudes: tüdrukutele “tüdrukute tants” (bal- 
letilised harjutused) ja poistele “poiste võim
lemine” (üldfüüsiline treening), millele viidati 
igapäevases kõnekeeles kui “tüdrukute trenn” 
ja “poiste trenn”. Selles lasteaias põhinesid laste 
arenguks seatud eesmärgid ning nendest lähtu
vad tegevused arusaamal, et poisid ja tüdrukud 
erinevad üksteisest sedavõrd, et neile ei võiks 
pakkuda ühiseid kehalisi tegevusi.

Lasteaia arengukavasid aga ei koosta õpeta
jad, vaid pigem lasteaia juhatus, keda mõjuta
vad haridussüsteemis kehtestatud strateegiad ja 
õppekavad ning ühiskonnas kehtivad ja nende 
endi personaalsed hoiakud sellest, mida kum
malegi soole sobivaks peetakse. Nimetatud 
arengukava aitab kaasa lasteaia kujunemisele 
soolistatud institutsiooniks ning aitab taastoota 
soostereotüüpsust õpetajate ja laste hoiakutes 
ning nendevahelistes interaktsioonides.

4. Mõningates interaktsioonides lastega 
(taas)tootsid õpetajad soodiskursusi, mis 
hoiavad alal traditsioonilist tööjaotust ja 
rõhutavad poiste tugevust tüdrukutega võr
reldes.

Kahes lasteaiarühmas palusid õpetajad 
pigem tüdrukuid kui poisse aidata rühma- 
ruumi korrastada, nähes tüdrukuid peamiste 
vastutajatena ning poisse vaid nende abilistena 
selles tegevuses:

Õpetaja: Väiksed tüdrukud, palun pange 
see klotsinurk korda, me hakkame õue sät
tima [vaatamata sellele, et klotsinurk õn 
konstrueeritud pigem poiste ruumina].



Õpetaja: Liisu, kas sa aitad mul koristada ja 
sina, Karmen, kä. Henril pole midagi koris
tada, aga tulid meile appi, aitäh!

Üks õpetaja kasutas nn. “poiste jõu/tuge
vuse” diskursust vaatamata sellele, et 5-6-aasta- 
seid poisid ei ole reaalselt sama vanadest tüdru
kutest suuremat kasvu ega tugevamad, paludes 
rühma poistel tuua õue mänguasjade kast, kor
rates seda käsklust kaks korda:

Poisid, minge sisse ja tooge mänguasjade 
kast siia!

Ilmneb, et õpetaja kohtles 5-6-aastasi poisse 
meestena, kellelt traditsiooniliselt eedatakse 
isegi väikest füüsilist pingutust nõudvate tööde 
tegemist naiste eest. Poiste jõu ja tugevuse esi
letoomine aitab kaasa soolistatud võimuhierar
hiate taastootmisele.

Soo konstrueerimine 5-6- 
aastaste laste poolt ja 
ilmnevad diskursused

Lastega läbi viidud vestluse ning vaatluse 
tulemusena ilmnesid järgnevad diskursused ja 
soo konstrueerimise viisid: 1

1. Valdavalt traditsioonilised soopõhiste 
mängude, mänguasjade ja eeskujude eelistu
sed.

Selgus, et poisid eelistavad mänguasju, mis 
seostuvad eelkõige dünaamiliste ja seiklusi 
pakkuvate tegevustega (autod, 107; sõjanduse 
ja mereseiklustega seotud mänguasjad, 4; arvu
timängud, 6), ning enda loovuse kasutamise ja 
struktuuride moodustamise tegevustega (nt. 
legoklotsid, 10). Tüüpiliste poiste kangelasku- 
judena esinevad koomiksi- ja filmikangelased 
Ämblikmees ja Batman (4), kes sümboliseerivad 
jõudu, liikuvust, aktiivsust ja võitluslikkust (vas
tamine hegemoonilise maskuliinsuse ideaalile).

Tüdrukute poolt eelistatud mänguasjad õn 
eelkõige kodu ja hoolitsuse (nukud ja loomad, 
21) kesksed ning tüdrukute puhul ei esinenud 
nendest sfääridest väljapoole jäävaid tegevusi, 
mis oleksid näiteks hõlmanud seiklusi ja vallu
tusi. Märkimisväärselt ei maininud tüdrukud 
kordagi lemmikmänguasjadena arvutimänge 
ning vaid üks tüdruk mainis lemmikmängu- 
asjana legoklotse. Autot mainiti tüdrukute vas
tustes vaid kaks korda, kuid seda vaid siis, kui 
tegemist oli Barbie-nukule kuuluva autoga. 
Vastupidiselt poiste kangelaskujudele õn tüd
rukute ideaaliks Barbie-nukk (16), mille puhul 
õn keskseks märksõnaks eelkõige väline ilu ja 
rõhutatud feminiinsus. Kuid samas võib Barbie 
tüdrukute jaoks sümboliseerida hoopis täiskas
vanud iseseisvat naist, kellel õn lastega võrreldes 
palju rohkem vabadusi ning võimalus oma elu 
ise juhtida. Täpsemat identifitseerumise põhjust 
andmed välja tuua ei võimalda.

Lemmiktegevusteks pidasid tüdrukud eri
nevate mänguasjadega, peamiselt Barbie-nuk- 
kude ja mänguloomadega, mängimist (16), 
spordi ja liikumisega seotud tegevusi, näiteks 
ujumist, kulli ja peituse mängu, ühel korral kä 
jalgpalli (8), joonistamist (5), mainiti kä hoo
litsuse ja kodutöödega seotud tegevusi, näiteks 
söögitegemine ja koristamine (4). Poiste meelis- 
tegevusteks olid erinevad sportmängud, näiteks 
jalgpall, jooksmine, rattasõit, poksimine (19); 
mängimine, sh. spetsiifiliselt autodega mängi
mine (3); joonistamine (4), ehitamine, näiteks 
klotsidest (6), seikluste ja uurimisega seotud 
tegevused, nt. maadeavastamine, kurjategijate 
avastamine, piraadilaevaga sõitmine (5); arvu
timängud (3).

Eeskujudena tõid tüdrukud välja erinevaid 
elukutseid, näiteks lasteaiaõpetaja, õpetaja, arst
(6) ; mitmel korral mainiti loomi, näiteks kass
(7) ; muinasjututegelasi, näiteks kuninganna ja 
printsess (5) ning ühel juhul kä prints; samuti 
ema (3) ja isa (1); ning kä omavanuseid tüdru
kuid samast lasteaiarühmast ja mujalt. Poiste 
eeskujudest esines kõige sagedamini politseinik



(4), sportlane, eelkõige jalgpallurid ja korvpal
lurid (4) ning ülejäänud vastustena mainiti 
omavanuseid sõpru (poisid) peamiselt samast 
lasteaiarühmast (9). Eeskujuna mainiti kä oma 
isa (3) ja ema (1).

Eeskujudega õn tihedalt seotud laste eelis
tatud elukutsed. Selgus, et poisid sooviksid 
saada eelkõige politseinikuks (10), sõduriks (8) 
ja tuletõrjujaks (2), vähem sooviti saada uuri
jaks, ehitajaks ning sportlaseks; samuti mainiti 
muinasjutulisi elukutseid, näiteks mereröövel, 
rüütel ja maadeavastaja (9). Paaril korral mai
niti kä ideaale, mis ei kvalifitseeru elukutseks, 
kuid õn ometi antud kontekstis tähendusrik
kad, näiteks jõumees ja kangelane (3). Erine
valt enamuse vastustest väljendasid kaks poissi 
soovi saada arstiks ja üks õpetajaks. Ametitest 
eelistasid poisid selliseid, kus nähakse sageli 
vaprust või kangelaslikkust ning kus kasuta
takse tihti jõudu ja võimu. Tüdrukud mainisid 
reaalsetest ametitest õpetajat ja lasteaiakasva- 
tajat (4), arsti (4) ning teenindamise (müüja, 
teenija, koristaja) (8) ja esinemisega (näitleja, 
saatejuht, laulja, tantsija, eriti baleriin) (10) 
seotud elukutseid. Kaks tüdrukut soovis saada 
kosmonaudiks ja üks politseinikuks. Müüti
listest “ametitest” mainiti printsessi, tiibadega 
kassi ja liblikat (5).

Laste vastustest selgub, et poisid eelistavad 
tüdrukutest mõnevõrra enam aktiivseid sport- 
mänge ja liikumisega seotud tegevusi ning neil 
ei esine kodu või hoolitsevate tegevustega seotud 
mänge. Mõnede tüdrukute mainitud söögitege
mine ja koristamine meelistegevustena võivad 
olla seotud sellega, et lähtuvalt soopõhisest töö
jaotusest kodus suunatakse eelkõige tüdrukuid 
emale nende tegevuste juurde appi, samas kui 
poisid õn tihti nendest kohustustest vabasta
tud. Tüdrukute meelistegevuste hulgast puudu
sid avastamise ja uurimisega seotud tegevused 
ja mängud. Selgub kä, et poisid ja tüdrukud 
eelistavad erinevaid sportlikke tegevusi, mis 
võib osaliselt tuleneda sellest, et sageli suuna
takse lapsi soopõhiselt erinevate spordialadega

tegelema, nagu kä eelpool ühe lasteaia näitest 
selgus. Vaid joonistamine oli tegevus, mida 
eelistasid nii tüdrukud kui poisid.

Poiste eeskujud seostuvad enamjaolt ame
titega, kus õn tarvis kasutada jõudu ning isegi 
sportlaste puhul eelistatakse liikuvate spordi
alade esindajaid, samas kui tüdrukute eeskuju
dena toodi välja peamiselt hoolitsusega seotud 
ameteid (õpetaja, lasteaiakasvataja, arst). Samas 
õn aga tüdrukute poolt eeskujudena nimetatud 
ametite esindajad 5-6-aastaste laste jaoks auto
riteetsed ning lapsed tajuvad neil olevat palju 
võimu (sama võib laste vaatepunktist öelda kä 
muinasjututegelaste kohta).

Mänguasjade puhul ilmneb, et poiste poolt 
sageli eelistatavad näiliselt sooneutraalsed 
legoklotsid ei esine tüdrukute lemmikmängu- 
asjade hulgas peaaegu üldse. See õn üks näide 
sellest, kuidas soolisuse kujunemist suunavad 
muuhulgas kä mänguasjade tootjad ja müüjad, 
märgistades tihti mänguasjad eksplitsiitselt või 
implitiistselt “tüdrukute” ja “poiste” omadena. 
Pole üllatav, et Lego tootjafirma loob ja turustab 
oma tooteid eelkõige poisse kui peamist siht
gruppi silmas pidades.

Kä vaatlustulemused kinnitasid mängude 
ja tegevuste soolistatust: lapsed jaotusid tihti 
soopõhiselt erinevatesse mängukohtadesse 
ning mängisid erinevate mänguasjadega. Vahel 
toimus selline jaotus õpetaja otsese suunamise 
tulemusena, kuid vahel kä iseseisvalt, nn. “vaba 
mängu” ajal. Kõige sagedamini tegutsesid poisid 
ja tüdrukud koos joonistamise puhul. Ilmnes, et 
tüdrukud mängivad sageli nukkude ja looma
dega ning poisid tihti kaartide8, mänguautode 
ja klotsidega. Huvitaval kombel nähti rohkem 
poisse kui tüdrukuid mängimas lauamänge (nt. 
monopol). Kaardimängudes osalesid peaaegu 
eranditult poisid. Tundus, et õn moodustunud 
teatud “vennaskonnad”, kes jagavad omavahel 
mängu jaoks vajalikke ekspertteadmisi, vahe
tavad kaarte jne. ning kes ei kaasa neisse tege
vustesse tüdrukuid. Kä õpetajad tajusid kaardi
mängu eelkõige poiste tegevusena.



Vaatlus kinnitas, et poisid mängivad tüd
rukutest enam liikumist kasutavaid ja rohkem 
ruumi haaravamaid mänge (mängud autodega, 
achoukangelased, klotsidest ehitamine). See 
võib kä olla üks põhjus, miks õpetajad näevad 
poisse tüdrukutest tihedamini rühmatöö sega
jatena. Tüdrukud seevastu õn koondunud 
rohkem ühte mängunurka, mängides peamiselt 
nukkudega kodu või loomadega - tegevused, 
mis ei haara enda alla nii palju ruumi. Ühes 
situatsioonis tegid tüdrukud õpetaja arvates 
liigselt lärmi (laeva mängides), mispeale õpetaja 
katkestas nende mängu ja tegi neile ettepaneku 
hakata mängima pabernukkude riietamist, mis 
õn näide soopõhisest suunamisest.

Näitena sellest, et 5-6-aastased lapsed õn 
tihti täiskasvanutest soostereotüüpsemad, võib 
esile tuua situatsiooni ühes lasteaias, kus lastel 
oli ülesandeks joonistada oma unistuste elu
kutse esindaja. Üks tüdruk, kes joonistas sõduri, 
sai õpetajalt neutraalse või isegi pigem tunnus
tava hinnangu: “Ahaa, sõduriks tahtsid saada!” 
[hääletoonis võis täheldada tunnustust]. Samas 
aga tegi sõdurit joonistavale tüdrukule märkuse 
varem kodu mänginud teine tüdruk: “Tüdru
kud sõduriks ei saa!”.

Kokkuvõtvalt leiti, et tüdrukutel õn võrrel
des poistega väiksem ja ühekülgsem mänguas
jade ja tegevuste ulatus, mis põhineb kehtival 
binaarsel soosüsteemil ning ühiskonnas käibel 
olevatel arusaamadel sellest, mida peetakse tüd
rukutele/naistele ja poistele/meestele sobivaks. 
Ilmnenud soopõhised mängude, mänguasjade 
ja eeskujude eelistused taastoodavad soopõhi- 
seid tegevusalasid ja aitavad kaasa hilisemale 
soopõhisele tööjaotusele. Alternatiivseid mas
kuliinsuse ja feminiinsuse konstruktsioone 
esines lemmikmänguasjade, mängude ja eesku
jude kontekstis vähe.

2. “Mehelikud” ja “naiselikud” riided ja 
esemed.

Vaatluse käigus jälgiti kä laste riietust ning 
täheldati, et paljudel tüdrukutel olid seljas see

likud ning nad kandsid sageli roosat värvi rii
deesemeid. Kõigil poistel olid seevastu seljas 
mustad, hallid, pruunikas-beežid ning muud 
tuhmimat värvi riided. Kä riietus moodustab 
osa soo konstrueerimisest, kuid seda aspekti 
tuleks vaadelda mitmest vaatenurgast, sest 
laste riietuse üle otsustavad väga suurel määral 
lapsevanemad ning see kujuneb kä lähtuvalt 
ühiskonnas kehtivatest normidest ning hoia
kutest.

Poistele ja tüdrukutele sobivateks peetavate 
esemete diskursust sobib illustreerima näide, 
mis ühtlasi annab tunnistust sellest, kuidas toi- 
mijatepoolne soo konstrueerimine toimub soo- 
listatud institutsioonides ning kultuuris. Ühes 
lasteaiarühmas oli vaatluse ajal tegevuseks jalg
ratta vigursõit õues. Olulisteks oskusteks olid 
kiirus ja osavus, omadused, mida rõhutatakse 
pigem poiste/meeste kui tüdrukute/naiste puhul. 
Antud tegevuse käigus ei täheldatud õpetajate - 
poolset otsest soopõhist suunamist ega erista
mist. Esikohtadele tulid selles võistluses poisid 
ning osalejad said järjekordse kinnituse sellest, 
et poisid ongi tugevamad ja kiiremad. Poiste 
ja tüdrukute jalgratastele tähelepanu pöörates 
selgus aga, et lisaks sellele, et tüdrukute jalgrat
tad olid enamasti roosat värvi (nagu kä nende 
rattakiivrid), olid nad kä väiksemad ning väik
semate ratastega kui samavanuste (ja samasuu- 
ruste) poiste jalgrattad, samuti olid mitmete 
tüdrukute jalgratastel abirattad, mistõttu nende 
jalgratastega ei olnud võimalik rada läbida nii 
kiiresti kui poiste jalgratastega. See situatsioon 
näitab, kuidas pealtnäha märkamatud mitmel 
tasandil esinevad faktorid annavad eelise pois
tele ning kinnistavad veelgi nendepoolset jõu 
ja privilegeerituse diskursust tüdrukute suhtes 
ning viitab soo konstrueerimise protsessis osa
levate jõudude paljususele.

3. “Tugevad poisid vs. ilusad ja nõrgad 
tüdrukud” - hegemooniline maskuliinsus ja 
rõhutatud feminiinsus ning “hea väikese tüd
ruku diskursus”.



Ilmnes, et mitmete poiste (9) arvates õn 
tüdrukud füüsiliselt nõrgad, samas kui “poisid 
ja mehed õn tugevad” ning nende arvates õn 
tüdrukute käitumine teatud situatsioonides, 
sealhulgas mängudes “rumal”, “arg” või “kart
lik” (17). Näiteks mainisid mõned poisid (4), et 
nende meelest õn “rumal” ja “igav” see, et tüd
rukud “peavad nukkudega mängima”. Samuti 
heitsid kolm poissi ette, et tüdrukud ei mängi 
sõjamänge ning sõja korral “nad karjuvad ja 
annavad alla”, väljendades siinkohal nende 
poolt tajutud tüdrukute abitust. Kaks poissi 
mainisid, et tüdruk peaks olema nõrk, selleks 
et teda “saaks kaitsta” mis toob hästi esile hege- 
moonilise maskuliinsuse ja rõhutatud femini
insuse teineteisele vastandumise ning võimu- 
suhte.

Kä mitmete tüdrukute puhul tuli välja abi
tuse ja nõrkuse diskursuse olemasolu, mille 
kohaselt tüdrukud peavad poisse endast tuge
vamateks ja endid nõrgemateks ja abitumateks. 
Mainiti, et “poisid peavad tüdrukuid kaitsma” 
(6), kuid vastupidi mitte: “Meie ei kaitse, me 
oleme nõrgemad kui poisid” või “Tüdrukud 
õn nõrgemad kui poisid. Tüdrukud ei võitle!”. 
Vaid üks tüdruk väitis, et ta “tahaks olla poiss ja 
tüdruk mõlemad, sest poisid õn tugevad ja ma 
tahaks ennast kaitsta, poisid tavaliselt õpivad 
kõik ennem selgeks”, väljendades seeläbi poiste 
tajutud jõu diskursust ning nähes tüdrukuid 
poistega võrreldes madalamas staatuses.

Reaalsuses õn viie- ja kuueaastastel tüdru
kutel ja poistel sarnane kasv ja jõud või kesk
miselt õn tüdrukud selles vanuses isegi pikemat 
kasvu ja tugevamad kui poisid. Seega poiste 
arusaam, et nad õn tüdrukutest jõu poolest üle, 
ei põhine igapäevasel reaalsusel, vaid pigem 
sellel, kuidas poisid tajuvad oma positsiooni 
tüdrukute suhtes ja nende tulevast staatust 
meestena naiste suhtes lähtuvalt ühiskonnas 
kehtivatest binaarsetest vastandustest ning 
hegemoonilise maksuliinsuse ideaalist, kus 
jõudu seostatakse mehelikkusega ning nõrkust 
naiselikkusega. Seda väidet ilmestab jõust rää

kides kä poiste keelakasutus: tihti ütlesid nad 
vastates, et “mehed õn tugevad” (selle asemel, 
et kasutada sõna “poisid”), vaatamata sellele, et 
nad ise polnud veel meesteks sirgunud.

Mõningatel juhtudel konstrueerisid poisid 
omavahelistes interaktsioonides võimusuhteid, 
üritades domineerida teiste poiste üle mängu
asjade ja mängude kaudu lähtuvalt hegemoo
nilise maskuliinsuse ideaalist, kus mehelikkust 
määratletakse domineerimise ja jõu kaudu: 
“Minu auto õn tugevam! Minul õn võimsam 
mootor!” (autodega mängus); “Mulle meeldib 
see raske rada [mängus ralliautodega], mehed 
teevad ikka raskeid radasid”. Viimasest lausest 
tuleb esile poisi enesetajumine täiskasvanud 
mehena.

Vastupidiselt hegemoonilise maskuliinsuse 
puhul jõu ja domineerimise rõhutamisele moo
dustab tähelepanuväärse osa rõhutatud femini
insuse konstruktsoonist ilu ja välimusega seon
duv - “pikad juuksed” “ilusad riided”, “kleit 
seljas” -, mida tõid esile mitmed tüdrukud (13) 
ja kä poisid (7), samas ei maininud ei poisid ega 
tüdrukud ühtegi välimusega seonduvat aspekti 
nende arvates ideaalset poissi kirjeldades. Üks 
tüdruk ütles näiteks väitis: “Tüdrukud õn palju 
ilusamad [kui poisid] ja ma tahan kellelegi 
meeldida”. Teistele meeldimise aspekti esile 
toomine annab mõista, et tüdrukud õn sotsia- 
lisatsiooni käigus omandanud teadmise, et nad 
peavad teistele (eelkõige poistele) meeldima 
ning nad ei tegutse mitte niivõrd iseseisva sub
jektina, vaid pigem objektistavad ennast.

Ühe tüdruku vastusest ilmnes kä juba 
varakult õpitud arusaam, nagu toimuks tüdru
kute vahel teatud võistlus selles, kes õn teistest 
ilusam: “Ei tohiks ilusamat tüdrukut tõugata, 
kui läheb ilusam tüdruk mööda.”

Lisaks iludiskursusele esines rõhutatud 
feminiinsuse konstruktsioonis kä “hea väikese 
tüdruku” diskursus. Ideaalse tüdrukuna nähti 
tüdrukute poolt korralikku, viisakat, tublit ja 
head tüdrukut (21), kes “kammib juukseid” 
“peseb ennast”, “õn tubli ja korralik” ja “käitub



ilusti”; mõnel korral mainiti kä sõnakuule
likkust ja abivalmidust, eriti vanemate suhtes 
(3) ning kahel korral viidati tegevustele ja käi
tumisele, mida tüdrukud peaksid oma soost 
lähtuvalt tegema - “peaks mängima tüdrukute 
mänge (printsessidega), mitte poiste mänge”. Kä 
enamiku poiste arvates peaks tüdruk olema eel
kõige “tubli”, “korralik”, “hea” ja “ilusti käituma” 
(24) ning kahel juhul tõid poisid välja kohus
tusi, mida tüdrukutelt (ja naistelt) oodatakse, 
näiteks koristamine ja söögitegemine.

Samas märkisid mitmed poisid, et kä poisid 
“peaksid käituma hästi”, olema “tublid”, “korra
likud” ja “ausad” (21) ning tüdrukud arvasid, et 
poisid peaksid olema “sõbralikud” ja “viisakad” 
(12), millest ilmneb teatud alternatiivse masku
liinsuse ideaal. Ühe võimaliku seletusena tubli
duse ja korralikkuse sagedase esinemise kohta 
nii ideaalse tüdruku ja poisi kirjelduses võib 
olla nende omaduste vastamine “hea õpilase” 
või “hea lapse” kujutlusele, millele vastamist 
täiskasvanud kõigilt lastelt ootavad ning mida 
selle kujutluse soolistatusest tulenevalt õn tüd
rukutel kergem täita.

Kuid samas esines just poistel arvamus, et 
poisid “peaksid käituma pahasti või kavalalt”
(8), mida tüdrukute puhul ei ilmnenud. Tüd
rukud omistasid poistele käitumisviise, mida 
nad hukka mõistavad: seitse tüdrukut tõi välja, 
et poisid käituvad tihti agressiivselt (“räägivad 
roppusi”, “kiusavad”, “müravad”, “teevad lol
lusi”, “mängivad sõda” jne.) ning maskuliinsuse 
ideaali konstrueeriti eituse kaudu - poisid ei 
tohiks (tüdrukuid) lüüa”, “ei tohiks pahandust 
teha” “ei tohiks lollusi teha” (12).

4. Laste poolt tajutud soolised ettekirju
tused: tüdrukud “peavad” nukkudega män
gima, poisid “peavad” tüdrukuid kaitsma.

Vestluse käigus lastega tuli mitmete tüdru
kute ja poiste kõnekonstruktsioonidest välja, 
et tüdrukud ja poisid justkui tajuvad mingeid 
reaalseid soolisi piire tegevustele, mida nad 
“peavad” tegema või “tohivad” teha, näiteks:

“Tüdrukud peavad nukkudega mängima.” 
“Poisid ei saa nukkudega mängida.” 
“Tüdrukud peavad süüa tegema, balletti 

tantsima ja nukkudega mängima.”
“Poisid peavad väravaid kinni panema.”

Need väljendused annavad mõista, nagu 
oleksid need tegevused poistele ja tüdrukutele 
ette kirjutatud ja laste endi valik ei mängi rolli; 
ning kä seda, otsekui tajuksid lapsed sobivat 
poisiks ja tüdrukuks olemist täiskasvanute käs
kudest lähtuvalt, mitte bioloogiliselt määrat- 
letuna - laste kasutatud väljenditest ei ilmne, 
nagu ei oleks poistel ja tüdrukutel füüsiliselt 
võimalik mingeid vastassoole sobivaks peetud 
mänge mängida või vastavalt käituda. Antud 
andmed ei võimalda öelda, kas täiskasvanud õn 
lastele selliseid otseseid soopõhiseid ettekirju
tusi teinud või õn lapsed mitmest allikast tulnud 
varjatud suunamisi niiviisi enda jaoks tõlgen
danud. Kuid õn võimalik, et 5-6-aastased tüd
rukud ja poisid tajuvadki reaalseid soopõhiseid 
piire, mis määravad nende jaoks “sobiliku” ehk 
vastavalt tüdrukuks ja poisiks olemise lähtuvalt 
nende bioloogilisest soost ning õn veendumu
sel, et puudub valikuvõimalust sugu teistmoodi 
konstrueerida.

Diskussioon ja järeldused
Õpetajatepoolse soo konstrueerimise kon

tekstis võib tuvastatud diskursustena välja tuua 
õpetajate suurema tähelepanu osutamise poistele 
ning poiste tajumise tülitekitajatena tüdrukutest 
sagedamini, soolistatud ruumi konstrueeri
mise, laste grupeerimise soopõhiselt, mängude 
ja tegevuste soopõhise jaotuse, traditsioonilise 
tööjaotuse alalhoidmise ning poiste jõu ja tuge
vuse rõhutamise tüdrukutega võrreldes. Kohati 
ilmneb (soolisi erinevusi taastootva lasteaia 
arengukava ning soopõhiste mängunurkade 
pikaajalise traditsiooni puhul lasteaedades), 
kuidas õpetajate sooloome toimub soolistatud



institutsionaalses keskkonnas, kus õpetajate 
igapäevased interaktsioonid ning institutsiooni 
soolistatus üksteist vastastikku mõjutavad.

Lastepoolse soo konstrueerimise puhul 
tulid esile valdavalt traditsioonilised soopõhiste 
mängude, mänguasjade ja eeskujude eelistused 
ning sellega seonduvalt mehelike ja naiselikena 
tajutud riided ja esemed, millest ilmnes taas soo 
konstrueerimise protsessis osalevate jõudude 
paljusus. Samuti tuli märkimisväärselt esile 
“tugevate poiste” ja “ilusate tüdrukute” diskur- 
sus ehk hegemooniline maskuliinsus ja rõhuta
tud feminiinsus, mida poisid ja tüdrukud iga
päevaste interaktsioonide (mängude ja muude 
tegevuste) käigus taastoodavad. Hegemooni- 
lise maskuliinsuse konstruktsioonist lähtuvalt 
tajusid poisid endal olevat rohkem võimu ja 
privileege tüdrukutega võrreldes, eelkõige füü
silise jõu tõttu, ning samuti vähem kohustusi. 
Kä mõned üksikud tüdrukud tajusid poisiks 
olemist prestiižsemana ning avaramaid tegut
semisvõimalusi pakkuvana. Poiste poolt kasuta
tud jõu- ja võimudiskursustest võib järeldada, et 
nende enesetaju ei kujunda hetkereaalsus, vaid 
pigem diskursiivselt konstrueeritud sooideaal. 
Rõhutatud feminiinsuse puhul tulid esile ilu 
tähtsustamine, tüdrukute enesenägemine läbi 
meessoo pilgu ning “hea väikese tüdruku” dis- 
kursus. Ilmnesid kä laste poolt tajutud soolised 
ettekirjutused, mille kohaselt tüdrukud ja poisid 
“peavad” midagi tegema oma soost lähtuvalt 
ning võimalust teistmoodi toimida ei ole. Ühtegi 
selgesti eristuvat alternatiivset feminiinsust või 
maskuliinsust välja ei joonistunud, kuigi üksi
kutel juhtudel esines laste poolsetes sookonst- 
ruktsioonides hegemoonilisele maskuliinsusele 
ja rõhutatud feminiinsusele vastandlikke jooni.

Analüüsi tulemuste põhjal võib järeldada, 
et uuritud lasteaedades pigem taastoodeti ja 
kinnistati soostereotüüpe ning ebatraditsiooni
list soo konstrueerimist õpetajate ja laste poolt 
esines vähe. Sageli kerkisid esile ja jäid püsima 
soolistatud võimuhierarhiad ning hegemooni
line maskuliinsus, kus domineerivaks õn mees

sugu (poiste tegevuste, mängude ja poisiks ole
mise tajumine prestiižsemana nii poiste kui tüd
rukute poolt), mis kinnitavad suures osas vara
semate uuringute tulemusi. Nii laste kui õpeta
jate soo konstrueerimisel ilmnesid kohati seda 
protsessi mõjutavad institutsionaalsed aspektid 
ning soo konstrueerimisel osalevate toimi
jate ja jõudude paljusus ja vastastikune mõju. 
Kinnitades varasemaid sotsiaalkonstruktivist- 
likke uurimusi, näitavad käesoleva uurimuse 
tulemused, et õpetajad ja lapsed taastoodavad 
ja kinnistavad soostereotüüpe ja soopõhiseid 
võimuhierarhiaid igapäevaste interaktsioonide 
käigus lasteaias kui soolistatud institutsioonis, 
mis paikneb omakorda binaarset soosüsteemi 
alalhoidvas ühiskonnas.

Märkused
1 Autorid Kadri Aavik ja Kirsti Kajak. Uurimuse läbi

viimist rahastasid Avatud Eesti Fond ja EV Sot- 
siaalminsteerium ning see viidi läbi Eesti Naisuu
rimus- ja Teabekeskuse projekti “Lasteaed kaasaeg
seks: sootundlikkuse suurendamine Eesti lasteaeda
des” raames.

2 Siin ja edaspidi kasutatakse ametliku termini “alus
hariduse õpetaja” asemel lühidalt “õpetaja”.

3 Käesolev artikkel ei käsitle õpetajate anketeerimise 
tulemusi.

4 Vaatluse käigus nähtu ja kuuldu salvestati käsitsi 
kirjutatud märkmetena. Diktofoni otsustati mitte 
kasutada järgnevatel põhjustel. Esiteks, lindistami
seks nõusoleku saamiseks oleks tulnud pidada las
teaedadega aeganõudvaid läbirääkimisi ning han
kida kä lastevanemate nõusolekud - protsess, mis 
osutus uurimuse ajakava arvestades liiga mahukaks. 
Teiseks, lindilt oleks tagantjärgi keeruline eristada 
poiste ja tüdrukute hääli, mis oli uurimuse seisuko
halt vajalik. Kolmandaks, lisaks õpetajate ja laste ning 
laste omavahelistele verbaalsetele interaktsioonidele 
moodustas olulise osa vaatlusest kä mitteverbaalne 
kommunikatsioon ja informatsioon: žestid, liiku
mine ruumis, lasteaiaruumi sisustus ja paigutus, laste 
poolt kasutatavad mänguasjad jne., mida oli vaja üles 
tähendada. Seetõttu otsustati kirjalike märkmete



kasuks, hoolimata nende võimalikest puudustest 
(vaatlejate poolt võib osa informatsiooni märkamata 
jääda ning andmete valik sõltub vaatleja subjektiiv
susest). Neid puudusi püüti kompenseerida kahe 
vaatleja iseseisvate märkmete võrdluse abil.

5 Vesteldi kõigi rühmas kohal olnud lastega. Esitatud 
õn vestluse toimumise ajal rühmas kohal olnud laste 
arv.

6 Käesolev artikkel annab ülevaate ainult uurimuse 
kvalitatiivsest osast.

7 Sulgudes õn esitatud esinenud vastuste arv.
8 Tegemist ei olnud tavaliste mängukaartidega, vaid 

lasteaedades uurimuse läbi viimise ajal populaarse 
Jaapani koomiksil põhineva seiklus-, fantaasia- ja 
actionkaardikomplektiga, millega mängiti pea kõigis 
külastatud lasteaiarühmades.
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Võitjate põlvkonna 
müüt ja uue eliidi 
enesekirjeldused 
1990. aastate 
üldhuvimeedias

Margaret Tali

Sissejuhatus
Muutuste paljusus ja mitmekülgne iseloom, 

mis tabasid ülemineku-aegset igapäevaelu 1990. 
aastatel, õn tihti varjutanud ühiskonna toimi
mise tegeliku järjepidevuse ja võimumehha
nismide ülekandumise uude ühiskonnakorda. 
Võitjate põlvkond õn kujunenud üheks selliseks 
võtmemõisteks, mis õn erinevaid ühiskondlikke

* Käesolev artikkel õn valminud TLÜ RASI uurimis
projekti “Noorte subkultuurid ja elustiilid Eestis. 
Millal eristuv käitumine muutub hälbivaks käitumi
seks?” ja ETF grandi nr. 7331 toel.

muutusi kokku võttes korraga rahuldanud eri
nevaid meedia nõudmisi ja aidanud selgitada 
Eesti ühiskonna üleminekul tehtud radikaalseid 
poliitilisi valikuid, varjutades põlvkondlikkuse 
kõrval teised võimu defineerimise aspektid 
uues ühiskonnas. “Nad olid lõpetanud haridus
tee, omandanud töö ja elukogemusi. Kui vana 
ühiskond kokku varises, olid nemad avanenud 
võimaluste kasutamiseks oma parimas eas. Nad 
olid õigel ajal sündinud, et olla tuumikuks Eestit 
üles ehitavale subjektsele ühiskonnale,” õn ref- 
lekteerinud Mikk Türna (1999, 8). Eestis õn 
kasulik olla alla 35-aastane mees, kirjutas Iivi 
Masso 1990. aastate lõpus mitmeid olulisi ühis
kondlikke arenguid sõnastanud essees “Vaba
duse eufooria või postkommunistlik pohme
lus?” (Masso 2001). Võitjate põlvkonna mõiste 
õn kinnistunud Türna ja Masso käsitluste kõrval 
kä paljude teiste sotsiaalteadlaste uuringutes (vt. 
nt. Türna 1999; Narusk 1999). Kuigi muutunud 
majandusolud õn mõnevõrra sundinud seni 
kehtinud väärtushoiakuid ja mõisteid ümber 
hindama, õn võitjate põlvkonna fenomen jäänud 
üheks selliseks 1990. aastate sümptomaatiliseks 
müüdiks, mis elab edasi paljudes tekstides ja 
iseloomustab 1990. aastate ühiskonna arengu 
populaarseid käsitlusi siiani.

Mitmed varasemad meedia-uuringud õn 
lähemalt analüüsinud neid mehhanisme, kuidas 
meedia taastoodab meestekeskset eliiti (Pilvre 
1999,2000; Põldsaar 2001). Samuti õn sotsioloo
gid analüüsinud erinevate rahvuslikkuse alusel 
toimunud reformide mõju taasisiseisvumise 
järgsetele omandisuhetele (nt. Andresen 1997) 
ja ärisuhete kujunemisele (Vöörman ja Helemäe 
2003). Siinne artikkel seob selle kriitika võitjate 
põlvkonna mõiste representeerimisviisidega 
meedias, problematiseerides selle põlvkonna 
kujunemist ja legitimiseerimist ühiskonnas.

1980. aastate lõpus alanud liberaalse era
meedia tulek oli uue meediaavalikkuse kuju
nemise protsessi osaks, mis oluliselt avardas kä 
privaatsfääri tähendusi ning selle olemasolevaid 
piire. Mitmete uute valdkondade tulek nõudis



uusi “avalikke” identiteete, uusi kangelasi ja 
nendega seotud uute elustiilide käsitlemist kä 
meedias. Sellega kaasnesid uue ajakirjandusliku 
keele ja uute visuaalsete väljendusviiside otsin
gud. Kohati näib, et 1990. aastate üldhuvimee- 
dia peegeldab pigem n.-ö. sotsiaalseid unelmaid 
ja ihalusi kui tegelikku elu, ent seegi väärib ajas
tut iseloomustava nähtusena põhjalikumat ana
lüüsimist. Persoonilugude lähilugemisel pal
jastuvad inimeste enesekirjeldustes mitmed 
1990. aastate ühiskonda laiemalt iseloomus
tanud probleemid. Kuigi turusuhted hakkasid 
tasapisi kujundama kä ajakirjade sisu ja vormi, 
leidus ajakirjade esimestes numbrites reklaami 
siiski äärmiselt vähe ning müümisvajadus seos
tus meedia sisuga ebamääraselt. Konkreetsete 
üldhuviajakirjade - Magneet ja Favoriit - valik 
käesoleva töö uurimismaterjaliks seostub ühelt 
poolt nende veergudel avalduva püüdega ühen
dada eraelu ja poliitiline sfäär, teisalt õn need 
Eesti Ekspressi ja Postimehe kirjastuste kon
kureerivate väljaannetena kä uute sotsiaalsete 
võrgustike alusepanijad ja kujundajad. Mõlema 
ajakirja toimetajate ja kaastöötajate ringist 
kujunesid hiljem oma põlvkonna arvamusliid
rid, mitmed portreteeritud kaanepersoonidest 
suunasid poliitilisi ja majanduslikke arenguid 
ning kujundasid muutusi kultuuriväljal kogu 
järgneva kümnendi jooksul; mitmed neist kuu
luvad politiilise eliidi hulka tänapäevalgi. Seega 
õn 1990-te keskpaiga meediarepresentatsioonid 
sekkunud ühiskonna kujunemisse erinevatel 
viisidel. Kuigi representeeritute kuulumise nn. 
ühiskonna eliiti võiks hõlpsasti kahtluse alla 
seada, õn nende seas siiski siiani olulist süm
boolset ja majanduslikku kapitali omavaid ning 
Eesti ühiskonna arengute kujundamisel tähen
dusliku rolli omandanud isikuid. Sellest lähtu
valt nimetan seda gruppi eliidiks, kuigi, nagu 
järgnevast analüüsist selgub, ei oma see tingi
mata seost inimeste majandusliku staatusega. 
Ameerika sotsioloog Charles Wright Mills õn 
oma raamatus Power Elite (1956) defineerinud 
võimueliiti Ameerika ühiskonna sotsiaalses

struktuuris strateegilistel positsioonidel seisvate 
isikutena, kes omavad võimu, rikkusi ja kuul
sust ning kelle tehtud otsused omavad tähen
duslikke tagajärgi nii ühiskonna hierarhiates 
kui sotsiaalse organiseerituse kujunemisel. Mills 
täpsustab oma definitsiooni, märkides, et või- 
mueliidi hulka kuuluvad tippjuhtide kõrval kä 
avaliku arvamuse kujundajad (Mills 1959, 4). 
Käesolev artikkel analüüsib üldhuvimeedias 
representeeritud eliidi erinevaid gruppe, uuri
des konkreetsete rühmade enesekirjelduse viise, 
tööga seotud väärtushinnanguid ja ühiskond
like muutuste mõtestamise viise ning käsitle
des Millsi definitsioonist lähtuvalt võimueliidi 
hulgas kä üldhuviajakirjades töötanud ajakir
janikke. Artikli viimane peatükk problemati- 
seerib võitjate põlvkonna fenomeni tähendust 
ja kujunemist, võttes arvesse nende kahe grupi 
omavahelisi suhteid meediarepresentatsioonide 
kujundamisel.

Metodoloogia ja 
uurimismaterjal
Analüüsi meetodina olen järgnevas kasu

tanud kriitilist diskursuseanalüüsi, mis toetub 
materjali lähilugemisele ja lähtub sotsiaalse 
tegelikkuse sotsiolingvistilise konstrueerituse 
põhimõttest. Diskursuste lähilugemine võimal
dab keeles sisalduvaid tähendussüsteeme ja sot
siaalseid identiteete esile tuua (Van Dijk 2005, 
229-231). Jürgen Habermasi arvates loovad 
diskursused kommunikatiivse võimu, mis ei saa 
administratiivset võimu asendada, kuid mõju
tab seda legitimatsiooni andmise ja äravõtmise 
kaudu (Habermas 2001, 41). Samuti olen järg
nevas meediadiskursuste uuringus lähema vaat
luse alla võtnud soolise aspekti, tuginedes kä 
artiklite põhjal tehtud statistikale.

Uurimismaterjaliks olen valinud kahe 1990. 
aastate keskel väga populaarseks kujunenud 
Eesti üldhuviajakirja, Magneedi ja Favoriidi, 
portreelood, mis ilmusid 1993 kuni 1995. Kaas



aegsel nišistunud meediaturul oleks üldhuviaja
kirjadele äärmiselt keeruline vastet leida. Need 
kujutasid endast erinevate formaatide, teemade 
ja käsitlusviiside popurriid tolleaegsetes kollase 
ja tõsise ajakirjanduse piire kompavates diskur- 
sustes, peegeldades tarbimismaailma võimalusi, 
uusi moetrende, muutunud sotsiaalseid suh
teid ja elustiile. Toimunud muutusi kajastav 
domineeriv meediapilt oli kantud positiivsest 
vaimust, vaatamata sellele sõnastasid persooni- 
lood kä mõningaid uue ühiskonna valupunkte. 
Mõlemad ajakirjad seadsid persoonilugude 
kõrval kä teistes formaatides tihti rõhu indiviidi 
muutunud positsioonile, seda nii kirjutusvii
sis kui teemapüstitustes. Kahtlemata vastan
dud selle kaudu kä nõukogudeaegsele mee
diale. Analüüsitavad teemad õn kasvanud välja 
materjaliga tehtud eeltööst, mille käigus identi
fitseerisin portreteeritud isikute valikute peami
sed põhjused meedia poolt, võrreldes andmeid, 
mis puudutasid inimeste tegevusvaldkonda, 
vanust, tähenduslikke suhetevõrgustikke, ning 
konteksti, mille artiklid isikuportreedele lõid. 
Hilisema töö käigus õn teemad süstematiseeri
tud, lähtudes seejuures autorit enam huvitanud 
aspektidest.

Portreeloo tähendus toonases konteks
tis vajab samuti veidi lahtiseletamist, kuna 
see erineb oluliselt tänapäevasest, pigem n.-ö. 
pehme ajakirjanduse osaks peetud meediažan- 
rist (Bjarnason 2005). Portree tõi eraelu teemad 
avalikkusesse, intimiseerides ja personaliseeri- 
des meediat politiikute ja kultuuritegelaste iga
päevaelu kaudu, mida nõukogudeaegne meedia 
vaevalt endale lubada võis. Teisalt muutis see 
ajakirjanduse ühtlasi “infoväärtuslikumaks” 
paljude uute mõistete ja käsitluste kaudu, mida 
erinevate eluvaldkondade esindajad postsot- 
sialismi kontekstis tutvustasid. Meediauurija 
Barbi Pilvre õn persoonilugude tähendusest 
Eesti Ekspressis kirjutanud järgmiselt: “Per
soon õn olnud Eesti Ekspressi esindusrubriik, 
kus ekspressilikult terav ja napp kirjutamislaad 
ühineb sisulise löövusega. Ta õn olnud pikka

aega Ekspressi kaubamärk, ilmselt üks esimesi 
selletaolisi Eesti ajakirjanduses. Lugejauuringu
test õn selgunud, et Persooni loetavus õn olnud 
pea sajaprotsendiline. Seega õn ühtviisi tähen
dusrikas, kellest kirjutatakse nädala Persoon, 
kui kä see, kes selle kirjutab.” (Pilvre 1999) Eesti 
Ekspress polnud mõistagi esimene, kes portree
loo formaati tutvustas, kuid see ei kahanda žanri 
olulisust 1990-te keskpaiga meedias.

Uurimuse valimi hulka kuulusid kahe aja
kirja persoonilood kolmel aastakäigul - 1993, 
1994 ja 1995. Analüüsisin kokku 43 lugu: 18 
portreelugu Magneedis ja 25 portreelugu Favo
riidis. Nendes portreteeriti kokku 46 inimest, 
sh. üks lugu Magneedis ja kaks Favoriidis olid 
topeltportreed. Magneedi kangelasteks olid üle
kaalukalt mehed, erandiks oli nooruke modell, 
kes seati kä erandlikult ajakirja esikaanele, kuigi 
tavaliselt esikaas Magneedi portreelugudega ei 
seostunud. Favoriidi lugude subjektide valik 
peegeldas kaalutletud soolist tasakaalu paremini 
- mehi ja naisi esines peaaegu võrdselt (vasta
valt 15 ja 12). Mõnevõrra üllatuslikuni tähele
panek, mis suunas kä analüüsi edasist käiku, 
oli see, et mõlema väljaande persoonide näol 
õn tegemist peaaegu eranditult etniliste eestlas
tega. Lugude autorite hulgas aga valitses sooline 
tasakaal: Magneedis esines mees- ja naiskirjuta- 
jaid peaaegu võrdselt, Favoriidis moodustasid 
naised väikese enamuse. Kuidas seda seletada? 
Selle küsimuse juurde naasen edasises analüü
sis. Uurimisküsimusteks, millest lähtudes tekste 
analüüsiti, olid: 1) kuidas või missuguste tege
vuste kaudu identifitseeriti 1990-te keskpaiga 
üldhuviajakirjade kangelaslugude subjektid; 
2) kuidas joonistusid artiklites nende eraelu 
ja tööelu vahelised suhted; 3) kuidas kajastub 
lugudes muutunud ühiskonnakorraldus; 4) 
kuidas peegeldatakse n.-ö. võitjate diskursust?

Uurimismaterjali põhjal joonistusid välja 
kahe ajakirja peamised fookused: kui Favoriit 
kujutas peamiselt kultuurieliiti, siis Magneedi 
fookus lasus ärieliidil, mis tollases kontekstis 
võrdustus sageli kä poliitilise eliidiga, ja uute



ametite või valdkondade esindajatel. Need kaks 
sotsiaalset gruppi erinesid teineteisest nii majan
dusliku toimetuleku poolest kui vanuselt: äri- ja 
poliitiline eliit oli enamasti eakam, 50-60-aasta 
vanuses, kuigi esines kä 30-40-aastaseid. Nende 
kogemused lähtusid enamasti nõukogudeaeg
sest karjäärist, kuid ühiskonna muutudes olid 
nad enamasti vahetanud tegevusvaldkonda. 
Kultuurieliidi esindajad olid mõnevõrra noo
remad, varieerudes 20-aastastest kuni 40-te 
eluaastate keskel olevate artistideni. Kui Favoriit 
keskendus peamiselt kultuurieliidile ning üksi
kutele sportlastele, siis Magneedi persoonideks 
olid enamasti poliitika ja ärivaldkonna esinda
jad. Lugude ülesehitus kahes ajakirjas erines 
teineteisest oluliselt, kuid neid erinevusi vaat
len samuti põhjalikumalt järgnevas analüüsis. 
Uurijapositsiooni selgituseks olgu veel öeldud, 
et olen oma uurimismaterjaliga eelnevalt tuttav 
alates teismeeast ning selle artikli kirjutamine 
õn tähendanud mulle ühtlasi mitmete isiklike 
väärtushinnangute kriitilist reflektsiooni.

Magneetja Favoriit 1990. 
aastate meediaturul
Ajakirja Magneet anti välja Tallinnas ja 

Favoriiti Tartus. Magneet ilmus Eesti Eksp
ressi Kirjastuse (praegune Ekspress Grupi Kir
jastus) väljaandena kolme aasta - 1993 kuni 
1995 - jooksul. Teiste ajakirjade hulgast paistis 
Magneet silma hea trükikvaliteedi, läbitöötatud 
kujunduse ja rohke provotseeriva pildimaterja
liga. Esimesel ilmumise aastal ilmus ajakiri kord 
kahe kuu jooksul Eesti Ekspressi (EE) lisana. 
Hiljem ajakirja maht kasvas ja Magneet ise
seisvus, muutudes kättesaadavaks EE-st eraldi. 
Toimetajateringi moodustasid peamiselt EE 
ajakirjanikud, ajakirja tehti põhitöö kõrvalt, 
peatoimetajatena vaheldusid lühikese aja jook
sul Tiina Jõgeda, Peeter Raidla ja Madis Jürgen, 
fototoimetajatena tegid ajakirjale kaastööd 
mitmed tunnustatud kunstnikud ja fotograafid

- Peeter Laurits, Toomas Voikmann, Tarvo- 
Hanno Varres ja Asko Künnap. Favoriiti anti 
välja Postimehe Kirjastuses - see ilmus aastatel 
1993-1999, olles algusest peale päevalehest eral
diseisev väljaanne. Erinevalt Magneedist tegut
ses Favoriidi toimetus Tartus kä eraldiseisva 
kollektiivina. Favoriidi peatoimetajateks nendel 
aastatel olid Priit Pullerits ja Kiur Aarma. Mõle
mad väljaanded kasutasid lisaks püsivale toime- 
tuseringile kä paljude vabakutseliste kirjutajate 
kaastöid. Oleks keeruline tuvastada tagantjärele 
inimeste seotust ajakirjaga, kuid andmetest 
ilmneb, et Favoriidi ajakirjanikud olid enamasti 
nooremad, tihti äsja ülikooli lõpetanud, samas 
kui Magneedis kirjutasid persoonilugusid juba 
kogenud vanemad ajakirjanikud, kes olid oma 
esimesed töökogemused omandanud nõukogu
deaegsetes meediaväljaannetes.

Persoonilood Favoriidis ja Magneedis eri
nesid üksteisest nii vormilt kui kirjutusviisilt. 
Favoriit püüdis oma isikulugudes luua kujune
misele ajalist narratiivi, jättes kä portreteerita
vale endale eneseidentifitseerimisel suurema 
vabaduse. Magneedi portreed lähtusid oleviku 
sündmuste kontekstist ning lugude ülesehitus 
oli tihti eksperimenteeriv. Kui Favoriidi rõhk 
oli kultuuriväljal, valdkondadel, nagu muusika, 
teater ja kujutav kunst, siis Magneet keskendus 
ühiskonna uutele nähtustele - äri, poliitika, ette
võtlus, mida kajastavad kä ajakirjade persooni
lood. Mitmed Magneedi lugudest olid olemuselt 
probleemikesksed ning üles ehitatud mõnele 
ühiskonnas aktuaalsele sündmusele või konf
liktile. Lugude kirjutusviis õn Eesti Ekspressile 
iseloomulikult napp ja infotihe, lugude pikku
seks õn enamasti 4-5 lehekülge, seejuures rõhu
tatakse erinevates hinnangutes tihti konflikte ja 
vastuolusid. Favoriidi lood seostuvad ühiskond
like sündmustega harva, esitusviis õn leebem ja 
portreteeritava suhtes lugupidavani; portreteeri
tavad isikud õn toodud enamasti ajakirja kaanel, 
hiljem jätkuvad lood 5-6 leheküljel ajakirja sees. 
Kä Favoriit tähtsustas teiseseid arvamusi, kuid 
need ei olnud kunagi kesksed, loo tuuma moo-



dustasid kirjutaja nägemus ja portreteeritava 
enesekäsitlus. Magneedis ilmus kä lugusid, mille 
tegemise käigus ei olnud ajakirjanik portre
teeritava endaga kohtunud - portree joonistus 
täielikult sõprade ja vaenlaste vastakatest hin
nangutest. Kuid sellised lood olid üksnes väga 
tuntud figuuridest. Magneedi kaanepilt ei seos
tunud enamasti portreelooga. Esimese Mag
needi numbri (1/1993) manifestilaadne juhtkiri 
kuulutas, et ajakirja eesmärgiks õn vahendada 
“loomingulist mõtet elust, ärist, eneseteostu
sest", lisades, et “Magneet tähendab leidlikkust, 
isikupära, kordumatust; kadestamisväärt elu
stiili ja väärt meelelahutust!”. Kordumatus ja isi
kupära kehtisid mõlema ajakirja valikute puhul, 
kuid selguse huvides tuleb siia kohe täiendavalt 
lisada kä rahvuslik meelsus, mis iseloomustas 
mõlema ajakirja persoonivalikuid. Sarnane for
maat ja lai auditoorium tähendas vaieldamatult 
kä konkurentsi kahe väljaande avaldamises, mis 
peegeldas Tallinna ja Tartu meediaruumi kaudu 
n.-ö. võimu ja vaimuringkondade eristust.

Igasugune ajakirjanduslik eetika selle kaas
aegses tähenduses 1990-te keskpaiga üldhuviaja
kirjade lugudes puudus, enamik persoonilugude 
probleemipüstitustest asetus (eriti Magneedis) 
kuhugi tõsiseltvõetavuse ja nalja piirile. Hul
galiselt eetilisi küsimusi tõstatab näiteks inter
vjuu, mis oli tehtud portreteeritava eluajal, kuid 
avaldati vahetult peale tema surma. Artikli sisu 
ei olnud praktiliselt muudetud, kui välja arvata 
asjaolu, et lugu pealkirjastab “viimse interv
juuna”. Lisaks sellele paljastas ühes portreeloos 
tuntud politseikomissar paljude pooleliolevate 
kriminaalasjade üksikasju, loetles kuritegelike 
rühmituste ning nendega seotud inimesi nime
sid. Mõlemad ajakirjad sisaldasid pildimaterjali 
välismeediast või eraarhiividest, mida kopeeriti 
ilma viideteta autorlusele või materjali päritolule. 
Samuti ilmus väljaannetes visuaalset materjali 
katastroofidest ja õnnetustest, mille avaldamist 
kaasaegse meedia eetika tavad vaevalt sallik
sid. Üldhuviajakirjad Eesti meediamaastikul 
õn jäänud 1990-te nähtuseks - juba kümnendi

lõpus lahustus see muutunud turusituatsioonis 
paljudeks erinevateks nišimeedia väljaanneteks. 
Huvitava tähelepanekuna õn üldhuviajakirjade 
lõppu Ameerikas seostatud feminismi tule
kuga ning reklaami tellijate huviga keskenduda 
rohkem spetsiifilisele publiku grupile (Wilson & 
Wilson 1998, 166-167). Kuigi kä Eesti meedia
pilti ilmusid 1990-te keskel senisest nähtavamalt 
feminismi diskursused, ei võimalda ühiskonna 
edasine areng üldhuviajakirjade kadumist siiski 
üksnes sellega seostada, kuid selle väite juurde 
naasen hilisemas analüüsis.

I “Töö õn eraelu” ja teised 
uusliberalistlikud väärtused
Töö iseloom 1990-te keskpaiga ühiskonnas, 

kus toimus uute struktuuride loomine ja vanade 
ümberkujundamine vastavalt liberaalsele 
majandussituatsioonile, muutus paljudes vald
kondades radikaalselt. Töö muutunud tähendu
sed mõjutasid nii meediat, kultuuri kui poliiti
kasfääri ning neid muutusi avavad kä Magneedi 
ja Favoriidi portreelood. Sotsioloog Ulrich Beck 
õn pidanud tööd modernse ühiskonna ülesehi
tuses keskseks identiteediloome kategooriaks. 
Seda tõdemust peegeldavad kä persoonilugude 
valikud: eranditult kõigi lugude keskseks tee
maks oli portreteeritute ametialane edu, sellest 
lähtusid nii ajakirjanike küsimused, kujutatud 
inimeste enesedefinitsioonid kui kä hinnan
gud oma elus toimunud muutustele. Muutuste 
sõnastamise ja uute definitsioonide järgi oli 
1990-te keskpaigas suur vajadus ja nii kujunesid 
portreelood peaaegu alati kä võimaluseks neid 
muutusi esile tuua ja nende ratsionaalsusi ning 
loogikaid silmapaistvatel positsioonidel seisvate 
ükikisikute kaudu avada.

Paljude artiklite kangelased käsitlevad end 
töistes suhetes maailmaparandajatena ja mak
simalistidena, olgu tegemist metalliäri, teletöö 
või teatriga. Töö näis lahutamatu kaaslasena, see 
andis ärksa vaimu ja hea väljanägemise, ärivald



konnas defineeris see tihti kä hobid ja elustiili. 
Beck õn töö defineerimisel pidanud oluliseks 
ühelt poolt teenistust, kuid teisalt seostub töö 
vahetult sotsiaalsete võrgustikega ning tagab 
juurdepääsu informatsioonile, vahenditele ja 
teatud elustiilile (Beck 2005), mis kõik moodus
tasid 1990-te Eesti ühiskonnas uue enesemää
ratluse tuuma. Inimeste suhet oma põhitöösse 
iseloomustas kirglikkus, millega traditsiooni
liselt kõneldakse inimsuhetest. Tööd käsitlesid 
paljud portreteeritud oma isiklikust elust lahu
tamatuna, peaaegu elusana:

Töö ja muu elu õn praktiliselt eristamatud. 
(.Magneet)

Ma ei oska vahet teha tööl ja isiklikul elul. 
Töö õn samamoodi mu isiklik elu ja seega 
ehk liigagi isikukeskne, kuid ma ei oska 
teistmoodi ettegi kujutada. Mulle meeldib 
elada nii, et laine käib kõrgelt. (Magneet)

Muusika õn mulle olnud kalli armastatu 
eest. Kui kõigis teistes armastustes võib 
kõhelda, siis tema õn olnud ainus, kelles ma 
pole kunagi kahelnud. (Favoriit)

Töö ilmus meediadiskursustesse niisiis maa
gilise, peaaegu müstilise kategooria ja identiteedi 
kujundamise viisina - töö oli naudingu saamise 
allikas, vaimse ja füüsilise vormi ning hea välja
nägemise looja. Seda mõtestati erinevates lugu
des seikluse, mängu ning kunstina - ja kaugeltki 
mitte ainult loomingulistel erialadel, nagu võiks 
ehk arvata. Pigem esinesid diskursused “elust 
ja tööst kui kunstiteosest” just äris, poliitikas 
ning seadusloomes, kus see segunes elustiili ja 
sotsiaalsete võrgustikega, kultuurivaldkondade 
esindajate puhul esines seda harvemini. Töö 
nimel loobuti sagedasti kä eraelust, suhetest ja 
perekonnale pühendatud ajast ning see kehtis 
ühtviisi nii äri kui kultuurivaldkonna esindajate 
hulgas. Seejuures võrdlesid üksikud naised tööd 
tihedamini isikliku eluga, seostades neid sar

naste loobumiste ja/või ohvrite toomisega. Töö 
ei olnud niisiis pelgalt töö, vaid pigem missioon, 
kuid kahtlemata kä enesekehtestamise viis ja 
uue sotsiaalse positsiooni kehtestamise vahend 
üleminekujärgses ühiskonnakorralduses.

Töö kujunes neoliberalistlikes majandus
oludes erakordselt oluliseks, defineerides nii 
indiviidi uue sotsiaalse staatuse kui võrgus
tikud, mida meedia aitas omalt poolt luua ja 
kujundada. Portreteeritute suhe meediasse õn 
ambivalentne - seda võetakse enamasti vaata
mata kahe ajakirja kollakale kirjutusviisile siiski 
küllaltki tõsiselt. Sõltumata valdkonnast sele
tasid paljud portreteeritud oma ametialast edu 
isiklike oskuste või iseloomuomadustega, nagu 
näiteks veenmis- või esinemisoskusega, mis 
sillutasid mitmete arvates teed tööalasele edule 
“uute vabaduste” tingimustes. Ent nagu andsid 
tunnistust töö diskursused muus kontekstis, 
võis selleks olla kä isiklikest hüvedest loobumise 
oskus.

Veenvad definitsioonid uutest ametitest ning 
valdkondadest kõnelemiseks tõsteti meedias 
tihti suuremas kirjas esile. Eelkõige esines seda 
Magneedis, mis tõi persoonilugude kaudu esile 
selliste valdkondade, nagu õiguskaitse, graafiline 
disain, 1990-te alguses erakordselt populaar
ne metalliäri, modellindus, copyrighteri amet, 
kuid kä ajakirjandus ja poliitika, toimimisviise 
ja uut kõnepruuki. Nende eluvaldkondade defi
nitsioonid olid aluseks Eesti Ekspressi lööklau
sele ajalehest kui “uue elu pääsukesest” (Jõgeda 
1999), mida toetas kä üksikisikule antud roll aja
kirjas - mõtestada mitte üksnes uusi valdkondi, 
vaid olemasolevatel väljadel ja radikaalselt muu
tunud eluvaldkondades juba toimunut.

Ühe olulise ja kohati traumaatilise muutu
sena kultuurivaldkonnas ilmus massikultuuri 
ning tarbimisühiskonna tulek, kuid sellega 
kaasnenud valdkondade ümberstruktureeri- 
misest kõnelevad portreelood äärmiselt harva. 
Sagedamini õn juttu loominguliste ametite 
töösuhetesse ilmunud vabakutselise staatusest, 
mis tekitas uusi hirme ning ebakindlust, luues



olukorra, kus kord juba omandatud sotsiaalseid 
privileege tuli uutes oludes uuesti legitimisee- 
rida. Sellele vaatamata mõtestati ajutisi tööotsi 
ehk “haltuurat” õpitud või omandatud tegevus
valdkonna kõrval “ajutisena”. Oma valdkonnast 
kõneldi seejuures kui “narkootikumist”, mis 
pakkus “vajaliku adrenaliinikoguse” ja millest 
oli võimatu loobuda. Ettevõtlus seostus enese- 
portreede diskursustes eelkõige äriga, aga kä 
meedia, poliitika ja haridusega ehk Magneedi 
representatsioonidega, kuid kultuuriga praktili
selt mitte. Kä oma tegevuse mõtestamisel uues 
majanduslikus kontekstis seisid Magneedi per
soonid Favoriidi portreteeritutest kaugelt ees. 
Turu mõistesse, nagu kä popkultuuri tulekusse, 
suhtuti kultuurisfääris enamasti ambivalentsi, 
ettevaatuse või isegi põlgusega, millest annavad 
tunnistust näiteks “enesemüümise” diskursused. 
Näiteks tunnistas üks meesnäitleja:

Laval kerge ja õhulisena näiva opereti taga 
õn hobusetöö. Artist peab valdama teksti, 
tegema kihvte rolle, laulma tantsima. Kõige 
selle juures pead sa särama. Peale selle pead 
sa hull kä olema. (Favoriit)

Mitmes Favoriidi intervjuus väljendati pet
tumust eelnevas ühiskonnas omandatud tead
miste väärtusetuses. Näiteks ühes loos avaldus 
konflikt seoses teadmiste edasi andmisega 
noortele:

Alustasin nii-öelda piiri peal kül vana süs
teem veel toimis. Kujutlesin, et valmistan 
noori ette täpselt samasuguse töö tarvis, 
mida minagi tegin. Praegu ei saa ma enam 
aru, mis mõte sellel õn. Ma toodan töötatöö- 
lisi, keda pole enam kellelgi vaja. (Favoriit)

Paradoksaalselt avaldus nõukogude ühis
kond sellegipoolest nii Favoriidi kui Magneedi 
veergudel erinevaid professionaalseid võima
lusi pärssiva ning valdkondade ja inimeste isik
likku arengut tagasihoidva ühiskonnakorrana.

See avaneb loominguliste inimeste kõnepruu
gis erinevate vabaduste puudumise, aga kä 
paradokside kaudu, mis avaldusid näiteks puu
dulikes kontrollimehhanismides, mõttetutes 
sotsiaalsetes rituaalides. Sellele vaatamata leiti 
tihti, et “ega valitsenud olude tõttu midagi tege
mata ei jäänud”. Samuti tekitas mitmetes lugu
des vastuolusid produktiivsuse ja professionaal
suse vaheliste suhtete mõtestamine professio
naalses kultuuris, viies mõnikord loominguli
sed inimesed konfliktsetesse suhetesse iseenda 
või ühiskonnaga. Magneedi lugude juures esita
tud teisesed arvamused tõid sellised vastuolud 
hästi esile, seades kõrvuti teineteist oponeeri
vad arvamused mõne persooni imidži või tema 
tegevuse kohta erinevate erialade professionaa
lide seas. Hoolimata mõningasest ambivalent- 
sist nõukogude ajal läbi löönud kultuuritegijate 
suhtes kandusid paljud 1980-te ja 1970-te staa
rid edasi 1990-tesse aastatesse. Kuigi vanema 
põlvkonna poliitilise eliidi nõukogudeaegsesse 
minevikku suhtuti tihti ebausklikult, võimal
das oleviku kontekstile keskendumine Mag- 
needis seda avada põgusalt ning detailidesse 
laskumata. Kultuurieliidi eraelu avamisel lubas 
Favoriit endale märksa enam detailsust, kuid 
kahtlemata toimis see vastastikuses koostöös 
- kultuurieliit näitas üles valmidust oma eraelu 
põhjalikumalt avada.

II Imidž kui kapitalistliku 
individualismi manifest
Ulrich Becki arvates surub individualisee- 

rumist indiviidile peale kapitalistliku ühiskonna 
institutsioonaalne korraldus, mis avaldub eri
nevate nõuete, piirangute ja kontrollimehhanis
mide kaudu, näiteks tööturul ja haridusasutus
tes nõutavate kvalifikatsioonide kaudu, tootes 
inimestes selle kaudu sotsiaalse kindlustatuse 
tunnet või selle puudumist (Beck 2005, 169). 
Individualiseerimisprotsessis osales 1990-tel



ühe kaaluka institutsioonina kä meedia, mis 
kujundas uusi identiteete, aga lõi kä uusi hie
rarhiaid. “Imidž” ilmus meediasse uue ajastu 
võlusõnana, see pakkus meediale suurepärase 
ettekäände avada ja lugudes esile tuua ühtaegu 
nii inimeste töise kui privaatse identiteedi muu
tunud jooni. “Imidz ’ eristas uut “kõik müügiks” 
ajastut nõukogude ajast, millele nii sisus kui 
vormis Magneet ja Favoriit varjamatult vastan
dusid. “Imidž õn konstruktsioon, mille taga õn 
kellegi suva. See ei teki iseenesest - ta tuleb tead
likult luua”, kirjutas hiljem mainekujundajana 
tunnustust leidnud Linnar Priimägi ajakirjas 
Favoriit, lisades tähenduslikult, et “leping hea 
fotograafiga õn seejuures üheks oluliseks edu 
aluseks” (Priimägi 1995). Fotode varasemast 
kaalukam tähtsus ilmneb kä Magneedi ja Favo
riidi külgedelt - pildid moodustavad portreelu- 
gudest tihti kuni poole.

Uus oli kä Magneedi ajakirjaniku positsioon 
persoonide suhtes - Magneet defineeris, mää
ratles ja sõnastas, omamata erilist aupaklikust 
kujutatud persoonide vastu vaatamata nende 
sotsiaalsele positsioonile. Kuna ajakirjanik defi
neeris isiku, kujunesid kä ajakirjaniku valikud ja 
tema käsutuses olevad sotsiaalsed võrgustikud 
äärmiselt olulisteks. Favoriidi kujutusviis lähtus 
isikute enesepresentatsioonist, ajakirjaniku roll 
figureeris vaid selle taustal. Kä pildimaterjalis 
kasutas Favoriit inimeste endi poolt välja paku
tud pilte. Kui Favoriidi kangelaste taustaks oli 
enamasti eraelu, seadis Magneet oma persoonid 
teadlikult olukordadesse, milles lugejad ei olnud 
harjunud neid nägema - näiteks peaminister 
juuksuritoolis, unesegaselt naeratav tippajakir
janik kaootilises kontoriruumis, välisminister 
helikopteri roolis või tipp-pankur piknikul. 
Mõnikord avasid pildid ühiskondlikke muutusi 
seal, kus tekst seda ei võimaldanud. Magneedi 
lood tutvustasid piltide kaudu kä mitmeid uusi 
ning eksklusiivseid harrastusi ja seni vähetuntud 
spordialasid, nagu golf, tai ehi, karate ja jooga. 
Elustiil lõi niisiis tähendusliku taustsüsteemi kä 
inimeste ametialasele edule ning võimaldas neil

oma positsiooni teiste valdkonna liidrite keskel 
legitimiseerida.

Kultuurieliidi hulgas väärtustati meedia
tähelepanu enamasti rohkem, see väljendus 
paljudes intervjuudes. Naissoost kultuurivald- 
konna esindajad pöörasid oma imidžile märksa 
rohkem tähelepanu kui mehed. Imidži osaks 
peeti seejuures nii riietust, meiki kui julget käi
tumist. Kuid kä meedia legitimiseeris eraelu 
uutmoodi kättesaadavuse veendumust, mille 
puhul loominguliste inimeste, poliitikute ning 
sportlaste elustiili hakati pidama n.-ö. avalikuks 
asjaks ja täieõiguslikuks meedia osaks:

Sa pead riietuma seksikalt, käituma julgelt ja 
meeldejäävalt, mõjuma sensuaalselt. Tege
likult õn see paljuski väline imidž - enese
reklaam, mis kuulub filminäitleja elu juurde. 
Näitleja peab intrigeeriv olema ja televiisoris 
tuleb showd teha. Keda huvitab mingi viu- 
viu jutt? No mine, kuula siis parem oma 
naist või ema! (Favoriit)

Ta ei leiuta ju aatompommi ega uuri min
gisuguste sitikate vaimuelu, vaid tegeleb 
avaliku asjaga, (kolleegi kommentaar tipp
sportlase tööst, Favoriit)

Detailsus, millega Favoriidi persoonid era
elust rääkisid, mõjub mõnikord šokeerivana 
isegi tänapäeva kontekstis. Seksapiil ja valmi
dus eraelu avada olid olulisteks tingimusteks 
Favoriidi naiskaanepersoonide valikul. Elustii
list kujunes meedias suhete, väärtuste ja hobide 
kaudu korraga kaup ning vahetu avaliku identi
teedi osa, mille käsitlemist Favoriidis iseloomus
tas äärmine tõsidus. Pereprobleemid ja muutlik 
armuelu moodustasid lahutamatu osa Favoriidi 
portreteeritute avalikust identiteedist nii piltidel 
kui lugudes. Magneedi lugude toon oli män
givam, ajakirjaniku võim kujunes selle kaudu 
suuremaks ja valikud tähenduslikumaks. Konf
likte taustsüsteemis, st. karjääri tegemise ambit
sioonides ja peresuhetes esines tihedamini just



naiste portreedes. Magneedi meeste portreedes 
seati perekond pigem kõrvaliseks taustsüstee
miks ning lugude fookus lasus praktiliselt alati 
karjääril. Konfliktid ärimeeste representat- 
sioonirežiimides seostusid pigem karakteri või 
päritoluga - näiteks rõhutas Magneet portre
teeritute päritolu vaesemast töölisperekonnast, 
esitades karjääri läbimurdena perekondlikus 
liinis, samuti seostusid mõlemas ajakirjas mees- 
kangelaste konfliktid isikuarenguga: naisteme
hest truuks kaasaks, pätist edukaks näitlejaks/ 
lauljaks. Mehed, kes väärtustasid avalikult pere
konda, tõsteti esile pigem kurioossetena. Sama 
õn täheldanud kä eelnevad meediauuringud 
(Pilvre 1999, 2000; Põldsaar 2001; Malmberg 
2005).

Loominguliste erialade puhul rõhutas 
meedia kä konflikte igapäevase välimuse ja 
artistiks olemise vahel, mida Magneedis avasid 
napid märksõnad ja lühikesed, kontekstist välja
rebitud arvamused portreteeritud isikute kohta 
nende sõpradelt, kolleegidelt, endistelt elukaas- 
lastelt. Teiseseid arvamusi avaldas kä Favoriit, 
kuid võrreldes Magneediga olid need põhjaliku
mad ja analüütilisemat laadi. Mõnel juhul toodi 
välja kä imidži vastuolulisust võrreldes tegeliku 
iseloomuga, rollide võtmist hinnati oskusena, 
imidži kujundamist peeti mõnel juhul isegi 
kunstiks:

Mõned arvavad, et selline ma olengi. Ütlevad 
tänava peal - näe, pervert! Mõned ütlevad - 
see õn pull! Poiss teeb tsirkust! (Magneet)

Oleks vale arvata nagu oleks ma uhke ja 
ennast täis. Paraku arvatakse nii palju mu 
välimuse põhjal. Meikimine ja riiete valik õn 
ju looming, kui see nii poleks, siis ei viitsiks 
ma sellega üldse tegeleda. (Favoriit)

Aktiivsesse poliitilisse karjääri olid inimesed 
liikunud eelnevast äritegevusest, teadusest, har
vemini figureerisid nende seas loominguliste 
valdkondade esindajad. Vastuolusid erinevate

valdkondade karjääri ametite valikul seletati 
tihti elustiili valikutega või isikuomadustega 
(sündinud liidriks, diktaatori loomus).

Siiski tõi ajakirjandusega suhtlemine kaasa 
kä uusi probleeme, mis võisid avalduda privaat
suse puudumises, liigses tähelepanus või tõde
muses, et “ajaleht valetab”:

Sportlane elab nagu kuplis, mille alla mahu
vad kõik asjad: maa, rahvas, poliitika ja isik
lik elu. (Favoriit)

Ühiskonna üleminekut mõtestati portreelu- 
gudes pea eranditult positiivselt, uute ja pii
ritutena näivate võimaluste kaudu. Üleminek 
seostus väiksemate traumadega üksnes Favo
riidi persoonide jaoks, kuid ülemineku tähtsus 
lugude ülesehituses oli taandatud. Teisalt võis 
seda pärssida kä inimeste tahtmatus avada 
muutusi liialt traagilisena, samuti võis meedia 
sellised kirjeldused välja jätta, kuid kahtlemata 
mõjutas seda üldine ühiskondlik optimism. Äri 
valdkond toimis tänu Magneedi representat- 
sioonirežiimide kontekstile rõhutatult olevikus 
ja sellega seotud rahvuslikud väärtused jäid tihti 
varjatuks. Kultuuri- ja spordieliidi rahvuslikkus 
mängiti meedias välja osana portreedest ning 
see kujunes nende professionaalse meedia- 
kuvandi ja seega nende töö osaks ning, nagu 
osutan järgnevas, kä ajakirjade ja rahvusliku 
meedia kuvandi osaks.

III Võitjate põlvkonna müüdi 
loomine
1990. aastate alguse Eesti ühiskonda õn 

iseloomustatud rahva enamiku vaesuse ning 
muutustega kohanemisraskuste kaudu, millest 
võitjatena väljusid just keskmine ja noorem 
põlvkond (Lauristin, Vihalemm 1998). Hiljem 
õn võitjate põlvkonna diskursus muutunud olu
liseks Eesti ühiskonna üleminekut iseloomus
tavaks ilminguks, mida õn tihti käsitletud põh



juse-tagajärje seoses protsessi väidetava eduga, 
näiteks võrdluses teiste Ida-Euroopa riikidega. 
Meedia omandas 1990. aastate ühiskonnas 
muutuste defineerija, uute võrgustike kujundaja 
ja representatsioonirežiimide vormijana olulise 
rolli. Samaaegselt selle mehhanismide kujune
misega ilmusid ajakirjandusturule kä Favoriit 
ja Magneet, mis peegeldavad paljusid toimunud 
muutusi nii vormis kui sisus. Representatsioo
nid kujundasid uutes oludes sotsiaalset reaalsust 
ja ühiskondlikke võimusuhteid ning toimetajad 
ja ajakirjanikud representatsioonide loojatena 
muutusid hiljem sama olulisteks kui nende 
poolt kujutatud isikud.

Olen eelnevalt osutanud sellele, et võitjate 
põlvkonna representatsioonid said meedias 
alguse juba 1990-te keskel, väljendudes eelkõige 
äri- ning poliitilise ehk võimueliidi eneseidenti- 
fitseeringutes. See peegeldus üldises ühiskondli
kus optimismis ja eriti enesekehtestamise osku
ses. Nagu sõnastas üks Ivi Masso poolt “kasuliku 
sihtrühmana” identifitseeritud ärieliidi esindaja 
Magneedi külgedel:

Pole midagi parata praegu õn noorte meeste 
aeg. Arvata võib, et kes tänaseks pole endale 
kohta leidnud - mitte majanduslikus vaid 
eneseteostuse mõttes - jääb nii enesele kui 
kä teistele lootusetult jalgu... (Magneet)

Ometi ilmneb kahe ajakirja kaanepersoone 
võrreldes, et kui kultuuri ja spordieliidi esinda
jate hulgas domineerisid noorem ja 40. eluaas
tates põlvkond, siis ärivaldkonna eliidi moo
dustasid peamiselt vanemad, nõukogude ajal 
riigiametites karjääri teinud, või päris noored, 
äsja ülikooli lõpetanud mehed. Eeltoodud tsi
taadi autor peab ennast nende kahe põlvkonna 
vahele kuuluvaks ja see näitab, et n.-ö. võitjatena 
representeeritud esinevad mõlemas ajakirjas nii 
ealiselt kui väärtushinnangutelt oluliselt mitme
külgsema grupina, kui seda õn tihti kirjeldatud. 
Ometi ei varjuta see etniliselt homogeenset 
kultuuri ja ärieliidi representatsioonide koond

portreed, millest kõrvalekaldeid leidub portre
teeritute hulgas väga vähe. Kä Marju Lauristin 
õn kultuuriajakirju analüüsides osutanud, et 
rahvuslikud ja demokraatlikud huvid ilmusid 
erinevate meediaväljaannete huviorbiiti ja need 
seoti omavahel (Lauristin 2005, 121). Kahe 
ajakirja kangelaste valik legitimiseeris rahvus
likku meelsust ühiskonnas - vaid kahe erandiga 
olid kõik portreteeritud etnilised eestlased, kes 
pikka aega olid elanud Eestis. Üks eranditest 
esines topeltportrees ja oli valitud kahtlemata 
seoses mehe edulooga - tegemist oli Venemaalt 
Eestisse kolinud naisega. Loos avati kä kõrval
seisjate vastakaid arvamusi, mille kohaselt oleks 
mehe jaoks olnud võimalik kä “parem partii”. 
Teiseks erandiks oli kunstnik, kes oli üles kas
vanud Eesti päritolu emigrantide järeltulijana 
Ameerikas ja kes taasavastati kohaliku meedia 
poolt 1980-te lõpus. Hoolimata sellest, et retoo
rikas kõneldi ajast, mil “korvpallurid asutavad 
aktsiaseltse, näitlejad pürgivad pangandusse ja 
kirjanikud katsuvad riigitüüri” kandusid paljud 
armastatud kultuurivaldkonna esindajad (laul
jad, näitlejad, teletöötajad) 1980. aastatest edasi 
uude ajajärku. Sellised isikud kirjeldavad mõni
kord traumaatilisi konflikte avaliku arvamusega; 
seda, kuidas neid ei peeta Eestis enam “Eesti 
artistideks”, mida põhjendati mõnikord eestlas
liku kadedusega, teinekord sallimatusega. Seda 
peegeldavad kä küllalt levinud käsitlused “enese 
mahamüümisest” ja isegi “riigi reetmisest”. See
vastu n.-ö. läänest naasnuid aktsepteeriti koha
likul meediamaastikul tingimusteta “omadena”, 
kuigi sportlaste esinemine teiste riikide eest 
tekitas negatiivseid arvamusi. Äri- ja poliitiline 
eliit olid meedia rambivalguses enamasti uus
tulnukad, kellest paljud olid erialade vahetuse 
kaudu saavutanud näiliselt ootamatu edu uutel 
positsioonidel. Demokraatlik ühiskonnakord 
tähendas rahvusliku meelsuse kõrval kä vasta
vat päritolu ja haridust (või vähemasti teatud 
ringkonda kuulumist), mille suhtes allahindlusi 
ei tehtud. Nõukogude ajal Eestisse rännanud 
puuduvad ajakirja persoonide hulgas sootuks.



Magneedi ja Favoriidi persoonilood taas
tootsid representatsioone uuest võimueliidist 
nii kultuuri- kui ärivaldkonnas, seega rahvuslik
kuse alusel. Kuidas seletada selliseid valikuid aj a- 
kirjades, lisaks valitsevale ühiskondlikule meel
susele? Kahtlemata õn mõlemal juhul tegemist 
ajakirjanike valikutega, seega vaatlesin lähemalt 
kä ajakirjanike tausta. Ilmnes, et mis puudu
tab ealisi iseärasusi kahes ajakirjas, siis ilmne
vad paralleelid kirjutajate ja kujutatute vanuste 
vahel: Magneedi kirjutajate keskmine vanus oli 
Favoriidiga võrreldes kõrgem, samale osutasid 
kä andmed portreteeritute kohta. Samuti ilmnes 
analüüsist, et rõhutatud eesti päritolu eliidi esi
letoomine seostus ajakirjanike päritoluga: need 
ajakirjanikud olid kohalikes oludes kasvanud, 
hariduse omandanud ja tihti karjäärigi alus
tanud kirjutajad. Seda kinnitavad kä mõned 
marurahvuslikud väljaütlemised portreteeritute 
hoiakutes teiste rahvusvähemuste suhtes, mis 
ei esineks mitmekülgsema taustaga kirjutajate 
puhul. Sellised väärtushoiakud tuginesid tihti 
kogemustele nõukogude ajast, mil suruti alla 
rahvuslikkust ja alternatiivseid käitumisviise. 
See lubab arvata, et rõhutatult etniliste eestlaste 
esiletoomise kaudu oma lugudes osales üldhu- 
vimeedia vaatamata “kollasele” kirjutusviisile 
omal kombel kä n.-ö. taasiseseisvumise järgse 
“ajaloolise tõe” režiimi kehtestamises.

Ulrich Beck ja Elisabeth Beck-Gernsheim 
õn subjektsuse toimimismehhanismidest kir
jutanud, et ühelt poolt õn need pidevas muutu
mises, teisalt puudub meil alati piisav distants 
oleviku mõtestamiseks. Inimeste minakeskne 
maailmapilt uues meediareaalsuses kujuneb 
pidevas ohus langeda tõrjutute sekka. Üksik
isiku elu kujuneb erinevate individuaalsete ja 
institutsiooniliste vastuolude lahendamiseks 
isiklikus biograafias (Beck & Beck-Gernsheim 
2002). Isikute valiku aluseks õn meediatööstuse 
poolt tehtud eristused, mida toetavad küsimu
sed ning narratiivide ülesehitused, mis rõhuta
vad muutusi positiivsuse suunas ja eneseidenti- 
fikatsiooni võitjatena. Teemad, nagu tööpuudus,

sotsiaalne ebakindlus ja sallimatus figureerivad 
persoonilugudes harva, pigem ilmuvad need 
metafooridena. Ometi elasid mitmed repre
senteeritud kultuurieliidi esindajad vaatamata 
töönarkomaaniale majanduslikus mõttes tihti 
vaesuses. Samas ei seotud edukuse kategooriat 
kultuurivaldkonnas meedia poolt ometi sisse
tulekuga. Üllatavalt tihti figureerisid artiklites 
võrdlemisi isiklikud andmed, sh. näiteks palga
numbrid; kultuurivaldkonna esindajad rääkisid 
avameelselt kä lisasissetulekuallikatest, mis ei 
seostunud erialase tööga (suvine maasikakor- 
jamine Soomes, baarimehe amet). Ohud ja 
hirmud varjati lugudes hedonismi ja enesekesk
suse taha. Samuti õn üllatav, kui vähe esineb 
traumaatilisena mõtestatud kogemusi lähimine
vikust, pigem seostusid need nõukogude ajaga. 
Magneedi artiklites puuduvad trauma diskursu- 
sed praktiliselt üldse, selle asemel domineerivad 
optimistlikud tulevikukäsitlused ja usk liberaal- 
demokraatia tulekusse. Kä riskidest ja tulevi
kuga seotud hirmudest ei anna intervjuud pea
aegu mingit tunnistust. Harvemini avalduvad 
need siiski metafoorsetes lugudes argipäevast:

Miks õn Santa Barbara nii populaarne? Sel
lepärast, et meie riigis õn kõik asjad väga 
segased ja ebakindlad. Ebakindlad õn töö
kohad, pangad ja firmad. Ainuke asi milles 
sa võid alati kindel olla õn see, et õhtust 
õhtusse istub sinuga see uus perekond, kes 
õn alati olemas ja alati tuleb koju, täis ei 
joo ja ära ei lähe. Seetõttu aitab seebioo
per pisutki leevendada vajadust stabiilsuse 
järele. (Favoriit)

Ühiskondlik optimism, mis läbib persooni- 
lugude diskursusi, põhines pigem usul kui 1990- 
te sotsiaalsetel oludel. “Õnnena” identifitseeriti 
peamiselt suurenenud valikuvõimalusi, need 
aga tulenesid paljuski ühiskondlikest muutus
test ja uute valdkondade lisandumisest radikaa
lselt muutunud ühiskonna toimimisse. Kuigi 
analüüsitud persoonilugudes ei peegeldu dua



lism ühiskonna jagamisel võitjateks ja kaotaja
teks, sest portreteeritute hulgas puuduvad n.-ö. 
kaotajate portreed, kujundavad seda Magneedi 
diskursused, äri ja poliitilise eliidi enesedefinit- 
sioonid, mis sündisid ajakirjanduse ja Tallinna- 
keskse võimueliidi koostöös. Väidan uuringu 
andmetele toetudes, et ühiskonna jagamine võit
jateks ja kaotajateks, milles osalesid kä “võitjate 
põlvkonda” loonud meediadiskursused, toimis 
sotsiaalse müüdi ning brändina, mis varjas või
mumehhanisme võimueliidi kujunemise taus
tal erinevates valdkondades. Põlvkonna mõiste 
jättis kõrvale võimueliidi seast kõrvale tõrjutud 
naised ja vähemuskultuuride esindajad. Haber- 
mas õn pidanud naiste väljajätmist poliitilisele 
avalikkusele olemuslikuks struktuuriloovaks 
jõuks, kuna meeste domineerimine õn määra
nud poliitilise avalikkuse struktuuri ning selle 
vahekord privaatsfääriga õn olnud juba eos 
soospetsiifiliselt määratud (Habermas 2001, 
18). Kuigi Magneedi ja Favoriidi kirjutajate seas 
oli suurel hulgal naisi, suunasid (pea)toimeta- 
japositsioonilt nende ajakirjade arenguid siiski 
kaalukalt meesajakirjanikud, kes Magneedis 
olid kä juhtivateks kirjutajateks. Siiski peegeldab 
Favoriit kirjutajate soolist tasakaalu kä persoo- 
nilugude figuuride valikutes, osutades, et vali
kud, mida ajakirjanikud õn persoone valides 
teinud, õn 1990-te keskpaigas lähtunud nende 
teadlikkuse kõrval kä soolisest ja etnilisest kuu
luvusest.

Kokkuvõte
Käesolevas artiklis käsitleti üldhuvimeedia 

representatsioone ja nende kaudu võitjate põlv
konna fenomeni 1990. aastate ühiskonnas kahe 
ajakirja, Magneedi ja Favoriidi näitel. Represen- 
teeritute ja representeerijate portreed nendes 
ajakirjades, mida defineerisin Charles Wright 
Millsist lähtudes ühiskonna võimueliidina, ei 
moodustanud ühtset põlvkonda ega kujutanud 
tingimusteta kä nn. võitjaid. Pigem peegelda

vad need portreed rõhutatult eesti meestekesk
set äri-, meedia- ja poliitikamaailma ja nende 
maailmade vaheliste suhete tihedat läbipõimu
mist. Magneet ja Favoriit püüdsid oma sisus 
täita mitmeid erinevaid programme ja avada 
uue ühiskonna erinevaid palgeid. Nende sidu
mine eelneva ühiskonna toimimisega kujunes 
ambivalentseks ning jäi tihti varjatuks. Persoo- 
nilugude formaadis püsis fookus edulugudel, 
üldhuvimeedia diskursuste sisu normaliseeris 
ennastunustavat tööd ja eraelu detailideni ava
mist. Samuti kinnistas representeeritud võimu- 
eliit kahe kohaliku suurlinna keskset positsiooni 
ning seega oli oluline, et kä selle võimueliidi liik
med liikusid potensiaalselt samades ringkonda
des, kui füüsiliselt Tallinnas ja Tartus asunud 
toimetuste ajakirjanikud, kes õn end kirjutanud 
üldhuvimeedia kaudu võimueliidi samaväärsete 
liikmete hulka. Kahe ajakirja võrdlemine või
maldas esile tuua kä mõningaid dihhotoomiaid, 
mis puudutasid konkreetseid valdkondi, kuid 
iseloomustasid ühiskonna eliidi kujunemise 
protsessi laiemalt.

Portreeformaat andis privaatsfäärile uue 
tähenduse, tuues selle avalikku ruumi, avades 
üksikisiku positsiooni muutumisi ühiskonnas 
ja kä toimimist uutes professionaalsetes oludes. 
Kümnendi võrra hiljem õn internetivõrgusti- 
kud sundinud privaatset ruumi ümber mõtes
tama tänu blogide tulekule, kuid 1990-te keskel 
kandsid üldhuviajakirjad sarnast tähendust ja 
tõenäoliselt seetõttu kujunesid traditsioonili
selt pehme meedia osana tuntud persoonilood 
1990-te alguses sedavõrd oluliseks üldhuviaja- 
kirjanduse žanriks. Kuigi persoonilugude for
maat järgib a priori lugude isikukeskset ülesehi
tust, erinesid need mõlemas ajakirjas teineteisest 
nii vormilt kui sisult. Kui ärivaldkonna puhul oli 
taustsüsteemiks olevikukontekst, mis puudutas 
nii töist kui eraelu (Magneet), siis kultuurivald
kond esindajate puhul oli keskseks taustaks 
eraelu, perekond, professionaalne kujunemine 
(Favoriit). Magneedi persoonilugude napp kir- 
jutusvorm, lühike formaat ning löövad pildid



seadsid ajakirjaniku portreteeritavaga sama
võrra olulisele subjektipositsioonile hoolimata 
sellest, et Favoriidi persoonilugude formaadiks 
oli eneseanalüüs muutunud olude keskel ja aja
kirjanike positsioon oli taandatud. Tootes äri ja 
poliitilise eliidi koondportree, sõnastas Magneet 
uute valdkondade toimimismehhanismid, kir
jutades uue ajastu võitjate hulka kä ajakirjani
kud ja toimetajad. Kahe ajakirja representeeri
tud valdkonnad seisavad meediapildis teinetei
sest 1990-te keskpaigas võrdlemisi eraldatutena 
nii representatsioonirežiimidelt kui mõlemas 
ajakirjas loodud kontekstilt, süvendades opo
sitsioone kultuuri kui pehmete väärtuste vald
konna ja äri kui kõvade väärtuste valdkonna 
vahel, millel pole teineteisega suurt ühist.

Representeeritute valik ajakirjades osutab 
kä rahvuslike väärtuste kesksele lähenemisele, 
eirates 1990. aastate ühiskonna olude tegelikku 
paljusust. Erinevuste puudumise (nt. rahvusvä
hemused, homoseksuaalid, poliitilise ja äri eliidi 
hulgas naised) legitimiseerisid seega rõhuta
tud eesti päritolu representeeritud, kelleks olid 
poliitikas ja äris tingimusteta mehed ja kultuuris 
nii mehed kui naised. Naiste puhul oli hea välja
nägemine, vallalise staatus ja valmidus meedias 
eraelu avada oluliseks edu pandiks meediatä
helepanu saavutamisel, ometi puudusid naised 
äri- ja poliitilise eliidi seas. Positsioonide kehtes
tamine meedias sõltus kahtlemata nii sotsiaal
sest kapitalist, kohanemisvõimest, suhetest aja
kirjandusega kui oskusest mõtestada veenvalt 
muutunud olusid eesti keeles ning õigelt polii
tiliselt positsioonilt. Üldhuviajakirjade lõppu 
1990. aastate meedias võiks feminismi tuleku 
kõrval (Wilson & Wilson 1998) Eesti konteks
tis siduda kä poliitilise korrektsuse tulekuga 
ja meedia eetika sünniga, mis muutusid vara
semast märksa kaalukamaks ning ei ühtinud 
kollaka Magneedi ja Favoriidi stiiliga (viimane 
jätkas ilmumist kümnendi lõpuni). Kuid tolles 
kontekstis peegeldub artiklite sisus ajakirjade 
huvi avada portreelugude kaudu erinevate vald
kondade muutunud toimimismehhanisme.

Üldhuvimeedia toimis seega olulise võimumeh- 
hanismina, mis legitimiseeris uusi sotsiaalseid 
struktuure, kujundas ühiskondlikke võimupo
sitsioone ja defineeris suhetevõrgustikke. Üld
huvimeedia ärilised huvid moodustasid uue 
konteksti meedia toimimisele, kujundades aga 
kä selle sisu ja valikuid. Üldhuvimeedia kaudu 
legitimiseerisid oma positsiooni võimueliidi 
hulgas kä ajakirjanikud, kellest mitmed õn hili
semas Eesti ühiskonnas kujunenud nii äri- kui 
poliitikavaldkonna võtmefiguurideks.

Võitjate põlvkond ilmus meediasse ühe sel
lise mõistena, mis sündis ärieliidi ja ajakirjan
duse tihedas koostöös. Nii nagu võitjate põlv
konnast meedias ja mitmetes sotsiaalteadlaste 
uuringutes õn kirjutatud, 1990. aastate kesk
paiga üldhuviajakirjade kangelaste koondport
ree sellest rääkida ei võimalda. Ometi võtab see 
mõiste kokku mitmed olulised varjatud ja ava
likud ühiskondlikud arengud sellel kümnendil 
ning samuti viisid, kuidas 1990. aastate meedia 
sotsiaalseid muutusi artikuleeris ja kujundas.

Olen arutelude ja kommentaaride eest tänu
lik kõigile projektis osalenutele, samuti tänan 
Airi-Alina Allastet, Berk Vaherit ja Kersti Kollo- 
mit artiklile selle erinevates faasides kaasamõtle
mise ja tagasiside eest.
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Eesti Ekspressi 
“Persoon” soo 
aspektist

Barbi Pilvre

"X 7^ äesolevas artiklis uuritakse tegelaste 
1^ kujutamist soo aspektist nädalalehe 

JL Eesti Ekspress “Persooni” rubriigis aas
tatel 1992-2008. Artikkel otsib vastust küsi
mustele, kes õn Eesti Ekspressi “Persooni” kan
gelane ehk missugused naised ja mehed õn 
ületanud rubriigi künnise; kas tegelaste valikus 
õn märgata mingeid seaduspärasusi; kas vaadel
daval perioodil ilmneb mingeid kindlaid muu
tusi naistegelaste suhtarvus tegelaste üldarvu; 
kuidas konstrueeritakse diskursiivsete vahendi

tega meediakangelaste sugu ja kas selles osas õn 
ajas märgata mingeid muutusi.

“Persooni” rubriigi tegelaste kujutamisviisi 
mõistmiseks käsitlen lühidalt kaasaegses mee- 
diateoorias käibivaid arusaamu tegelikkuse ja 
meediategelikkuse suhetest. Lisaks kirjeldan vii
maste aastate meediamaailmas valitsevaid ten
dentse, mis võivad mõjutada tegelaste kujuta
mise viise (ennekõike kommertsialiseerumine) 
ning toon esile feministlike meediauuringute 
mõningaid aspekte. Kuigi vaatlen artiklis ühe 
ajalehe ühte rubriiki ühest kitsast vaatepunk
tist, õn Eesti Ekspressi suuruse ja mõjukuse tõttu 
sealsete arengute põhjal võimalik iseloomustada 
kä kogu eesti trükiajakirjanduses aset leidvaid 
muutusi naiste ja meeste kujutamises, sealhul
gas professionaliseerumist ja kommertsialisee- 
rumise survet.

Puudutan põgusalt kä küsimust, kas kirjutaja 
soo ja kujutamisviisi vahel õn seost, kas naisaja
kirjanikud kujutavad naisi kuidagi teisiti kui 
mehed ehk kas “naiste solidaarsus” või teadlik
kus võrdõiguslikkusest võiks kuidagi mõjutada 
naisajakirjanike professionaalset käitumist.

Minu positsioon Eesti Ekspressi suhtes õn 
kahetine: olen töötanud Eesti Ekspressis ajakirja
niku ja toimetajana 1995-2009, osalenud toime
tuse koosolekutel, kus otsustatakse “Persooni” 
kangelane ning kä ise kirjutanud rea “Persooni” 
artikleid (Riina Kabi, Kristiina Kross, Katrin 
Vaga, Evelin Ilves, Andrus Ansip jt.). Teisalt 
olen kä Eesti Ekspressi uurija ja käsitlenud oma 
magistritöös Eesti Ekspressi “Persooni” 1992- 
1999 (Pilvre 2000) ning juhendanud samal 
teemal uurimistööd (Krönström 2009). Seega 
kujutab alljärgnev sünteesi praktilistes toimetu- 
setöös tehtud tähelepanekutest ja empiirilisest 
uurimistööst.

Artikli aluseks olevatesse empiirilistesse 
uuringutesse õn haaratud “Persooni” rubriik 
aastatel 1992-2008. Naiste osakaalu õn mõõ
detud aastast 1993, kui oli esimene täisaasta, 
mil rubriik ilmus hiljem klassikaliseks saanud 
kujul. Tekstide kontentanalüüs kombineerituna



diskursuseanalüüsi elementidega1 õn tehtud 
perioodide 1992-1997 (253 teksti, 211 meest ja 
42 naist) ja 2004-2008 (229 teksti, 172 meest ja 
57 naist) põhjal.

Naiste positsioon ja 
meediakujutis
Üldreeglina lähtub naiste kujutamine mee

dias vastuolust, mille puhul õn naiste tegevus 
avalikus sfääris üha laialdasem ja mõjukam, 
kuid “naine kui niisugune” seostub argiteadvu
ses endiselt privaatsfääriga.

Naiste kujutamise seaduspärasusi, sealhul
gas nn. moonutusi, mittevastavust tegelikkusele 
ja stereotüpiseerimist õn oht üle tõlgendada, kui 
ei tunta meediamoonutuste üldisi seaduspära
susi (McQuail 2003, 289-291). Meediareaalsus 
õn võrreldes “tegelikkusega” alati mingil moel 
moonutatud ja vahendab tegelikkust ebapro
portsionaalselt, kuna see (re)konstrueeritakse 
paljude teadvustatud ja teadvustamata ajakir
janduslike valikute käigus. Osa teadvustatud 
valikutest väljendub uudisväärtuses, mis õn 
olemuselt kokkuleppeline. Klassikaline (uudis) 
meedia õn olnud traditsiooniliselt eliidikeskne 
(McQuail 2003, 289-290), mis osaliselt seletab 
naiste vähesust - naised õn ühiskondliku eliidi 
hulgas vähemuses.

Uudistele õn soo aspektist alles hiljuti tähe
lepanu pöörama hakatud, mõtestades naiste 
väiksemat osakaalu uudistes võrreldes mees
tega (Gill 2007, McQuail 2003). 2005. aastal 
läbi viidud uuringust Global Media Monitoring 
Project (GMMP 2005) selgus, et uudiste subjek
tidest oli naisi vaid 21%. Viis aastat varem läbi 
viidud uuringus (GMMP 2000) oli naisi uudiste 
subjektidena 18%, Eestis 28% (Pilvre 2003; 
2005. aastal Eesti küll osales, kuid andmed õn 
kontrollimata).

Uudiste diskursus õn üldiselt määratletud 
kui objektivistlik ja maskuliinne (Halonen 1995, 
55-56). Halonen õn sedastanud sellega seoses

järgnevad tendentsid: paljud naised, kes ületa
vad uudiste subjektina uudiskünnise, esindavad 
traditsiooniliselt meeste ametiteks peetavaid 
elukutseid. Naise ilmumine uudiste diskursusse 
õn häiriv asjaolu, sest naisel õn maskuliinses 
võimudiskursuses hästi defineeritud positsioon 
- kaasneda, dekoreerida, püsida taustal. Kuna 
enamik naisi ei ole ühiskonna võimustruk
tuurides aktiivsed, esinevad nad uudistes oma 
spetsiifiliste naiselike kvaliteetide tõttu (hoolit
sus, dekoratsioon, meelelahutus). Võimuposit
sioonidel olemise kõrval võivad naised seega 
ületada uudiskünnise, kui nad õn mõne tähtsa 
tegelase abikaasad, tütred või emad, kui nad glo- 
rifitseerivad oma abikaasade tegusid (sportlaste 
naised) või kui nad töötavad meelelahutuses 
(lauljad, näitlejad). Meedia armastab kä tülit
sevaid naisi ja kummalisi naisi (nõidu, usulah
kude aktiviste, veidrikke) ja naisi ohvri posit
sioonis. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, 
et meedia tervikuna armastab naisi ohvritena, 
pildiliselt võimendades katastroofide traagikat 
(Images... 1999).

Üldiselt võib öelda, et mida kvaliteetsem ehk 
majandus- ja poliitilise eliidi kesksem õn ajakir
jandusväljaanne (klassikaline uudisajakirj an
dus), seda vähem õn selles kujutatud naistege
lasi. Mida meelelahutuslikuni õn rubriik sellises 
kvaliteetväljaandes või mida kommertslikum 
ehk “kollasem” õn meediatööde (naiste- ja selts
konnaajakirjad), seda enam õn selles kujutatud 
naisi.

Naiste osakaalu kasv meediakujutises näitab 
meedia poliitilise ja majandusliku eliidikesksuse 
vähenemist ja nn. inimliku huvi ehk human 
interest-tüüpi lugude kasvu.

Meedia kommertsialiseerumisel õn seega 
selgelt märgatav sooline aspekt: selle tulemus 
õn “müüvate” ehk stereotüüpsete dekoratiiv
sete naisekujutiste ülekaal meediapildis. Võib 
kä väita, et kommertsialiseerumise tulemus õn 
teatud tüüpi naisekujutiste puudumine: mee- 
diapildist puuduvad üldreeglina vanad naised, 
teistest rahvustest naised, tavalised naised, kui



need ei ole seotud mingi uudisega tervishoiu, 
pensionite, integratsiooni jt. teemadel või pole 
seotud mingi kurioosumiga (nõiad jms.).

Erinevad uurijad (van Zoonen 1991/1993; 
Macdonald 2003) õn seoses kommertsialisee- 
rumisega kirjutanud meedia intimiseerumisest 
ja personaliseerumisest. Protsesside kajasta
mise ja probleemide esitlemise ning analüüsi 
asemel tegeleb meedia üha enam inimeste 
“lugudega”, pakkudes emotsionaalset samastu- 
misvõimalust. “Inimlikule huvile” pretendeeriv 
meedia toob ajakirjanduse sisusse üha rohkem 
naisekujutisi, mille kaudu jõuab üldhuviväär- 
tuslik privaatsfäär (kodu, perekond, suhted) 
avalikku sfääri.

Tabloidiseerumist, mis õn kommertsprot- 
sessi üks aspekt, õn vaatamata kriitikale vaa
deldud kä kui meedia demokratiseerumist 
(Macdonald 2003). Vaieldamatult õn tabloid- 
meedias võrreldes kvaliteetajakirjandusega 
rohkem kohta erinevatele häältele, kaasa arva
tud tavalistele inimestele, ning tabloidmeedia 
sisu õn arusaadav kõige laiemale lugejaskon
nale. Eesti tabloidmeediat analüüsides pole 
selle võimalikule demokraatlikkusele tähele
panu pööratud (nt. Hennoste 2010).

Naisliikumine tõlgendab vahel naiste 
kujutiste arvu kasvu meediapildis üheselt kui 
demokraatia märki. Naiste emantsipatsioon 
õn seotud naiste osakaalu kasvuga meedia
pildis sedavõrd, kuivõrd naised osalevad ava
likus elus ja kuuluvad üha enam ühiskonna 
majanduslikku ja poliitilisse eliiti. Samas, naiste 
kujutamise viisi analüüs lubab arvata, et naiste 
kujutiste arvu kasv õn pigem seletatav mee- 
diasiseste protsessidega. Demokratiseerumise 
argumendi vastu meediakujutiste arvu kasvu 
mõtestamisel räägib asjaolu, millises konteks
tis, millise fookusega ja kuidas ehk milliste 
tekstiliste ja visuaalsete vahenditega naisi kuju
tatakse. Muutused naiste representatsioonis õn 
ennekõike kinnituseks meedia kommertsiali- 
seerumise protsessist ehk tabloidiseerumisest 
ja formaadistumisest.

Miks uurida tegelaste 
kujutamist meedias soo 
aspektist?
Uurides soo konstrueerimist meediateks

tides, õn siinse töö fookus feministlikes mee
diauuringutes käibiva tava kohaselt ennekõike 
naistegelaste kujutamisel. Just naiste kujutami
sel meedias õn sugu peetud problemaatiliseks, 
sellega õn tegelnud nii meediauuringud kui 
naisõiguslus. Meeste kujutamist õn nähtud nor
mina ja sooliselt neutraalsena, ehkki sellele puu
dusele õn osutatud juba 1980. aastatel (Craig 
1992). Meeste kujutamise sooline neutraalsus, 
mis väljendub impersonaalsuses, kehalisuse 
puudumises, keskendumises teemale, mitte isi
kule jne. näis olevat vähemalt kuni 1990. aasta
teni meedias meeste soolisuse kujutamise reegel 
(Atwood 1994, tsiteeritud Koobak 2005/2006, 
67 järgi). Viimaste aastakümnete maskuliinsu- 
seuuringud õn arusaama meeste meediakuju- 
tise lihtsusest kummutanud, problematiseerides 
näilist “normi” ehk meeste kujutamise ühekülg
sust ja teatud tüüpi, näiteks agressiivsete tege
laste üleesindatust meedias, mehe keha seksua- 
liseerimist meelelahutuses jms. (Gill 2007, 32). 
Mehe kujutamist meediatekstides õn problema- 
tiseeritud kä Eestis. Postimehe Arteris ja Eesti 
Päevalehe nädalalõpulisas õn meeste portretee
rimises täheldatud kujutamisviisi “pehmene
mist” (Malmberg 2005/2006). Kä Eesti Ekspressi 
“Persooni” puhul õn märgata üksikuid muutusi 
meeste kujutamises, millest pikemalt allpool.

Võib küsida - j a seda Eestis sageli kä tehakse - 
mis tähtsust õn sellel, kuivõrd ja kuidas õn mee
diapildis nähtaval naised? Soouuringute spetsii
fikast lähtudes õn naiste kujutamise viis meedias 
ühiskonna soosüsteemi püsimise-muutumise 
indikaator, kuna meedia õn üks peamine ins
titutsioon, mille kaudu ühiskonna soolist süs
teemi (Rubin 1975) taastoodetakse. Feministli
kud meediauurijad märkasid 1960.-1970. aasta
tel, et naiste positsiooni muutused ühiskonnas 
ei too automaatselt kaasa muutust meediakuju-



tistes. Avalikus sfääris ja palgatööl tegutsevate 
naiste arvu kasv ei muutunud naiste meediaku- 
jutisi, mis seostasid naisi endiselt vaid kodu ja 
hoolitsuse ning dekoratiivsete funktsioonidega 
(Kitch 1997) ning seda kogeti sümboolse anni- 
hileerimise ja trivialiseerimisena (Tuchman 
1978). Täna õn sookriitiline meediaanalüüs, 
sealhulgas naiste kujutamise analüüs, saanud 
koha meediateooria kaanonis, sh. populaarse
tes lugemikes (nt. Curran, Gurevitch 2005) ja 
kanoonilised käsitlused (nt. McQuail 2003) õn 
võtnud omaks feministlikust meediauurimisest 
alguse saanud arusaama meedia patriarhaalsu
sest. Erinevad uuringud kinnitavad, et naisi võib 
meediakujutistes lugeda vähemuseks. Naiste
gelaste osakaal ei ületa meediakujutistes reeg
lina 20-30% ja neid kujutatakse enamuse ehk 
meeste positsioonilt (Screening Gender 2000; 
Sugu telepildis 2004; GMMP 2005). McQuaili 
(2003) hinnangul väljendub meedia meeste
kesksus mitmetes tendentsides: naiste kujutisi 
õn meediapildis tervikuna reeglina vähem kui 
meeste kujutisi ning isegi ühiskonnas kõrgel 
positsioonil olevate naiste kujutis võib olla ste- 
reotüpiseeriv, seksistlik või trivialiseeriv.

Feministlik meediakriitika õn toetanud 
arusaama, et soo kultuuriline kujutis ehk rep
resentatsioon õn poliitiline (Marshment 1993). 
Domineerivad väärtused sisaldavad patriar
haalseid arusaamu soolisest erinevusest, mis 
õn peidetud normaalsuse kontseptsiooni. Dyer 
(1995) õn vähemuste kujutamist kultuuris kir
jeldades selgitanud, et mingi grupi kultuuriline 
representatsioon õn poliitiline, olles osa sellest, 
kuidas seda‘gruppi koheldakse päriselus; et vae
sust, ahistamist, enesepõlgust ja diskriminee
rimist (eluasemepoliitikas, tööturul, ligipääsul 
haridusele) süvendatakse läbi kultuurikse kuju
tamise. Representatsioonil õn osa selles, kuidas 
teised näevad grupi liikmeid, nende kohta ja 
õigusi: “Kuidas meid nähakse, õn osa sellest, 
kuidas meid koheldakse” (Dyer 1995,1).

Uurides kriitilise diskursuseanalüüsi mee
todiga naisekäsitlust eesti meedias õn Põldsaar

sedastanud, et seksism õn kodeeritud keeleka
sutusse, mille erapoolikust me tavakasutuses ei 
tajugi, ning seega kehtestab meedia patriarhaal
set ideoloogiat varjatumalt ning seda ohtliku
malt (Põldsaar 2001, 106).

1990. aastatel õn kultuuriuuringute mõjul 
kä feministlikus meediateoorias toimunud 
pööre, mille raames meediakujutist ei käsitleta 
ega kritiseerita enam lihtsustatult tegelikkuse 
üksühese peegeldusena, vaid tähelepanu õn 
liikunud meedia sisu mitmetähenduslikkusele. 
See ei ole kummutanud arusaama kujutise polii
tilisest tähenduslikkusest. Stuart Hall (1982, tsit. 
McCracken 1993 järgi) õn väitnud, et naiste 
kujutamine meediatekstis õn naiste ühiskond
liku positsiooni muutumise tähenduse üle toi
muva diskursiivse võitluse näide.

Kui lähtuda sellest, et meedia kajastab ühis
konnas - küll valikuliselt ja nihkes - valda
vaid tendentse, siis naiste kujutis meedias õn 
ühiskonna arengutaseme mõõdupuu, andes 
pildi demokraatia arengutasemest ühiskonnas. 
Alates 1990. aastatest õn kä eesti ühiskonnas üha 
aktuaalsem võrdõiguslikkuse problemaatika, 
eriti Euroopa Liiduga liitumise (2004) valguses 
1990. aastate teisel poolel ja 2000. aastate algu
ses. Võrdõiguslikkuse seadust, mis jõustus 2004. 
aastal, ja poliitikat pole meedia samas üksmeel
selt tervitanud. Võib isegi rääkida teatud šovi- 
nistlikust reaktsioonist meedias seoses naiste ja 
meeste võrdsete võimaluste temaatikaga, seda 
õn märgata naiste meediakujutistes, näiteks 
naistegelaste valikus. Seoses sellega õn üllatav, et 
2008. aastal vastu võetud range reklaamiseadus 
välistab põhimõtteliselt meediaruumi konteks
tivälise erotiseerituse - kui keegi vaid võtaks 
vaevaks esitada Tarbijakaitseametile vastavaid 
kaebusi.

Kahtlen, kas eesti meedias õn viimaste aas
tate rõhutatult seksistlike kujutiste kasvu puhul 
tegemist postmodernistlikus vaimus “teadliku” 
(■savvy) ja iroonilise klišeede kasutamisega, nagu 
saab arutletada angloameerika meedia puhul 
(Gill 2007, 1-4). Pigem saame kä eesti meedia



kontekstis kasutada terminit “retroseksism” 
(Whelehan 2000), millega õn tähistatud sek- 
sistlike kujutiste rõhutatud kasutamist meedias 
vastukaaluks muutustele naiste positsioonis vii
mastel aastakümnetel.

Soo konstrueerimine 
meediatekstis
Soolisus konstrueeritakse meediatekstis (ja 

kä -pildis) erinevate valikute, muu hulgas keha 
ja seksuaalsust puudutava keelekasutuse ja pil- 
diliste imidžite läbi. Teadmiste ja võimu suhted 
õn alates 1970. aastatest pälvinud palju tähele
panu. Arusaamad keelest võimu tööriistana ja 
varjatud võimu kandjana õn huvi pakkunud 
tekstianalüütikutele erinevates distsipliinides, 
nii kä meediauurijatele. Meedia võimuks õn 
peetud ühe grupi võimu kirjeldada teise grupi 
kogemust (Schudson 2005, 181) ehk meedias 
õn küsimuse all keelekasutuses peituv võimu- 
kasutus.

Cameron õn väitnud, et “Patriarhaalse
tes kultuurides õn kõikide kõneaktide üheks 
osaks meeste ja naiste vahelised võimusuhted” 
(Cameron 1984, tsiteeritud Põldsaar 2001, 100 
järgi). Naiste halvustamist läbi lingvistilise prak
tika õn nimetatud naiste semantiliseks alanda
miseks (Schultz 1975), mis leiab aset rüvetamise 
Ccontamination), eufemismide ja eelarvamuste 
kaudu või mõeldakse naistest seksuaalsete ter
minite abil mistahes kontekstis. Eufemisme 
saab jälgida näiteks elukutsete nimetustes (lõbu
naine, passija, koduabiline, halastajaõde).

Uurides soo diskursust eesti meediateksti
des läbi erinevate keelekasutuse tehnikate, nagu 
klassifitseerimine (kategoriseerimine), ülelek- 
sikaliseerimine, ideoloogiliselt laetud sõnava
likud, eufemismid, sõnavalik, formaalne või 
ametlik keelekasutus, õn Põldsaar sedastanud, 
et mehed seostuvad tekstides prestiiži ja normi, 
naised vähese prestiiži ja normist hälbimisega 
(Põldsaar 2001, 106). Naiste halvustamise kõige

ilmsem allikas õn eelarvamused. Sotsiaalpsüh
holoog Gordon Allport käsitles eelarvamusi kui 
“esmase tugevusega silte” (“the labels ofprimary 
potency”), millega seespoolne grupp stereotü- 
piseerib välist gruppi (Allport 1954, tsiteeritud 
Schulz 1975, 143 järgi). Välisgrupile omistata
vad stereotüüpsed omadused ei võimalda eelar
vamuslikul kõnelejal märgata omadusi, mis õn 
stereotüüpidega vastuolus. Näiteks kui keegi õn 
sportlane, abikaasa, isa, hiinlane ja üliõpilane, 
õn ta lääne kontekstis sildistatud hiinlaseks. Eel
arvamuse kaks põhikomponenti õn halvusta
mine ja liigne üldistamine. Mõlemad tendentsid 
õn nähtavad naiste kujutamisel meedias.

Meediatekstide analüüsis, eriti keha kujuta
mise analüüsis, õn feministide jaoks viljakaks 
osutud Michel Foucault’ võimukontseptsioon 
(Gill 2007, 60-64). Foucault’ arusaama kohaselt 
väljendub võim, mida rakendatakse inimkeha 
suhtes, normatiivides, mis puudutavad sek
suaalsust ja keha. Keha kujutamine õn kaasaegse 
meelelahutusega läbipõimunud meedia keskne 
obsessioon ja seda iseloomustab kehade pidev 
hindav vaatlemine, Foucault’ vaimus (Gill 2007, 
255) defineeritud järelevalve ja keha suhtes 
rakendatud distsipliini kirjeldused. Ehkki kaas
aegne meelelahutusmeedia tegeleb üha enam kä 
seksualiseeritud mehe keha eksponeerimisega, 
õn meediapildis keskne naise kehale rakenda
tud järelvalve. Seda teostatakse tekstides keha 
kirjeldamise ja normatiividele vastavuse jälgi
mise ning kä fotode fookuse, detailide, tausta 
jms. kaudu.

Hoolimata viimase aja kehateemalistest dis
kussioonidest feministlikus filosoofias (Butler, 
Grozs jt., vt. Koobak 2005/2006) õn naiste konk
reetne kehalisus argiteadvuses siiski üldaktsep
teeritud reaalsus. Macdonald (1995) õn väit
nud, et naiste puhul õn keha peetud identiteedi 
palju integraalsemaks osaks kui meeste puhul. 
Keha traditsioonilist kesksust naiste identitee
dis võib jaotada paljudeks välimust puudutava
teks koodideks - ideaalne keha kuju ja suurus, 
make-up, juuksed ja keha kaunistamine riiete



ja aksessuaaridega. Meedia esitab neid naise 
keha aspekte, mis õn meestele atraktiivsed ja 
seotud seksuaalse ihaldatavusega, samas kui 
teisi aspekte (keha moondumine seoses laste 
sünnitamisega, keha funktsionaalsed häired, 
haigused) ümbritseb vaikus.

Diskrimineerimist võib näha kä pealtnäha 
süütutes argipraktikates. Wolf (1991/1996) õn 
deklareerinud, et pooleldi varjamatu, pooleldi 
salajane kriteerium, mille alusel naisi lääne
maailmas tööle võetakse, õn ilu ja sellega dis
krimineeritakse naisi võrreldes meeskonkuren- 
tidega. Meedias leiab sama praktika väljenduse 
suurendatud tähelepanus näiteks avalikus sfää
ris tegutsevate edukate naiste välimusele ja selle 
normatiivses hindamises.

Ehkki viimastel aastatel õn teoretiseerimist 
ja dekonstrueerimist leidnud kä mehe kehalisus 
(Bordo 2000), toimib mehe keha endiselt soo
liselt neutraalsena, laialdaselt kohaldatavana, 
üldlevinud normina teaduses, filosoofias ja 
meditsiinis (vt. Koobak 2005/2006). Meedia- 
kujutises õn meeste kehalisus seotud ennekõike 
spordi, meelelahutuse ja tervise teemadega. 
Atwood (1994) õn tabavalt kirjutanud meeste 
kehade kujutamisest lääne kultuuriruumis: “Sul 
võib siiski olla keha, kui oled rockitäht, atleet 
või geimodell. Nagu ma ütlesin, meelelahu
tus. Keha omamine ei ole üldse nii tõsine asi.” 
(Atwood 1994, tsiteeritud Koobak 2005/2006, 
80 järgi). Reeglina puudub mehe kehalisus nn. 
kõvast uudismeediast ehk majanduse ja polii- 
tikadiskursusest, sattudes sellesse vaid näiteks 
huumori võtmes kirjutatud materjali kaudu.

Üks peamistest naisi puudutavatest stereo
tüüpidest, mida meedia peale naiste kehalisuse 
reprodutseerib, õn naiste identiteedi kinnistu
mine privaatsfääri. Kuna naised õn traditsioo
niliselt olnud seotud privaatsfääri ja pereasja
dega, konstrueeritakse kä naiselikkust meedia- 
kujutises peamiselt läbi suhete teiste inimestega, 
ennekõike pereliikmetega, nagu mehed, lapsed, 
vanemad. Williamson (1986, 106) õn reklaame 
uurides väitnud, et lääne ühiskonnas esindavad

naised neid eluvaldkondi, mis asuvad näiliselt 
ajaloost väljapool (isiklikud suhted, armastus ja 
seks), seega õn nendest elu aspektidest saanud 
“naiste alad”. Naised pakuvad “põgenemist” 
suure maailma probleemide eest. Macdonald 
(1995, 105) õn samuti rõhutanud, et naiste 
kujutised kultuuris õn meeste fantaasiate varaait 
- nad õn kas idealiseeritud kui jumalannad või 
kujutatud hirmsate mehi hävitavate monstru
mitena. Supermodellid, superstaarid, femme 
fataleid, “hullud naised” erinevates variatsioo
nides konstrueerivad naiselikkuse saladust ning 
võimu omavad naised esinevad sageli demoni- 
seerituna.

Barthesiliku arusaama järgi müüdist sisal
duvad selles alati ühiskonnas domineerivad, 
“ametlikud” või konsensuslikud vaatepunktid, 
mida “lai lugejaskond” kä armastab (Barthes 
1957/1972). Uurides sugu argielu ja meedia 
müütides, uuritakse neid domineerivaid ehk 
patriarhaalseid arusaamu. Tulenevalt patriar
haalsetest fantaasiatest, mis õn kultuuris arene
nud naiselikkuse ümber, õn naiste meediakuju- 
tis sageli esitatud konsensuslikku vaatepunkti 
kandvatele müütidele toetudes (Macdonald 
1995).

Eesti Ekspressi “Persooni” 
rubriik ja selle kangelane
Eesti Ekspress õn viimastel aastakümnetel 

olnud Eesti üks mõjukamaid ja suuremaid aja
lehti (perioodil 1998-2008 kõikus trükiarv 44 
000-50 000 vahel). Trükimeedia lugejanumbrite 
languse üldisel taustal õn Eesti Ekspress endiselt 
üks loetavamaid ajalehti: 1999. aastal oli tal 250 
000 lugejat, 2008. aasta IV kvartalis 121 000 
lugejat (Eesti Meediauuring 1999; EALL 2009).

“Persoon” õn olnud Eesti Ekspressi kauba
märk. Rubriik loodi 1991. aastal ja esimene 
“Persoon” oli Siim Kallas ajakirjanik Tiina 
lõgeda sulest. Oma klassikalise ülesehituse, kus



portreteeritavast lähtuv või teda kirjeldav tekst 
õn illustreeritud Aivar Juhansoni karikatuuriga, 
saavutas rubriik 1992. aasta juuniks, kui ajalehe 
formaat muudeti A3-ks. Iganädalane “Persoon” 
kannab nädala aktuaalse teema või nädala kan
gelase kaudu uudisväärtust, esitades “nädala 
suurimat võitjat” või “nädala suurimat kaotajat”. 
1999. aastal paiknes persoonirubriik lk-1 A7, 
hiljem lk-1 A5, aastal 2009 liikus lk-le Al.

Kes saab nädala persooniks, otsustatakse 
Eesti Ekspressi toimetuse koosolekul. Tiina 
Kaalep, Eesti Ekspressi varasem tegevtoimetaja 
ja peatoimetaja 2002-2006 määratles rubriigi 
olemust aastal 2000 järgmiselt: “Persooni kri
teeriumid ei ole ajas muutumatud, neid tuleb 
vaadata ajas. Praegusel hetkel õn Persoon keegi, 
kes õn esile kerkinud majanduses ja poliitikas. 
Harva õn selleks nädala tegija. Hetkelise saavu
tuse põhjal saavad Persooniks näiteks sportlased 
ja lauljad. Sageli teeb kä aps Persooniks, mitte 
ainult edu. Persoonil peab olema pikk karjäär, 
inimene peab olema olnud nähtav vähemalt viis 
aastat, et temast Persoon kirjutada. Väga harva 
saab Persooniks inimene, kes ise pole jutukas. Ta 
peab olema ühiskondlikult aktiivne, ladna. Peab 
olema kä “seksikas”, mis õn raskesti defineeritav 
omadus. Näiteks vanem Riigikogu liige pole 
kunagi seksikas. Persoon peab valdavalt olema 
seotud Tallinnaga. See kuulub seksikuse juurde. 
Provintsi koefitsient võtab võimalusi kõvasti 
maha. Persooni nimi peab olema tuntud, ent 
mitte üksnes seltskonnaajakirjanduse kaudu. 
“Persooni” rubriigi haaret tuleb edasi arendada 
välismaale, tema puhul ei pea tegemist olema 
Eesti tegijaga. Üldiselt õn Persoon valdavalt 
positiivne, kuid välistatud ei pea olema kä näi
teks Persoon surnud inimesest. Persoon õn see, 
kelle nimi sel nädalal inimeste juttudes kõige 
sagedamini kõlab.”(Pilvre 2000,40-41).

Aavo Kokk, Eesti Ekspressi peatoimetaja 
1996-2002, määratles Persooni 1997. aastal sel
liselt: “Nädala Persoon õn nädala tegija. Isik, kes 
õn sündmuse tekitaja, mõjutaja või miks mitte 
kä sündmuse poolt mõjutatud. Pätte ja kaaba

kaid Persooniks ei panda. Mõnikord küll päti- 
kalduvusega inimesi, aga siis väga suure vaid
luse tulemusena ja lootuses, et nad võiksid tule
vikus paraneda. Selleks, et olla Persoon, peab 
olema elulugu, millest maksab kirjutada. Nii ei 
ole noortel inimestel eriti šansse ja inimestel, kes 
vaikselt ja hallilt oma elu elavad, kä mitte. Peab 
ikka dünaamiline tüüp olema.” (Pilvre 1999, 
337-338).

Nagu eespool öeldust selgub, dikteerivad 
Persooniks saamise ajakirjandusmaailmas käi
bivad uudisväärtuse kriteeriumid (Hennoste 
2000), mida toimetus oma koosolekul portretee
ritavat valides implitsiitselt arvestab: mõjukus, 
ebatavalisus (ootamatus, ülivõrdelisus), promi- 
nentsus, konfliktsus, lähedus (nii füüsiline kui 
psüühiline), värskus, aktuaalsus (päevakajali
sus). Lisaks saab Eesti Ekspressi puhul arvestada 
uudisväärtuse lisakriteeriume, nagu väljaande 
iseloom ja suunitlus, väljaande kontseptsioon 
ja traditsioonid, sihtauditoorium, ajakirjanike 
ettevalmistus ja eelistused, konkurentide tege
vus jne. Uudisväärtused ei ole neutraalsed ja 
absoluutsed tõed, vaid ühiskonna ideoloogia ja 
prioriteetide peegeldused.

Vaadeldes asjaolusid, kuidas toimub naiste 
valik Eesti Ekspressi portreteeritavaks, võimal
dab see dominantse ideoloogia uurimist soo 
aspektist meedia uudisväärtuse kriteeriumites. 
Kuna “Persoon” õn ilmunud üle viieteistkümne 
aasta, õn selge, et toimetuse poliitika rubriigi 
kriteeriumide suhtes õn muutunud, kuid prak
tikas kogetu põhjal võiks üldistada, et konsen
susele, kes või mis täpselt õn Persoon, pole jõu
tudki. Persooni valikut võivad sageli mõjutada 
era- ja grupihuvid. Majandusringkondi esindav 
toimetuse enamusele tundmatu nimi võib saada 
Persooniks, kui õn seotud mõne majandustoi
metusele teada insaiderite skandaali või suure 
rahaga. Kultuuritegelaste suhtes õn poliitika 
olnud muutuv, 1990. aastatel neid ei eelistatud, 
kuna nad olid levinud arvamuse kohaselt niigi 
kogu pressi fookuses. Toimetuse koosoleku
tel osalemise kogemusest õn jäänud mulje, et



2000. aastatel oli suhtumine kultuuritegelastesse 
avatum.

Arusaamad naiste saamisest Persooniks õn 
toimetuses olnud erinevad. Mõne arvamuse 
kohaselt õn alati otsitud naisi “Persooni” kan
gelasteks, näiteks arvas Tiina Jõgeda: “Naistel 
oli suuri eeliseid, sest neid õn läbi ajaloo nap
pinud” (Pilvre 1999, 338). Ent Lea Larin leidis 
samal ajal vastupidiselt: “Millegipärast ei eelis- 
tata nn. soft-persoone, showbisnise tegelasi ja 
naisi”(samas, 338).

Vahel õn “Persooni” rubriigis artikkel, mida 
ei saa liigitada isiku portreelooks, näiteks õn seal 
ilmunud artiklid Viru hotellist, eesti jalgpallist, 
eesti rahvuskalast räimest, rahvuskangelasest 
Tasujast, popgrupist Scooter, Pala koolibussi- 
õnnetusest, Eesti Vabariigi juubeli tähistamisest 
jne. Sel juhul õn materjal jäänud analüüsist välja. 
Viimastel aastatel õn läbi “Persoonis” kujutatud 
isikute käsitletud kä sootemaatikat puuduta
vaid uusi alateemasid, nagu geikultuur (Lisette 
Kampus, Dag Hartelius, t.a.T.u., Aldo Vinkel) 
ja prostitutsiooniga võitlemine (Sandra Jõgeva, 
Jaano Rässa).

Kokkuvõtlikult võib “Persooni” olemuse 
määratleda järgmiselt: keegi valitakse Eesti 
Ekspressi “Persooni” nädalakangelaseks edu
kuse, ettevõtlikkuse, ekstsentrilisuse tõttu, seo
tuse tõttu mõne suure skandaaliga või uudis- 
väärtusliku sündmusega, nagu riiklikud või 
isiklikud tähtpäevad, kultuurisündmused, kom- 
mertsüritused, suurõnnetused või ekstreemsed 
ettevõtmised. Persooniloo ajendiks võib olla kä 
tegelase surm.

Naised ja mehed tegelastena 
Eesti Ekspressi “Persooni” 
rubriigis: empiirilise 
materjali analüüs
Naiste osakaal “Persooni” rubriigis õn väik

sem kui meeste osakaal läbi kõikide aastate, 
moodustades 1990. aastatel 18% kõikidest tege
lastest (61 naist 346 tegelase hulgast) ja 2000. 
aastatel 25% tegelastest (111 naist 452 tegelase 
hulgast). Kogu vaadeldaval perioodil moodus
tavad naised 22% kõikidest “Persooni” rubriigis 
kujutatavatest tegelastest (172 naist 798 tegela
sest). Maksimaalse osakaaluni jõuti aastal 2002, 
mil naisi oli 38 % (20 naist 53 tegelasest).

Ilmumis
aasta

“Persooni”
rubriigi
artiklite

arv

Naiste arv 
“Persooni” 

rubriigis

Naiste
osakaal

“Persooni”
rubriigis

1993 49 4 8%

1994 49 4 8%

1995 49 9 18%

1996 49 10 20%

1997 50 13 26%

1998 49 12 25%

1999 51 9 18%

2000 50 8 16%

2001 50 7 14%

2002 53 20 38%

2003 50 17 34%

2004 50 10 20%

2005 50 12 24%

2006 50 8 16%

2007 49 11 22%

2008 50 18 36%

Tabel 1. Naiste osakaal Eesti Ekspressi “Persooni” 
rubriigis 1993-2008



Vaadeldava perioodi keskmine naiste osa
kaal (22%) ja osakaal 2000. aastatel (25%) õn 
vastavuses eespool viidatud GMMP 2000 Eesti 
näitajaga (naistegelasi uudistest 28%) ja globaal
sete näitajatega (GMMP 2005, naisi tegelastest 
21%).

Võrreldes teleuuringu “Sugu telepildis” 
(2004) raames saadud näitajatega naiste osa
kaalust telepildis 2002.-2003. aastal ja 2008. 
aastal ETV-s (Rebane 2009) õn Eesti Ekspressi 
“Persoonis” kujutatud naisi mõnevõrra vähem. 
Siin võivad rolli mängida kanalite ja kä žanrite 
erinevus (uuring “Sugu telepildis” ei piirdunud 
uudistesaadetega, mis vastaks “Persooni” rub
riigile, vaid hõlmas kä meelelahutussaated jm.). 
Naiste osakaal tegelastena hakkas kasvama 1990- 
te keskpaigast, mil kogu Eesti meediamaastikul 
tugevnes konkurents ja hakkas tunda andma 
kommertssurve meedia sisule. 1995. aastal õn 
Tiit Elennoste märganud kä näiteks Eesti Eksp
ressi uudiskriteeriumide muutumist pehme
maks (Hennoste 1999). Aastatuhandevahetusel 
1999-2001 oli naiste osakaal pärast mõningast 
tõusu tagasi 1995. aasta tasemel, tõustes hüp
peliselt 2002. aastal. Kuna valim õn väike, pole 
põhjust neid muutusi aga ülehinnata.

Eesti Ekspressi juhtis 2002.-2006. aasta sep
tembrini naispeatoimetaja Tiina Kaalep ja võib 
arutleda, kas seoses sellega tõusis järsult naiste 
osakaal aastatel 2002-2003. Naiste osakaal 
2004-2006 seda seost aga ei kinnita, langedes 
tagasi naispeatoimetaja eelsete aastate tasemele. 
Aastal 2008, kui Eesti Ekspressi peatoimetaja oli 
taas mees, Priit Hõbemägi, oli naiste osakaal 
“Persooni” rubriigis samuti 36%. Arvatavasti 
õn tegemist õn pigem turusurvest tingitud lehe 
toimetuspoliitika pideva muutumisega, kohase 
proportsiooni otsimisega kvaliteetmeedia ja 
tabloidmeedia elementide vahel. Naiste osakaal 
viitab siin pigem liikumisele tabloidi suunas.

“Persooni” uudiskünnise 
ületanud naised
Eesti Ekspressi “Persooni” rubriigi kün

nise ületavad naised, kes õn edukad aladel, 
kus traditsiooniliselt domineerivad mehed, 
nagu majandus ja poliitika. Erandlikkus antud 
tegevusalal õn “Persooni” kangelaseks saamise 
ajend: naissoost presidendid, ministrid, kants
lerid, suursaadikud, linnapeakandidaadid, pan
kurid, juhtivad tegelased õigus- ja korrakaitse- 
süsteemis.

Naissoo erandlikkust antud elukutse juures 
rõhutatakse loo pealkirjas, mis annab loole 
fookuse: “Sukkpükstes James BondH (Tiiu Kolts, 
3.08.1995), “Mister direktrissi lennud esimeses 
klassis” (Ivi Eenmaa, 16.5.1997), “Proua misjo
när peletab ninasarvikut” (Andra Veidemann,
29.03.1996), “Kristiina Ojuland - diplomaatiline 
amatsoon” (Kristiina Ojuland, 2.02.1996).

Meeste erialadel tegutsevate naiste portreede 
analüüsil selgus ja leidis kinnitust varasematest 
uuringutest ilmnenud asjaolu: kui naine esindab 
traditsioonilist meeste ala (äri, poliitika), rõhu
tatakse alati ebatavalisust, kõrvalekallet normist, 
mis nõuab antud positsioonis meest (Images ... 
1999, Halonen 1995).

Iseloomulik 1990. aastatele ning juhuslikkust 
ja erandlikkust rõhutav õn naistippjuht Malle 
Eenmaa portree: “Eesti viimane naispankur 
“Malle Eenmaa õn viimane “nõrgema” soo esin
daja panka juhtimas”-, “Jätkub kä Malle Eenmaa 
pankuri karjäär, mis sai alguse murdunud kont
sast ja sellele järgnenud sunnitud puhkusest ajal, 
mil ta oli Vinni Näidissovhoosi plaaniosakonna 
juhataja” (Malle Eenmaa, 17.05.1996).

Naiste erandlikku edu maailma tipp-poliiti- 
kas kujutab Angela Merkeli portree:

“Merkeli tõusus Saksa Liitvabariigi esipolii- 
tikuks ning kantslerikandidaadiks õn mõndagi 
kummastavat... õn juba osutatud faktile, et saks
lastel oli viimati naissoost valitseja rohkem kui 
tuhat aastat tagasi. Naissoost kantsler riigi ees
otsas oleks üleeuroopalise tähendusega sündmus



... õn naisministrid kurvastavalt harv nähtus” 
(Angela Merkel, 22.09.2005).

Erandlikkust, naise esinemist traditsiooni
liselt mehelikul alal õn võimalik tuvastada veel 
järgmiste tegelaste valikul Persooniks: Tallinna 
uus abilinnapea Kaija Jäppinen, USA suursaa
dik Eestis Aldona Zofia Wos, skulptor Terje 
Ojavere, Läti president Vaira Vike-Freiberga, 
uus abiminister Tea Varrak, Eesti suursaadik 
Venemaal Marina Kaljurand; Investorite Liidu 
looja Jaanika Heinsoo; linnapeakandidaat Vilja 
Savisaar, Soome president Tarja Halonen, filmi
produtsent Katrin Kissa, Rakvere Lihakombi
naadi uus juht Anne Mere, USA välisminister 
Hillary Rodham Clinton.

Väljaande profiili ja traditsioonide tõttu õn 
Eesti Ekspressi “Persooni” naiskangelaste hulgas 
päevalehtedest suhteliselt rohkem ekstsent
rikuid (deviante), kes rikuvad muu hulgas kä 
n.-ö. naiseks olemise rolli norme: 56-aastane 
poplaulja Maie Parrik, vene rahvusest Eesti 
miss Natalja Barkova, lesbiaktivist Lilian Kotter, 
feministlik kunstnik Mare Tralla, oma seksuaal
sust meeleldi esitlev kirjanik Kati Murutar, 
veebisünnitaja Keiu Lepp, 15 aastased “lesbid” 
t.a.T.u, sadomaso-kunstnik Sandra Jõgeva, les
biaktivist Lisette Kampus.

Eesti Ekspressi “Persoonist” ei leia reeglina 
meelelahutusmaastikul tegutsevaid meeskloune 
ja -veidrikke, aga kä mitte homoaktiviste jms. 
hegemoonilise maskuliinsuse suhtes marginaal
seid tegelasi.

Naised ületavad uudiskünnise tüüpiliselt 
meelelahutustööstuse esindajana, sealhulgas 
sportlastena (Halonen 1995). See väide leidis 
kinnitust kä Eesti Ekspressi “Persooni” puhul, 
kus õn sageli portreteeritud naissportlasi, nagu 
Viktoria Baškite, Maret Ani, Mirjam Liimask, 
Maarika Võsu, Kristina Šmigun, või meelelahu
tustööstuse esindajaid, nagu Samantha Fox, Alla 
Pugatšova, Maarja Jakobson, Rihanna, Hanna- 
Liisa Uusmaa, Kerli Kõiv, Birgit Õigemeel jt.

Oluliseks kriteeriumiks Eesti Ekspressi Per
sooniks saamisel võib olla lähedus mõne tähtsa

mehega (presidendi või kuulsuse abikaasa, 
sugulane, endine naine), nagu Edgar Savisaare 
abikaasa Vilja Laanaru, Georg Otsa abikaasa 
Ilona Ots, Gunnar Oki naine Siiri Ladva, Urmas 
Alenderi abikaasa Helje Kaskel või riigireetu
riks osutunud Herman Simmi abikaasa Heete 
Simm. Ainus mees, kes õn saanud “Persooni” 
kangelaseks teise mehe kaudu, õn president 
Lennart Meri vend Hindrek Meri.

Naiste puhul võib “Persooni” kangelaseks 
saamisel olla otsustavaks kä silmapaistev väli
mus (nt. tegelased missindusest), kuid seksi
sümbolite kui “Persooni” hinnatud kangelaste 
ajastu tundub olevat jäänud 1990. aastate algu
sesse. Uudisväärtusliku konflikti loob naistege
lase silmapaistev välimus ja vaimselt või füüsili
selt nõudlik töö (nt. majandusuudiste toimetaja 
Tiina Joosu, politseinik Kati Luik, investeeri
misspetsialist Jaanika Heinsoo, kirjastaja Krista 
Kaer jt.)

Kui portreteeritav naine esindab traditsioo
niliselt maskuliinset ala, kirjeldatakse teda siiski 
läbi naiselike omaduste. Rõhutatud soo aspekt 
võib naiste puhul ilmneda tegelaste kujutami
sel kasutatud metafoorides. Sageli õn metafoor 
pealkirjas, nt. tennisekaunitar, tennisetäht, pole 
armutu ja kalkuleeriv raudnaine, Peipsiäärne 
matuška, kahe miljoni dollari memm, tüdrukmi- 
nister, proua elekter, proua Apotheca, emamesi
lase lahkumine, maletüdruk, karjäärinaine.

Kõrgel positsioonil olevate naiste puhul 
rõhutatakse sageli vastuolu naise välimuse ja 
nõudliku tegevusala vahel: “Leebe vanaema 
välimus õn petlik” (advokaat Monika Mägi, 
15.09.1995); “ laiemale üldsusele tundmatu
modellivälimusega tütarlaps õn loonud Investo
rite Liidu - ja võtnud sisse koha ühingu esime- 
hena” (ärinaine Jaanika Heinsoo, 27.10.2005); 
“Krista Kaer õn tore naisterahvas, loomult pigem 
pehme kui resoluutne, aga õn õppinud kä rusikat 
lauale panema” (Krista Kaer, 9.07.2003).



Portreteeritava 
sugu ja žanr

Tekste analüüsides tuli ilmsiks huvitav ten
dents “Persooni” loo žanri valikul: meeskange- 
lastest kirjutatud “Persooni” artiklid võivad olla 
kas probleemile keskenduvad või olemuslood, 
kus kangelane õn vaid ajend mingi probleemi 
valgustamiseks. Näiteks õn “Persooni” loo 
meeskangelane vaid ajendiks mingil teemal kir
jutamiseks, nagu Jaan Leetsar (tolliprobleemid 
põllumajanduses), Rein Kaarepere (Tartu Kom
mertspanga pankrot), Heiki Loot (Lennart Meri 
matuste korraldamine) jpt.

Naiskangelastest kirjutatud Eesti Ekspressi 
“Persooni” lood õn enamasti naiste portreed, 
mitte artiklid mingil teemal. Selles meediaku- 
jutise erinevuses väljendub oluline arusaam 
meeste ja naiste rollist avalikus elus: mehed õn 
avalikus sfääris enesestmõistetavad subjektid ja 
mingi asja ajajad, kelle isik pole oluline, naised 
õn kä avalikus sfääris tegutsedes ennekõike pri
vaatsfääri kuuluvad tegelased - naised - ja alles 
seejärel inimesed.

Naistest kirjutatud lugudel võib vahel olla 
laiem taust ja lugu võib olla pigem probleemar- 
tikkel, nagu õn tavaline meeskangelase puhul: 
näiteks “Persoon” Viktooria Tuulasest oli lugu 
“punastest passidest” , “Persoon” Viktoria Baš- 
kitest oli artikkel Eesti male finantsseisust jt., 
kuid see õn pigem erandlik kui tüüpiline viis 
naiste portreteerimiseks.

Isiklik kogemus tööst Eesti Ekspressi toime
tuses kinnitab, et 1990. aastatel ei peetud heaks 
stiiliks naiste kujutamisel keskenduda naiste 
karjäärile ja töisele tegevusele ning n.-ö. teemale, 
mida naine esindab: allakirjutanu teemale kes
kendatud lugu Punase Risti juhist Riina Käbist 
nimetati “igavaks” ja soovitati lisada värvi ehk 
kirjutada lugu inimesest. Samas, allakirjutanu 
“Persooni” lugu ajakirjanik Kalle Muulist, mis 
mainis muu hulgas Muuli tollal uudset isapuh
kust, oli peatoimetaja arvates portreteeritavat

trivaliseeriv ja selle kirjutas ümber “kõvaks” 
looks tollane poliitikatoimetaja Hannes Rumm.

Viimaste aastate (2004-2008) “Persoonis” 
võib leida naistest kirjutatud lugusid, kus võib 
puududa isikliku elu teema ja kus naist definee
ritakse vaid mingi teema või naise töö ja rolli 
kaudu ühiskondlikus elus, nt. lood Aldona Zofia 
Wosist, Karin Hallas-Murulast, Kristi Vainkü- 
last, Kristiina Rossist, Katrin Kassast, Marina 
Laikjõest, Hele Everausist jt.

Eesti Ekspressi “Persooni” 
tekstide sisuanalüüs 
kategooriate kaupa

Eesti Ekspressi “Persooni” tekstide kontent- 
analüüsil 1993-1997 (253 portreed, 211 meest, 
42 naist) ja 2004-2008 (229 portreed, 172 
meest, 57 naist) selgus, et naiste puhul toimub 
soo konstrueerimine enamasti järgmiste kate
gooriate kaudu: keha, riietus, vanus, eraelu, 
ekstsentrilisus, tähtsad teised, stereotüüpsus. 
Naiste portreedes võib tuvastada enamasti 
rohkem kategooriaid, kuna need õn tekstina 
mitmekülgsemad. Meeste puhul õn ülekaalus 
lood, kus kategooriatest õn esindatud agentsus, 
edu ja ebaedu.

Alljärgnevalt mõnest olulisemast, soo konst
rueerimisel kesksest kategooriast lähemalt. 
Kuigi kategooriate esinemist portreedes õn kä 
mõõdetud, olen uuringutes saadud kvantitatiiv
sed näitajad käesolevast artiklist välja jätnud ja 
kirjeldan neile tuginedes vaid märgatavaid ten
dentse.2

Vanus
Vanus õn nii naiste kui meeste portreedes 

ära märgitud peamiselt esimestes sissejuhata
vates lausetes või loo esimeses või teises lõigus, 
üksikutel juhtudel teksti sees numbrina. Val
davalt õn vanus märgitud numbritena (60), 
mõnel juhul vahemikuna (sünniaastad), üksi



kutel juhtudel sõnalise määratlusena: üle keskea, 
aasta ja kümme kuud.

Üldiselt õn meedias portreteeritud naised 
nooremad portreteeritud meestest (Images ... 
1999). See tendents ei ilmnenud Eestis 1990. 
aastatel, kuna Eestis oli väga palju noori mehi 
kõrgetel positsioonidel ja see kajastus meedia- 
pildis. Viimaste aastate “Persoonis” portreteeri
tud naiste keskmine vanus õn tõusnud (Krönst- 
röm 2009).

Keha
Enamikus naistest kirjutatud lugudest õn 

võimalik leida viiteid välimusele ja kehale: 
kehakujule, pikkusele ja kaalule, veetlevale väl
janägemisele, soengule või malbele hääletoo
nile. Naiste keha ja välimuse kirjeldused õn kas 
pikemad kirjeldused loo alguses (kena välimus, 
suured silmad), mõnerealised kirjeldused loo 
keskosas või mõnesõnalised viited loo kesk-ja 
lõpuosas. Kõige enam õn tekstidest leida viiteid 
kasvule (suurt kasvu, habras, väike ja habras, 
väikest kasvu), kehakaalule, lisakilodele. Vahel 
leiavad äramärkimist keha kõnekad detailid: 
juuksed, silmad, hääl jne.

Meediatekstides toimub kirjelduste 
kaudu naise keha hindav vaatlus ja järelevalve 
Foucault’ mõistes (vt. lähemalt eespool; Gill 
2007, 255-256). Kirjelduste kaudu jälgitakse 
naise keha vastavust ühiskonnas kehtivatele 
keha puudutavatele normatiividele, nagu sale- 
dus, tervis, ilu, pikk kasv: “Siiani pole ükski esi
nemine talle nii suur ja tähtis tundunud, et ta 
selle nimel oma välimust muutma oleks haka
nud. Nüüd ta teeb seda ning tal õn kavas vähe
malt kümme kilo kaalust maha võtta. Viis kilo 
õn juba läinud'.” (Silvi Vrait, 4.03.1994); “saime 
muu hulgas teada, et Evelin Ilves võttis maal lap
sega veedetud ajal juurde 30 kilo.” (Evelin Ilves, 
30.10.2008).

Eesti Ekspressi “Persooni” rubriigi meeste 
portreedes õn keha ja välimuse kirjeldusi nii 
1992-1999 kui 2002-2004 vähem kui naiste 
portreedes, kuid näha õn tendents üha enam

kirjeldada kä meeste välimust. Enamasti õn 
meeste välimuse kirjelduseks mõni kõnekas 
detail. Õn võimalik leida viiteid meeste heale 
füüsilisele vormile, laitmatule kehakujule, sih
vakale rühile, kõnnakule, naeratusele, soengule 
(lokid). Esines viiteid pikkusele, meeste suuruse 
rõhutamist (suur, laiaõlgne, kogukas, 2m pikk, 
198 cm pikk, 113 kilo raske). Õn kasutatud väl
jendeid nagu “õllekõht” “topeltlõug” ja “üleki- 
lod” leidub viiteid habemele, prillidele, aga kä 
töös või spordis vigastatud kehaosadele: “Mees 
kui merehärg. Tugev, pikka kasvu, laiade õlga
dega ja sirge seljaga.” (Jaak Mosin, 1.10.1994); 
“Üks õn teravate soomeugrilike näojoontega 
maamees” (Kaido Kama, 26.11.1994); “Oma 
198 sentimeetriga õn ta üks kõrgetasemelisemaid 
eesti kirjanikke” (Jaak Urmet, 09.05.2008).

Riietus
Naiste riietus õn kaasaja ühiskonnas keh

tivate arusaamade järgi lahutamatu osa naise 
identiteedist. Mitte ainult naisteajakirjades, 
vaid kä peavoolumeedia tekstides toimub kir
jelduste kaudu kä naiste riietuse hindav järel
valve foucaulflikus tähenduses, väljendades 
naise keha üle kehtivat võimu. Jälgitakse keha 
esitlemist, paljastamist, ehtimist või ühiskonnas 
kehtivate normatiivide kohast varjamist riietu
sega. Riietuse stiil (rahvuslik, tuntud nimedega 
brändid jms.) kõnelevad staatusest:

“See oli Laura Ashley kostüümi kandev 
Viktoria, kes saatis augusti viimastel päevadel 
piirivalvele teatud teesid.” (Viktoria Tuulas, 
16.09.1994); “Kui Natalja Barkova (19) lavale 
sammub, pole tal seljas peaaegu midagi. Kunst
nik Arne Niidu liibuv siidkleit jätab tal terve 
selja kuni ristluuni paljaks.” (Natalja Barkova,
14.3.1997); “Evelin armastab ilmuda avalikkuse 
ette rahvuslikes kostüümides. Valimispäeval 
tehtud foto, millel Evelin õn heleroosas kostüü
mis, käes lillekimp ...” (Evelin Ilves, 28.09.2006).

Meeste riietuse puhul õn sageli tähelepanu 
all vaid riietuse teatud detailid või aksessuaa
rid: “Kampsunisse rõivastunu hääletoonist õn



raske välja lugeda, kas ta kannab endas ole
muslikku vimma rahamaailma vägevate ja 
läbilöögivõimeliste advokaatide vastu.” (Kaido 
Kama, 26.11.1994); “Suursaadiku lipsunõel 
muide kujutab sõjalennukit. See õn Rootsis too
detav hävitaja J AS Gripen ...” (Dag Hartelius,
18.10.2007) .

2000. aastatel õn Eesti Ekspressi “Persoonis” 
ilmunud meeste ilu kirjeldused:

“Sergei lesib patjadeljaprunditab huuli. Peale 
iluihaluse olevat emalt pärit kä blondid kiharad 
ja helesinised silmad ... pimestava glitterkesta all 
... ja muidugi need iluoperatsioonid...” (Sergei 
Zverev, 22.04.2004); “Põhjanaabrite meedias 
“ebatavaliselt” ja lausa “patuselt” ilusaks meheks 
kutsutu.” (Peter Franzen, 03.03.2004);

Tähtsad teised
Naiste tähtsad teised õn peamiselt naisper- 

soonide kõige lähedasemad inimesed: vanemad 
(isa, ema), hiljem abikaasa, ämm. Vähemal 
määral õn nimetatud õpetajaid, treenereid, kol
leege, otseseid juhte, parteijuhte, produtsente 
ja bändikaaslasi. Kunstnike loomingu mõju
tajateks õn olnud kuulsad kunstnikud, iidolid: 
“või moodustavad Ülo Vooglaid ja Mai Loog 
samasuguse paari nagu Aleksander Einseln ja 
Kitti Jürgens, Edgar Savisaar ja Vilja Laan aru?” 
(Mai Loog, 13.09.1996); “Juba õn jõutud teda 
Savisaare sõbrannaks ja Siimanni naiseks titu
leerida.” (Ivi Eenmaa, 16.5.1997); “tütart tema 
tegemistes toetavad vanemad ei arva, et Eesti 
õn homoparaadiks valmis.” (Lisette Kampus,
09.08.2007) .

Meeste tähtsad teised õn valdavalt kolleegid, 
sõbrad ja äripartnerid, ülikooli- ja kursusekaas
lased, treenerid, äri- ja koostööpartnerid, kon
kurendid, õppejõud, vanad professorid, eluko
genud ülemused, teised juhid. Harvem õn mehe 
tähtsate teiste hulgas abikaasa, ema, isa, lapse
põlvesõber: “Suurteoste loomiseks õn vaja tõhu
sat tuge. Jaan Krossi ja Ellen Niidu sümbioosil õn 
suurmehe loomingus väga kaalukas osa’.’ (Jaan 
Kross, 04.02.2008).

Isiklik elu
Naiste portreedes mainitakse “Persooni” loo 

alguses ära mõni isikliku elu tähtsündmus, mis 
annab fookuse kogu loole. Tavalised õn kirjel
dused perest, lapsepõlvest, lastest, abielulahutu
sest, mõnedel juhtudel abikaasast (seotuse tõttu 
tema ameti või positsiooniga). Mitmes “Per
sooni” loos läbib isikliku elu või pere temaatika 
tervet lugu. Naiste puhul näidatakse privaat- ja 
avaliku sfääri konkureerivaid nõudmisi proble
maatilisena (eraelu ja pere versus töö): “Ometi 
ei meeldi Kati mehele (kes töötab aktsiaselt
sis), et naisel õn politseiniku amet” (Kati Luik,
31.1.1997) ; “Kas valdavalt kodus laste kasvata
misega tegelenud perenaine suudab poliitikute 
verises võitluses vastu pidada? Kahtlane.” (Liis 
Tappo-Treial, 16.11.2006).

Naist portreteeritakse läbi tütreks, abikaa
saks olemise, läbi perekonna ja emaduse: “Isegi 
mu abikaasa arvab, et ma olen kellegi mõju all, 
aga tegelikult ma olen ikka ise võimeline mõt
lema,” ütleb Kristiina” (Kristiina Ojuland,
2.02.1996).

Kategoorial Isiklik elu võib olla ühisosa kate
gooriaga Tähtsad teised, kui oluline mõjutaja õn 
ühtlasi olnud pereliige: “Ta isa õn tarbegraafik 
Paul Luhtein, kes õn nii Konstantin Pätsi auraha 
kui kä ENSV lipu autor.” (Irina Raud, 6.09.1996); 
“Järsku oli kõigil tuline rutt kuulsa laulja lese 
korteriprobleemi lahendamisega.” (Ilona Ots,
11.04.1997) .

Tendentsina kujutatakse naiste edu ja võimu 
tööl meedias sageli kui koduse läbikukkumise 
arvel toimunut: “hakkab paberi peal lahutama, 
et teada saada, kui vanad ta pojad õn. Tema 
elust viimased poolteist aastat täitnud hiigeltöö” 
(Mari Kurismaa, 05.02.2004); või pole naisel 
lapsi üldse: “teadusetegemisele pühendunult jäi 
tal loomata kä pere” (Ene Ergma, 2.04.2003).

Seotust kodu ja perekonnaga rõhutatakse 
kä siis, kui selles valdkonnas õn puudujääke või 
kui tööd ja isiklikku elu õn raske ühendada. See 
haakub eelpool esitatud leiuga, et naiste edu saa
vutamist kirjeldatakse kui koduse läbikukku



mise arvel toimunut: “ Vaid mõned aastad tagasi 
tegeles Evelin oma tööalase karjääriga, täna aga, 
Viljandimaa Abja valla Ärma talu perenaisena 
- koduse majapidamisega. Evelin ütleb, et tema 
hoole all õn väike laps ja 250-aastane maja.” 
(Evelin Ilves, 28.09.2006). Vahel õn rõhutatud 
naiserolli täitmist, vaatamata edule karjääris: 
“Abiellus endast kümme aastat noorema ärimehe 
Mart Einpaluga ja sünnitas pisipoja. Kandideeris 
esindusteatri direktoriks ja võitis” (Ruti Einpalu, 
27.03.2002).

Kodune elu võib olla esitatud läbi kõrgel 
positsioonil olevat portreteeritavat pehmen
davate detailide: “veel teatakse Marina Kalju- 
randa hellitavat keskmisest soojemaid tundeid 
aianduse, Hiina köögi, Shoti terjerite, “Meister 
ja Margarita” dramatiseeringute ja purjetamise 
vastu.” (Marina Kaljurand, 03.05.2007).

Meeste puhul õn isikliku elu kirjeldusi reeg
lina vähem, abielule ja perekonnale ning part
nerile vaid viidatakse. Rõhutatakse sotsiaalset 
või rahvuslikku päritolu. Vahel mainitakse, et 
portreteeritav pole “pereinimene”:“Koo/zea/zse 
poja ja tütre isana ei pea Pikaro end eriti heaks 
pereinimeseks.” (Koit Pikaro, 23.08.1996), kuid 
erinevalt naistest ei rõhutata meeste edu avali
kus sfääris kui isikliku õnne arvel toimunut.

Nagu juba eespool mainitud, õn meeste 
kujutamisel 2000. aastatel toimunud muutusi 
kujutamisviisi pehmenemise suunas ja mõne 
portree puhul rõhutatakse perekonna tähen
dust. Tegemist ei ole siiski kuigi tüüpilise võt
tega avalikus elus edukate meeste portreteeri
mise puhul, vaid üksikjuhtumitega: “vaid hoopis 
soe, mõnus ja väga perekeskne inimene, kes käib 
alati koos oma lasteaednikust abikaasaga ja 
räägib meeleldi oma kolmest lapsest.” (Erki Urva, 
28.10.2004).

Arhetüübid, stereotüübid, sümbolid
Portreteeritavate kujutamisel õn tekstides 

sageli kasutatud metafoore, millest osa õn nii 
levinud, et neid saab nimetada kultuuris levi
nud stereotüüpideks. Stereotüüpide kasutamise

kaudu muudetakse tundmatu tuttavaks, stereo
tüüpide kasutamist meediatekstis ei ole põhjust 
üksnes taunida, nagu võrdõiguslikkuse poliitika 
edendajatel õn sageli kombeks. Arhetüüp õn 
stereotüüp, millel õn müütideni tagasiviidav 
taust.

Stereotüübid, millega õn Eesti Ekspressi 
“Persoonis” kirjeldatud naisi, õn näiteks blond 
bimbo, siresäärnepurgiblond, proua, daam, mat
roon, raudvara, pereema, perenaine, kodukana. 
Stereotüüpidele viitavad kä rahvusi tähistavad 
väljendid tavaleedukas, kutseline venelane ja 
kutseline eestlane.

1990. aastate alguses, kui Eestis toimus hili
nemisega seksuaalrevolutsioon ja kõnepruuki 
tekkis mõiste seksisümbol, oli naiste puhul 
ootuspärane seksikuse rõhutamine meediakuju- 
tises: nii portreteeriti poptäht Samanthat seksi
sümbolina pealkirja all “Samantha Fox: minust 
õn saanud naine” (Samantha Fox, 9.07.1993). 
Blondide seksisümbolitena õn 1990. aastatel 
kirjeldatud kä erinevaid elukutseid esindavaid 
heledapäiseid naisi, nagu poliitik Kristiina Oju
landi, majandusajakirjanik Tiina )oosut, advo
kaat Marika Pähklemäed, politseinik Kati Luike 
jt: “Kati võiks olla klantsajakirja cover-girl, kui 
oleks hea meik ja hea fotograaf ja kui Katil oleks 
tahtmist.” (Kati Luik, 31.01.1997).

Meestest õn seksisümboliks nimatud Erki 
Noolt, aga kä Bill Clintonit: “Ameerika naised 
õn saanud midagi sellist, mida neil varem pole 
olnud - erootiliselt mõjuva presidendi.” (Bill 
Clinton, 22.01.1993)

Jõudu ja võimu kehastavat matriarhi ste
reotüüpi õn kasutatud lavastaja Merle Karusoo, 
poliitik Marju Lauristini, poliitiku ja kirjastaja 
Sirje Endre portreedes. Matriarhi arhetüübile 
viitab kä vanaema ja raudne leedi Monika Mägi 
portrees:“Kergem pole kä kohtunikel, kelle ame
tisse määramises “Raudsel Leedil” siseminister 
Kaido Kama komisjonis raudne sõna öelda õn.” 
(Monika Mägi, 15.09.1995)

Raudse leedi arhetüüp õn kasutusel naiste 
edulugude puhul (järgneva näite puhul õn



tegu Irina Raua nimele viitava sõnamänguga): 
“Lasnamäele üritas raudne daam projekteerida 
madaltihedat hoonestust, aga majaehituskombi
naadi diktaat ei lasknud projektil paberist kau
gemale jõuda."-, “Loomulikult õn iga võimu ajal 
edukas terasnaine kogunud kä vaenlasi." (Irina 
Raud, 6.09.1996)

Matriarhi tähenduses õn kasutatud sõna 
esiema: “Tähelepanelik jälgija märkab “isamaa 
esiema" olekus siiski kõrgest mängust eemalejääja 
pisukest kibedust." (Sirje Endre, 16.10.1992).

Ärinaiste edulugude iseloomustamiseks õn 
kasutatud kä arhetüüpset muinasjutukangelast 
Tuhkatriinut: “Enelini tõus oligi mõneti tuh- 
katriinulik: söökla direktorist kuningannaks."
(Enelin Meiusi, 30.09. 1994).

Nõidadena õn kujutatud majandusminister 
Liina Tõnissoni, migratsiooniameti direktor 
Ene Rebast, Punase Risti esinaist Riina Kabi: 
“Lähitulevik näitab, kas Toomas Sildmäe koosta
tud meeskond jookseb naisülemust peljates lõpli
kult laiali." (Liina Tõnisson, 21.04.95).

Ohvri arhetüüp võib olla seotud kangelas
likkusega: “Laanarust õn tehtud ohvritall. Aja
lugu mäletab sangarlikke naisi, kes oma isanda 
ürituse nimel pole kohkunud tagasi millegi ees ...” 
(Vilja Laanaru, 13.10.95); või pühaku arhetüü
biga Jeanne d’Arci kujus: “Kuid kiirelt läheb Reet 
tagasi võitlustemaatikale - ikkagi parandamatu 
jeanne d'Arc." (Reet Tobre, 7.05.1993). Teisal 
nimetatakse legendaarset kangelannat Orleansi 
Neitsiks: “Sõjapealikust Orleansi Neitsil ja väi
keaktsionäride eest võitleval 25 aastasel Jaanika 
Heinsool õn muidugi vaks vahet ...” (Jaanika 
Heinsoo, 27.10.2005)

Ajaloolise kangelanna Kleopatra abil iseloo
mustatakse Läti presidendi tegevust, teisal võr
reldakse teda printsessi arhetüübiga: “Kleopatra 
eelistas osalemisele Octavianuse võitja triumfis 
enesetappu. Seekord otsustas Kleopatra teisiti. 
Osaleb triumfis, et muuta see omaenda suurvõi- 
duks"-, “Baltimaade printsess õn meestele tänavu 
juba ohtralt korve jaganud" (Vaira Vike-Frei- 
berga, 31.03.2005).

Emaslooma jõule, samuti ilule ja soojale 
emalikkusele viitavad arhetüübid pehmenda
vad ühtlasi tipus olevate naiste võimu: “Ema
lõviks kutsuti Varrakut 80ndate algul Salvos." 
(Tea Varrak, 11.08.2005). Marju Lauristini kui 
märki seostatakse nagu mehi (vt. allpool) terve 
ajalooperioodiga: “... Marju Lauristin õn Eesti 
iseseisvuse taastamise ikoon." (Marju Lauristin,
21.11.1997).

Kä meeste puhul kasutatakse portreedes 
metafoore ja stereotüüpe, mis mõnes kon
tekstis õn käsitatavad arhetüüpidena, kuid 
need pole reeglina soolised. Levinud õn kir- 
jandustegelased, filmikangelased, rõhutatakse 
rahvust, suhet võimuga: Tartu Ülikooli pro
rektor Riho Illak kui hall kardinal, helilooja 
Arvo Pärt kui homo ludens (mängiv inimene), 
kindral Aleksander Einseln kui superhiir, 
maksuametnik Ardo Ojasalu kui terminaator, 
Väino Viilup kui dinosaurus, kultuuriamet
nik Peeter Sookruus ja skulptor Matti Varik 
kui endised, Voldemar Vaga kui Tartu vaim, 
vabadusvõitleja Tiit Madisson kui tõeline eest
lane jt. Mõned “Persooni” meeskangelased õn 
kujutatud ajastu sümbolitena, näiteks õn Mikk 
Mikiveri nimetatud Laulva Revolutsiooni süm
boliks. Oma ajastu võtab sümbolina kokku kä 
kollektiivne “nelja mehe” portree Edgar Savi
saarest, Mikk Titmast, Tiit Madest ja Siim 
Kallasest seoses Iseseisvusdeklaratsiooniga ja 
Hans Luige portree Eesti Ekspressi 5. aasta
päeva puhul.

Meesjuhtide kirjeldamisel kasutatakse isa 
arhetüüpi. Isakuju õn õpetaja ja toetaja: “Ansip 
õn nagu isa - toetav ja julgustav. Võimalik, et 
Ansip kui isakuju imponeerib kä Eesti valijale." 
(Andrus Ansip, 08.03.2007). Kuninga, valitseja 
või diktaatori arhetüüp tähistab võimu: “Täna 
õn selle staadioni kuningas eesti mees.. J (Gerd 
Kanter, 22.08.2008). Lapse või poisi arhetüüp 
viitab varajasele edule või eeskujulikkusele: 
“Indrek Rahumaa sai Eesti rahandusmaastiku 
imelapseks 90ndate alguses." (Indrek Rahu
maa, 06.06.2008).



Ekstsentrilisus
Meedia armastab ekstsentrikuid ja deviante 

ning vahel õn ekstsentrilisus ainus põhjus, miks 
naine Eesti Ekspressi “Persooni” uudiskünnise 
ületab. Ekstsentrilisus väljendub tekstis läbi 
erandlikkuse kirjelduste. Lisaks nõia, ravitseja, 
lesbiaktivisti identiteedile võib erandlikkus väl
jenduda kä teises rahvuses. Näiteks oli vene rah
vusest miss Estonia 1990. aastatel erandlik, sest 
missivalimised olid osa rahvuse ülesehitamise 
projektist: “Vene tüdruku pärjamine Miss Esto
nia esimeseks printsessiks toob elevust eestlaste 
ja muulaste suhetesse.”; “Raskesti kirjeldatav, 
kuid eestlannadest selgesti eristuv vene ilu mõjub 
publikule nagu ecstasytablettpubekale.” (Natalja 
Barkova, 14.03.1997).

Naise “mehelik” loogika või tarkus vääris 
esiletoomist kui erandlik: “Ainult et vahel 
pahandavad küberruumi tundmatud, kellega 
Mai hilistel õhtutundidel tutvuda klõbistab: “Sa 
oled ju naisenime kasutav mees.” Loogi loogika 
ning sõnaseadmine olevat iseloomulik tugeva
male sugupoolele? (Mai Loog, 13.09.1996).

Streikivad õpetajad Maila Võrno, Dagmar 
Teeäär ja Mare Ojasalu (28.11. 97) õn näide sel
lest, kuidas kujutatakse meedias üldiselt “hääle
tuid” vähemusi juhul, kui nad muutuvad tüli
kaks: ““See tagasihoidlikkus ja delikaatne enesest
mõistetavus õn õpetajate suur händikäp.” Täna 
nõuavad õpetajad oma õigusi juba sama hääle
kalt kui loomaaia hüaanikutsikad lõunasööki.” 
(Maila Võrno ja Dagmar Teeäär, 9.05.1997).

Kä naise noorust rõhutatakse teatud ameti
postidel kui erandlikku: “Helo Meigas õn noorim 
börsijuht Euroopas ja ilmselt kogu maailmas” 
(Helo Meigas, 30.05.1997).

Ekstsentrikutena õn portreteeritud kä mehi, 
nagu Eesti Rahva Koostöö Programmi loojat 
Ahto Palm-Leisi, poliitilist nonkorformisti Ain 
Välit; venelastele mõeldud eesti keele õpiku 
autorit Hans Sandret; 16-aastast arvutigeeniust 
Magnus Hiiet jt. Nende hulgas õn nii rahvusäär- 
muslased kui kä eesti ja vene kogukonna elu 
rangete piiride rikkujad, väga noored mehed

oma ameti kohta jpt. Erinevalt naistest ei rõhu
tata kirjeldustes meeste ebatavalist tarkust (vrdl. 
Marju Lauristini või Mai Loogi portreed), kuna 
tarkust omistatakse vaikimisi kogu meesssoole.

Agentsus, edu, ebaedu
Agentsus ilmneb tekstis ettevõtlikkuse, 

tegutsemise, plaanide ja soovide realiseeri
mise kirjeldamises ning kä võimu kirjeldustes. 
Agentsuse kaudu õn kirjeldatud nii naisi kui 
mehi, naiste puhul õn see küll sageli erand
likkuse varjundiga: edukas tegutsemine n.-ö. 
meeste alal, vastuolu välimuse ja tõsise tege
vusala vahel: “Veel õn proua Everaus jõuline 
administraator. Tema käe all pole lihtne töötada. 
Praegu juhib ta kliinikut, õn õppejõud ja liige 
13 erialaorganisatsioonis.” (Hele Everaus, 29.02. 
2008).

Meeste agentsust kujutatakse “Persooni” 
lugudes üldjuhul kui enesestmõistetavat ja 
tegelase eelnevast tegevusest lähtuvat: “Tema 
õn ainus, kes tahab, oskab ja suudab.” (Aivar 
Pohlak, 05.04.2007). Vahel õn agentsuse kuju
tamine veidrusele viitava kõrvaltähendusega: 
“Hans Sandre auahnuses ja soovis silma torgata 
ei olnud kahtlus... Ja nüüd, nagu õpetajaskonnal 
veel muresid vähe oleks - Hans Sandre-Pindre õn 
asunud uuendama eesti keele õpetamist muulas
tele.” (Hans Sandre, 9.12.1994).

Edu õn tihedalt seotud agentsusega ja 
võimu kujutamisega. Naiste puhul õn eduga 
seoses kujutatud kä erandlikkust. 2000. aastatel 
sageneb edukate naiste kujutamine: “Efektsetes 
nahkhiire-kostüümides Toompea koridorides 
lehviv Ivi Eenmaa surus Riigikogus läbi rah
vusraamatukogu seaduse ... Tagasihoidlikust 
Kreutzwaldi-nimelisest raamatukogust kasvatas 
ta ambitsioonika parlamendiraamatukogu.” (Ivi 
Eenmaa, 6.5.1997). Ekstsentrilisus ja deviant- 
sus ei välista naisveidrike kirjeldustes edu: 
“Luule Valma raamatut “Ellujäämise õpetus” 
õn saatnud tohutu müügiedu.” (Luule Viilma,
8.03.1996).



Meeste puhul õn edu kirjeldused ootuspä
rased, kui tegemist positiivsete kangelastega: 
“noore riigiametnikuna õn Heiki Looti karjäär 
tõusnud lausa mürsuna ülespoole” (Heiki Loot, 
22.03.2006); “Rahumaa käekäik õn olnud puhas 
edulugu.” (Indrek Rahumaa, 06.06.2008).

Ebaedu kirjeldusi ei ole naiste portreedes 
kuigi palju, ilmselt ei ületa edutud naised ena
masti uudiskünnist: “Liisi täht ei sära enam 
kaugeltki nii heledalt kui kümme aastat tagasi, 
kuid mingi vaikne kuma õn sellest siiski säilinud 
... Tema rolliks jäi ikkagi olla blond ja malbe 
pereema, täpipealt 1930. aastate rahvuslikus 
stiilis” (Liis Tappo-Treial, 16.11.2006).

Et Eesti Ekspress uuriva ajakirjanduse lipu
laevana tegutseb äri- ja poliitikamaailma valve
koerana, kirjeldades või paljastades enamasti 
meeste ettevõtmisi, siis õn tüüpiline, et kä 
meeste läbikukkumine nendes ettevõtmistes, 
äris või spordis väärib sageli kajastamist: “Vahe
peal olid aastad, kui Kanterit tabas needus, 
mida võiks nimetada Alekna needuseks.” (Gerd 
Kanter, 30.08.2007).

Ajakirjanike soo mõjust 
meedia sisu tootmisele
Ideaalis määravad vaid professionaalsed 

kriteeriumid ajakirjanduslikke valikud, kuid 
praktikas õn ilmne, et meedia sisu tootmisel 
räägivad kaasa kä konkreetsete toimetajate ja 
kirjutajate huvid ning veendumused, sotsiaalne 
taust, vanus, sugu ning maailmavaade. Üks
meelt nendes küsimustes siiski pole (McQuail 
2003, 242-244).

Kas naiste massiline ajakirjandusse tulek 
1970. aastatel läänes õn mõjutanud teemava
likut, teemade prioriteetsust või naiste kujuta
mist meedias? Eesti puhul saame analoogiliselt 
arutleda, kas naisajakirjanike osakaalust toime
tustes sõltub see, kuidas kujutatakse naisi vasta
vas väljaandes (Pilvre 2004a)? Erinevad autorid 
õn seisukohal, et organisatsiooni professionaal

ne kultuur ühtlustab erinevate ajakirjanike isik
likud väärtused ja kä naiste tuleku mõju uudiste 
tootmise kultuurile õn vähemärgatav (Schud- 
son 2005).

Zilliacus-Tikkanen (1997) õn leidnud, et 
meedias töötavad naised õn maskuliinseid 
väärtusi kandva meediaorganisatsiooniga koha
nedes omaks võtnud patriarhaalse maailmanä
gemise. Hinnates teemade olulisust, peetakse 
kaitseteemasid kui maskuliinseks peetud vald
konda üksmeelselt olulisemaks kui sotsiaaltee- 
masid, mis seostuvad traditsiooniliselt naistega. 
Autori kogemus kinnitab, et naiste võimalused 
mõjutada meedia prioriteete õn üsna piiratud, 
arvestades toimetuse hierarhiaid ja organisat
sioonikultuuri. Enamasti õn naised nõus aru
saamadega naiste teemadest ja kä naiste kuju
tamise viis tekitab harva protesti või ei pöörata 
sellele tähelepanu. Juhtivad meestoimetajad 
sõnastavad sageli kä nn. “naisteteemad”, vasta
valt oma stereotüüpsetele arusaamadele “nais
test” ja sellest, “mis naisi huvitab”. Võitlus nais- 
lugeja pärast õn sundinud aga kuulama naisaja
kirjanikke kui “naiste elu eksperte”.

Eesti Ekspressi “Persooni” uuringus 1993- 
1999 (Pilvre 2000) olulist erinevust mees- ja 
naiskirjutajate ning naiste kujutamise viisi 
vahel ei ilmnenud, pigem oli tegemist iskute- 
vaheliste stiililiste erinevustega. 2002.-2004. 
aastate materjali puhul (Pilvre 2004b) ilmnes 
erinevus 40-aastaste naisajakirjanike ja noorte 
naisajakirjanike vahel - vanemad naiskirjuta- 
jad õn kirjutamisel sageli rohkem kinni soos- 
tereotüüpides. 2002-2004 “Persooni” artiklid 
õn üldse valdavalt naiste kirjutatud, mis viitab 
rubriigi demokratiseerumisele, aga kä alane
nud prestiižile. Üksikud 2002-2004 “Persoonis” 
kirjutanud meesautorid õn oma väljendusviisis 
aga silmatorkavalt seksistlikud - suhtumises 
kujutatavasse noortesse edukatesse naistesse õn 
tunda pealtnäha hoolitsevat, kuid varjatult hal
vustavat paternalismi.



Kokkuvõte ja diskussioon

Soo konstrueerimine Eesti Ekspressi “Per
sooni” tekstides läbi uuritava perioodi 1993— 
2008 vastab universaalsetele tendentsidele, 
mida õn kirjeldatud vastava ala lääne kirjan
duses (Halonen 1995; Macdonalds 1995; Craig 
1992; Images ... 1999; Gill 2007). Selgus, et üle
minekuühiskonna kontekst ei mõjuta oluliselt 
soo konstrueerimise põhiliste konventsioonide 
rakendamist Eesti Ekspressi “Persooni” meedia- 
tekstide loomisel, erandiks õn ehk 1990. aastate 
esimese poole rõhutatult seksistlikud ilmingud. 
“Persooni” uuringud (Pilvre 2000; Krönström 
2009) kinnitasid, et võtted, mida naiste kuju
tamisel kasutatakse, püsivad vaatamata ühis
kondlike olude muutumisele ning õn suhteliselt 
sõltumatud ühiskondlik-poliitilistest muutus
test. See vastab lääne teooriakirjanduses esile 
toodud arusaamale ühiskonna soolise süsteemi 
suhtelisest püsivusest, mida meedia omakorda 
taastoodab (Halonen 1995; Macdonald 1995; 
Gill 2007). Eesti Ekspressi “Persooni” analüüs 
kinnitab samuti, et peavoolumeedia õn pigem 
konservatiivne kui uuenduslik, olles pigem 
ühiskonda alalhoidev vahend kui suuremate 
muutuste allikas (McQuail 2003, 71).

“Persooni” tekstid, kus kujutatakse naisi, 
erinevad mehi kujutavatest tekstidest ning need 
erinevused õn ajateljel suhteliselt püsiva iseloo
muga. Naisi kujutatakse mitmekülgsemalt, läbi 
isiksuse, samas kui mehi kujutatakse enamasti 
vaid läbi nende rolli avalikus elus. Olulist kar
jääri teinud naisi kirjeldatakse ennekõike kui 
“naisi”: portreed õn enamasti n.-ö. soolistatud 
kä kõrgete ameti- ja võimupositsioonil naiste
gelaste puhul, samas kui meeste portreed või 
meestest kirjutatud artiklid õn pigem sooliselt 
neutraalsed.

Naiste ja meeste kujutamine ei olene üld
reeglina portree kirjutaja soost: kä naisaja
kirjanikud järgivad kultuuris kehtivaid naiste 
kujutamise konventsioone ning seda kontrollib 
kä toimetuse konsensus: naistest ei ole sobiv

kirjutada “igavalt” ja asjalikult nagu meestest, 
vältides selliseid teemasid, nagu isiklik elu ja 
välimus.

Alates 1990. aastate teisest poolest ja eriti 
2000. aastatest õn siiski märgata mõningaid 
muutusi naiste uudiskünnise ületamise ja kuju
tamise konventsioonides. Portreteeritavate 
naiste osakaal rubriigis õn 1993-2008 jätkuvalt 
kasvanud. 1990. aastatel moodustasid naised 
18% ja 2000. aastatel 25% tegelastest, kuid ten
dents naiste osakaalu suurenemisele sai alguse 
juba 1990. aastate teisest poolest. Arvatavasti 
õn see selgitatav ennekõike meediasiseste 
protsessidega, nagu kommertsialiseerumine 
ja tabloidiseerumine, mis toob meedia sisusse 
rohkem “pehmeid” teemasid ja naistegelasi. 
Samas, ühiskonnas õn viimastel aastakümnetel 
üha enam teadvustatud demokraatlikke print
siipe ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid 
ning need õn ühiskonnas toimuvate muutuste 
kaudu jõudnud kä meedia tegijateni. Seda kin
nitab naiskangelaste pidev otsimine “Persooni” 
rubriiki toimetuse koosolekutel. Siiski ei saa 
väita, et naiskangelaste otsimine oleks otsene 
positiivne vastukaja riiklikele soolise võrdõi
guslikkuse nõuetele ning lähtuks poliitilisest 
korrektsusest. Pigem õn naiste otsimise lähte
koht küüniline ja kantud kommertshuvist: leida 
meelelahutuslikumat materjali uurivate artik
lite vahele lehe üldmulje pehmendamiseks.

Tekstide võrdluses 1992-1999 ja 2004-2008 
selgub, et “Persoon” õn muutunud demokraat
likumaks: rubriigi latt õn madalam, aga kä 
prestiiž õn madalam kui 1990. aastate esimesel 
poolel, kui see oli suhteliselt ainulaadne formaat 
eesti ajakirjanduses. Mida rohkem õn naistege
lasi “Persooni” rubriigis, seda suurem šanss õn 
olnud rubriiki pääseda aktiivsetel oma eriala 
tippudel, kelle tegevus õn “tavaline” ja ei ole 
seotud skandaalidega. Naiste portreed õn vii
mastel aastatel üha sagedamini sooliselt neut
raalsemad ja tasakaalukamad, avalikus sfääris 
edukate naiste puhul õn viiteid privaatsfäärile 
(välimuse, keha, suhete kirjeldusi) vähem.



Kahe perioodi Eesti Ekspressi “Persooni” 
tekstide võrdluses õn märgata mõningaid 
muutusi kä meeste portreteerimisel. Nii pöö
ratakse hilisemal perioodil üha enam tähe
lepanu meeste välimuse, riietuse, isikliku elu 
kirjeldamisele. Meeste kujutamise muutus Eesti 
Ekspressi “Persoonis” langeb siin kokku mujal 
(Gill 2007; Malmberg 2005/2006) fikseeritud 
muutustega meeste kirjeldamise viisides. Võib 
oletada, et see muutus õn seotud nii kommerts- 
survega ajakirjandusele kui kä eesti ühiskonna 
väärtuste pehmenemisega ja ühiskonna jätkuva 
demokratiseerumisega 2000. aastatel. Pehmete 
väärtuste rõhutamine meeste kujutamise puhul 
langeb kokku kommertssuundumustega ning ei 
ole põhjust arvata, et meeste kujutamise muutus 
õn toimunud vaid ühiskondliku mentaliteedi 
muutuse survel.

Ühiskonna sooline süsteem õn üsna sta
biilne ja meedia õn selle status quo säilitamisel 
ja taastootmisel keskses positsioonis. Eesti Eksp
ressi “Persooni” uuring kinnitab: mis puutub 
meediasse, siis muutused soo konstrueerimise 
konventsioonides õn väga aeglased, kui mitte 
olematud. Peavoolumeedia kui tööstus lähtub 
turuj õududest, mis soodustab kõige laiemale 
auditooriumile vastuvõetavate stereotüüpsete 
sooliste kujutiste jätkuvat kasutamist meedia 
sisus. See ei anna suurt lootust naiste ja meeste 
kujutamise oluliseks muutmiseks lähitulevikus. 
Veelgi vähem õn põhjendatud lootus meedia 
sisu muutumisest võrdõiguslikkuse printsii
pidele vastavaks, ehkki üksikud ajakirjani
kud võivad seda soovida ning riigi tasandil õn 
olemas kä vastavad regulatsioonid võrdõiguslik
kuse seaduse ja reklaamiseaduse näol.

Märkused
1 Eesti Ekspressi “Persooni” rubriigi tekstide analüü

simiseks (Pilvre 2000, Krönström 2009) kasutati 
kontentanalüüsi kombineeritult diskursuseanalüüsi 
elementidega. Teoreetilise kirjanduse ja empiirilise 
materjali lugemise käigus moodustati 10 analüüsi- 
kategooriat:
1. Keha - välimuse ja kehakujutise kirjeldused, mille 

kaudu õn persooni portreteeritud (üldine väljanä
gemine, kehakuju, pikkus, kaal, hääl, kõnnak jne);

2. Riietus - kommentaarid riietuse kohta;
3. Vanus - vanuse mainimine tekstis kas numbrite 

või sõnadega;
4. Tähtsad teised - keegi, kes õn oluliselt mõjutanud 

persooni edu või ebaedu (kolleegid, treenerid, üle
mused, abikaasa jt.);

5. Arhetüübid, stereotüübid, sümbolid - nende esi
nemine tekstides;

6. Isiklik elu - eraelu kirjeldused: pere, lapsed, armu
kesed, hobid, loomad, kodu, sõbrad;

7. Ekstsentrilisus - normist kõrvalekalle, hälbivus, 
deviantsus;

8. Agentsus - tegevuse, ettevõtlikkuse kirjeldused, 
s.t. kas persooni kirjeldatakse iseeenda elu subjek
tina või teiste poolt tehtud valikute objektina;

9. Edu - edukate tegevuste kirjeldused;
10. Ebaedu - edutute tegevuste ja läbikukkumiste kir

jeldused.
2 Kategooriate esinemise kvantitatiivne analüüs õn 

tehtud Eesti Ekspressi “Persooni” kohta 1992-1999 ja 
2004-2008 (Pilvre 2000; Krönström 2009). Artiklis ei 
kasutata selle tulemusi, vaid kajastatakse esile tulnud 
tendentse.
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Isamaa ja mehemeel: 
mehelikkuse 
ideoloogiad ja 
rahvuslik identiteet

Raili Põldsaar

TT uigi sooajaloo uurimine õn ajalootea- 
duse suhteliselt nooruke haru, mis sai 

-LV.tõsisema alguse 1970. aastatel, Nata
lie Zemon Davise ja Joan Scotti teedrajavatest 
töödest (e.k. vastavalt siinses ajakirjanumbris ja 
2008), õn see siiani väljendunud enamasti naiste 
ajaloona, hoolimata mainitud autorite rõhuase
tusest sugude suhestatusele. See õn iseenesest 
arusaadav, sest õn ju naised olnud aastasadade 
jooksul ajaloost välja jäänud, kuna nende elu
alad ja saavutused - kui jätame erandlikena 
välja valitsejannad või naispühakud - ei kuu
lunud ajalooraamatutes kajastamist väärivaiks 
peetud sfääridesse. Selle lünga täitmist alustaski 
naisajalugu. Tänaseks aga õn naised ja naiste

elusfäärid suhteliselt laialdaselt analüüsitud 
ja seega õn aeg küsida, kuidas õn lood meeste 
ajalooga, kus meest käsitletaks soolistatult ja 
mitte “neutraalse inimese” sünonüümina, nagu 
enamuse senise ajalookirjutuse vältel. Lünk, 
kus sooajalugu meestest vaikib, aitab kaudselt 
säilitada vana arusaama meestest sooüleste 
olenditena, kelle pärusmaaks õn “lihtsalt” aja
lugu, mitte selle “nišiala” sooajalugu. Meie aru
saam ajaloost kui soolistatud nähtusest ei saa 
aga enne paika nihkuda, kui uurime meeste ja 
naiste, mehelikkuste ja naiselikkuste omavahe
lisi suhteid ja hierarhiaid.

Nagu John Tosh (2004,41) õn märkinud, õn 
mehelikkuse ajalugu, niipalju kui seda õn kirju
tatud, analüüsinud pigem seda, kuidas meeste 
soolisus ning teised identiteedi ja käitumise 
jooned õn olnud konkreetsetes ajaloolistes tin
gimustes struktureeritud. Senini pole veel eriti 
loodud tekste, mis uuriksid võrdlevalt mehelik
kuste ajalugu. Eestis pole jõudnud tekkida isegi 
järjepidevat sooajaloo traditsiooni (kuigi selle
alaseid uurimistöid õn kogunenud omajagu, 
nt. Tamul 1999, Põltsam 2001, Kivimäe 2002; 
samuti käesolevas numbris avaldatud artiklid 
ning meie viljakas ja sootundlik elulugude uuri
mine) ning mehelikkuse ajalugu ootab veel kir
jutamist.1 Eriti oluline oleks kaardistada, kuidas 
mehelikkuse ideoloogiad või sooideoloogiad 
laiemalt ristusid/ristuvad teiste eesti kultuuri 
ja ühiskonna arengule oluliste ideoloogiatega. 
Käesolev artikkel ongi oma eesmärgiks seadnud 
kaardistada üht sellist ristumist - mehelikkuse 
ja rahvusliku ideoloogia põimumist - ning pak
kuda potentsiaalselt viljakat uurimisküsimust 
Eesti ajaloo analüüsiks võrdluses Ameerika 
Ühendriikide ajaloo ja mehelikkuse poliitika
tega. Kuigi Eesti ja Ameerika Ühendriigid pole 
esmapilgul just eriti sarnased riigid, annab siin
kohal paralleeli loomise võimaluse teadlikult 
loodud rahvusliku identiteedi kujundamine, mis 
käis käsikäes riigi astumisega maailma poliitili
sele areenile endisest emamaast eralduvana. See 
poliitiline protsess oli mõlemal juhul soolista-



tud ning mõlema puhul kerkib huvitavalt esile 
uue rahvusega kaasas käinud uue mehelikkuse 
kujundamine. Sellisena pakub rohkem uuritud 
ameerika mehelikkuse ajalugu kasulikku võrd
lusmaterjali kordades väiksema Eesti olukorra 
analüüsiks.

Kas mees õn inimene?
Ajalooliselt õn mees olnud lihtsalt inimene, 

vaba kodaniku võrdkuju. Sugu õn traditsiooni
liselt omistatud naistele, kelle kanda õn jäänud 
kultuuride sootaak ning kellel õn olnud raske 
tõestada, et nad õn kä inimesed. Õn mõtlema
panev, et ameerika kirjanik Charlotte Perkins 
Gilmani (1912) küsimust, kas naised õn inime
sed, kordas 1938. aastal briti kirjanik Dorothy L. 
Sayers (2005) ja oma 2006. aastal ilmunud raa
matus ameerika filosoof Catharine MacKinnon 
(2006). Meheliku terminiga tähistatava inimese 
kategooria väidetava universaalsuse näilisusele 
õn tähelepanu juhitud juba kaua. Kuna Amee
rika Ühendriikide iseseisvusdeklaratsioon 
teatas, et kõik inimesed õn loodud võrdseina 
(all men are created equal) ja tol ajal kehtis 
üldine arusaam, et sõna man õn sünonüümne 
inimesega, püüdis naisõiguslane Susan B. Ant- 
hony (valgete) õiguste universaalsusele viida
tes minna 1872. aastal valima, kuid arreteeriti 
sellise sümboolse korra rikkumise eest (Frost- 
Knappman 1994, 22). Inimese kategooria oli 
siiski kitsas ja selle piire valvati hoolikalt. Naiste 
“inimeseks saamine” sai seega toimuda vaid 
meeste sooneutraalsuse kummutamise kaudu, 
selge eristuse loomisega kä mehe ja inimese 
vahele. Mees muutus tasahilju sooliseks olen
diks, kuid sisulised, soolistatult mehi vaatlevad 
uuringud ilmusid 1980. aastatel ning õitsele õn 
need löönud alles pärast 1990. aastaid. Õnneks 
pole see protsess olnud sama pikk kui naiste ini
meseks saamise puhul.

Bioloogilise mehena sündimine õn meheks 
saamise alguseks, kuid, nagu Eve Sedgwick

(1985, 12) õn näidanud, mitte ainukeseks või
malikuks lähtekohaks. Mehe keha mehelikuks 
muutumine toimub dialoogis kultuuriliste 
normidega, mida mõjutavad ajastu, sotsiaal
ne klass, rass, usulised tõekspidamised, hari
dus, seksuaalne sättumus, vanus jne. Seega õn 
mehelikkuste galerii väga lai. Kuigi mehelikkusi 
õn palju, ei ole nad aga sama staatusega. Teiste 
mehelikkuste üle domineerib hegemooniline 
mehelikkus. R. W. Connell kasutas hegemoo- 
nilise mehelikkuse mõistet esmakordselt 1983. 
aastal (Connell 1983), kuid õn seda aastate 
jooksul täpsustanud (nt. Connell 2005). Con- 
nelli definitsiooni kohaselt õn hegemooniline 
mehelikkus sooline praktika, mis kehastab 
hetkel omaksvõetud vastust patriarhaadi legi
tiimsuse küsimusele (Connell 2005, 77-78). 
Tema käsitluses ei viita hegemooniline mehe
likkus mitte kõige levinumale mehelikkuse 
vormile, vaid kõige tugevamale ühiskondlikule 
ideaalile, mis aitab kindlustada patriarhaalset 
ühiskonnakorraldust ning vaigistada naiselik
kuste või alternatiivsete mehelikkuste välja
kutset kehtivale võimustruktuurile. Selleks viib 
ta mehelikkused teiste ideoloogiate valda ning 
analüüsib neid läbi Antonio Gramsci hegemoo
nia mõiste. Connelli kohaselt õn hegemooni
line mehelikkus üks neid ideoloogilisi aparaate, 
mille abil säilitatakse kehtiv võimukorraldus 
ilma vägivalda kasutamata, veendes avalikkust 
mõjutusvahendite, nagu kultuur ja meedia, abil, 
et teatud väärtushinnangud õn “normaalsed” ja 
“tervemõistuslikud” ning seega oma olemuselt 
vastuvaidlematud.

Mehelikkuste kontekstis väljendub see siiani 
laialt levinud arusaamas, et õn olemas ainult 
üks mehelikkus, mille mõõdupuuga saab ja 
tuleb “tõelisi” mehi hinnata. Lapsedki sotsiali- 
seeritakse juba varakult uskuma, et õn vaid üks 
korrektne meheks olemise viis, ning pannakse 
nad seeläbi ennast ja teisi distsiplineerima. Sel
lise normi olemasolu õn üks lähtekohti väitele, 
et mehelikkus õn ajalooline ja ideoloogiline 
protsess selle sõna gramscilikus tähenduses kui



võimuga seotud subjektsus, mis õn dominee
rivate institutsioonide poolt kujundatud, kuid 
mis omakorda toetab neid institutsioone ja 
nende väärtusi (nt. Bederman 1995, 7; Reeser 
2010, 20-21). Kä hegemoonilist mehelikkust 
levitatakse erinevate kultuuriliste vormide 
kaudu (müüdid, kuvandid, diskursused) ning 
need toimivad kooskõlas muude ideoloogia
tega, näiteks kapitalismi, patriotismi või neoli- 
beralismiga (viimase kohta vt. nt. Connell 2007, 
83-84). Nagu Reeser (2010,25) tabavalt mainib, 
õn sellise mehelikkuse ideoloogia südames aru
saam mehest kui iseseisvast tegutsejast, kuid 
sellesse uskumine vangistab mehe paradoksaal
selt hegemoonilise mehelikkuse ideoloogiasse, 
mille tulemusena ta pole enam vaba tegutseja, 
vaid ühiskonnas eelistatud ideoloogilise seisu
koha kehastaja/rakendaja.

Connell rõhutab mehelikkuste mitmuseli- 
sust, näidates, et hegemoonilise mehelikkuse 
ideaalile vastab igal ajahetkel vaid väga vähe 
mehi, aga see ideoloogia distsiplineerib kä 
normi eirajaid. Samas toob ta välja, et kaudselt 
saavad hegemoonilisest mehelikkusest kasu kõik 
mehed, kä need, kes sellele ideaalile teadlikult ja 
avalikult selja pööravad, sest meestena laieneb kä 
neile mehekeskses ühiskonnas nn. patriarhaalne 
dividend (Connell 2005, 79). Kasutades Gram- 
scilt laenatud ideeraamistikku, näitab Connell, 
et hegemooniline mehelikkus õn dünaamiline, 
sisemiselt ebastabiilne ja muutub koos muude 
ühiskondlike oludega. Sellesse õn sisse kodeeri
tud pinge muude mehelikkuste ja ühiskondlike 
oludega. Täna mõjutab mehelikkusi globali- 
seerumine, protsess, mille soolistatust õn alles 
uurima hakatud (vt. nt. Connell 2007), kuid see 
pole esimene riikideülene ideedevahetus, mis 
kohalikke olusid oluliselt kujundas, nagu näeme 
allpool.

Hegemooniline mehelikkus õn muutunud 
soouurimuslikus kirjanduses teatud mõttes hõl
juvaks tähistajaks, mida küll sageli kasutatakse, 
kuid mitte alati teadvustades selle mõiste intel
lektuaalseid juuri ja põhifookust. Eelkõige kipu

takse unustama Connelli toetumist marksist
likule teooriale ja ajaloole. Viitab ju hegemoo
nia “alati ajaloolisele situatsioonile, tingimuste 
kogumile, milles võim saavutatakse ja seda 
säilitatakse” (Carrigan, Connell & Lee 1987, 
181, tsiteeritud Tosh 2004, 43 järgi). Lisaks sel
lele õn paljudele kaasaegsetele autoritele tülikas 
patriarhaadi mõiste, mida Connell järjepidevalt 
kasutab, kuid mis paljudele täna, pärast post- 
srukturalistlikku kriitikat ja Judith Butleri tööd, 
paistab liiga deterministliku ja vanamoodsana. 
Huvitaval kombel õn seda terminit vältima 
hakanud pigem feministlikud uurijad. Mehelik
kust puudutavates töödes õn see jätkuvalt käibel, 
kuna loob konteksti, mis toob “meesküsimuse” 
põhiolemuse selgelt esile (Cranny-Francis et al. 
2003, 15). Paraku, tänu patriarhaadi kui mõiste 
problematiseerimisele jäävad mikroanalüütilis- 
test uurimustest sageli välja väited ühiskondliku 
struktuuri ideoloogilisuse ja selle dünaamika 
kohta. Nagu Gail Bederman (1995, 7) soovitab, 
tuleks mehelikkust uurida kui osa laiematest 
ajaloolistest protsessidest, milles mehelikkust 
puudutavad ideoloogiad arenevad ja muutuvad 
ning kus nad saavutavad näiliselt “loomuliku” 
tõe staatuse.

Hegemooniline mehelikkus ja 
rahvus
Praeguse artikli seisukohalt õn oluline rõhu

tada, et hegemooniline mehelikkus õn toetanud 
valitsevate eliitide retoorikat, aidates legitimi- 
seerida eksisteerivat ühiskondlikku korda, mille 
üheks põhialuseks õn olnud naiste ja alterna
tiivsete mehelikkuste allutamine loomulikuks 
peetavale (patriarhaalsele) võimule. Sooideo- 
loogia õn ajaloo vältel olnud dialektilises suhtes 
erinevate ideoloogiatega, kuid paljud neist õn 
taandatavad ühisele lähtekohale. Ajalooliselt õn 
lääne kultuuris poliitiline voorus defineeritud 
mehelikuna2 ning see õn aidanud põhjendada 
naiste kõrvalejätmist mitte lihtsalt poliitilistest



otsustusprotsessidest, vaid riigi ja kodaniku kui 
niisuguse mõtestamisest (vt. nt. Pateman 1989, 
33-57). Kuna kodanikuideaali kandjaiks õn aja
looliselt olnud mehed, õn kä muud ühiskonda 
või avalikku sfääri puudutavad ideaalid vormi
tud mehelikust subjektsusest lähtudes. Näiliselt 
sootute struktuuride soolisus õn nähtavamaks 
muutunud seda enam, mida rohkem õn haka
tud mõistma, kuivõrd süvitsi õn soolistatud ja 
sooliselt hierarhiline mõtlemine meie kultuuri
desse ja nende institutsioonidesse juurdunud.

Üks valdkondi, kus mehelikkuse ideoloo
giate mõju üle viimastel kümnenditel õn üha 
enam arutletud, õn rahvus. Parafraseerides 
Ernest Gellneri kuulsat küsimust “kas rahvu
sel õn naba?” (Gellner 1996), võiksime pärida, 
kas rahvusel õn sugu. Rahvuste kujunemine 
leiab aset teatud ajaloolistes kontekstides, kus 
rahvuslike liikumiste juhid või ennast rahvuste 
kehastajatena nägevad valitsejad peavad tegema 
tugevaid ja korduvaid ideoloogilisi ja poliiti
lisi jõupingutusi olemasolevate kultuuriliste 
materjalide vormimiseks ühtseks ja ühenda
vaks narratiiviks või poliitiliseks programmiks 
(Eley 2000, 30-31). Kui rahvused õn kujutletud 
kogukonnad, nagu aktsepteeritakse üha enam, 
siis õn üsna loogiline eeldada, et kuna need 
kujutlused kujunevad välja soolistatud maail
mas, ilmnevad need kä rahvuse enesekuvandis 
ja seda kooshoidvates narratiivides, kujundades 
rahvuse näo soolisena.

Rahvust sooliselt analüüsides juhtis Nira 
Yuval-Davis (1997) tähelepanu sellele, mil 
määral õn kõik rahvuslikud ideoloogiad soolis
tatud ning kui vähe (kui üldse) õn sellele tähele
panu juhtinud kä kaasaegsed rahvusluse teoree
tikud. Yuval-Davis keskendub oma mitmedi- 
mensioonilises analüüsis sellele, kuidas naiste ja 
meeste sfääride eristus mõjutab kodanikkonna 
kujutlemist ning toob seeläbi kaasa naise näge
mise teisejärgulise kodanikuna (Yuval-Davis 
1997, 68-92). Kuna naist ei peeta tema bioloo
giliste rollide tõttu sobivaks kodumaa kaitsjaks 
ehk siis aktiivseks kodanikuks, jääb ta rahvuse

subjektsest poolest eemale. Samas tuuakse olu
liselt välja kä see, et kuigi naine võib rahvusli
kus kogukonnas olla marginaliseeritud, õn tal 
sellegipoolest rahvuslikes ideoloogiates oluline 
roll, seda eelkõige rahvuse taastootjana (Yuval- 
Davis 1997, 37) ja rahvusliku identiteedi “rep- 
resentatsioonikoorma kandjana” ehk siis sõna 
otseses mõttes rahvuse kehastusena kas sõna
lises või pildilises vormis (Yuval-Davis 1997, 
45). Yuval-Davise töö õn seda olulisem, et toob 
selgelt esile naiste ja meeste kogemuse paljususe 
ning näitab, et naised õn olnud mitte rahvusliku 
ideoloogia passiivsed ohvrid, vaid selle aktiiv
sed taastootjad. Rahvusel võib olla mehe kuju, 
kuid rahvuskehandi kandjaiks õn naised. Võiks 
öelda, et kui riiki sümboliseerib mees, siis rah
vust sageli naine. Seda metafoori saab binaarse 
soolistatud stsenaariumi kaudu edasi arendada, 
väites, et sellest loogikast lähtudes tuleb mees
soost kodanikul kaitsta rahvast/emamaad sisse
tungijate (vägistajate) ja vallutuse eest, tagamaks 
rahva/naise puhtus ja viljakus (vrd. nt. West 
2005,150). Sood õn sellises narratiivis teineteist 
täiendavad, kuid kindlasti mitte võrdsed. Rah
vuse soolistatud analüüsis vaadeldakse rahvust 
kui omavahel seotud sooliste jooniste põimu
mist, mille puhul me ei peaks küsima, mis soo 
nägu õn rahvus, vaid milliseid konkreetseid 
soolisi jooniseid mingi kontekst meestelt ja nais
telt nõudis/nõuab. Tänaseks õn rahvust ja sugu 
puudutav diskussioon viidud laiale rahvusvahe
lisele maastikule, mis ulatub Lõuna-Aafrikast 
(nt. McClintock 1993) Lätini (Novikova 2000).

Kuigi Yuval-Davise analüüs õn tundlik erine
vuste suhtes, ei keskendu ta rahvusluse ja mehe
likkuse tihedamale teoretiseerimisele ja analüü
sile. See õn loogiline, kui arvestame, kui pikalt 
õn naiste rolli selles vallas eiratud ning kuidas 
see lünk õn vajanud esmalt täitmist. Nüüd aga 
õn meil naiste kohta tehtud järelduste valguses 
võimalik pöörduda mehelikkuse kriitilise uuri
mise juurde, et küsida, millised konkreetsed 
mehelikkused õn rahvuse narratiivides mingil 
ajahetkel esile tõusnud ning mida nad ütlevad



meile nii selle ajahetke kui kä rahvuse enesei- 
deaali kohta. Mööndes, et ajaloolise reaalsuse 
kirjeldamisel peaks keskenduma konkreetsetele 
indiviididele ja nende konkreetsele käitumisele 
valitsevate ideoloogiate suhtes ning et üldistused 
võivad sellises olukorras olla väga problemaati
lised, jääb käesolev artikkel siiski abstraktsele 
tasandile, pakkudes välja teoreetilise raamistiku 
mehelikkuse ja rahvuse ideoloogiate koosmõju 
uurimiseks. Eelduseks õn, et dominantsed nar- 
ratiivid mõjutavad individuaalset käitumist 
ning et viimase juurde asumise eel oleks vaja 
dominante raamistik lahti mõtestada.

Kuna nii rahvuse kui mehelikkuse ideo
loogiad õn loomulikustatud ehk neid tajutakse 
igapäevaselt tervemõistuslikena, siis õn nende 
ideoloogilisuse analüüs selgem võrdlevas kul
tuurilises perspektiivis, eeldusel, et võrdluseks 
õn valitud piisavalt sarnased, kuid samas piisa
valt erinevad kultuurid. Edasises keskendutakse 
eelkõige Ameerika Ühendriikide rahvusliku 
ideoloogia soolistatuse analüüsile, pakkudes 
seda võrdlusena eesti identiteedi kujunemisele. 
Nende kahe kultuuri puutepunktiks õn eelkõige 
mõlema staatus iseseisvunud rahvastena, kes 
pidid kujundama sõltuvussuhte asemele uue 
rahvusliku identiteedi. Kuna koloniaalne identi
teet õn allutatud väljastpoolt tulenevale võimule, 
õn koloniaalseid rahvaid ajalooliselt defineeri
tud mitte-mehelikena (nõrkade, allasurutute, 
alistuvate, naiselikena) (Connell2007,82). Seega 
tuli iseseisva riikluse kehtestudes luua kä uus, 
suveräänne ja iseseisev riikluse tähistaja. Üsna 
ootuspäraselt - sest opereeriti ju normaliseeri
tud mehelikkust ja kodanikustaatust samastavas 
mõtteraamistikus - ehitati see konstruktsioon 
hegemoonilise mehelikkuse ümber. Ameerika 
ja eesti kultuuri puutepunkt asetseb selle artikli 
jaoks 19. sajandi teisel poolel, kui pärast kodu
sõda ja tormilisi ühiskondlikke muutusi pidid 
Ameerika Ühendriigid ennast mingis mõttes 
tagasivaatavalt ümber mõtestama (Eley 2000, 
27) ning kui samal ajal algas eesti intellektuaalne 
kultuuriline enesekujundamine iseseisva rahva

ja kultuurina. Mõlemal juhul mängivad olulist 
rolli koloniaalpärandi iseärasused ja sotsiaalma
janduslik raamistik. Kuigi Ameerika Ühendrii
kide ja Eesti ajalooline taust ja hilisem areng õn 
liikunud väga erinevaid teid pidi, õn see algne 
ühine impulss viljakate spekulatsioonide alli
kaks ning samas kinnitus vajadusele analüüsida 
eraldi igat kultuurikonteksti.

Ameerika mehistamine ja 
rahvuse sünd
Ameerika ilmus Euroopa teadvusesse 

esmalt allutatud kolooniana või neitsiliku raja
maana, mille eurooplasest vallutaja pidi kõige
pealt võitma ja seejärel viljastama, ehk siis nai- 
selikustatud metafooride allaheitliku kandjana. 
Koloniseerimise ajalugu mängib seega taas läbi 
soolistatud stsenaariumi, kus aktiivne meheli- 
kustatud Euroopa kohtub passiivse naiselikus- 
tatud Teisega, keda nähakse teatud mõttes kui 
uinuvat kaunitari, kelle täielik potentsiaal saab 
avaneda alles pärast eurooplase saabumist.

Põhja-Ameerika ei jäänud sellesse naiselikku 
rolli aga kauaks, eeldatavasti kuna põliselanike 
allutamine j a/või hävitamine oli nii efektiivne, et 
mõiste “ameeriklane” lakkas osundamast põlis
rahvaste esindajatele ja hakkas viitama koloni- 
seerivatele valgetele eurooplastele, kes asusid 
nende ees laiuvat näiliselt tühja maad valluta
ma-viljastama. See rassilis-kultuuriline staatus 
ning mehelikustatud tegevusväli võimaldas teki
tada metafoorse soovahetuse. Kuigi üldiselt õn 
vallutusele järgnev asustamine (keskendumine 
põllumajandusele, kogukondade ehitamine 
jne.) vähem agressiivne ja seega kä naiselikule 
avatud protsess, jäi Euroopa tsivilisatsioon Põh- 
ja-Ameerikas mehelikuks. Eeldatavasti seetõttu, 
et peaaegu 20. sajandini oli alati olemas mingi 
rajamaa, mis nõudis vastandumist mingile tei
sele ja kus oli näiliselt vaja mehelikku agressiiv
sust ja jõudu. Kuna just see rajamaa tegi Põhja- 
Ameerikat unikaalseks, siis jäädvustus see - ja



koos sellega kä sellele tuginev mehelikkus - rah
vusliku identiteedi nurgakivina ning õn mingil 
määral selliseks jäänud tänaseni.

Ameerika Ühendriikide kui poliitilise üksu
se identiteet kujunes selles koloniaalses kon
tekstis ja geograafilis-metafoorses raamistikus. 
Poliitilist iseseisvust taotledes lähtuti nii koha
likust reaalsusest kui kä Euroopa traditsioonist, 
astumaks tsiviliseeritud rahvaste perre. Pere 
metafoor pole siin juhuslik, sest seda kasutasid 
kä iseseisvuse taotlejad ise, kujutamaks Amee
rika iseseisvumist kui noore mehe täiskasva
nuks saamist ning sellest tulenevat vajadust 
ema (=Euroopa) põllepaeladest lahti lasta. See 
tähendab, et toimus teatav retooriline nihe, mis 
vastandus teadlikult koloniaalvallutuse aegsele 
ning milles koloonia mehelikustati ja emamaa 
naiselikustati. Tihti ilmus Suurbritannia sellises 
retoorikas rongaemana, kes ei saa oma lapse 
eest hoolitsemisega hakkama, või ületsiviliseeri- 
tud naisena, kes lämmatab koloniaalse poja pul
bitsevat mehejõudu (nt. Burrows and Wallace 
1972, 197).

Seega tekkis iseseisvuse retoorikas vastan
dus meheliku ja iseseisva Ameerika ning naise
liku ja passiivse Suurbritannia või isegi laiemalt 
Euroopa vahel. Huvitaval kombel nõustusid 
selle vastandusega kä mõned briti kriitikud, 
kes süüdistasid kolooniate kaotamises “iidsete 
kommete kadu [ja meie] naiselikkust” (Wiese- 
ner-Hanks 2001, 156). Euroopa muutus Amee
rika retoorikas seega oluliseks Teiseks. Kuna ise
olemist otsiv riik pidi tõestama oma mehelikku 
suveräänsust, siis emamaa pidi vastupidise prot
sessina naiselikustuma. Nii hoiatas Ameerika 
Ühendriikide teine president John Adams oma 
kaasmaalasi “elegantsuse, luksuse ja naiselik
kuse” eest, sest need ühtaegu nii korrumpeerik- 
sid Ameerika vooruslikkust kui kä vähendaksid 
tema mehelikku elujõudu (Evans 1989,47). Uus 
riik pidi olema mehelik ja tugev ning kõik nai
selikuks peetu tuli iseseisvuse ja oma identiteedi 
säilitamiseks rahvuslikust ideaalist eemale tõr
juda. Huvitaval kombel õn see vastandus mehe

liku Ameerika ja naiseliku Euroopa vahel endi
selt elujõuline, nagu näitas praeguse Iraagi sõja 
alguses laia kasutamist leidnud Robert Kagani 
võrdlus, mille kohaselt ameeriklased õn Marsilt 
ja eurooplased Veenuselt (Kagan 2002).

Seega pole üllatav, et Ameerika Ühendrii
kide asutajad õn saanud ühisnimetuse “Foun- 
ding Fathers” asutaja-isad. See õn huvitav valik 
mitte ainult seetõttu, et rahvuse hälli juures 
seismas nähakse ainult mehi, vaid mehed õn 
selles protsessis üle võtnud naiseliku loova/sün
nitava funktsiooni. Uus riik oli algusest peale 
nii mehelik, et see ei saanud tõusta naiselikust 
üsast, vaid pidi sündima isa(de) peast nagu 
Pallas Athena. Ameerika Ühendriigid oli riik, 
mis ei sündinud, vaid loodi - ning loodi tead
likult Ateena polise mudelist lähtudes, mis jagas 
naised ja mehed selgelt erinevatesse sfääridesse 
(Wiesener-Hanks 2001,31). Kuigi kä Ameerika 
loomist ümbritsesid 18. sajandi sentimentaalsed 
ideed, mis soolistasid mõisted, nagu vabadus ja 
voorus, naiselikena, ei muutnud need radikaa
lselt rahvuse soolistatust mehelikuna. Nagu 
Joan Landes õn veenvalt näidanud, ei tekitanud 
need metafoorid tollaegses publikus küsimusi, 
sest voorust ja vabadust tuli ihaldada ning see 
heteroseksuaalse suhte kujund sobis meheliku 
kodanikkonnaga ja vastas tolleaegsele sooliste 
sfääride eraldatuse retoorikale (Landes 2004, 
110-112).

Ameerika Revolutsioon, nagu kä Landese 
poolt uuritud Prantsuse Revolutsioon, leidis 
oma ajastutruus mehelikkuses siiski rakendust 
naiselikule. Kuna vastuhakk Suurbritanniale 
keskendus suurelt osalt maksude ja kauban
duse küsimusele, siis liikus see väga selgelt kä 
naistele omistatavasse kodusesse sfääri ning 
muutis selle igapäevased tegevused, nagu sisse
ostude tegemine, toiduvalmistamine ja kodune 
käsitöö, poliitiliselt tähendusrikkaiks. Näiteks 
importkaupadest loobumine ja neile koduste 
alternatiivide leidmine oli üks patriotismi väl
jendusi (vrd. Kerber 1986, 69). Selline naiseli- 
kustatud patriotism oli viidud traditsioonilisse



kodusesse sfääri ning seega ei kahjustanud selle 
rakendamine isamaa teenistusse soolist korda. 
See kinnitas naiste passiivset kodanikustaatust 
ja aktiivse kodakondsuse kehtivust vaid mees
tele. Poliitiline revolutsioon ei toonud kaasa 
soolist revolutsiooni. Need naised, kes soovisid 
isamaalisse üritusse panustada mitte ainult põe
tajate ja pesunaiste, vaid sõdurite ja luurajatena, 
tekitasid liiga suure ideoloogilise segaduse ning 
nad leidsid pigem hukkamõistu kui ülistamist3. 
Naised sobisid rahvuse narratiivi, kui nad ilmu
sid vaid kõrvalosades ega esitanud väljakutseid 
juba väljakujunenud rahvuse ja soo diskursu- 
sele. Kuna kodanikuroll nõudis aktiivset osalust 
avalikus sfääris, millest naised aga olid eralda
tud, siis pole üllatav, et riigiisad ei laiendanud 
seda õigust naistele. Poliitilise ideoloogia ja 
rahvuse enese meheliku identiteedi stabiliseeris 
paremini naine, kes täitis oma kodanikukohust 
passiivselt koduseinte vahelt, kasvatades poegi 
vooruslikeks ühiskonna liikmeteks.

Kui iseseisvuse saavutamise ajastul oli 
suveräänsuse võrdsustamine mehelikkusega 
loogiline, siis võiks küsida, kas hegemooni- 
lise mehelikkuse ohjad õgvenesid, kui riiklus 
ja Ameerika Ühendriikide positsioon oli teiste 
riikide hulgas stabiliseerunud. Paraku pole 
seda juhtunud ning Ameerika Ühendriigid 
õn ennast oma ajaloo vältel identifitseerinud 
läbi hegemoonilise mehelikkuse läätse. Nagu 
üksikisikute puhul, õn kä rahvuste sooline iden
titeet sooritus, mida tuleb ikka ja jälle korrata, 
et see kõikuma ei lööks. See tuleb selgelt välja 
poliitiliste kampaaniate retoorikas, eriti kui jutt 
õn presidendist, rahvuse mingil ajahetke idea
liseeritud enesekuvandist. Huvitaval kombel 
õn mehelikkus selles kontekstis olnud teemaks 
kaua enne tänapäevast “isiklik õn poliitiline” 
loosungit. Naiselikkuses süüdistati euroopalike 
kommete eest juba Iseseisvusdeklaratsiooni 
autorit Thomas Jeffersoni (1743-1826) ja pre
sident Martin van Burenit (1782-1862) kir
jeldasid tema vastased kui “meest, kes kandis 
korsette, piserdas kölni vett vuntsidele, magas

prantsuse voodites, sõitis briti tõllaga ja sõi 
kuldlusikatega hõbetaldrikutelt” (Ducat 2004, 
62). See lause seostab naiselikkuse välismaise 
(eelkõige euroopaliku) ja luksuslikuga, selgelt 
välja tuues, et ameerika hegemooniline mehe
likkuse ideaal õn rahvusliku iseolemise ideaa
liga kokku põimunud. Kä teistes kampaaniates 
tuli välja soo ümbertähistamine geograafia 
kaudu, kus idakalda patriitside mehelikkus oli 
ehk liiga euroopalik-härrandlik (Kimmel 2002, 
137) ja seega mitte-ameerikalik. See oli oluliseks 
nihkeks ameerika ideaalmehelikkuse kujunemi
ses, kus Suurbritanniast üle võetud härrasmehe 
[gentleman) ideaal asendus oma õnne sepaks 
oleva individualistliku mehe omaga. Viimasel 
mõistel oli kä geograafiline dimensioon. Metsik 
Lääs, selle väärtused - iseseisvus, ainult endale 
lootmine, tugevaimate ellujäämine - ning naiste 
peaaegu täielik puudumine selle kesksetes nar- 
ratiivides4 sümboliseeris autentset Ameerikat 
ning selle karm maastik tõestas üha enam kä 
(poliitilist) mehelikkust. Juba nii varakult tuleb 
ameerika poliitikas esile soo esitluslik aspekt - 
tähis pole niivõrd see, kes mees õn, vaid kuidas 
ta oma mehelikkust ja selle isamaalisust (avalik
kusele) esitab.

Sooline esitus ja selle seotus Metsiku Läänega 
tuleb kõige selgemini esile president Theodore 
Roosevelti (1858-1919) puhul. Roosevelt mitte 
ainult ei kasutanud Metsiku Lääne ja ameeri
kaliku samastamist oma poliitilises retoorikas, 
vaid sõna otseses mõttes vormis oma keha 
selle kohaselt, saamaks üle teda esialgu saat
nud elitaarse siidikäpast härrasmehe imagost 
(Bederman 1995, 175-177). Kogu tema edasine 
poliitiline karjäär kehastas jõulist mehelikkust 
nii sõnas kui teos. Roosevelt õn seega kõnekas 
näide mitte ainult poliitilise soo kontekstuaal- 
selt “korrektse” etendamise vajalikkusest, vaid 
kä sellest, kuidas rahvuslikud narratiivid - ja 
nende kaudu kä paigad - õn omamoodi mehe
likkuse puudujääkide “ravimise” võimalus. (Vii
mase vajalikkus õn muidugi eriti selge tänapäe
vases poliitiliste vaatemängude kontekstis.)



Roosevelt andis oma isikliku näite kaudu 
ameeriklastele tagasi nende müütilise enese- 
kuvandi ajal, mil noor riik oli läbi elamas kiiret 
muutuste ajastut, kus massiline linnastumine ja 
industrialiseerumine oli õõnestamas varasemat 
agraarset rahvuslikku ideaali, aga seeläbi kä 19. 
sajandi mehelikkuse ideaali. Tööstuse ja kapita
lismi arenedes lõi kõikuma varasem uskumus, 
et mees ise õn oma õnne sepp, et vooruslikult 
tööd tehes saavutab ta majandusliku iseseisvuse 
ja ühiskondliku edu. Enamus keskklassi mehi ei 
loonud enam oma firmasid, vaid töötasid kogu 
elu teiste heaks, enamus töömehi polnud enam 
vabad talupojad, vaid tööstusliku masinavärgi 
individuaalsusest ilma jäetud osad. Arenev tar
bimiskultuur küsimärgistas varasema voorus
liku kasinuse ideaali (Kimmel 2002, 139-140). 
Keskklassi valgete meeste käes oli küll endiselt 
enamik ühiskondlikust võimust, kuid avalikku 
ruumi astus üha enam Teisi - naisi, mitte-val- 
geid ja mitte-ameerika mehi. Mida ebakindla
maks muutus maailm, seda olulisemaks sai ene
sekontroll. Et valge mees mittevalgete rassidele 
alla ei jääks, pidi ta tagasi võitma oma tugevuse. 
See tung kanaliseerus füüsilisse vormi. Ei ole 
juhus, et just sel ajal lööb õitsele “kehakultuuri” 
kultus. Tuntud jõumehed, nagu Eugene Sandow 
- või kä meie Georg Lurich - omandasid suure 
kuulsuse ja turustasid edukalt nõuandeid teistele 
meestele, kes samuti soovisid oma võimu musk
lite kaudu kinnistada (Bederman 1995, 15).
Kuulsaimate ameerika ülikoolide juures hakati 
vaimu kõrval üha enam tähelepanu pöörama 
kehale ning paljud varem töölisklassile oma
seiks peetud füüsilised spordialad, nagu poks, 
hakkasid ligi tõmbama keskklassi mehi. Tugev
nes retoorika, milles kuulutati vajadust poisid 
kiiremini kodust (ehk siis naiste sfäärist) irru
tada ja nad meeste kogukonna kasvatada anda 
(see toimus eriti kuulsusrikkalt briti erakoolide 
homosotsiaalses õhustikus5, aga sama oluli
selt kä sel ajal tekkinud skaudiliikumise kaudu 
(Connell 2002, 252)). Probleemina nähti isegi 
religiooni naiselikustumist ning päevakorrale

tõusis musklilise kristluse väljakujundamine 
(Benyon 2002, 41-43). Muutuva maailma eba
kindlusele vastu hakkamiseks näis soonormide 
kontrollimine üks kättesaadavamaid vahendeid 
ning luubi alla võeti just hegemooniline mehe
likkus.

Tuleks aga rõhutada, et kuigi 19. sajandi 
teise poole ingliskeelses maailmas kasvas plah
vatuslikult soonormide - ja eriti mehelikkusele 
- pühendatud tekstide ja avaliku diskussiooni 
hulk, polnud probleemiks tegelikult sugu. Kuigi 
räägiti mehelikkuse kriisist, et tähendanud see 
patriarhaalse võimu kõikuma löömist, vaid 
laiemat ühiskondlikku muutust, mis tõi kaasa 
vajaduse hegemooniline mehelikkus, käsikäes 
muude ideoloogiatega, ümber sõnastada, et ajaga 
dünaamiliselt kaasas käia. Tänu selle seostami
sele rahvusliku ideaaliga oli mehelikkus oluline 
osa avalikust retoorikast ning selle potentsiaal
ne kõikumalöömine ohustas kä riigi kui terviku 
enesekuvandit ja positsiooni. Probleem ei peitu
nud mitte niivõrd mehelikkuses, kui ühiskond
likes võimusuhetes ning seega pole ehk üllatav, 
et mehelikkuse küsimus oli aheldatud (valge 
Euroopast lähtuva) tsivilisatsiooni külge, millest 
Ameerika Ühendriigid kujundasid oma koha
liku ja rahvusliku versiooni, mis näitas just selle 
rahva otsustavat rolli maailma asjades. See laiem 
missioon omakorda aitas tugevdada kohalikku 
rahvuslikku identiteeti, mis pidi nüüd küll toi
mima maailma areenil, kuid sai seda teha vaid 
toetudes kohalikele narratiividele.

Ameerika puhul oli rahvuse sooliseks tüvi- 
tekstiks Metsiku Lääne narratiiv. Selles sai mees 
naasta müütilisse aegruumi, kus ei kehtinud 
kapitalismi diktaat, kus mees oli oma saatuse 
peremees, kus ta sai end metsiku looduse vastu 
füüsiliselt võideldes endale ja teistele tõestada, 
kus ta oli vaba kultuuri ja naiselikkuse pehmen
davast mõjust. Lisaks sellele oli tegemist konk
reetselt unikaalse rahvusliku narratiiviga, sest 
nagu ajaloolane Frederick jackson Türner (1921) 
kuulutas, oli just rajamaa koht, kus eurooplane 
muutus ameeriklaseks, kus tekkis uus rahvus.



Rajamaa enese kadumine oli vähetähtis - kuna 
just seal peitus ameerikalikkuse unikaalsus, siis 
oli ta jätkuvalt vajalik kä pärast kogu kontinen
taalse ameerika täielikku vallutamist, muutudes 
ideoloogiliseks reaalsuseks (vrdl. Connell 2007, 
81). Ehk oli rajamaa-müüdi võlu just sellest, 
et see oli reaalsuses lakanud olemast või et ta 
polnud kunagi olnud nii valge ja nii mehelik, 
nagu selle narratiivi 19. sajandi suunajad seda 
näha soovisid. Nagu müüdid ikka, peegeldas see 
mitte reaalsust, vaid domineerivate gruppide 
huvidest lähtuvat reaalsuse interpretatsiooni. 
Müüdid muutuvad palju aeglasemalt kui reaal
sus ega peegelda sageli muutunud olusuhteid. 
Sama müütilise allika juurde õn tagasi pöör
dunud teisedki presidendid, viimasel ajal ehk 
kõige meeldejäävamalt George W. Bush pärast 
Maailma Kaubanduskeskuse katastroofi (lähe
malt vt. Põldsaar 2007). Mida ebakindlam õn 
meie rahvuse tähendus ja selle koht maailmas, 
seda rohkem paistab kultuur pöörduvat tagasi 
kindlate tüvinarratiivide juurde.

Eesti rahvas ja eesti mees
Milline aga oli olukord Eestis? Kä Eesti 

puhul õn tegemist postkoloniaalse rahvaga, kes 
pidi looma oma rahvusliku narratiivi ning see
järel, ja mingis mõttes selle peale, kä uue riigi. 
Kuigi erinevalt Ameerikast toetub meie rahvus
lik narratiiv tugevalt vere-ja-maa retoorikale, 
ei ole see üksi rahvusliku identiteedi loomiseks 
piisav. Lisada tuleb kä mingi väärtusskeem ja 
lugu, mis aitab rahvast ühise kujutluskogukon- 
nana tunda. Oluline õn, et see kogukond täidaks 
potentsiaalseid liikmeid uhkusega ning paneks 
neid soovima kanda ühisidentiteeti. Mingi 
määrani paistab Eesti ja Ameerika olukord rah
vusliku narratiivi loomisel sarnane. Varem ala
vääristatud rahvusgrupp pidi ennast eristama 
seni domineerinud grupist ning andma endi
sele negatiivsele hinnangule positiivse tähen
duse, enamasti kasutades selget vastandust

endise valitsejaga. Kuna mõlemad rahvused 
taotlesid iseseisvust ja soovisid luua eneseku- 
vandit läbi isemääramise ja tugevuse, siis pöör
duti üsna loogiliselt mehelikkuse retoorikate 
juurde. Hegemoonilise mehelikkuse narratiiv 
õn iseseisvust ja kodanikustaatust seostanud 
meestega, mistõttu uuel rahval tuli kõigepealt 
tõestada, et nad õn mehed ning seega suuteli
sed ennast valitsema.6 Kuna naiselikkust seos
tati 19. sajandil nii tugevasti allaheitlikkuse ja 
nõrkusega, ei olnud selle kujundid uue rahvuse 
retoorikas soovitud, sest taheti ju alaväärseks 
peetud naiserollist vabaneda. Eesti mees pidi 
kätte võitma “tõelise” ennast määratleva mehe 
staatuse, mis polnud talle kättesaadav sajandi
tepikkuse “orjaöö” jooksul. Iseolemise märksõ
nadeks said seega mehemeel ja -tegu. Sarnasele 
protsessile õn läti konteksti analüüsides tähele
panu juhtinud kä Novikova (2000,314), kes toob 
välja läti talupoja kirjeldamise mitte-mehena 
(Unmensch), see tähendab isikuna, kes ei vas
tanud vaba inimese/kodaniku kriteeriumitele. 
Eesti rahvusliku ärkamise kontekstis tuli koha
lik põlisrahvusest mees eelkõige meheks teha. 
See protsess kujunes välja vastanduste kaudu nii 
mitte-eesti meestega kui eesti naisega. Viimane 
osutus rahvusliku narratiivi mehelikus loogikas 
sama vajalikuks kui esimene.

Kui Ameerika puhul tuli eristus luua ena
masti poliitilisel tasandil, väärtustades uut riiki, 
siis eesti kontekstis oli tegemist keerulisema 
protsessiga, sest esmalt tuli tõestada, et senini 
sageli alamrassiks peetud eestlased kui etniline 
grupp õn Euroopa (kultuur)rahvastega võrd
väärne ning alles siis kujundada tugeva rahva 
narratiiv. Alaväärsuse ja tugevuse narratiivid õn 
samad, kuid Eesti puhul lisandub tugev etniline 
ja klassidünaamika. Enesedefinitsioon toimus 
läbi negatiivse vastanduse kohalikule valitse
vale baltisaksa eliidile, keda eristas maarahvast 
nii keel-kultuur kui kä klass. See tähendab, et 
mehelikkuse konstruktsioonides oli oluliseks 
vastanduseks baltisaksa ülikute naiselikustatud 
(härras)mehelikkus, millest isamaaline mees



samuti pidi eristuma. Kuna sõjaliselt polnud 
Eestil lootust end kehtestada ning samuti polnud 
oma geograafilisest asendist kusagile põgeneda 
(seda nii tänu ajaloolisele paratamatusele kui 
loodava vere-ja-maa rahvuslikule retootikale), 
siis ei kerki eesti rahvusluse hegemoonilises 
mehelikkuses esile niivõrd füüsiline sõjakus, 
vaid agraarse vabamehe ideoloogia (mehemeel 
ja stoiline vankumatus) ning elitaarsusele vas
tanduv füüsilise töö kultus. Tänu vajadusele 
tõestada lisaks sündiva rahvuse mehelikkusele 
kä rahva kultuursust ja seega sobivust “tsivi
liseeritud” rahvaste perre, õn eesti (ja kä läti) 
narratiivides oluline roll vaimukultuuril, mitte 
niivõrd füüsilisel mehelikkusel. Rahvusliku nar- 
ratiivi raames aktsepteeriti seega teatavat mehe
likkuste paljusust: voorusliku talupoja kõrval 
võis seista kä rahvuslik haritlane, juhul kui ta 
säilitas sideme põlistatud rahvusnarratiiviga.

Naise roll selles narratiivis õn toetav ja tihti 
suisa vaikiv, seega mitte eriti mitmekesine. 
Mõelgem kasvõi üsna piiratud naistegelaste 
galeriile meie ärkamisaegses kirjanduses. Eesti 
mehe subjektsust ei peeta veel piisavalt kind
laks, et naist tema objektistaatusest vabastada. 
Kä eesti rahva kultuursuse rõhutamine aitas 
süvendada dihhotoomiat avaliku/erasfääri vahel 
ning sedakaudu kä naiseliku ja meheliku vahel, 
sest selline mudel oli juba omaks võetud nn. 
arenenud lääneriikides, keda püüti jäljendada. 
Naiste ligipääs kultuurile ja haridusele viis nad 
näiliselt ohtlikult kaugele talukogukonnast, eesti 
keelest ja seega kä rahvuslikust ideaalist (vt. näi
teks kriitika Lilli Suburgi kohta, Annuk 2008). 
Seega tuleb silmas pidada, et lisaks konkreetsele 
poliitilisele kontekstile toimus rahvuse soolista- 
mine kä laiemas üleilmses muutuste protsessis 
(industrialiseerumine, linnastumine jne).

Kuna rahvusliku iseolemise sümbolina õn 
rahvusvahelises traditsioonis nähtud füüsiliselt 
tugevat kangelast, leiti või täpsemalt loodi see 
kä eesti enesenarratiivi jaoks. Nagu Läti Läcple- 
sis, avab kä Kalevipoeg rahvusliku mehelikkuse 
kirjaliku traditsiooni iseseisva, julge ja isetead

likuna, legitimiseerituna ürgse rahvapärimuse 
väe poolt (vrdl. Novikova 2000, 327-328). Rah
vuse sümboolne ideaal õn ühtaegu tugev, oma 
rahva ja selle territooriumi kaitsja, kuid samas 
kä põlluharija ja seega tavaeestlasele identifit
seerimist võimaldav kuju. Rahvuse kehastajana 
kannab aga Kalevipoeg kui tekst endas palju 
vastuolusid. Näiteks torkab silma naiste süste
maatiline teisejärgulisustamine. Linda õn küll 
narratiivis oluline, kuid tema saatuseks jääb 
eelkõige töö ja lein. Linda kannab, kannatab ja 
mäletab, kuid ei kehasta isamaa aktiivset, ennast 
kehtestavat poolt.

Eesti rahvusliku narratiivi mehekeskusele 
õn varemgi tähelepanu juhitud (Kivimaa 2009; 
Annuk 2008; Mattheus 2008), kuid mitte süste
maatiliselt, avades rahvusliku ideoloogia konk
reetset ja kontekstualiseeritud mehelikkust. 
Kuigi meie tavamälus valitseb nägemus Koidu
last kui rahvuslaulikust, ollakse vähem teadli
kud sellest, et esimestel laulupidudel ei lubatud 
naisi esinema ning et kä rahvusliku iseteadvuse 
esiisad nägid naises eelkõige vooruslikke emasid 
ja oma subjektsust kehtestavatele meestele alla
heitlikke naisi. Paistab, et isegi meile suhteliselt 
sarnases läti kontekstis õn rahvuslikus narratii
vis naiselikule ja emalikule antud suurem roll 
ja laiem representatsiooniväli kui Eestis (vrd. 
Novikova 2000, 323). Kuid nagu Yuval-Davis 
juba välja tõi, see, et naine polnud rahvuse loo
misel subjektne, ei tähenda, et ta oleks sellest 
narratiivist välja kirjutatud. Pigem võiks öelda, 
et rahvuslik narratiiv lõi naise piiratud eluvallale 
rangema raamistuse, sest nüüd legitimiseeris 
sugudevahelist hierarhiat kä rahvusliku iseole
mise imperatiiv. Naine teenis rahvust oma keha 
ja kätega ja mitte oma vaimuga. Nägemus voki 
kõrval peeruvalgel lapsi lugema õpetavast emast 
ei kõiguta soohierarhiat ega küsimärgista mehe 
domineerivat rolli perekonnas või ühiskonnas. 
Näiliselt õn naine narratiivis, kuid enamasti vai
kivana. Ehk just seetõttu mõjuvad nii vapusta
valt rahvalaulud, kus naised laulavad oma tihti 
valusast elukogemusest. Siinkohal pole eesmär



giks mitte naistele avatud praktikate alaväärista
mine, vaid selle välja toomine, et naiste rolli õn 
rahvuse jaoks kujundatud narratiivi sees nähtud 
teisesena.

Kuna eesti mehe positsioon õn olnud eba
kindel kä pärast rahvuslikku ärkamist, erinevate 
poliitiliste tuulte keerises ja okupatsioonide all, 
siis ei ole meie rahvuslik enesenarratiiv endiselt 
lubanud naise rollide diapasooni avardumist 
laste kandmise ja kasvatamise ning rahvusliku 
traditsiooni elushoidmise juurest kaugemale. 
Meie rahvusliku naisideaali kehastuseks pee
takse endiselt Lydia Koidulat, mitte näiteks Lilli 
Suburgit. Ennast väljaspool kodu teostavat naist 
nähakse rahvuse ideaalist irdununa. Endiselt 
valutatakse südant naiste “liigse” harituse ja töö 
alal saavutatud edukuse üle, selle asemel, et rõõ
mustada rahva potentsiaali täielikuma ärakasu
tamise üle. Selles protsessis paistame alahinda
vat eesti meest kui kedagi, kes ei tunne ennast 
piisavalt kindlana, et hinnata enda kõrval võrd
väärse partnerina tugevat naist.

Kokkuvõte
Nagu eelnev analüüs näitab, kujunes nii 

ameerika kui eesti kontekstis uus ajalooline ja 
rahvuslik subjekt välja konkreetse soolise sub
jektina. Mõlemas analüüsitud kultuuris domi
neeris hegemooniline mehelikkus, kuid seda 
väga erineva rõhuasetusega. Ameerika rahvus- 
diskursuse meheliku näo taga õn soov projitsee
rida füüsilist jõudu ja vankumatust võrdluses 
välisvaenlastega ning muutuvate ühiskond
like oludega, mis rahvuse unikaalsust pidevalt 
õõnestavad. Eesti olukorras, kus rahvuse iseole
mine õn olnud hapram, õn jätkuvalt olulist rolli 
mänginud enesedefinitsioon rahvuskogukonna 
sees, vastanduses naistega.

Asjaolu, et Eesti ajaloolise reaalsuse tõttu 
tuli iseseisva eesti omamütoloogia soolista- 
mises eelkõige muuta mees mehelikuks, aitas 
tugevdada soolist hierarhiat, kus naine oli kä

rahvusliku ürituse raames allutatud mehele ja 
isamaa vajadustele ning õn seda siiamaani, kui 
loeme pronatalistlikust retoorikast läbiimbunud 
meediatekste. Rahvuslik iseseisvumine pakkus 
noorele rahvale “emantsipeerivate võrdsuse ja 
inimõiguste ideoloogiat” (Novikova 2000, 329), 
milles mängisid olulist rolli kä naiselikuks pee
tavad väärtused, nagu hoolitsus ja kasvatus, mis 
rõhutasid uue rahva võrdsust erinevuses. Rõhu
asetus jäi aga väga erinevaks. Kui eesti mehest 
oh saanud subjekt, siis eesti naine jäi objektiks. 
Arusaam, et see erinevus siiski ei taganud võrd
sust, õn rahvuse narratiivis teadvustunud vae
valiselt.

Just seetõttu ei saa rahvuse uurimisel 
rahulduda pelgalt konstateeringuga, et mingi 
rahvuse eneseideaal õn mehelik, vaid tuleb 
jätkata küsimusega, milline see mehelikkus õn 
ja miks. Iseseisva rahvuse tekkimine kui prot
sess õn paratamatult enese eristamise protsess 
ning mõlemal juhul toimus eristamine mitte 
ainult rahvusest väljapoole (endise kolonisee- 
riva “isandrahvaga”), vaid kä sisemiselt, vas
tandades mehelikku ja naiselikku. Seega, nagu 
kä Joan Scott (1988, 55) näitab, kaasnesid 
“rahvuse” kujunemisega kä spetsiifilised soo
lise erinevuse ühiskondlikud määratlused.



Märkused
1 Teoseid, nagu Vahtre (2009) ei saa pidada tõsiseks 

ajalooliseks uurimuseks, vaid pigem ajaviite tekstiks.
2 Kä ingliskeelne sõna virtue (voorus) tuleneb ladina

keelsest sõnast vir (mees).
3 Markantseim õn juhtum Deborah Sampsoniga, kes 

osales meheks riietatult aasta jooksul erinevates 
lahingutes. Kui ta sugu haiguse ajal avastati, vabastati 
ta kohe sõjaväest ja heideti kä kirikust välja. Sõjave
terani pensioni - ja seega legitiimse veterani staatuse 
- taotlemine Kongressilt võttis tal üle 20 aasta. Tema 
lugu leiab traditsioonilistest revolutsiooni kirjeldus
tes tunduvalt harvemat nimetamist kui nende naiste 
tegevus, kes tegutsesid traditsioonilise naiselikkuse 
ideoloogia raamides (Frost-Knappman 1994,266).

4 Naiste lääne kogemus jäeti tihti homosotsiaalsetele 
sidemetele keskenduvatest vesternitest välja. Naisi 
õn lääne vallutamise ajalukku järk-jauuliselt tagasi 
kirjutatud ja üha kergemini kättesaadavad õn naiste 
kogemusi kirjeldavad elulood, nagu Stewart (1961).

5 Wellingtoni hertsog kuulutas, et “Waterloo lahing 
võideti Etoni spordiväljakutel” (tsiteeritud Benyon 
2002, 41 järgi) ning alates 1860. aastatest oli sport 
mitte ainult kuulsate erakoolide puhkeaja täide, vaid 
seda nähti õppekava olulise osana just “mehelike 
vooruste” arendajana.

6 Siin tekib huvitav paralleel Ameerika orjanduse vas
tase liikumisega, kus põgenenud orjad alustasid oma 
identiteediloomet vabadena, kinnitades oma staa
tust meestena, sest orjadena koheldi neid kui loomi 
ning kõnetati kui lapsi (boy) (vt. nt. Bederman 1995, 
20-21).
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Abielu,
kristianiseerimine ja 
akulturatsioon. 

Perekondliku 
korralduse 
varasemast ajaloost 
Eestis

Marika Mägi

"T" äsitlus eesti ühiskonnast muinasajal õn 
viimaste aastakümnete arheoloogias 

AX* kerkinud üles peamiselt seoses sot
siaalsete suhetega, piirdudes enamasti muinas
ühiskonna pealikkonnaks lahterdamisega eri 
autorite poolt kas juba alates pronksiajast (Ligi 
1995) või 1000-1500 aastat hilisemast perioo
dist (Lang 1995). Sellega õn püütud pakkuda 
aseainet nõukogude ajal kohustuslikule Engelsi- 
Marxi ühiskonnakäsitlusele, asendades tegelik
kuses vaid ühe evolutsionistliku skeemi teisega, 
samas ühiskonna reaalsesse olemusse lähemalt 
süüvimata. Sama nukker pilt avaneb keskaja 
osas, kus eriti 16. sajandist varasem maaühis-

kond õn jäänud konkreetselt Eesti kohta käivate 
kirjalike allikate nappusel pea täielikult käsitle
mata, kui mitte arvestada hilisemast ajast teada 
olevate sotsiaalsuhete vaikimisi projitseerimist 
varasematesse sajanditesse (näiteks Ligi 1968; 
Tarvel 1972). Needki kirjeldused piirduvad 
vaid poliitiliste ja majanduslike võimusuhetega, 
vaikides pea täielikult ühiskonna kui terviku 
mõistmisel üliolulistest aspektidest, nagu pere
kond ja pärilussüsteem.1 Põhjus õn ikka tavapä
rane - puudub allikmaterjal.

Tõsi, otseselt Eestit puudutavad 13.-15. 
sajandi kirjalikud allikad räägivad perekonnast 
vähe ning seegi olemasolev arvatakse kehtivat 
üksnes saksa või taani soost vasallidele ja linna
elanikele. Arheoloogiline allikmaterjal ei “räägi” 
ilma teoreetilisi konstruktsioone rakendamata 
üldse, neisse näib aga suurel osal Eesti humani- 
taarteadlastest senimaani puuduvat usk. Kuna 
nii uurijate kui kä tavainimeste arvates kuulub 
perekond siiski lahutamatuna ühiskonna juurde, 
asendatakse puudujääk kaasaegses teaduslikus 
käsitluses müütilise ajaloonägemusega. Tege
likkuses tähendab see viimastest sajanditest tea
daoleva laiendamist varasemale ajaloole, mida 
täiendatakse väheste olemasolevate, 20. sajandi 
algusest pärinevate käsitlustega. Paraku kajasta
vad viimased peamiselt 19. sajandi uurimisseisu 
ning räägivad rohkem tolle ajastu moraalinor- 
midest ja soosuhetest kui tegelikust perekonna 
ajaloost.

Matriarhaadi müüt 
ja evolutsionistlik 
perekonnamudel
Perekonna ajaloo teaduslik uurimine sai 

alguse 19. sajandil. Olulisimaks uurijaks ning 
suuna algatajaks võib pidada Johann Jakob Bac- 
hofenit, aga kä näiteks Lewis Henry Morganit, 
John MacLennonit ja Friedrich Engelsit. Neist 
viimane õn hilisema poliitilise ajaloo keerdkäi
kude tõttu tihtipeale tõrjutud, tema osakaalu



perekonna varasema arenguloo käsitluste väl
jakujunemises õn aga võimatu ülehinnata. 
Eriti idapoolset Euroopat õn Engelsi kirjutised 
kahtlemata mõjutanud rohkem kui Bachofeni 
omad.

Bachofen tõi teaduslikku käibesse matriar- 
haadi või günokraatia mõiste, pidades selleks 
müütilist inimkonna kuldaega, mil maailma 
valitsesid rahumeelsed naised.2 Tema järgi 
lõpetas ema-lapse suhtel põhinev matriarhaat 
nn. hetärismi, mille all ta mõistis vaba sugulist 
läbikäimist. Kuna seksuaalsuhted jäid kä edas
pidi suhteliselt vabaks, polevat lapse isa olnud 
kunagi kindlalt teada, mis põhjustas suguluse 
arvestamise emaliinis ning naiste ülemvõimu 
ühiskonnas tervikuna (Bachofen 1861/1975, 
61-110). Oluline õn rõhutada, et matriarhaati 
ehk naiste domineerimist ühiskonnas seostati 
nii Bachofeni kui kä tema järgijate ning isegi 
kritiseerijate poolt otseselt matrilineaarse päri- 
lussüsteemiga.

Engels lähtus suuresti Bachofeni ideedest, 
kritiseerides neid vaid majandussuhete ala
hindamise pärast arenguprotsessis. Ta kasutas 
lisaks Bachofenile Morgani teooriaid, mille esi
tatud pilt matrilineaarsest ühiskonnast lähtus 
irokeeside seneka hõimu seas elamisest saadud 
kogemusest ja oli ehk seetõttu mõnevõrra tasa
kaalustatum (vt. kä Engels 1884/1958, 7-18; 
Günther 1951,207-209; Leacock 1981,85-105). 
Nii ei ole Engelsi käsitlusest tegelikult võimalik 
järeldada otsest naiste domineerimist matrili- 
neaarses ühiskonnas, pigem rõhutas ta sugude 
võrdõiguslikkust. Perekonnavormina nägi ta 
matrilineaarsel ajal paarabielu, tema tähen
duses kergesti lahutatavat üksikabielu (Engels 
1884/1958,51,41-50).

Matriarhaadi vahetas välja monogaamne 
abielu ja isajärgne pärilussüsteem, mis tõi kaasa 
patriarhaadi ehk meeste domineerimise ühis
konnas. Bachofeni ning üldse valdava enamiku 
tollaste uurijate jaoks esindas monogaamne 
abielu ja patriarhaat ülimuslikku maailmakor- 
raldust, Engelsi nägemuse kohaselt tähistasid

need aga naissoo allutamist meeste ülemvõi
mule (1884/1958, 47-51).

Hoolimata mõningatest eriarvamustest läh
tusid 19. sajandi uurijate ideed sarnasest evolut
sionistlikust mõtteviisist. Selle kohaselt areneb 
perekond käsikäes ühiskondliku korraldusega 
madalamalt arenguastmelt kõrgemale, kus
juures kõik rahvad läbivad sarnase arengutee. 
Seega tuleb rahvaid, kes ikka veel õn “madala
mal” arenguastmel, pidada vähemarenenuks. 
Matrilineaarsuse - ja seega kä matriarhaadi - 
näiteks toodud irokeesid polnud selle käsitluse 
kohaselt mitte võrdsed Euroopa nn. kultuur
rahvastega, vaid nad olid jäänud pidama bar
baarsuse alamastmele. Seisukoht, et õigupoolest 
ongi täiusliku tsivilisatsiooni astmele jõudnud 
üksnes eurooplased ja valged põhja-ameerikla- 
sed, kumab 19. sajandi kirjutistest häbenemata 
läbi.3 Euroopale iseloomulik monogaamne ja 
patriarhaalne perekond kuulutati seega tsivi
liseerituse mõõdupuuks, kõik ülejäänud pere
konnavormid aga ühiskondlikuks arengupee
tuseks - seisukoht, mida tuleb kindlasti silmas 
pidada kä varasemate Eesti perekonnauurijate 
töid lugedes.

Bachofeni ideed matriarhaadist olid 19. 
sajandi oludes äärmiselt uudsed, eeskätt naiste 
rolli rõhutamise tõttu ajaloos. Kuigi Bachofeni 
mõju hilisemale antropoloogiale õn võimatu 
ülehinnata, ei leidnud tema ideed raamatu 
ilmumise ajal siiski kuigi soodsat vastuvõttu. 
Osalt oh see tingitud ilukirjanduslikust stiilist, 
milles Das Mutterrecht õn kirjutatud ja mis ei 
sobinud tollaste vaadetega akadeemilisele uuri
mistööle. Suurem osa kriitikast näib aga otse
selt lähtuvat 19. sajandile omasest äärmuslikust 
patriarhaalsusest, mis ei suutnud võtta omaks 
ideed naiste võimalikust aktiivsemast rollist 
minevikus. Reaktsioonina Bachofenile ja teis
tele matriarhaadi teoreetikutele hakati akadee
milises uurimistöös rõhutama, et patriarhaat õn 
midagi universaalset ning kä emajärgseid ühis
kondi tuleb seetõttu vaadelda läbi meestevahe- 
liste suhete prisma. Ausse tõsteti teooriad onude



ja õepoegade tähtsusest ning usuti, et naiste roll 
emajärgsetes ühiskondades õn 19. sajandi mat- 
riarhaadi-teoreetikute poolt tahtlikult ületäht
sustatud (teooria arengust vt. näiteks Gilchrist 
1999, 17-36; Stone 2000, 113-117).

Alles 1970. aastate lõpus tekkis Ameerika 
antropoloogias-arheoloogias koolkond, mis 
vastandus universaalse patriarhaadi ideele ning 
väitis, et vahepealsed uurijad õn naiste rolli n.-ö. 
egalitaarsetes ühiskondades hoopiski alahin
nanud. Eleanor Leacock, Susan Kent ja teised 
sellesse koolkonda kuuluvad teadlased väitsid, 
et õn eksisteerinud ühiskondi, mille soosuhteid 
võib iseloomustada kui egalitaarseid. Ometigi ei 
saa neid seetõttu pidada matriarhaalseteks sel
lele sõnale 19. sajandil omistatud tähenduses. 
Oma väidete illustreerimiseks tõid nad näiteid 
mitmetest nii Lõuna- kui kä Põhja-Ameerika 
ühiskondadest, osutades ühtlasi soosuhete egali- 
taarsuse kiirele asendumisele meestekesksusega 
peale kolonisatsiooni meestekeskse ühiskonna 
poolt või akultureerumist meesdominantse 
ühiskonnaga. Nad viitasid kä raskustele, mis 
tekivad egalitaarsete soosuhetega ühiskondade 
kirjeldamisel meestekesksest ühiskonnast päri
nevate vaatlejate poolt. Vastuolu vaatleja kodu
maal kehtivate soorollide ja sugude vaheliste 
käitumisreeglitega ning võimetus mõista tege
likke sugudevahelisi suhteid viib sageli selleni, et 
naise staatus aetakse segi meeste poolt naistele 
osutatavate kurtuaassete tähelepanuavaldus
tega, kirjeldades egalitaarseid ühiskondi pigem 
kui naisi jõhkralt kohtle vaid või allasuruvaid 
(Leacock 1981, 133-162; Kent, 1999). Tõmma
tes paralleeli soosuhete muutumisega viimaste 
aastakümnete Eestis, tasub meenutada 1990. 
aastate algul üldlevinud arvamust, et Skandi
naavia mehed kohtlevat sealseid naisi halvasti. 
Tegelikud soosuhted aeti - ja aetakse eesti aja
kirjanduses vahel senimaani - segi viisakusaval- 
dustega, eeldades sealjuures, et oma ühiskonnas 
kehtivad viisakusnormid õn universaalsed.

Tänapäeval nõustub enamik Ameerika ant
ropolooge, et eksisteerib ja kä minevikus õn

eksisteerinud matrilineäärseid ühiskondi, kus 
naiste suur enesemääramisõigus õn silmator
kav, kuid õn kä hulganisti ühiskondi, kus võim 
õn tõepoolest onude-õepoegade käes. Samas õn 
juba alates 1950. aastatest osutatud n.-ö. matrili- 
neaarsele mõistatusele - onude ja õepoegade üli
olulise rolli vastu räägib asjaolu, et need mehed 
ei elanud enamasti ju kõnesoleva naisega ühe 
katuse all (Stone 2000, 117-123). Kä matriline- 
aarsetes ja egalitaarsetes ühiskondades õn siiski 
võrdlemisi levinud meeste eelistamine mitmetes 
sfäärides. Näiteks hinnatakse meeste töövilja 
enamasti kõrgemalt kui naiste oma, samuti õn 
pealikud enamikul juhtudel mehed ning meeste 
roll avalikus sfääris õn tavaliselt aktiivsem kui 
naistel.

Euroopa antropoloogiasse ja arheoloogiasse 
õn Põhja-Ameerika sookäsitlustest jõudnud 
üllatavalt vähe. Samas õn näiteks Margaret 
Conkey ja Janet Spector osutanud juba 1980. 
aastatel, et varasem arheoloogiline uurimistöö 
Euroopas õn ilma kriitikata kandnud valitsevad 
soolised stereotüübid üle minevikku ja käsitle
nud neid muutumatuna, sel kujul tegelikult neid 
taasluues. Kaasaegnegi ühiskond õn demonst
reerinud, kuidas soosuhted võivad tegelikult 
muutuda vägagi lühikese perioodi jooksul 
(Conkey & Spector 1984). Sarnane suhtumine 
valitseb perekonnakäsitluse osas, mis õn soorol
lidega otseselt seotud.

Pöördudes Ida-Euroopa arheoloogia ja aja
looteaduse juurde, võib üllatusega nentida, et 
enamikus sealsetes maades õitseb Bachofeni 
poolt loodud ning Läänes ammu hüljatud mat- 
riarhaaditeooria endistviisi edasi. Oma osa õn 
selles kahtlemata 20. sajandi poliitikal, mis dog- 
matiseeris Engelsi ja Marxi ühiskondliku arengu 
skeemi, seega kä evolutsionistliku ettekujutuse 
perekonna arengu etappidest. Alahinnata ei 
saa aga kä leedu päritolu Ameerika arheoloo
giaprofessori Maria Gimbutase mõju. Gimbu- 
tas õn alates 1970. aastatest publitseerinud rea 
raamatuid, milles ta püüab peamiselt arheo
loogiliste leidude sümboolikale ning folkloorile



tuginedes tõestada, et Euroopas valitses kunagi 
rahumeelne matriarhaalne ühiskond, kus domi
neerisid naised ja sugulust arvati naisliini pidi 
(Gimbutas 1974; 1989; 1991; 1999).

Gimbutas kaldub oma tõlgendustes, eriti 
kunsti ja sümboolika vallas, kohati lausa nae
ruväärsete liialdusteni ning lääne akadeemilises 
teaduses ei peeta tema matriarhaaditeooriaid 
seetõttu kuigi tõsiseltvõetavaiks. Samas õn Gim- 
butase raamatud inspireerinud lugematuid New 
Agei liikumisi kõikjal üle maailma ning olnud 
kahtlemata oluliseks lähtekohaks paljudele ult- 
rafeministlikele uurimistöödele. Paraku peab 
nentima, et nii Gimbutase kui kä temast mõju
tatud teiste nn. matriarhaadi-uurijate äärmus
likkusesse kalduvad uurimistööd, mis ühtlasi 
seovad 19. sajandi stiilis taas matrilineaarsuse 
rahumeelse ühiskonna ja naiste võimuga, õn 
teinud karuteene teistele matrilineaarsust ja ega- 
litaarseid ühiskondi käsitlevatele uuringutele, 
mida tihtipeale asjasse süvenemata peetakse 
Gimbutasest inspireerituiks.

Perekonna ja soosuhete ajaloo 
käsitlemisest Eestis
Eesti kosimis- ja pulmakommetest ilmus 

juba 19. sajandil mitu saksakeelset uurimust, 
neist põhjalikeim Leopold von Schroederilt 
(Schroeder 1881). Ettekujutuse Eesti perekonna 
ajaloost laiemas plaanis õn aga kujundanud kaks 
harrastusajaloolast, kelle põhiline tegevusaeg 
langeb 20. sajandi algusesse.

Esimene pikem eestikeelne kirjutis ajalooli
sest perekonnast, Märt Raua artikkel “Eestlaste 
armuilmast” nägi ilmavalgust 1915. aastal (Raud 
1915). Enam-vähem sama teksti, kuid täienda
tud ja tunduvalt tasakaalustatumal kujul, avaldas 
Raud ligi pool sajandit hiljem eksiilis raamatuna 
(Raud 1961).

Raud pööras suurt tähelepanu moraalsetele 
küsimustele ning ei pidanud vajalikuks varjata 
oma kirjutiste eesmärki - “tõestada” eesti rahva

kuulumist kultuurrahvaste sekka.4 Olemaks kul
tuurrahvaste tasemel, pidi mõistagi kä eestlaste 
perekond olema olnud sarnane skandinaavia 
ja soome naabritele (Raud 1961, 17). Põhiosa 
Raua kirjutistest õn pühendatud ajaloolise aja 
perekonnale. Oma väidete tõestuseks tõi ta mär- 
kimistväärse koguse etnograafilist ja ajaloolist 
andmestikku, esitades seda paraku valikuliselt, 
oma teooriast lähtuvalt, ning pelgamata kohati 
tekkivat vastuolulisust.5 Üpris paljudel juhtu
del esitas ta ajalooallikaid kä üsna meelevaldsel 
kujul, ilmse sooviga seada neid vastavusse oma 
kontseptsiooniga. Andmete tõlgendamisel oli 
Raud kammitsetud moraalsetest piiridest ning 
püüdest tõestada, et varasemad kirjamehed 
õn eestlaste seksuaalelu ja perekonnaga seotud 
kombeid põhjendamatult riivatuna tõlgenda
nud. Nii lõpevad veel 1961. aasta raamatuski pea 
kõik mõtisklused perekonnaelu eri tahkudest 
moraliseerivate märkustega ülimast abielutruu
dusest ja kõrgest vooruslikkusest kui ajalooliste 
eestlaste esmastest iseloomujoontest.6

Teine samateemaline analüüs, Esiisade enne- 
ajalooline õigus I. Perekond ilmus 1920. aastal 
Aleksander Kruusbergi sulest ning erinevalt 
eelmisest keskendus suuresti perekonna aja
loolisele arengule (Kruusberg 1920). Vastavalt 
evolutsionistlikule mõtteviisile, mille kohaselt 
kõigi rahvaste areng läbib samad arenguastmed, 
konstrueeris Kruusberg kä eestlaste perekonna- 
ajaloo korrastamata seksuaalsuhetest kuni pat
riarhaadini.

Ajastule iseloomulikult lähtus Kruusberg 
kohati lausa äärmusesse kalduvast kinnisideest, 
mille kohaselt naise roll perekonnas õn läbi 
ajaloo olnud allasurutud ja alandav, kuni pat
riarhaalne korraldus naise viimaks au sisse tõstis. 
Isegi sellistes faktides, nagu näiteks vägistamise 
eest ette nähtud surmanuhtlus liivi õiguse koha
selt või see, et setu tsura poisi tähenduses märgib 
mõnes teises keeles orjatari, suutis ta näha vii
teid eesti naiste madalale staatusele kunagises 
ühiskonnas (Kuusberg 1920, 9-10, 34). Lähtu
des universaalse arengumudeli ideest, tõi ta oma



väidete tõestuseks sisse hulganisti viiteid Eestist 
geograafiliselt kaugel asuvatele kultuuridele või 
kä näiteks piiblile. Andmete interpretatsioon 
ongi Kruusbergi uurimuses enamikul juhtudel 
rohkem kui küsitav ning ülalesitatud kinnis
ideedest lähtuv. Oluline õn kä silmas pidada, et 
Kruusbergi enese moraalikoodeks tugines 19. 
sajandi normidele ning eeldusele, et vähemalt 
sugupooltevaheline moraal õn püsinud muu
tumatuna läbi ajaloo. Nii pidas ta näiteks vabu 
seksuaalsuhteid ühiskonnas naisele alandavaks 
ja seega meestepoolseks vägivallaks.

Kruusbergi, Raua ja mõnede teiste 19.-20. 
sajandi vahetuse autorite eestikeelsed kirjuti
sed importisid Eesti ajalooteadvusesse sellised 
mõisted, nagu esimese öö õigus, naiserööv ja 
-ost varaseimate abiellumisviisidena, polügaa
mia ja tütarlaste infantitsiid. Kõik need õn näh
tused, mida valgustusajast alates peeti iseloomu
likuks varasematele ühiskondadele ning mille 
19. sajandi mõtlejad formuleerisid ülemaailm
seteks inimühiskonna arenguetappideks. Juba 
sellepärast pidid taolised kombed olema esine
nud kä eestlastel. Naiseostust ja -tõmbamisest 
tuleb pikemalt juttu edaspidi, tütarlaste või
maliku infantitsiidi kohta Eestis puuduvad aga 
igasugused andmed.7 Siinkohal tahaks peatuda 
pikemalt ülejäänud kahel - müüdil esimese öö 
õigusest ning muistsest polügaamiast.

Esimese öö õiguse konstrueerisid 19. sajandi 
Euroopa perekonnaajaloolased erinevatest koh
tadest maailmas kogutud teadete põhjal kui 
väidetavalt kõigile inimühiskondadele iseloo
muliku järgu perekonna ajaloos, mis markee
rib üleminekut korrastamata seksuaalsuhetelt 
paari- või monogaamsele abielule. Sel juhul 
olevat reliktina veel vaid pealikul õigus kõigile 
naistele:

Eesti 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse 
retoorikas muutus esimese öö õigus kiiresti 
“700-aastase orjaöö” sümboliks. Nii Kruusberg 
kui kä Raud oma varasemas kirjutises õn selle 
kunagises esinemises veendunud, pealegi oli ju 
tegu väidetavalt kõigile rahvastele omase aren-

guetapiga. Kruusberg oletas, et varasemalt pea
likult kandus esimese öö õigus edasi (sakslasest) 
mõisnikule, nentis aga ise samas, et imelikul 
viisil ei kajastu nähtus eesti vanemas rahvaluu
les, üksnes “uuemates ja trükkimata rahvalaulu
des” (Kruusberg 1920, 50-53).8

Idee esimese öö õigusest oli käibel siiski juba 
enne Raua ja Kruusbergi tööde avaldamist. Või
malik, et selle laiem levik eestikeelses kirjandu
ses sai alguse Adam Petersoni kommentaaridest 
Johann Christoph Petri 1802. aasta raamatu 
tõlkele (Petri 1802/1901). Petri raamat Ehstland 
und die Ehsten õn kirjutatud pärisorjadest eest
laste kaitseks, kuid tuginedes peamiselt sakslaste 
käest kuuldud informatsioonile. Selles võetud 
sakslastest mõisnike vastane positsioon õn 
kompromissitu ja silmanähtavalt ülepaisutatud. 
Mõisnikepoolse vägivalla kirjeldamisel õn muu
hulgas rõhutatud rohkesti kä seksuaalset vägi
valda, nägusamate eesti talutüdrukute võtmist 
mõisa ja nende võrgutamist mõisahärra või teiste 
sakslaste poolt. Petri pole siiski kuulnud midagi 
esimese öö õigusest - mis, juhul kui see oleks 
tollal eksisteerinud, oleks vaevalt raamatust välja 
jäänud.9 Selle puudujäägi õn aga kompenseeri
nud raamatu tõlke väljaandja Adam Peterson, 
kes õn Petri tekstile talutüdrukute võrgutami
sest lisanud kommentaarina omapoolse pikema 
selgituse: enamikus mõisates olevat olnud kehtiv 
esimese öö õigus, mis olevat muidu ennekuul
matu asi koguni Venemaal. Omamoodi “tõestu
seks” õn toodud väidetavalt 130-aastase Holstre 
Ädu jutt sellest, kuidas vanasti mõisnike poolt 
ära eksitatud tüdrukuid surnuks pekstud olevat 
(Petri 1802/1901,11-12). Hiljem õn Raud kasu
tanud Petersoni kommentaari kui autentset 
allikmaterjali omapoolse argumendina kuna
gise esimese öö õiguse eksisteerimisest (Raud 
1915, 80-81).

Esimese öö õigusest, küll 18. sajandi lõpuosa 
kontekstis, ei kirjuta midagi kä Petri osalt kaas
aegne ja eestlasi märgatavalt paremini tundnud 
August Wilhelm Hupel. Samas õn Hupel pöö
ranud seksuaalsusega seotud aspektidele roh



kesti tähelepanu (vt. edaspidi). Kuhu tema poolt 
kirjeldatud talupojaühiskonnas oleks tulnud 
mahutada esimese öö õigus, õn iseenesest kä 
võrdlemisi raske ette kujutada.

Võib niisiis nentida, et tegelikult ei maini esi
mese öö õigust peale rahva suust hilisemal ajal 
üles kirjutatud “esivanemate jutu” üldse ükski 
muu ajalooallikas. Tegemist õn selge omamüü
diga, mis sündis saksavastase retoorika pinnal 
ning mille alla tollal mahutati ilmselt kõik mõi
sast saadud vallaslapsed. Kä Raud asus oma hili
semas raamatus esimese öö õiguse suhtes selgelt 
kahtlevale seisukohale (1961, 139-140), arvates 
küll samas, et selle asemel kehtis mõisas “iga öö 
ja iga päeva õigus”.

Veel üks evolutsionistlikust nägemusest 
kantud nähtus eesti ajaloolise perekonna kuju
tamisel õn oletus muinasajal valitsenud mit
menaisepidamisest (Kruusberg 1920, 85-88). 
Mitmenaisepidamine oli abielu arengujärk, mis 
väidetavalt eelnes patriarhaalsele üksikabielule. 
Arvati ju 19. sajandil kä näiteks skandinaavlaste 
kohta, et neil olevat enne ristiusustamist valit
senud mitmenaisepidamine. Kaasa aitas sel
lele mõistagi tollases ajalooteaduses valitsenud 
liigne usk kirjalikesse allikatesse ning keskaeg
sete kroonikute klišeed paganarahvastest. Skan
dinaavias, aga kä Eesti ülejäänud naabrite juures 
õn taolised oletused kuulutatud praeguseks 
lootusetult iganenuiks (Günther 1951,110-130; 
Levin 1989, 37-43). Kä Raud arvab oma hili
semas raamatus, et eestlaste, nagu kä naaber
alade elanike hulgas valitses muinasaja lõpul 
siiski monogaamia, kuigi meestel kahtlemata oli 
“polügaamilisi kalduvusi” (Raud 1961,19).

Mitmenaisepidamise teooria tõestuseks õn 
kõigi ajaloolise aja autorite poolt peetud kroo
nik Läti Henriku Henriku Liivimaa kroonikas 
toodud mõningaid märkusi 13. sajandi eest
lastest. Silmas õn peetud kahte-kolme kohta 
kroonikast, mille puhul õn aga vägagi kaheldav, 
et tegelikult ikkagi mitmenaisepidamist silmas 
peeti. Kirjeldades saarlasi kui ristiusu kõige 
õelamaid vaenlasi, jutustab kroonik nimelt kä

nende kombest astuda sündsusetusse vahekorda 
vangivõetud kristlike neidude ja naistega, vahest 
nelja ja viie kaupa korraga, ning müüa neid edasi 
paganlikele kuralastele (HLK XXX.1). Kuigi 
ilmselt õn tegemist mitte konkreetse informat
siooni, vaid tüüpilise paganakujutusega kristliku 
preestri sulest, pole antud kirjelduses mingilgi 
juhul tegu abikaasadega. Palju õn tsiteeritud kä 
1223. aasta vastuhaku kirjeldust, mille käigus 
eestlased olevat tagasi võtnud oma ristiusu ajal 
lahutatud naised (HLK XXVI.8). Siinkohal õn 
ilmselt tegu tollase kiriku kehtestatud rangete 
piirangutega abiellumisel, mis oli probleemiks 
kogu tollases Euroopas (Gelting 1999) ja teada
olevalt kä ajaloolise Liivimaa vastristitud aladel 
(Brundage 1973; Blomkvist 2005, 541-547). 
Kroonika alguses olevat jutustust sellest, kuidas 
sureva liivlase puhul naised ei lubanud meest 
algselt ristida (HLK 1.10), võiks tõlgendada kui 
näidet kivi naiste suurest otsustusõigusest pere
konnas. Kroonikas pole öeldud, et tegu olnuks 
liivlase abikaasadega ning eesti ajaloolaste tõl
gendust loole, mille kohaselt naised olevat olnud 
vastu seoses mitmenaisepidamise keelamisega 
ristiusu poolt (HLK, lk 27, kommentaar 22), 
tuleb pidada üsna meelevaldseks ringargumen- 
tatsiooniks.

Kuigi 1940. ja 1950. aastatel kohustusli
kuks saanud esiajaloo liigitamine marksistliku 
mudeli järgi tõi kaasa kä Engelsi perekonna 
ajaloo skeemi rakendamise Eesti ajaloos, võib 
selle otsest mõju pidada siiski väheseks. Pigem 
iseloomustas nõukogude aja Eesti ajaloo- ja 
arheoloogiateadust perekondliku korralduse 
defineerimise vältimine igasuguses uurimis
töös. Teatud mõttes kinnistas see varasemate 
ideede püsimist. Praeguseks õn eelpool maini
tud, 19. sajandi ideestikust kantud kujutelmad 
muistsest perekonnast moodustanud eestlaste 
peades kindlalt fikseeritud omamüüdi, mil
lest lahtiütlemine ei olegi nii kerge. Oluline õn 
selle juures patriarhaalsus kui üks siinse aja- 
loonägemuse põhitalasid. Viiteid naiste suu
remale otsustusõigusele või rollile ühiskonnas



kiputakse automaatselt seostama Bachofeni või 
Gimbutase stiilis matriarhaadiga, nähes selles 
evolutsionistlikule maailmamudelile vastavalt 
ühiskondliku arengu madalamat, sealjuures 
(pool)müütilist järku. Peamiselt kahe viimase 
sajandi kirjalikest allikatest teada olev kristlik ja 
patriarhaalne perekonnamudel loetakse asjasse 
lähemalt süvenemata universaalseks, vähemalt 
Euroopa tasandil, ning see arvatakse olevat 
püsinud tuhandeid aastaid.

Võib tegelikult nentida, et nii muinaseestlaste 
pärimiskorra kui kä perekondliku korralduse 
kohta puuduvad igasugused otsesed andmed. 
Samas õn teistes maades püstitatud, praeguseks 
küll enamasti hüljatud, teooriate ning kesk-ja 
uusaegsete klišeede taustal otsustatud toetada 
üht võimalikku tõlgendust. Eeldus, et pärimis- 
kord ja perekondlik korraldus õn kasvõi Euroo
pagi tasandil arenenud sünkroonselt, õn aga 
kaheldava väärtusega.

Analüüsides soouurimuslikust aspektist 
Eesti ja lähinaabrite arheoloogilist, ajaloolist ja 
folkloorset materjali, torkavad silma mõnin
gad enamiku Euroopa kontekstis ebatavalised 
jooned, millele seni pole õieti üritatudki selgi
tust leida. Nagu allpool näidatakse, õn mitmete 
allikmaterjalide põhjal võimalik rekonstruee
rida Eesti muinasaegsest perekonnast kä hoopis 
teistsugune pilt, mis kindlasti pole vähem põh
jendatud kui senikehtinud ettekujutus.

Seadusesse kirjutatud 
matrilineaarsus?
Rootsi ajaloolane ja keskaegse seadusand

luse asjatundja Nils Blomkvist juhib oma hiljuti 
ilmunud monograafias (2005) tähelepanu sellele, 
et Lääne-Euroopa eeskujul õn kä Ida-Euroopa 
perekonda, vähemalt keskajal ja uusaja alguses, 
kujutatud enamasti kui tuumikperet. Ta püstitab 
hüpoteesi, et suurpered (kus patrilineaarsuse 
puhul pojad või matrilineaarsuse puhul tütred 
perekondadega elavad koos) õn Ida-Euroopas,

eriti alepõllundusega aladel, olnud ajalooliselt 
hoopis tavalisemaks perekonnavormiks. Suur
peredega ühiskonnad õn muudes kultuurides 
sageli matrilineaarsed. Uusajast teada Ida-Eu
roopa suurpered olid aga alati patrilineaarsed, 
mis õn tõenäoliselt seotud ühiskonna üldise 
patrilineaarsusega.

Blomkvist käsitleb oma raamatus seni tee
nimatult vähe kasutamist leidnud seadustekogu 
13. sajandi algusest - nn. liivi-latgali õigust. See 
alamsaksakeelne dokument pandi esmakordselt 
kirja juba peale 1212. aasta liivlaste vastuhakku 
ja ristiusustamist (Nazarova 1979, 43) ning 
kajastab ilmselt esmajoones vana Kivi tavaõigust. 
Esmane variant seadusandlusest pole paraku 
meieni säilinud, küll aga variant kümmekond 
aastat hilisemast ajast, mil sama seadus laien
dati vahepeal ristiusustatud latgalitele. Ilmselt 
õn kasutatud sama teksti, võib-olla seda vaid 
lühendades. Igal juhul algab säilinud tekst tea
tega, et seadus õn antud Liivimaa piiskoppide, 
orduvendade, sakslaste ja liivi vanemate poolt 
(Nazarova 1979, 171). Henriku Liivimaa kroo
nika põhjal eksisteeris kirjapandud õigus alates 
1214. aastast kä eestlaste jaoks, mis tõenäoliselt 
lähtus samuti liivi seadusandlusest või oli sellega 
otseselt identne (Nazarova 1979, 51).

Keskaegsed õiguskoodeksid pööravad väga 
rohkesti tähelepanu pärilusega seotud küsimus
tele. Seda üllatavam õn, et liivi-latgali õiguses 
puudutavad neid probleeme vaid kolm klauslit 
ning nendegi sõnastus õn segasevõitu, võimal
dades erinevaid tõlgendusi. Blomkvisti arvates 
tingis selle liivlaste ja latgalite erinev pärilus- 
süsteem ning sakslaste raskused kogu kohaliku 
pärilussüsteemi mõistmisel.

Liivi-latgali õiguse klausel nr. 10 ütleb: “Kui 
mees võtab naise, läheb tema vara üle naisele. 
Kui ta (mees) tahab ta (naise) maha jätta, kaotab 
ta (mees) põllumaa ja kõik varad. Ja ta pojad ja 
tütred saavad need omale...”10 (teksti vt. Naza
rova 1979, 172-173). Blomkvisti arvates osutab 
see tekst matrilineaarsusele ja matrilokaalsu- 
sele: mees toob abielludes oma omandi kaasa



ja lahkumise korral pole tal sellele enam õigust 
(Blomkvist2005,182-191). Klausel õn tekitanud 
segadust kä varasemates uurijates. Nii õn näiteks 
Vene ajaloolase Jevgenija Nazarova arvates siin 
nähtav lääne kanoonilise seaduse mõju. Sel moel 
olevat katoliku kirik võidelnud paganlike abi
elulahutuste vastu, pakkudes naisele mehe poolt 
mahajätmise korral kompensatsiooniks mehe 
varandust (Nazarova 1979, 46, 127). Nii kau
geleulatuvat naiste õiguste kaitset ei leidu siiski 
ei kanoonilises õiguses ega kä mujal Euroopa 
tollastes seadusandlustes (vt. nt. Brundage 1995, 
87-91; Sheehan 1996). Klausel jätkub ühe väga 
küsitava dadga, millest sõltuvalt järgnevat lause
osa võib tõlgendada mitut moodi: “...dat de Erne 
nicht wegk nam de Sou So vellet Idt ann die tochter 
vnnd an die modef (teksti vt. Nazarova 1979, 
173). Nii baltisaksa ajaloolane Leonid Arbusow 
kui kä Nazarova õn oma tõlgenduses lähtunud 
a priori eeldusest, et tegu õn tuumikperekonna 
ja patrilineaarse pärilussüsteemiga. Sellest sei
sukohast tõlgivad nad viimase lause järgmiselt: 
“Kui poeg ei võta oma pärandust ära, läheb see 
emale ja tütardele”. Arbusow lähtub sealjuures 
eeldusest, et kivi õigus õn kirja pandud Vest- 
faali seaduste järgi (Arbusow 1924-26, 36-38). 
Nazarova näeb selles pigem Vana-Vene seadu- 
sekogude mõju ja nendib, et kuigi poja eesõigus 
pärimisel liivi-latgali õigusest selgelt ei ilmne, 
olevat see ometi järeldatav (sic!) hilisemate sea
duste tekstidest ning läti folkloorist (Nazarova 
1979, 43-47,123,173).

Blomkvist väidab, et talle polevat teada 
ühtegi teist juhtu, kus poja eesõigus pärimisel 
oleks keskaegses seadusandluses esitatud nega
tiivsel moel või eeldatud vaikimisi.11 Miks peaks 
poeg oma pärimisõigusest loobuma? Tema
poolne tõlge kõlaks seetõttu “Et poeg ei saaks 
oma pärandiosa ära võtta, läheb see emale ja 
tütardele” (Blomkvist 2005, 184-186).

Ometi tekitab kä Blomkvisti versioon küsi
musi. Miks peaks poeg jääma pärandist ilma, 
kui isa otsustab pere maha jätta? Kas mehe 
surma puhul läheks pärand siiski pojale? Et

pojad midagi siiski pidid pärima ja abiellu kaasa 
tooma, ilmneb ju kasvõi sama klausli algus
osast.

Nimetatud tekstiosa õn võimalik tõlkida veel 
ühe variandi kohaselt, mis ühtlasi oleks loogili
ses seoses klausli esimese poolega: “..Pärandus, 
mida poeg pole ära võtnud, läheb tütardele ja 
emale.” Seegi tõlgendus räägib matrilineaarse ja 
matrilokaalse korralduse kasuks, sätestades üht
lasi pojale abiellu astumisel ja teise perekonda 
üleminekul antava kaasavara.

Matrilokaalsuse ja -lineaarsuse teooriat 
argumenteerib Blomkvist kä seadusandluse 
järgmise klausliga nr. 11, mis ütleb: “Lesknaine, 
niikaua kuni ta lesknaine õn, omab pärandust 
koos tütardega. Kui ta uuesti abiellub, jagavad 
tütred päranduse emaga võrdselt.”12 (teksti vt. 
Nazarova 1979,173). Siin õn seega tegemist juh
tumiga, kus mees õn surnud, poegadest pole aga 
üldse enam juttu.

Nagu selgub kolmandast pärimiskorda 
käsitlevast klauslist, võib mees pärida kä oma 
vennalt, olles sealjuures kohustatud maksma 
kõigepealt tema võlad (Nazarova 1979, 174). 
Siinkohal tuleb silmas pidada, et klausel 10 
käsitleb juhtu, kui mees lahkub perekonna juu
rest, kusjuures abielust õn juba sündinud lapsed. 
Mehe poolt abiellu toodud vara jääb sellisel 
juhul tema uude perekonda. Mis saab siis, kui 
abielumees sureb ilma lasteta, jääb käsitlemata. 
Võimalik, et sellisel juhul tagastati - analoogselt 
naise kaasavarale enamikes keskaegsetes patrili- 
neaarsetes süsteemides - mehe kaasavara mehe 
perekonnale, mida võidigi pidada silmas vennalt 
pärimise all. Varanduse perekonnast äraviimise 
vältimiseks võis surnud mehe lesk abielluda 
oma mehe vennaga. Leviraadi komme (nagu kä 
sororaat, st. surnud naise lese abiellumine naise 
õega) õn levinud paljudes, sealjuures erinevaid 
pärilusliine järgivates ühiskondades ja oli teada
olevalt levinud kä Liivimaal, nagu ilmneb kirja
dest paavstile (Brundage 1973). Võib veel lisada, 
et keskaja kiriku seisukohalt oli taoline abielu 
intsest.



Liivi-latgali õiguse pärimiskorda puuduta
vad klauslid õn seega segadusttekitavad üksnes 
juhul, kui eeldada patrilineaarset ja -lokaalset 
korraldust kä vallutuseelselt ühiskonnalt. Sel
lisest seisukohast lähtuvalt võib kergesti jääda 
mulje, et käsikirja õn selle ümberkirjutamisel 
lipsanud sisse vead või õn osa teksti kadunud. 
Hoopis teisiti õn aga lood, kui pidada võimali
kuks matrilineaarset ja -lokaalset korraldust - 
sellisel juhul moodustavad kolm meieni säilinud 
klauslit igati loogilise süsteemi. Selge õn küll kä 
see, et taoline perekond ja pärimiskombestik 
võis iseloomustada vaid vallutuse eelset ühis
konda - sakslaste ja taanlaste poolt kaasa toodud 
feodaalne süsteem olnuks raskesti kohaldatav 
ilma meesliini pidi pärimiseta.

Kas perekondlik ja pärilussüsteem oli sar
nane kõikide ajaloolise Liivimaa etniliste grup
pide juures, õn muidugi vaieldav. Võib oletada, 
et kui ühiskonna nii oluline tahk, nagu pärilus
süsteem, oleks olnud väga erinev eri piirkon
dades, poleks sama või kä enam-vähem sama 
õigust olnud võimalik erinevate etniliste grup
pide puhul rakendada. Samas jääb muidugi 
küsitavaks, kui suures ulatuses sakslaste poolt 
kirjapandud teksti reaalses elus üldse kasutati. 
Võimalik, et kirjalik õigus jäigi, vähemalt esi
algu, üksnes sümboolseks aktiks paberil, mis
tõttu teisi etnoseid ei häirinud ei seadusandluse 
alguses toodud viide kivi vanematele ega kä või
malikud erinevad pärimistavad.

Siinkirjutaja arvates õn kaheldav Blomkvisti 
raamatus võetud seisukoht, et matrilineaarne 
pärimissüsteem sai olla iseloomulik eeskätt 
latgalitele, kuna kroonik Henrik õn neid kuju
tanud ülejäänud etnostest rahumeelsematena. 
Liivlased ja kä kuralased olevat olnud liialt sõja
kad ühiskonnad, et oletada matrilineaarset päri- 
lussüsteemi (Blomkvist 2005, 172-198). Siin õn 
Blomkvist sattunud ilmselgelt Bachofeni-Gim- 
butase stiilis matriarhaadi mõiste lõksu, lisaks 
õn ta jäänud sõna-sõnalt uskuma Henriku hin
nanguid. Kultuurantropoloogiliste paralleelide 
põhjal otsustades puudub ühiskonna sõjakuse ja

pärilussüsteemi vahel igasugune seos. Mitmed 
matrilineaarsed ühiskonnad, sealhulgas näiteks 
Põhja-Ameerika indiaanlaste omad, õn olnud 
silmatorkavalt sõjakad, mehed neis ühiskon
dades õn olnud juhtideks ja üldse avalikus elus 
aktiivsemaks pooleks ning sõjamehestaatust õn 
hinnatud kõrgelt. Naisliini pidi toimiv pärilus
süsteem õn eri sugupoolte staatust siiski tasa- 
kaalustanud, mistõttu paljusid matrilineaarseid 
ühiskondi iseloomustab sugude suurem võrdõi
guslikkus.

Perekond ja kolonisatsioon
Blomkvisti oletuse kohaselt muutus pärilus

süsteem Liivimaa aladel matrilineaarsest patri- 
lineaarseks vallutusele järgnenud poole sajandi 
jooksul, tuues ilmselt kaasa kä patrilokaalse 
perekondliku korralduse. Kirjalikes dokumen
tides tuleb muutus eriti selgesti esile nn. Kura
maa õiguses, mis pandi kirja 1267. aastal. Sellegi 
sõnastus lähtub vanast, esmalt liivlaste jaoks kir
jutatud õigusest, mida õn nüüd aga mitmes osas 
täiendatud, muutes varasema mõtte sisuliselt 
vastupidiseks. Näiteks õn klauslis abiellumise 
kohta jätkuvalt kinnitatud, et mehe vara läheb 
üle naisele, lisades nüüd aga, et see ei kehti põl
lumaade, karjamaade ja mesipuude kohta (teksti 
vt. Nazarova 1979, 177-178). Poja eelisõigus 
pärimisel õn 1267. aasta seaduses selgelt sätesta
tud: pojad peavad kindlustama õed kaasavaraga 
ning kui poegi ei ole, läheb kogu varandus emale 
ja tütardele.

Blomkvisti arust õn tähelepanu vääriv veel 
fakt, et 14.-16. sajandini ei käsitleta perekonda ja 
pärilussüsteeme üheski ajaloolise Liivimaa talu
poegade kohta käivas seadusandluses. Järgmine, 
kus neist juttu, õn nn. Saare-Lääne talupojaõigus 
arvatavalt 17. sajandi algult. See sätestab eelisjär
jekorras meesliini pidi toimiva pärilussüsteemi 
ning nii naise kui kä mehe õiguse lahutusele. 
Blomkvisti arvamus õn, et ühiskonna seisuko
halt nii ülitähtsa aspekti, nagu pärilusseadus



käsitlemata jätmine osutab sellele, et vähemalt 
talupoegade tasandil ei suudetud vanadest 
kommetest ja tavadest võitu saada. Vallutusele 
järgnenud sajanditel järgisid ülemkihid, samuti 
linnakodanikud, kindlalt meesliini pidi toimi
vat pärilussüsteemi, talupoegade hulgas võis aga 
esineda erinevaid variante, vana ja uue kombes
tiku segunemist.

Pärilussüsteemi muutuse tingis poliitiliste 
struktuuride muutus Liivimaal. Arvestades, 
et maa oli koloniseeritud praktiliselt üksnes 
meesliini pidi toimiva pärilussüsteemiga feo
daalse, seega kä meestekeskse ühiskonna poolt, 
ei saanudki naisliini pidi toimiv pärilussüsteem 
muutumata püsida. Toetudes kultuurantropo- 
loogilistele paralleelidele, õn selline muutus igati 
loogiline.

Uusajast teada olevatest matrilineaarsetest 
etnostest õn meile loodusliku keskkonna, aga 
kä näiteks arheoloogilise ainese poolest kahtle
mata kõige sarnasemad Põhja-Ameerika rahvad 
enne valgete kolonisatsiooni ning selle alguses. 
Pea kõik sealsed hõimud loobusid emajärgsest 
pärilussüsteemist isajärgse kasuks valgete kolo
nisatsioonile järgnenud akulturatsiooni käigus, 
seda isegi ilma otsese sunnita (näiteks Leacock 
1980; Rothenberg 1980).

Ameerika antropoloog Susan Kent õn osu
tanud soorollide suurele erinevusele Põhja- 
Ameerika kohalike matrilineaarsete hõimude ja 
valgete kolonisaatorite ühiskonnas. Tema poolt 
esitatud jaotuse kohaselt oli kesk- ja uusaegses 
Euroopas tegu väga mitte-egalitaarse ühiskon
naga, kus naised olid meestest suurema osa 
ajast eraldatud, naise produktsioon kuulus alati 
mehele ning naised olid mehe juriidilisel vastu
tusel. Matrilineaarse pärilussüsteemiga Põhja- 
Ameerika ühiskondi nimetas Kent seevastu 
mõõdukalt egalitaarseteks (Kent 1999). Meeste 
ja naiste tööd olid neis ühiskondades eristatud, 
kuid üht ei peetud teisest tähtsamaks. Eksistee
ris soosisene hierarhia, meeste ja naiste jaoks 
eraldi, kuid mehi ei peetud naistest automaatselt 
paremateks. Tihtipeale olid taolistes hõimudes

kä võimustruktuurid dubleeritud - kui avalikes, 
sealhulgas militaarsetes sfäärides olid võimu- 
kandjaiks peamiselt mehed, eksisteeris tihtipeale 
paralleelselt veel teine, sugukondadel põhinev 
võimustruktuur, mida juhtisid enamasti naised. 
Mitmed antropoloogid õn osutanud raskustele 
taoliste ühiskondade äratundmisel, peamiselt 
varasemate vaatlejate ja antropoloogide kul
tuuriliste eelarvamuste tõttu, aga kä seetõttu, et 
taolised soosüsteemid lagunesid kergesti kolo
nisatsiooni käigus (näiteks Rothenberg 1980; 
Leacock, 1981, 13-32; Rapp 1997; Williams 
1997; Kent 1999; Trocolli 1999).

Leacock õn osutanud ristiusu tähelepanu
väärsele rollile soosuhete muutmisel - ristiusk 
õn oma olemuselt patriarhaalsust toetav reli
gioon. Üks tema tuntumaid uurimusi käsitleb 
montagnee indiaanlaste ristiusustamist jesuii
tide poolt 17. sajandi algul (Leacock 1980; 1981, 
33-84). Montagneed kuulusid irokeeside hulka 
ning elasid tänapäeva Kanadas Montreali ja 
Quebecki ümbruses. Nad olid tol ajal matrilo- 
kaalsed ja emajärgse pärilussüsteemiga ning 
suhteliselt egalitaarsete soorollidega.

Jesuiidid said uusaja Euroopa standarditele 
vastavalt väga hea hariduse, mis ilmneb kä nende 
kirjutistes indiaanlaste ristiusustamisest ning 
sellega seotud probleemide analüüsist. Jumala
sõna levitamisel pöördusid nad oma kultuurili
sest taustast lähtuvalt kä montagneede seas alg
selt peamiselt meeste poole, eeldades, et naised 
õn allutatud meestele. Märgates peagi, et see nii 
ei ole, seati kokku tegevuskava, mille eesmärgiks 
oh muuta montagneede soorolle. Sel eesmärgil 
avati koguni koole kohalike tütarlaste tarbeks, 
kus neile selgitati vajadust eelistada isa emale 
ning alluda hiljem abielludes oma mehe tahtele. 
Soorollide muutmist käsitleti kui vältimatut eel- 
tingimust kristianiseerimiseks. Sealjuures tegid 
jesuiidid endi arvates oma õpetusega kohalikele 
naistele üksnes head. Oma ühiskonnas kehtiva
test soorollidest lähtuvalt uskusid nad, et naine 
ei suuda ega soovi oma elu üle ise otsustada ning 
et sellise vajaduse olid montagnee naistele peale



surunud nende mehed, kes olevat “kohelnud 
oma naisi kui orje”.

Tundub ehk uskumatu, kuid süsteemse 
õpetustööga suudetigi muuta nii montagneede 
soorolle kui kä pärimistavasid kõigest ühe-kahe 
sugupõlve jooksul. Oma osa õn selles kahtlemata 
kä karusnahakaubandusel, mis pakkus meestele 
võimaluse kontrollida väga oluliseks muutunud 
sfääri ühiskonnas. Tänapäeval õn see meeste
keskne ühiskond, kus naiste positsioon õn siiski 
üsna kõrge, eriti privaatsfääris (Leacock 1980; 
1981, 33-84).

Soorollide kiirest muutumisest kolonisat
siooni tagajärjel, kuigi teistsuguses klimaatilises 
ja kultuurilises keskkonnas, pakub hea näite 
baride juhtum Kolumbias. Barid koloniseeriti 
alles 20. sajandil ning neid uuriti antropoloogi
liselt nii enne kui kä pärast seda. Enne koloni
satsiooni oli see väga egalitaarsete soosuhetega 
ühiskond, mis oli samas tuntud oma erakordse 
sõjakuse ja väljapoole suunatud julmuse poolest. 
Baridele oli iseloomulik üsna vaba, kuigi tava
dest määratletud seksuaalne läbikäimine.

Kolonisatsioon sai alguse 1964. aastal. Selle 
käigus loodi meessoost pealike ametikohad 
ning Kolumbia valitsuse esindajad keeldusid 
naistega läbi rääkimast. Oluline õn siinkohal 
meeles pidada, et Kolumbia ühiskond õn seni
maani väga meestekeskne ning võiks selles 
mõttes olla võrreldav kesk-ja uusaegse Euroo
paga. Kõik hariduse, tööhõive ja muud pro
jektid suunati eranditult meestele, Kolumbia 
seaduslikeks kodanikeks loeti ainult meessoost 
maaomanikke. Varasemad suurpered organi
seeriti ümber tuumikperekondadeks, mis lõikas 
läbi naiste omavahelised sidemed ning isoleeris 
naised lastega koju. Üsna kiiresti suruti naised 
välja praktiliselt kõikidest sfääridest ning baride 
ühiskond muutus sisuliselt meestekeskseks. 
Naiste aktiivne roll säilis vaid privaatsfääris, 
sealhulgas rituaalses käitumises ja muusikas 
(Buenaventura-Posso, Brown, 1980).

Kuid pöördugem tagasi Liivimaale, kus kesk
ajal toimunud kultuuriliste protsesside kohta

puuduvad pea igasugused ülestähendused. Akt
septeerides Blomkvisti poolt esitatud hüpoteesi 
vallutuse eelsest matrilineaarsusest, võiks eel
dada, et kunagine “pahupidi” pärilussüsteem 
peaks kajastuma arheoloogilises materjalis, folk
looris ja ehk kä hilisemas sookäitumises. Samas 
tuleb arvestada pikka ajalist distantsi, materjali 
raskesti tõlgendatavust ja suurt hulka ettenäge
matuid tegureid. Järgnevaga püüan näidata, et 
viited kunagisele matrilineaarsusele õn vähe
malt Eesti materjalis olemas. Veelgi enam, suur 
osa meie arheoloogilises materjalis, ajaloolistes 
kirjeldustes või kroonikates, aga kä folklooris 
esinevaid nähtusi, millele pole seni suudetud 
adekvaatset tõlgendust leida, oleksid seletatavad 
vallutusest ja kolonisatsioonist tingitud pärilus- 
ja soosüsteemi muutumise või vanade tõekspi
damiste reliktina. Mitmed siin esitatud näited 
kehtivad samavõrra kä mõningate Eesti naaber
maade, eriti Soome ja praeguse Loode-Venemaa 
ning Läti põhjapoolse osa kohta, ruumipuudusel 
õn aga siinkohal piirdutud enamasti vaid koha
like näidetega.

Eesti arheoloogiline materjal
Eesti esiajaloolise aja matmiskombestiku 

kõige iseloomulikumaks jooneks õn kollektiiv
sus ja segatud matused. Praktikas tähendab see, 
et enamikul juhtudel õn ilmselt tegu mitme
kordse matuse tavaga. Surnud õn lastud kusagil 
kõduneda, seejärel kogutud kokku luud ja kaasa 
antud panused ning viidud need perekonna 
või suguvõsa matmispaika. Aegadel ja piirkon
dades, kus oli levinud põletusmatus, puistati 
põlenud kondid enamikel juhtudel kivikalme 
kivide vahele, indiviidide matuseid sealjuures 
eristamata. Just selline oli levinuim matmisviis 
Eestis ristiusustamise eel. Rauaaja teisel poolel 
õn osades Eesti piirkondades kohati võimalik 
eristada siiski kä individuaalseid matuseid ning 
päris muinasaja lõpus hakati järk-järgult matma 
laipu kä meie mõistes tavapärasesse maasse kae
vatud hauda (Mägi 2006; 2007).



Kollektiivsed segatud matused markeerivad 
ühiskonda, mis põhineb sugukondlikul kuulu
vusel ning kus kõige tõenäolisemaks perekon- 
navormiks õn suurpered. Eriti meie rauaaja esi
mese poole matmistavad sarnanevad silmanäh
tavalt nendele, mis õn teada Põhja-Ameerika 
indiaanlastelt (Keesing 1981, 177-300; Fagan 
1991, 305-426; 0’Gorman 2001), kuigi sarnast 
kombestikku leidub veel terve rea antropoloo
giliselt uuritud rahvaste juures (näiteks Metcalf 
& Huntington 1999, 79-130; Crass 2000). Üld
juhul õn see matmisviis iseloomulik väheinten- 
siivse põllumajandusega ühiskondadele, näiteks 
sellistele, kus õn ülekaalus alepõllundus.

Eesti indo-eurooplastest lähinaabritega võr
reldes õn siinsed matmistavad silmatorkavalt 
ebatavalised. Kuigi kollektiivmatus pole päris 
tundmatu, domineerivad nii Eesti lääne- kui kä 
lõunanaabrite juures individuaalmatused läbi 
kogu metalliaja. Skandinaavias esinevad kollek- 
tiivmatused peamiselt põllumajanduse adaptee
rimise ajajärgul, mil see polnud veel dominee
rivaks majandusharuks - seega neoliitikumi 
lõpuosas (näiteks Kristiansen, 1987; Andersen 
2000). Eestile sarnasemat matmiskombestikku 
võib leida Soome sisemaa aladelt, rauaaja teises 
pooles kä mujalt, samas kui Soome rannikualade 
arheoloogiline aines oli tugevalt rootsipärane - 
ning vastavalt esinesid seal kä individuaalsust 
rõhutavad matmistavad (nt. Lehtosalo-Hilander 
1984; Salo 1984).

Eelnevaga kooskõlas õn haudadesse kaasa 
pandud esemed. Kuni 5.-6. sajandini Eestis 
haudadesse praktiliselt relvi kaasa ei pandud, kui 
välja arvata lühike periood ajaarvamise ümbru
ses. Panuseid nägi siinsete elanike maailmapilt 
siiski ette, sest ehete hulk näiteks rooma rauaaja 
(50-450 pKr) kalmetes õn märkimisväärne. 
Kõikjal Eesti naaberaladel, sealhulgas Soomes, 
õn seesama rooma rauaaeg aga perioodiks, kus 
sõjamehestaatust õn rõhutatud rohkete hauda 
kaasa pandud relvadega. Pole kahtlust, et sõja
mehed ja relvad eksisteerisid kä Eestis, üldine 
ideoloogia aga rõhutas pigem teistsuguseid,

tõenäoliselt sugukonnal-suurperel põhinevaid 
identiteete, mida markeeriti ehetega. Olukord 
muutus siiski kä Eestis juba järgnevate sajandite 
jooksul ning eriti alates 10. sajandist leidub meie 
kollektiivsete matustega kalmetes rohkesti relvi. 
Vallutuseelse matmiskombestiku põhjal võiks 
seega teha järelduse, et tegu oli ühiskonnaga, 
mis tugines küll väga pikaajalise traditsiooniga 
kollektiivsele identiteedile, kuid kus sõjame
hestaatust hinnati kõrgelt (Mägi 2007).

Soorollidele muinasaegses ühiskonnas 
heidab mõningat valgust matusepanuste koos
seis ning bioloogiliselt määratav mehe- ja nai- 
sematuste vahekord. Läbinisti segatud matused 
teevad paraku indiviidigi eristamise keeruliseks, 
rääkimata sugupoole määramisest - millest võib 
teha järelduse, et sarnane olukord valitses kä 
ühiskonnas, kes need surnud mattis. Muinasaja 
lõpuosas, mil individuaalmatused muutuvad 
tavalisemaks, torkab silma suur soospetsiifikata 
esemete hulk - terve rida ehteid ja tarberiistu õn 
seostatavad nii meeste kui kä naiste matustega. 
Jällegi õn tegemist nähtusega, mis eristab Eestit, 
aga osalt kä Soomet ja tänapäeva Läti ala, indo- 
euroopa lähinaabritest. Leedus ja enamikus 
Lätis, veidi vähemal määral kä Skandinaavia- 
maades, õn muinasaja lõpusajanditel meeste ja 
naiste hauapanused selgelt erinevad; kui n.-ö. 
unisex-esemeid kä leidub, õn nende arv tagasi
hoidlik (näiteks Jorgensen 1990; Bliujiene 1999; 
Radinš 1999; Šne 2002; Rundkvist 2003).

Rohkete ilma soospetsiifikata esemete leidu- 
mine matustes iseloomustab antropoloogilistele 
paralleelidele tuginedes ühiskondi, kus soorollid 
õn enam-vähem tasakaalus - sobivamateks näi
deteks õn jällegi Põhja-Ameerika indiaanlased 
(Fagan 1991, 305-426). Mida rohkem erinevad 
meeste ja naiste esemed matustes ja seega ilm
selt kä tegelikus elus, seda mitte-egalitaarsemad 
õn soorollid tõenäoliselt olnud. Näitena meile 
ajaliselt lähedasemast ja tuntumast maailmast 
tasub võrrelda naiste ja meeste riietuse erine
vust ning soorolle sada aastat tagasi ja praegusel 
ajal.



Eesti muinasaja lõpu matmiskombestikus 
soospetsiifilised esemed päriselt siiski ei puudu 
- naisematustest võib leida ehteid, mis esine
vadki valdavalt naistel (näiteks rinnakeed või 
spiraalkäevõrud), relvad õn aga tüüpilised ena
masti ikka mehematustele. Erinevalt lähinaabri
test puuduvad Eestis, vähemalt muinasaja lõpul, 
spetsiifilised meesteehted. Mehed õn kandnud 
küll rohkesti ehteid, kuid need kuuluvad sama- 
sugustesse tüüpidesse nagu naistegi omad. Seda 
isegi juhul, kui tegu õn mõnel naaberalal üksnes 
meeste ehetega: näiteks õn Gotlandil üksnes 
meeste matustest saadud suuri 11. sajandi hobu- 
raudsõlgi leitud meil Raatvere laibamatustega 
kalmistul nii meeste kui kä naiste haudadest. 
Võib seega teha järelduse, et kui gotlandi või kä 
näiteks latgali mees pidas endale ilmselt ebavää
rikaks või vähemalt mittesobivaks kanda naisega 
samu ehteid, siis Eesti alal näib taoline suhtu
mine olevat puudunud.

Matustes, mis õn varustatud ühele soole ise
loomulike esemetega ja vahel kä bioloogiliselt 
määratud, esinevad nii Eestis kui mitmete lääne
meresoome naabrite juures vahel asjad, mis üld
juhul kuuluvad vastassugupoole atribuutikasse. 
Näiteks võib mehe matusest leida naise rinnakee 
osi või lausa terve rinnakee ning naiste matustes 
esinevad vahel relvad (Mägi 2002, 77-83).

Relvad jõukates naisematustes näivad olevat 
läänemeresoomlastele iseloomulik nähtus, kuigi 
seda õn vahel täheldatud kä mujal Põhja-Euroo
pas, näiteks Norras. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hi- 
lander õn märkinud relvade leidumist rikastes 
naisematustes Soomes (Lehtosalo-Hilander 1984, 
402-403), eriti silmatorkavalt õn see nähtus aga 
esindatud Karjala matmiskombestikus (Koch- 
kurkina 1981, 92-93). Kä liivlaste laibamatus
tega kalmistutelt õn teada mitmeid juhtumeid, 
kus naine õn teispoolsusesse saanud muuhulgas 
kaasa mõne relva, tavaliselt kas oda või kirve 
(Tõnisson 1974, 109, tabel II, VI; Mägi 2002, 79; 
Zarina 2006, tab. 191, 1). Relvi esineb kä naiste 
põletusmatustes, seal õn aga nende kuulumine 
matusekompleksi üldjuhul alati vaidlustatav.

Relvad naisematustes ei pruukinud tähen
dada, et tegemist oli naissõdalasega, kuigi seda 
ei saa kä päriselt välistada. Reeglina esinevad 
relvad sellistes läänemeresoome naisematustes, 
mis õn kä naissoole spetsiifilise atribuutikaga 
rikkalikult varustatud ja mida võiks seega pidada 
kõrge sotsiaalse positsiooniga naisele kuuluvaks. 
Relvad õn olnud laialt kasutuses võimu sümbo
litena ning sellistena võiks neid eelkõige näha kä 
meie naisematustes. Sarnaselt võisid naiseehted 
jõukas mehematuses sümboliseerida näiteks 
perekondlikku kuuluvust. Võimalikud õn kä 
mitmed muud variandid, kuid oluline selle näh
tuse juures õn see, et vastassugupoole atribuu
tikat ei peetud sobimatuks kä teispoolsusesse 
kaasa anda. Nagu öeldud, enamiku Eesti lähi
naabrite hulgas ning kä Euroopas laialdasemalt 
ei tehtud seda peaaegu mitte kunagi.

Kokkuvõtlikult võib arheoloogilise mater
jali põhjal nentida, et muinasaja lõpu ühiskond 
Eestis oli selline, mis põhines sugukondlikul 
kuuluvusel, tõenäoliselt suurperedel. Kollek
tiivsus mängis selles tunduvalt olulisemat rolli 
kui enamikel naaberaladel. Samas oli sõjamehe 
staatus vallutuseelsel perioodil kõrgelt hinnatud, 
kuigi areng selles suunas sai alguse tunduvalt 
hiljem kui naabrite juures. Soorollid olid selles 
ühiskonnas samas küllaltki tasakaalus, vähemalt 
otsustades hauapanuste järgi, mis võiks viidata 
sellele, et naiste kanda oli ühiskondlikus kor
ralduses mingi roll, mis kompenseeris sõjame- 
hestaatuse ülimuslikkust. Tõmmates paralleele 
sarnase arheoloogilise materjaliga ühiskonda
dega, võis selleks väga tõenäoliselt olla ema- 
järgne pärimiskord suurperedes.

Bioloogilise antropoloogi Jana Limbo-Si- 
movarti hiljutine uurimistöö õn osutanud, et 
Kirde-Eesti meeste ja naiste toitumistingimused 
vallutusele eelnenud ajal olid sarnased. Sealse
tesse muinasaja lõpu laibamatustega kalmistu
tesse maetute hammaste analüüs näitas, et kä 
poiste ja tüdrukute elutingimused lapseeas olid 
olnud sarnased. Pada 12.-13. sajandi kalmistule 
maetutest olid naised elanud lapsepõlves isegi



meestest mõnevõrra paremates tingimustes. 
Enamikus naabermaades ning kä Eestis analüü
situd keskaegsetes kalmistutes osutavad sellised 
analüüsid pigem poiste eelistamisele lapsepõlves 
(Limbo-Simovart, ilmumisel), mis õn seotud 
meeste olulisema rolliga ühiskonnas.

Bioloogilised analüüsid toetavad seega ole
tust tasakaalustatud soorollidest vallutusele 
eelnenud aja Eestis. Kas suurpered Eestis olid 
matri- või patrilineaarsed, pole ilma põhjalike 
DNA analüüsideta siiski võimalik täie kindlu
sega väita. Pealegi võis pärilussüsteem esiajaloo 
jooksul muutuda, kusjuures pole sugugi kindel, 
et areng pidi toimuma üksnes emajärgsuselt isa- 
järgsuse suunas.

Varasema perekondliku 
korralduse võimalikke 
kajastusi ajaloolistes 
kirjeldustes ja folklooris

Keskaja eestlaste tõekspidamistest õn vähe 
teada, kuid uusajast alates võib eestlaste pere
kondlikku korraldust pidada üldjuhul sarnaseks 
ülejäänud põhjapoolse Euroopa maadest teada
olevaga. Ühiskonda iseloomustavaks jooneks oli 
kahtlemata patriarhaalsus. Kuigi soorollid, nagu 
eespool näidatud, võivad muutuda lausa usku
matult lühikese aja jooksul, võib siiski eeldada, 
et varasem korraldus õn ühel või teisel kujul 
mõjutanud perekonna ja sookäitumise hilise
mat arengut. Järgnev ülevaade püüab näidata, 
et Eesti - nagu tegelikult kä mõningate naabe
ralade - ajaloolise aja kirjeldustes ja tõekspi
damistes leidub nähtusi, mis ei sobitu kristliku 
ja patriarhaalse maailmavaatega ning võiksid 
seega kujutada endist relikte kristluse-eelsetest 
tõekspidamistest.

Paraku puudutavad 18. sajandist varasemad 
kirjalikud allikad eestlaste perekondlikku kor
raldust harva ning seegi vähene õn enamasti 
kantud tollases Euroopas üldlevinud klišeedest

tsivilisatsioonist peaaegu puutumata jäänud 
rahvaste kohta, kelleks eestlasi ja lätlasi kahtle
mata peeti. Osa 16.-17. sajandi kirjameestest 
esitas üldistavaid pildikesi Liivimaa elanikest, 
olemata ise kohapeal käinudki. Kä ise Eestis 
viibinud autorid ei vallanud tihtipeale koha
likke keeli ja toetusid seega kaudsetele andme
tele. Varasemaid kirjeldusi eestlaste kommetest 
korratakse sageli peaaegu sõna-sõnalt mitmete 
hilisemate autorite poolt. Meile vahendatud pilt 
eestlaste perekondlikest kommetest uusajal ja kä 
hiljem ei peegelda seega mitte niivõrd tegelikku 
elu, kuivõrd baltisakslaste ettekujutust kohali
kest talupoegadest.

Varasemad taolised kirjeldused sisaldavad 
tihtipeale peaaegu muinasjutulisi detaile. Vae
valt et ükski tänapäevane lugeja usuks Sebastian 
Münsteri 1544. aastast pärinevat teadet Liivimaa 
kombest põgeneda üritanud talupoegadel üks 
jalg maha raiuda - ettekujutus, mis võis tekkida 
siinsest üksjala kui vaesema talupoja nimetusest. 
Samavõrra ettevaatlikult tuleks suhtuda kä sama 
autori kirjeldusse, mille kohaselt abielud sõlmi
tavat Vana-Liivimaal naiste tõmbamise teel, mis 
raamatu ilmumise ajal 16. sajandi keskel olevat 
küll olnud Liivimaalgi juba kadumas komme. 
Münsteri andmetel seisnenud pruudirööv 
pruudi viimises peigmehe koju ning seal ühise 
öö veetmises, misjärel neiul oli vaba voli otsus
tada, kas ta soovis abielu või mitte (Laugaste 
1963, 22-26, 290). Kirjeldus meenutab mõne
võrra hilisemat kosjaskäimise tava, kus küll 
noormees tuli koos kaaskonnaga neiu vanemate 
majja ning ühine öö veedeti seal (Hupel 1791, 
285; Holzmayer 1872, 85). Dionysius Fabricius 
mainis abielude sõlmimist Liivimaal tütarlaste 
röövimise teel veel 1610. aastal (Laugaste 1963, 
35-36, 292), kuid tema ettekujutus kohalikest 
näib olevat pigem halvustav kui tõsiasjadele 
tuginev.

Naiste röövimise või tõmbamise motiiv 
esineb juba antiikkirjanduses ning seda õn väga 
pikka aega usutud olevat iseloomulik inimühis
konna arengu varasemale astmele. 19. sajandi



uurijad pidasid selle kombe kajastuseks - ja 
ühtlasi pruudiröövi kui kunagise abiellumisviisi 
tõestuseks - erinevates kultuurides üle maailma 
levinud kommet etendada kosimis- või pul- 
matseremoonia käigus võitlust pruudi pärast.13 
Tänapäeval ollakse siiski üksmeelsed selles, et 
tegu õn tüüpilise üleminekuriitusega. Pruudi- 
tõmbamise läbimängimist rituaalsel kujul õn 
kõige sagedamini peetud tõenäoliseks viiteks 
sellele, et antud ühiskonnas õn varem esinenud 
abiellumiskombestik, mis eeldab peigmehe- 
poolset maksmist, milleks üldjuhul õn pruudi- 
luna. Kui peigmees või õigemini tema perekond 
oli selleks liialt vaene, jäigi ainsaks võimaluseks 
pruudi röövimine.

Abiellumisel makstav pruudiluna ehk 
pruudi n.-ö. ostmine14 pole siiski olnud levinud 
kaugeltki mitte kõigis ühiskondades, nagu arvati 
19. sajandil. Evolutsionistlikest ideedest lähtu
valt õn erinevad autorid otsinud kä Eestis tõen
deid kunagise pruudi ostmise tava kohta ning 
leidnud neid nii mõnedes rahvalauludes, eriti 
laulus “Müüdud neiu”, kui kä pulmakombes
tikus - peigmehe poolt pruudile ja tema pere
konnale antavates kingitustes (näiteks Tedre, 
1973, 9, 27; Õunapuu 2003, 13). Arvestades 
seda, et igasugune abiellumine traditsioonilises 
ühiskonnas õn oma olemuselt kahe perekonna 
vaheline tehing, mille juures kingituste tege
mine peaks olema ootuspärane, tunduvad need 
põhjendused siiski võrdlemisi otsitud. Pruudi 
poolt peigmehe perekonnale jagatavaid kinke, 
mida eesti pulmakombestikus esineb hoopis 
rohkemal hulgal, nähaksegi sealjuures tradit
siooniliselt kui hea tahte avaldusi uue perekon
naga liitumisel.

Kunagise naiseröövi osas õn eesti etnoloo- 
gid jäänud kummaliselt konservatiivsele sei
sukohale, pidades seda jätkuvalt varaseimaks 
abiellumiskombestikuks (Tedre 1973, 9; Õuna
puu 2003, 12-13). Ainus vastustav lühiartikkel 
õn ilmunud Anu Järsi sulest, kes lisaks taolise 
kombe kui abielude sõlmimise tavapärase viisi 
absurdsusele osutamisele pakub alternatiivse

tõlgenduse kä eesti folklooris kohati esinevatele 
(naise, poisi või tüdruku) tõmbamise motiivi
dele. Iga-aastane tõmbamisse aeg tähistanud 
Eesti saartel noorte üldist koosviibimist, nagu 
see õn senimaani säilinud sõnaühendis “ringi 
tõmbama” (Järs 1993). Kahtlemata tuleb aga 
folkloori allikate puhul siiski arvestada kä raa
matutest loetu kajastumisega rahva mälus, nagu 
õn iseloomulik mitmetele teistelegi nähtuste
le.15

Eesti folklooris pruuditõmbamise konkreet
sed kirjeldused praktiliselt puuduvad, hoopis 
rohkem näib neid esinevat aga läti dainades 
(Kurslte 1999, 257-260). Naiste röövimist õn 
siiski mainitud kä mitmetes ametlikes Liivimaa 
keskaegsetes ja kä hilisemates dokumentides, 
sealhulgas sellistes, mis kehtivad üksnes täna
päeva Eesti ala kohta. Valga maapäeva otsustes 
1422. aastal nähti selle eest ette surmanuhtlus 
(Kõpp 1959, 9, 126). Kuigi nii range karistus 
iseenesest osutab taolise käitumise ebatavalisu
sele, võib ometigi nii sellest kui kä mitmetest 
muudest teadetest järeldada, et naiste röövimist 
Liivimaal esines.16 Raske uskuda, et siinkohal 
mõeldi vaid noorte abiellumist vastu vanemate 
tahtmist - vähemalt ei karistatud taolist käitu
mist kusagil mujal Euroopas surmanuhtlusega. 
Kä hilisemate allikate kirjeldused ei jäta kaht
lust, et eksisteeris mingi ilmselt vanadele tava
dele tuginev kombestik pruudi röövimiseks, 
mida esines siiski suhteliselt harva ning mis ise
enesest ei olnud pruudi jaoks siduv.

Pöördudes tagasi kunagise pruudiröövi tõe
näoliste põhjuste juurde, tasub mainida Barbara 
Ayres’i selleteemalist uurimust (Ayres 1974). 
Võtnud vaatluse alla pruudiröövi kombe leviku 
maailma eri kultuurides, osutas Ayres selle 
kombestiku seotusele mõningate teiste perekon- 
nakorralduslike aspektidega, samuti mõnede 
üldlevinud arvamuste ekslikkusele. Nii näiteks 
ei esine pruudiröövi kombestikku üldjuhul neis 
ühiskondades, kus õn seatud ranged piirangud 
eri seisuste vahelistele abieludele või mida ise
loomustab suur varanduslik ebavõrdsus, samuti



pole pruudirööv kuidagi seotud neitsilikkuse 
väärtustamisega ühiskonnas. Komme esineb 
eelkõige seäl, kus tütardel õn kaasarääkimisõi- 
gus mehe valiku osas, põhimõtteliselt otsustab 
abielu aga siiski perekond. Kä pole pruudirööv 
enamikul juhtudel seotud mitte pruudilunaga, 
vaid esineb kõige sagedamini neis ühiskonda
des, kus esineb peigmehelt pruudi eest nõutav 
teenistuskohustus. Ayres nõustus varasemate 
uurijatega selles osas, et pruudirööv iseloomus
tab eelkõige patrilokaalseid ühiskondi, eriti selli
seid, kus õn hiljaaegu toimunud üleminek mat- 
rilokaalsuselt patrilokaalsusele või kus esineb 
mingi muu psühhodünaamiline vajadus mehe
likkuse olulisuse rõhutamiseks (Ayres, 1974).

Ayresi uurimistöö toob esile vaid esinemis
sageduse ega välista pruudiröövi kombe esine
mist siiski kä teistsugustes ühiskondades. Ome
tigi pakub see võimaliku seletuse kombe esine
misele kä Liivimaal, kus selle võis tekitada vara
sem matrilokaalne perekondlik süsteem ning 
selle konflikt uue korraldusega, nagu seda õn 
kirjeldatud Blomkvisti uurimistöös. Arvestades 
siinsete läänemeresoome päritolu ühiskondade 
kiiret hierarhiseerumist vahetult vallutusele eel
neval ajal ning naabrite mõju, pole võimatu, et 
perekondlik korraldus oli ristisõdijate saabudes 
juba muutumas. Samas võis pruudirööv olla 
siiski kä matrilineaarse ja -lokaalse korralduse 
puhul ainsaks abiellumisvõimaluseks noor
meestele, kelle perekonnal puudusid võimalu
sed piisava kaasavara maksmiseks.

Kõigis teadaolevates ühiskondades õn n.-ö. 
tõelist, mitte rituaalset pruudiröövi peetud 
karistusväärseks aktiks, mis riivas nii pruudi kui 
kä tema perekonna huve. Erinevalt abiellumi
sest, millel traditsioonilistes ühiskondades õn 
oluline roll kahe perekonna vaheliste liidusuhete 
kindlustamises, tekitas pruudirööv ju üksnes 
pingeid, mis võisid viia vägivaldsete kokkupõr
gete ning veritasuni. Pole võimatu, et liivi-latgali 
õiguses käsitletava vägistamise all peetigi silmas 
eelkõige pruudiröövi, mis seletaks kä selle eest 
sätestatud ebatavaliselt ranget karistust - sur

manuhtlust. Samavõrra range karistus otseselt 
pruudiröövi eest Valga maapäeva otsustes 1422 
osutaks sel juhul probleemi püsimisele ja ehk 
laiemalegi levikule. Viimase tingis ilmselt uue ja 
vana perekondliku korralduse konflikt, mis võis 
nii mõnelgi juhul päädida verise kokkupõrkega 
eri perekondade esindajate vahel.1'

Ajaloolise aja eestlaste soolist käitumist 
puudutavates kirjutistes kordub varasemate 
kirjameeste töödes tõdemus sellest, et eestla
sed kohtlevat oma naisi väga halvasti (näiteks 
Kelch 1695/2004, 22). Siingi võiks järeldustega 
olla ettevaatlik. Üsna rohkesti kaudseid tea
teid osutab ju kä eesti naiste enesekindlusele 
ja otsustusõigusele, mis peaks pigem eeldama 
suhteliselt head positsiooni soosuhetes. Nagu 
käesolevas artiklis näidatud, tajutakse tugeva 
meesdominandiga ühiskondade esindajate 
poolt mõnevõrra võrdväärsemaid sugudevahe
lisi suhteid enamasti kui meeste viisakusetut, 
jõhkrat käitumist naiste suhtes. Pealegi kuulus 
naiste halb kohtlemine muude kohustuslike 
joonte kõrval üldlevinud ettekujutusse paganli
kest või tsiviliseerimata rahvastest.

Teiseks läbivaks jooneks eestlaste ajaloo
liste perekonnasuhete kirjeldamisel õn abielude 
mittepüsivus. 16. sajandi kohalikku päritolu 
kroonik Balthasar Russov/ väidab, et mittesaksa 
talumehed “...säärast soodoma ja liiderlikku 
hooraelu elasid, nagu seda ühegi teise rahva 
juures kogu ristirahva seas hullemini ei tehtud. 
Sest suurema hulga seas ei olnud tavaks abielu- 
seis. Kui nimelt mõne talumehe naine vanaks 
või haigeks jäi või talle muidu kauemini ei sobi
nud, siis tõukas ta selle naise endast ära ja võttis 
jälle uue. Ja kui neilt päriti või neid mõne poolt 
noomiti, et nad sel viisil väljaspool abieluseisu 
elavat, siis andsid mõningad neist säärast vas
tuseks: see olevat vana Liivimaa komme, nõn
daviisi olevat kä nende isad talitanud. Mõnin
gad kostsid, et needsinatsed, keda polevat 
altari ees oma naisega laulatatud, samuti ausat 
leiba söövat kui ehtne abielurahvas” (Russow 
1584/1993, 80). Kuigi võib eeldada, et Russow



tundis kohalikke olusid, räägib antud kirjelduse 
juures siiski kaasa krooniku eesmärk kirjeldada 
Liivi sõja eelseid olusid Liivimaal kui läbinisti 
jumalavallatuid. Moodustab ju talumeeste kir
jeldus vaid väikese osa krooniku kurtmisest Lii
vimaa üldiste olude üle ning sakslaste ja aadlike 
abielulist liiderlikkust õn kirjeldatud veel kordi 
värvikamates toonides.

Russowi kirjeldus osutab siiski kä ühele 
olulisele eripärale Liivimaa talupojakultuuris, 
võrreldes ülejäänud Euroopaga - kohaliku abi- 
ellumiskombestiku vähesele seostatusele kirik
liku laulatusega. “Väljaspool abieluseisu” koos 
elamine vastavalt “vanale Liivimaa kombele” 
vihjab ilmselt paaridele, kes olid traditsioonilise 
pulmakombestiku läbinuna küll ühiskondliku 
arvamuse kohaselt abielus, aga kristlikult laula- 
tamata. Taolisi “hooraabielusid” tuli kirikuvisi- 
tatsioonide ning kirikuõpetajate kirjade kohaselt 
sageli ette kä veel 17. sajandil, samuti juhuseid, 
kus üks või mõlemad osapooled olid varem lau
latatud kellegi teisega, kuid tolle maha jätnud ja 
asunud elama koos uue elukaaslasega. 17. sajan
dil olid taolise käitumise eest nähtud ette üsna 
ranged karistused, millest hoolimata esines seda 
aga siiski küllalt sageli. Erinevalt Russowi ning 
temast mõjutatuna mitmete hilisemate kirja
meeste poolt märgitust näivad taolised lahu
tused olevat algatatud nii meeste kui kä naiste 
poolt (Kõpp 1959, 126-131; Reiner Brockmann 
2000, 261-364). Samale viitab kä 17. sajandi nn. 
Saare-Lääne talupojaseadus, mis käsitleb naise 
õigusi juhul, kui ta soovib oma mehe juurest 
lahkuda - nimelt ei või mees teda kinni hoida 
ning peab tagastama kaasavara (teksti vt. Naza- 
rova 1979, 199).

Kohaliku kosimis-, pulma ja üldse pere
kondliku kombestiku pikaaegne püsimine 
paralleelselt kristliku abieluga õn kooskõlas 
Blomkvisti tähelepanekuga, et keskaegsed Liivi
maa talupojaõigused väldivad üllataval kombel 
perekonna ja pärandamisega seotud aspekte (vt. 
eespool). Tõepoolest, võimaliku seletuse taoli
sele nähtusele võiks pakkuda uue ja vana kom

bestiku vastuolu ning pikaajaline kooseksistee
rimine. Eesti traditsiooniline pulmakombestik, 
nii nagu me seda valdavalt 19. sajandi teadete 
põhjal tunneme, et tekita ju kuigi suuri vastu
olusid kristliku laulatusega, mis tol ajal pealegi 
hakkas järjest tihedamini muutuma pulma
kombestiku osaks. Ilmselt õn pulmakombesti
kus siiski toimunud sajandite jooksul mitmeid 
pöördelisi muutusi, millest ühena võiks mai
nida naiste, eriti abiellujate emade varasemast 
(veelgi) olulisemat rolli kogu tseremoonia läbi
viimisel (vt. nt. Talve, 1987). Mõned igandina 
mõjuvad folklooriteated viitavad kä neidudele 
kui kosimises aktiivsemale poolele. 17.-18. 
sajandi vahetusel ning isegi veel 19. sajandil 
käinud talude pärijannad ja lesknaised kä ise 
kosjas, mille puhul siis kõik tehtud samamoodi 
kui “tavalistegi” kosjaskäimiste puhul (Kelch 
1695/2004, 21; vt. kä näiteks EKM AES 204, 38; 
E III 25 (137); E 8° 10,46 (184); ERA II126,113 
(17); ERA II 157, 160 (15); ERA II 194, 681/2 
(12); HII32,374 (9)). Olulisemate erinevustena 
enamiku Euroopa pulmakombestikust võiks 
veel mainida abiellujate isade vähest rolli rituaa
lides, kuigi hiljemalt 19. sajandil otsustasid kä 
Eesti talupoegade laste abiellumise eeskätt isad, 
vähemalt ametlikult. Pruuti esindas pulmas 
pigem vend. Läänemeresoome pulmakombes
tikus puuduvad kä täielikult mujal Euroopas nii 
tavaline pulmaöö kui abielu teokssaamise rõhu
tamine ning hommikukingi traditsioon. Abielu 
alguspunktiks peetakse hoopis tanutamist, mis 
õn algselt läbinisti naiste omavaheline rituaal 
(Talve 1987).

Abielude omavoliline lahutamine, nii nagu 
see esineb veel 17. sajandi dokumentides, viitab 
pigem naiste otsustusõigusele abielus kui vas
tupidi. Antropoloogiliste paralleelide, aga kä 
kaasaegsete maade abielude võrdluses torkab 
silma, et mida võrdväärsemad õn abikaasad, 
seda mittepüsivamad õn abielud. Samas õn 
ainuüksi kirjalikes allikates kirjeldatud juhuste 
põhjal ennatlik otsustada Eesti uusaegses ühis
konnas levinud käitumismalli üle - sellepärast



need juhused allikatesse ju jõudsidki, et nad olid 
tollases mõistes erandlikud. Raske õn eeltoodu 
taustal siiski nõustuda 17.-18. sajandi vahe
tuse krooniku Christian Kelchi teatega, mille 
kohaselt vanad liivimaalased olevat tundnud 
abielurikkumise vastu “... säherdust jälestust, et 
nad põletasid need, kes sellelt tabati, elusalt ära 
ja puistasid nende tuha laiali suurtele maantee
dele, mistõttu abielurikkumist kutsutakse eest
laste seas praegusenigi tulitööks (Tulli To), see 
tähendab tööks, mis õn tuld väärt“ (Kelch 2004, 
30). Võib arvata, et kroonik ehitab siin kusagilt 
kuuldud väljendile omaenda fantaasiale tugi
neva seletuse - nagu ta “teab” kä seda, et vanad 
liivimaalased pidanud sealjuures mitut naist.

Kelchi teade õn igal juhul otseses vastuolus 
eestlaste ja Eestimaa hea tundja, Põltsamaa 
pastori Hupeli kirjutistega ligemale sajand hili
semal ajal. Eesti ajaloolased tsiteerivad Hupelit 
meelsasti. Seda hämmastavamalt vähe õn kasu
tatud tema artikleid eestlaste perekonnaelust ja 
sellega seotud aspektidest - heal juhul õn neist 
esitatud üksikuid kontekstist välja rebitud tsi
taate.18 Põhjuseks võib olla Hupeli kirjelduste 
kokkusobimatus üldlevinud (soov)ettekujutu- 
sega eestlaste varasemast perekonnast. Ilmselt 
tundusid mõningad aspektid Hupeli kirjeldus
test uskumatuna kä tema kaasaegseile, igal juhul 
õn ta mitmel juhul pidanud vajalikuks asja sel
gitada. Sakslased ja kä nendega koos elav eesti 
soost teenijarahvas teadvat vähe ega olevat huvi
tatud elust eesti taludes, mis viivat nii mõnelgi 
juhul vastastikuse mittemõistmise või mööda
rääkimiseni (Hupel 1791).19

Hupeli ajal toimus eesti talurahva kiire akul- 
tureerumine, millele kirjamees oma töödes kä 
viitab. Kirjeldatud tavad olevat tihti kadumas, 
osalt kä juba kadunud ning hulganisti leiduvat 
talusid, kus neid enam üldse ei esinevat. Pole 
seepärast kä imestamisväärne, et 19. sajandi 
teisel poolel, mil Eestis folkloori laialdasemalt 
koguma hakati, olid mitmed Hupeli poolt veel 
kirjeldatud suhtumised saksa kultuuri mõjul 
juba täielikult muutunud - 19. sajandil sai

akulturatsioon alles oma õige hoo sisse. Seda 
enam väärtuslikuks võib Hupeli tähelepanekuid 
pidada.

Eestlaste soosuhete seisukohalt pakuvad eri
list huvi Hupeli artiklid vallasemadest ning tanu- 
tamisest, mis käsitlevad kä laiemalt naiste rolli 
ja seksuaalsust tollases ühiskonnas (Hupel 1790, 
1791, 1795). Tema kirjeldustest võib järeldada, 
et 18. sajandi Eestis maal elavad neiud ja naised 
omasid üldjuhul ise kontrolli oma seksuaalsuse 
üle, mitte ei otsustanud seda nende isad, vennad 
ja mehed, nagu enamikus Euroopas ja kä Eesti 
saksa või saksastunud ühiskonnas (vt. kä Mägi 
2003). Eriti selgelt avaldus see suhtumises neit- 
silikkusesse ning vallaslastesse. Mujal Euroopas 
peeti neitsilikkust tollal väga kõrges hinnas, 
isegi kui tavaelus, eriti talupoegade hulgas, võidi 
sellesse kohati kä liberaalsemalt suhtuda. Eest
lastel seevastu puudus Hupeli teateil isegi vastav 
sõna20 ning taluinimeste arusaam asjast olevat 
olnud väga hägune, mis teinud kirikuõpetajast 
Hupelile keeruliseks mõningate piiblikohtade 
seletamise. Eesti tüdrukud olevat siiski vahel 
leitud füüsiliselt neitsid olevat, kuid ainult väga 
noorelt (Hupel 1791). Lisaks ei häbenevat eest
lased kä vastassoo juuresolekul alasti olemist. 
Hupeli ajal olevat veel mäletatud naiste kunagist 
kommet olla koduste toimetuste juures riietatud 
vaid särki, mille avar lõige jättis rinnad katmata. 
18. sajandi lõpuosa Põltsamaa ümbruses olevat 
sellist kommet mäletatud umbes 40 aasta tagu
sest ajast, Hupeli aegadeks oli see aga peaaegu 
kadunud (1791, 284).

Hupel peab neitsilikkuse mõiste puudumi
sega ilmselgelt seotuks noorte koos magamise 
kommet ning räägib kä sellest, kuidas emad 
peavad tütarde mitmete erinevate noormees
tega koos magamist uhkuseasjaks. Hilisemad 
moralistlikud kirjutajad õn alati rõhutanud 
ehalkäimise sugulist karskust (näiteks Raud 
1915, 12-27; 1961, 49-65, Tedre 1973, 9-14), 
mis seoses järgnevatel sajanditel toimunud 
moraalimuutusega võis enamikul juhtudel kä 
tõsi olla. 18. sajandi kirjelduse põhjal esines



siiski nii ühte kui teist, igal juhul arutab Hupel 
muuhulgas võimaluse üle, et eesti neiud tundsid 
mingeid rasestumisvastaseid vahendeid, kuna 
vallaslapsi siiski ei sündinud kuigi palju.21 Teisal 
rõhutab ta seda, et koos magamise komme ise
enesest tõepoolest ei pidanud tähendama sek
suaalset kontakti (Hupel 1791; 1795).

Sarnaselt koos magamise kombe soodusta
misele olnud vaid väga vähesed eesti emad või 
isad kurvad, kui nende tütar enne abiellumist 
rasedaks jäi.22 Rahva üldist suhtumist polnud 
suutnud muuta kä abielu-eelsete seksuaalsu
hete eest kehtestatud trahvid, ihunuhtlus või 
kiriku häbipingis istumine.23 Vallaslaps või kä 
mitu ei takistanud abiellumist, kui vaid oli tegu 
tubli töötegija inimesega (vt. kä Luce 1827, 78). 
Hupel mainib kä seda, et tüdruku rasedaks jää
mine ei tähendanud lapse isale sugugi alati või
malust abieluks - kui tüdruku vanemad teda 
siiski väimeheks ei tahtnud, jäänud pulmad ära. 
Sugugi mitte haruldane polevat olnud abiellu
mine lapseootel pruudiga kä juhul, kui peigmees 
polnudki tulevase lapse isa. Kä abielus ei olevat 
eesti mees tõstatanud probleemi sellest, kui 
naine kellegi teisega lapse sai - kuni vaid lapse 
isa lapse üleskasvatamist materiaalselt toetas 
(Hupel 1791; 1795). Eestlaste abielud olevat 
samas olnud Hupeli hinnangul väga püsivad.

Hupeli teemakohastest artiklitest õn tuntuim 
ilmselt kirjeldus tanutamise tähendusest. Kuigi 
tanutamine üldjuhul oli abiellumise tähis kä 18. 
sajandil, tanutati tollal kä vallaslaste emad ning 
seda naiste omavahelises ringis. Kui ilmalikud 
võimud püüdsid kombe vastu võidelda, pidades 
seda tollastest Euroopa tõekspidamistest lähtu
valt vallasemade alandamiseks, mis võivat rase
daid tüdrukuid viia lapsetapuni, olid naised ja 
esmajoones vallasemad ise kombe keelamisele 
vastu (Hupel 1777, 136-137; 1791; vt. kä Luce 
1827, 92-93).24 Etnograafiast õn teada, et 19. 
sajandil saavutatigi seoses muutunud moraali- 
normidega niipalju, et vallasemade tanud tehti 
abielus naiste omast pisut erinevad (Manninen 
1927, 33-34). Veel 18. sajandil olevat tüdru

kud meelsasti kiirelt tanu alla saanud isegi ilma 
abiellumata. Küllap mängis siin rolli siiski tõus 
naiste omavahelisel sotsiaalsel redelil, mitte 
soov pääseda mõisatööst, nagu sellist käitumist 
õn üritatud seletada (näiteks Hupel 1795, 560). 
Elu vallaslapsega ei olnud majanduslikus mõttes 
kindlasti mitte kergem kui mõisatööl käimine 
(võrdluseks näiteks Hupel 1790), pealegi oleks 
see seletus eeldanud ju neidude sarnast soovi kä 
mujal maades. Euroopas, isegi Skandinaavias, 
tõi aga vallaslaps sel ajal kaasa sisulise ühiskon
nast välja heitmise.25

Tanutamise erinevale tähendusele varase
matel sajanditel näib osutavat kä eesti või üldse 
läänemeresoome naiste traditsioonilise rõivas
tuse seostamine esmajoones vanuserühmade ja 
viljakuseaga (Grinkova 1936; vt. kä Öpik 1970, 
35-37; Mägi & Ratas 2003). Samuti õn ju põll, 
mis hilisemal ajal oli abielulisuse tunnus, tähis
tanud varem hoopis viljakasse ikka jõudmist. 
Neiud said põlle seega juba enne abiellumist 
(Öpik 1970; Voolmaa 1975).26 Traditsioonili
semas vadja naise rõivastuses õn 17. sajandil 
tehtud vahet kä tütre või poja sünnil - täpsemalt 
õn küll rõivastuses tähistatud üksnes tütre sündi 
(Haltsonen 1958, 32; Öpik 1970, 152).

Naise eluetappide määratlemisel õn kä eesti 
varasemas traditsioonis omistatud otsustavat 
tähtsust tütre sünnile. Hilisemal ajal noort, veel 
lasteta abielunaist tähistanud termin “noorik” õn 
varasemal ajal tähendanud ilma tütreta abielu
naist, Hupeli andmetel kä lihtsalt neiut (Hupel 
1791, 287). Alles tütre sünniga astuti naise sei
susesse (näiteks ERM AES; ERA II 272, 160 
(21b); HÜ 60,558; RKMII205,58 (2)). Avalikul 
tasemel eelistati viimastel sajanditel ühiskonnas 
sealjuures kindlalt poja sündi. Ootuspäraselt 
ongi hilisemal ajal tütre sünd naise eluetappide 
seisukohalt poja sünniga võrdsustunud ning 
vanad tõekspidamised elasid edasi vaid perifeer
setel aladel. Mõned hilisemad teated õn koguni 
väitnud, et nooriku teeb naiseks just poja sünd 
- kuivõrd poja eelistamine muudes sfäärides oli 
tolleks ajaks saanud niivõrd üldiseks, hakkas



inimestele ilmselt tunduma, et nad õn midagi 
segamini ajanud.

Eesti folkloori naistekesksus õn äratanud 
tähelepanu juba ammu, usaldusväärset seletust 
sellele pole aga senimaani leitud (vt. kä Mets 
2003, 75-76). Kohati esitatud põhjendus, mille 
kohaselt 700-aastane orjaöö olevat pärssivamalt 
mõjunud eesti meestele (Tedre 1974, 13-14; 
1998, 554,549), pole kuigi usutav. Esiteks lähtub 
see eelarvamuslikust suhtumisest, mille kohaselt 
naistele kui loomult passiivsematele inimestele 
läheks justnagu ühiskondlik korraldus vähem 
korda, teiseks ei sobi see kuidagi samasugustes 
poliitilistes tingimustes viljeldud läti dainade 
märgatavalt tugevama meestekesksusega.

Tegelikult õn siiski kä latgali folklooris 
rohkesti naistekeskseid jooni, eriti mis puutub 
kõikvõimalikesse erinevate loodusnähtuste ja 
eluvaldkondadega seotud emadesse. Mujal balti 
folklooris emad sellisel kujul puuduvad ning 
seepärast peavad läti folkloristid latgali emasid 
läänemeresoome mõjuks (Kursite 1999, 31, 38; 
Putelis 2001, 190-91). Läänemeresoome folk
looris esineb tõepoolest rohkesti emasid, eitesid 
või memmesid, kellel õn pojad ja tütred ning 
mõnikord kä mehed (nn. isad) (näiteks Holz
mayer 1872, 10-54; Loorits 1998, 56-247), vii
mased õn enamasti küll üsna passiivsed tegela
sed. Rohkem kui eesti folklooris õn emasid säili
nud liivi, vadja ja mordva traditsioonis. Tundub 
tõenäoline, et isad lisatigi folkloorsetele emadele 
ja lastele hiljem, seoses muutunud moraalinor- 
midega (Mets 2003, 76-81; teema kohta vt. kä 
Loorits 1998,233-235).

Nii nagu folklooris esinevad emad, viitab kä 
suhteline ükskõiksus vallaslaste saamise ja üldse 
naiste seksuaalsuse kontrollimise osas tõenäoli
selt jäänukile kunagistest tavadest ühiskonnas, 
milles oli oluline ema-, mitte isaliin. Hiljemalt 
18. sajandiks oli taolistest tõekspidamistest 
saanud mõistagi täielik relikt, mis veel järgne
vate sajandite jooksul kadus peaaegu täielikult. 
Samuti õn tütarde eelistamine patriarhaalses 
ühiskonnas väga ebatavaline ja peaks seega

kujutama enesest jäänukit varasemast korral
dusest. Seevastu ühiskonnas, mida peegeldab 
liivi-latgali õigus, eelistati suure tõenäosusega 
tütre sündi pojale: tütrele jäi maa ja talu, poeg 
aga läks majast välja teise perekonda.

Kokkuvõtte asemel
Üldine kultuuriline orienteerumine Saksa

maale, mis näib olevat ilma igasuguste ideoloo
giliste vastuoludeta kulgenud käsikäes saksavae
nulikkusega ja “700-aastase orjaöö” kontsept
siooni arendamisega, ei tekitanud mitte ainult 
täiesti uut eesti kultuuri iseloomulike koorilau
lude ja kirjanduse, religioossuse ja rahvarõivas- 
tega, vaid ulatus hoopis sügavamale kultuuri 
olemusse, sealhulgas kä soosuhetesse. Vähemalt 
ideaaltasandil muutus suhtumine seksuaalsu
sesse sarnaseks “kultuurrahvastega” Euroopas, 
abielueelseid seksuaalsuhteid hakati taunima 
ning suhtumine vallasemadesse muutus üldju
hul negatiivseks. Sarnaselt Euroopaga tugines 
kä eesti kultuur nüüd tingimusteta patriarhaal
susele - uues kultuurilises identiteedis oli naiste 
roll selgelt marginaalne. 20. sajandi keerulised 
poliitilised olud soodustasid 19. sajandi normi
dele tuginevate soosuhete püsimist tunduvalt 
kauem, kui lääne- või põhjapoolsetel naabritel, 
mis õn ilmselt kä üheks olulisemaks põhju
seks Eesti ühiskonda praegugi iseloomustavale 
sugudevahelise võrdõiguslikkuse puudumisele. 
Analüüsides mõningaid nähtusi Eesti praeguses 
perekondlikus korralduses, kasvõi registreeri
mata kooselude suurt osakaalu, abielude kerget 
lagunemist või isade hoolimatust alimentide 
maksmise osas - mis käib käsikäes ema üliolu
lise rolliga laste kasvatamises -, ei pea aga süü
distama üksnes nõukogudeaegseid olusid. Pilk 
19. sajandist varasematele allikatele kinnitab, et 
samu nähtusi peeti eestlastele iseloomulikeks kä 
enne ärkamisaega. Põhjused selleks õn aga juur
tega ilmselt hoopis kaugemas minevikus.



Matriarhaadi mõiste kujunemise osas, aga 
kä eesti perekonna ajaloo osas üldisemalt olen 
saanud rohkesti inspiratsiooni loengumaterja
lidest ning diskussioonidest antropoloog Triinu 
Metsaga, keda tahaksin siinkohal tänada.

Märkused

1 Põgusalt õn keskaegse talupoja perekonda üldkäsit- 
lustes siiski puudutatud. Vt. näiteks Palli 1992.

2 Tõe huvides tuleb märkida, et esimene uurija, kes 
kirjutas emaõigusest, oli jesuiidist misjonär Joseph 
Frants Lafitau. 1724. aastal ilmus talt Pariisis 
raamat, milles ta oma kogemusele tuginedes kirjel
das emaõigust tollase Prantsuse Kanada indiaanlaste 
juures ning oletas, et sarnane korraldus kehtis kunagi 
kä indogermaanlaste-eelses Euroopas (Günther, 
1951, 205). Laiemat tähelepanu Lafitau töö siiski ei 
äratanud.

3 Siia juurde võib märkida, et suurem osa 19. sajandi ja 
kä veel 20. sajandi alguspoole perekonnaajaloo uuri
jaid rõhutas, et germaanlastele kui kõrgema kultuuri 
kandjatele oli juba algusest peale iseloomulik isa- 
järgne pärilussüsteem. Emaõigusele viitavad jooned 
Euroopas võisid seega pärineda vaid “algrahvasti- 
kult” (Günther 1951,189-1912).

4 Eriti selgelt õn see väljendatud tema varasemas töös: 
“Eesti endine armuilm seisab kättesaamata aatelises 
kõrguses. Ma ei tunne ühtegi rahwast, kes sugulises 
karskuses nii kõrgele oleks tõusnud. Ta õn maailma 
kulturasalwe niisuguse warandusega rikastanud, mil
lest üleüldiselt aimugi ei ole. ... Teiselt poolt tulewad 
inimesed, kes endid harituks tahawad pidada, kes aga 
ei oma rahwa hingeelu ega suguelu hingelise arene
mise lugu sugugi ei tunne, hariduse ja kultura nimel 
mitmesugust sugulist wabadust nõudma” (Raud 
1915,4). Õn pikematagi selge, et “aateline kõrgus” õn 
mõõdetud 19. sajandi normidest lähtuvalt.

5 Näiteks pühendab Raud mitmeid lehekülgi värvika
tele kirjeldustele, kui halvasti rahvas olevat kohelnud 
“langenud tüdrukuid”, millele aga järgneb arutelu 
sellest, kuidas vallasemadesse suhtuti mõistvalt ja 
nad said kergesti mehele. Halvustatud olevat kind
lasti vaid sakslastega lapse saanud naisi. Sealt edasi 
jõuab autor kiiresti mõisnike ajaloolise vägivalla ning 
siis juba esimese öö õiguseni (Raud 1915,71-84).

6 Vahest markantseim sellekohane näide õn Raua raa
matus esitatud seisukoht, et eestlastest abielupaarid 
olevat varem hoidunud seksuaalsuhetest esimese 
ühe-kahe abieluaasta jooksul, rääkimata pulmadest. 
Väidet püüdis autor tõestada mitmete informantide 
suust kuuldud jutu põhjal, lisades sellele aga üsna 
palju omapoolset tõlgendust. Pealegi võivat kommet 
siduda esimese öö õigusega, sest oodatud ära, kas 
äkki mõisniku last ei sünni. Teisal räägib Raud 
pruudi ja peigmehe koosmagamisest enne pulmi, 
mis küll vastavalt soovitule õn tema käsitluse koha
selt kord “karske”, kord mitte. Kuna Raua teooria 
seksuaalsuhetest hoidumisest abielus tundus ilmselt 
liialt ebausutav kä kaasaegsetele, õn toimetaja lisanud 
selle juurde omapoolse kahtleva kommentaari (Raud 
1915,63-71).

7 Üsna rohkesti, juba alates 13. sajandist, õn andmeid 
lapsetapmisest, mis aga ei sõltu lapse soost ning õn 
seega erinev nähtus.

8 Ilmselt eestikeelsete kirjutiste mõjul ning saksa- 
vastaste meeleolude haripunktil õn hakanud rahva 
hulgas levima sekundaarne folkloor esimese öö õigu
sest. Valdav enamik sellekohaseid üleskirj urisi Eesti 
Kirjandusmuuseumi folklooriarhiivis pärineb 1930. 
aastate teisest poolest ning nõukogude aja algusest, 
mil järsku õn inimestele hakanud “meenuma” vane
mate/vanavanemate räägitu. Kuigi tegelikult õn tegu 
raamatust omandatud tarkusega, usuvad sekun
daarse folkloori puhul informandid ise siiralt teate 
autentsusesse.

9 Esimese öö õigusele kõige lähedasem kirjeldus Petri 
raamatus käsitleb juhtu, kui üks sakslasest kapten 
osalenud Pärnumaal talupojapulmas, kus talle haka
nud pruut niivõrd meeldima, et ta käskinud kahel 
oma teenijal pruut enda juurde tuua. Saadikud aetud 
selle jutu peale aga malakatega minema. Lõpuks kol
manda, kaheksamehelise saatkonna peale toodud 
kapteni ette pruudi isa, kellele antud 100 kepihoopi 
(Petri 1802/1901, 80-81). Jutt õn esitatud kui näide 
erakordsest vägivallast, ilma igasuguse viiteta sellele, 
et niisugune olevatki komme.

10 Item ein Mann der ein Wif nimbt, alle sine guter Sall 
siner frwen volgen. Is dat he wiil vonn er wesenn, 
So is he quitt Acker vnnd alles gutes vnnt Sine Sõne 
vnnd dochter besitten idt dat de Erue nicht wegk 
nam de Son So vellet Idt ann die tochter vnnd an die 
moder (tekst õn võetud: Nazarova 1979, 172-173).

11 Eesti ajaloolastest õn kä Anti Selart pakkunud välja 
oletuse, et poja eelisõigust pärimisel õn liivi-latgali 
õiguses eeldatud vaikimisi ning käsitletud õn üksnes 
juhte, mil poega polnud ning mil pärimisõigus erines 
saksi tavadest, s. t. ema ja tütred ei läinud mitte eest
koste alla, vaid pärisid ise (kirjavahetus Selartiga, 
16.02.2009). Autor nõustub siinkohal siiski pigem



Blomkvistiga, leides, et poja eelisõigus pärimisel 
oleks sel juhul siiski kirjalikus õiguses mainitud. 
Pealegi ei seletaks vaikimisi eeldatud poja eelisõigus 
pärimisel seda, miks poeg abielludes oma vara nai
sele peaks loovutama.

12 Eine Wedwe wulange sie Wedwe bliuet mit den 
tochternn heuet sie Erue. Is dat se sick veranndert, 
so delenn de dochter dat Erue gelick mit der Moder 
(tekst võetud: Nazarova, 1979,173).

13 Eesti pulmakombestikku kuulunud näiteks kä pruudi 
röövimine ta enda venna või mõne sugulase poolt, 
mida pidid takistama peigmehe-poolsed peiupoisid 
(vt. näiteks Eisen 1929).

14 Pole liigne juhtida tähelepanu kä väidetava pruu- 
diostu romantiseeritud tõlgendusele varaste pere
konna ajaloo uurijate poolt. Tegemist pole ju sugugi 
ostu-müügiga selle tavapärases tähenduses: “ostetud” 
naist ei saa edasi müüa ega pärandada (vt. kä Günt
her 1951, 77-81).

15 Lisaks õn võimalik kä varasemate allikate tsiteeri
mine hilisemate poolt. Näiteks esitas Johann Wil
helm Ludwig von Luce 1827. aastal kirjelduse saar
laste kunagisest naiseröövi-kombest, mis vastab üks- 
üheselt Münsteri raamatus kirjeldatule ning õn sealt 
tõenäoliselt kä võetud (Luce 1827,72-74). Hiljem õn 
sama korranud mitmed teised autorid ning lõpuks 
õn teave “ajaloolisest kombest” jõudnud folkloori.

16 Samal maapäeval nähti surmanuhtlus ette kä näiteks 
abielurikkumise eest. Nii drakoonilised seadused 
õn seda hämmastavamad, et 1405. aastal Preisi
maal Malborkis peetud seisustepäeval vastu võetud 
otsuste kohaselt, mis kehtisid kä Vana Lüvimaal, oli 
neitsi röövimise eest karistuseks maalt väljasaatmine 
või, kui neitsi sellega nõus oli, jäi ta oma pärandiosast 
ilma (Kelch 1695/2004,101-102).

17 Vägivaldsetest motiividest folklooris, mis võivad 
kajastada üleminekut matrilokaalselt patrilokaalsele 
abielule vt. Kiuru 1994.

18 Kõige pikema trükis ilmunud ülevaate Hupeli kir
jutistest eestlaste seksuaalsuse teemal õn esitanud 
Indrek Jürjo (2004, 70-73, 269-275).

19 Illustratsiooniks võiks siinkohal võrrelda näiteks 
Hupeli ja Petri kirjeldust eesti naistest ja neidudest, 
mis olid kirjutatud ajaliselt üsna lähestikku ning 
autorid tundsid üksteist. Esitatud pilt õn samas 
lähtunud silmnähtavalt erinevatest vaatenurkadest: 
Hupel õn kaine arutleja, Petri tulihingeline eestlaste 
õiguste eest võitleja. Vaatenurkade erinevus õn ilm
selt seotud erinevate informaatoritega ning sellega, et 
Petri, erinevalt Hupelist, ei osanud eesti keelt (vt. kä 
Laugaste 1963, 325-328).

20 Võiks arvata, et eesti sõna “neitsi” õn varem tähen
danud lihtsalt neiut. Vadj alastel tähistas sõna “neitsi” 
varem noorikut (Talve, 1987, 152). Hupeli andmetel

olevat eestlased (Põltsamaa ümbruses?) kasutanud 
sõna neitsit üksnes vallaliste sakslannade kohta, 
sama tähendusega olnud saksa laensõna junkro. Abi
ellumata ja lasteta naissoost isik olevat olnud alati 
tüdruk. Sõna noorik tähistanud aga niihästi neiut kui 
kä noort abielunaist (Hupel 1791, 287-288).

21 17. sajandil ja 18. sajandi algul oli vallaslaste osakaal 
Heldur Palli andmetel keskmiselt vaid 2%, kuigi see 
arv kõikus tugevasti kihelkonniti (Palli 1996, 65). 17. 
sajandi teine ja 18. sajandi esimene pool olid perioo
diks, mil vallaslaste protsent oli äärmiselt madal kõik
jal Euroopas, mis oli ilmselt seotud sellele ajastule 
iseloomuliku äärmuslikult negatiivse suhtumisega 
vallasemadesse. Seejärel hakkas vallaslaste protsent 
taas tõusma (Gaunt 1996,72-84).

22 Üsna rohkeid vallaslapsi, kelle isa kohta midagi teada 
polevat võimalik saada, mainitakse Kõpu andmetel 
17. sajandi kirikuvisitatsioonides (Kõpp 1959, 154).

23 Vallasemade karistamisest 18. sajandi Eestis õn hilja
aegu ilmunud artikkel Mati Lauri sulest (2008).

24 18. sajandi teisel poolel üritati võidelda vallaslaste 
surmamise vastu kä mujal Euroopas. Sel perioodil 
loobuti üldjuhul vallasemade füüsilisest karistami
sest ning võeti muidki meetmeid nende kaitsmi
seks ühiskondliku halvakspanu eest (Gaunt 1996, 
72-79).

25 17.-18. sajandiks muutus suhtumine vallasemadesse 
Euroopas väga halvaks. Eriti madalamast soost val
lasemasid karistati 17.-18. sajandi Inglismaal piitsu
tamise, juuste äralõikamise, vanglasse või parandus
asutuse saatmisega. Vaid harukordadel võimaldati 
vallasemadel oma last ise kasvatada. Abieluväline 
rasedus oli naiste enesetappude puhul üks enam- 
levinumaid põhjusi (Laurence 2002, 82-83, 99). 
Prantsusmaal kadusid vallaslapse sünniga igasugu
sed perspektiivid abiellumiseks, samuti võimalused 
päranduse saamiseks või kä enese tasuvama tööga 
elatamiseks. Vallasemadel võimaldati töötada vaid 
pesunaiste jm. mustema töö tegijatena ning ühis
kondlik suhtumine neisse oli väga halb (Segalen 1983, 
23). Skandinaavia maades koheldi vallasemasid väga 
halvasti 18. sajandil, mil neid karistati, nende šansid 
abieluks olid peaaegu olematud ning nad langesid 
üldjuhul vaesusesse. Enamik vallasemasid andis oma 
lapse ära. Suhtumine paranes 19. sajandil, et 19.-20. 
sajandi vahetuseks taas negatiivsemaks muutuda 
(Gaunt 1996, 72-84).

26 Vastupidisel seisukohal õn Manninen (1927, 315— 
316), kes aga argumenteerib seda üksnes hiliste, 
põhiliselt 19.-20. sajandist pärit teadetega.
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Üleminekuperiood 
“naisajaloos”: 
Euroopa juhtum"
Natalie Zemon Davis

Tk "T” aisajaloo žanr pole teadusmaastikul 
I I enam uustulnukas. Ühes vormis läheb 

-1- ^1 see tagasi Plutarchoseni, kes koostas 
väikseid vooruslike naiste biograafiaid, mille 
eesmärgiks oli näidata, et naissugu õn võimeline 
ja peaks haridusest kasu saama. Boccaccio võttis 
selle teema 14. sajandil jälle üles ning “märki
misväärsete naiste” kollektiivsed mälestused 
jätkusid katkematu reana - Christine de Pisani 
Naiste linnast madame Briquet’ 1804. aasta Oma 
kirjatööde poolest tuntud prantsuse naiste leksiko
nini-, Thomas Heywoodi 17. sajandi Gynaikeio- 
nist kuni George Ballardi raamatuni Oma kirja
tööde poolest kuulsad briti daamid 18. sajandist. 
Mõnikord olid neis raamatuis käsitletud naised 
andekad erinevates valdkondades; teinekord

* Artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas Feminist 
Studies 1976, 3: 4 (kevad-suvi), lk. 83-103.

olid nad kõik religioossed, nagu näiteks Osbern 
Bokenhami keskaegses tekstis Legendid püha
dest naistest; või kirjanduslikud; või poliitilised, 
nagu kuninganna Victoria ajastu õdede Strick- 
landide raamatus Inglismaa kuningannade elud.1 
Mõned uurimused põhinesid tõsisel teadustööl; 
teised segasid mütoloogilist ja reaalset. Kuid neil 
kõigil oli poleemiline eesmärk: näidata naiste 
võimete ulatust, pakkuda eeskujusid, vaielda 
sellele toetudes, mida mõned naised olid teinud, 
selle üle, mida naised suudavad teha, kui neile 
selleks võimalus ja haridus anda. Mingis mõttes 
õn teatud osa tänapäevasest naiste ajaloost endi
selt kuulsate naiste traditsiooni jätkav.

Hoolimata sellest, kui kasulik ja lootusrikas 
see kirjanduskogum kä polnud, olid sellel oma 
kitsaskohad. Tehes küll ülestähendusi naiste 
tegevuse kohta minevikus, tõmbas taoline kir
jatöö naiste tegevuse siiski välja oma ajaloolisest 
kontekstist. Naiste ja meeste eraldi käsitlemine 
ütles tavaliselt vähe selle kohta, kui olulised olid 
soorollid ühiskondlikus elus ja ajaloolistes muu
tustes. Ning kuna neid raamatuid kirjutati spet
siifilistel eesmärkidel konkreetsele publikule, 
siis ei avaldanud need suurt mõju ajalookirju
tuse või periodiseerimise peavoolule.

Teine varane naisajaloo vorm oli indivi
duaalse naise - kas religioosse või poliitilise 
kuulsuse - biograafia. Nunn Baudonivia kirju
tas oma kuningannast, Merovingide dünastiasse 
kuulunud Radegundisest; kuninglik heerold 
William Camden oma kuningannast, Elizabeth 
I-st; Püha Neitsi ilmumise kloostri nunn kirju
tas 17. sajandil oma ordu loojast, Püha Jeanne 
de Chantalist. Aeg-ajalt arenesid religioossed 
biograafiad institutsionaalseteks, terve kloostri 
või ordu ajalugudeks, nagu see juhtus Hroswitha 
Gandesheimi kloostri ajalooga ja Chaugy Püha 
Neitsi ilmumise ordu nunnade Eludega, mis 
seetõttu annavad meile esimesed kirjeldused 
Euroopa naiste kollektiivsest kogemusest ja 
kogukondadest.2 Individuaalsete elude uuri
mine oli aga sagedasem vorm ning selle tugevus 
kuulsate naiste traditsiooniga võrreldes seisnes



selles, et see suutis asetada naise hoolikamalt 
oma kultuuri ja ühiskonda. Näiteks Marie Thi- 
roux dÄrconvillei kolmeköiteline Marie de 
Medicis’ elu, mis avaldati 1774. aastal, põhines 
laiaulatuslikul tööl parlamendi ülestähenduste 
ja kuningliku raamatukogu käsikirjadega, nagu 
kä trükitud allikatega. Ta juhtis tähelepanu isegi 
mittepoliitiliste kommete muutumisele, nagu 
näiteks sellele, et kuningannat aitas sünnituse 
juures ämmaemand, mitte meessoost akušöör, 
kes tavaliselt tol ajal aristokraatlikke naisi toe
tas.3

Teiselt poolt ei ajendanud biograafiline vorm 
iseenesest oletusi soorollide kohta, välja arvatud 
selles suhtes, et naist aktsepteeriti märkimis
väärse avaliku tegelasena. Thiroux d’Arconville’i 
jaoks oli Marie de Medicis vahend rääkimaks 
Prantsusmaa ajaloost 17. sajandi alguses. Sugu 
oli sellele naisajaloolasele teemaks ainult siis, kui 
ta võttis kokku kuninganna poliitilise stiili: “Sel 
printsessil olid kõik oma soo vead ja tal puudu
sid igasugused omadused, mis aidanuks tal oma 
ambitsioone edendada. ... Kui ohtlik ja mõt
lematu õn tahta teisi valitseda, kui inimene ei 
suuda ennast valitseda.”4 Biograafia õn muidugi 
jätkuvalt üks oluline naiste kujutamise viis aja
loos. Sellised uuringud, mis nüüdseks haaravad 
laia skaalat avalikke tegelasi, õn vahel tähelepa
nematud selle suhtes, kuidas soorollid võivad 
karjääri mõjutada (näiteks J. B. Nettli muidu 
imetlusväärne Rosa Luxemburgi elu), samas kui 
teised (näiteks hiljutised tööd Jeanne dÄlbret st 
ja Mary Wollstonecraftist) teevad selle üheks 
oma peamiseks küsimuseks.5

Kuna teatud naisajaloo mõistmise viisid 
õn väga vanad, siis õn muutused sellel alal toi
munud ammu enne meie aega. Pean siinkohal 
silmas 18. sajandi lõpu ja 19. sajandi kirjanike 
töid, mis laiendasid sotsiaalajaloo piire seda
võrd, et see haaras kä teemasid, mille puhul ei 
saanud otsese tähelepanuta jätta naiste tegevust 
või naiste ja meeste ühist tegevust: uurimusi 
töötavatest vaestest, prostitutsiooni minevikust 
ja tänapäevast ning eraõigusest; ning antikvaa

ride ja folklooriühingute tegevust vanade kom
mete ja rituaalide kogumisel, mis puudutasid 
abielu ja teisi eluetappe.6

Palju olulisem oli aga järkjärguline arusaam, 
et perekonna institutsiooni ja sugudevahelisi 
suhteid ei peaks vaatlema kui Euroopa mine
viku olemuslikult muutumatuid jooni. Need 
õn hoopis märkimisväärselt varieerunud koos 
poliitiliste, majanduslike ja kultuuriliste muu
tustega. Sellel uuel lähenemisel õn mitmeid 
põhjusi ja me ei saa neil siin pikemalt peatuda,7 
kuid see juurdus nii patriarhaalse perekonna 
toetajate kui vastaste seas. Seega, 18. sajandi 
lõpus kirjutas mõnevõrra sentimentaalne šoti 
arst William Alexander töö, mille pealkiri oli 
Naiste ajalugu varaseimast muinasajast kuni 
tänase päevani; ning 19. sajandi lõpus avaldas 
sufražett Georgiana Hill oma Naised inglise elus 
keskajast kuni kaasajani. Filoloog ja folklorist 
Karl Weinhold koostas 1848. aasta revolutsioo
nide ajal teose Saksa naised keskajal ja nägi “nai
selikus südames” ja perekonnas Saksamaa tule
vikulootust. Patriarhaalne Charles de Ribbe kir
jutas Kolmanda Vabariigi aegsel Prantsusmaal 
oma nostalgilise, kuid üsna hästi dokumentee
ritud raamatu Perekonnad ja ühiskond ... enne 
Revolutsiooni.8 J. J. Bachofen ja Friedrich Engels 
arendasid välja erinevad inimajaloo staadiumite 
teooriad, milles sugudevahelised suhted ja/või 
soolised omadused õn iga perioodi kirjeldami
sel kesksed.9 Ning 19. sajandi viimastel aasta
kümnetel ning vahetult enne ja pärast Esimest 
maailmasõda ilmus Saksamaal, Itaalias, Prant
susmaal ja Inglismaal rida tõsiseid monograa
fiaid, milles uuritakse naiste staatust, tegevust 
ja teadvust - ning alati mitte ainult kõrgklassi 
naiste oma - mingi hoomatava perioodi, näi
teks keskaja või renessansi, ajal.10

Minu arvates pole paremat viisi sisse juha
tada ja hinnata meie praegust “üleminekupe
rioodi naisajaloos”, kui vaadelda kaht varase
mate saavutuste parimat näidet. Üks neist õn 
raamat Naiste tööelu 17. sajandil (1919), mille 
autoriks oli Fabiani ühingusse kuulunud sotsia-



Iist Alice Clark, kes oli Londoni Majanduskooli 
juures aspirantuuris. Tema kirjatööd inspireeris 
Olive Schreineri raamat Naised ja töö (1911) ja 
teda abistas rida naisteadlasi - majandusajaloo
lane Lillian Knowles, keskaja-ajaloolane Eileen 
Power ja M. Dorothy George ning teda toetas 
rahaliselt George Bernard Shaw abikaasa.11 Tei
seks tööks õn Naine ja feminism Revolutsioo
nieelsel Prantsusmaal (1923), mille autoriks õn 
prantsuse juut Leon Abensour, kelle eesmärgiks 
oli, nagu ta ise ütles, “tuua 18. sajandi naiste 
tegevus välja anekdootide ja skandaali tasandilt 
ning asetada see peavooluajalukku”. See polnud 
eriti kerge ülesanne. Abensour, ajaloo- ja geo- 
graafiaõppejõud Pariisi Voltaire! lütseumis, sai 
julgustust oma kirjandustegelastest sõpradelt, 
kuid paistab, et tal polnud mingeid sidemeid 
ajaloolastega, kes algatasid paar aastat hiljem 
ajakirja Annaks. Kuigi Henri Berr oli 1906. 
aastal võtnud oma ajakirja Revue de synthese 
historique vastu ühe varast prantsuse feminist
likku mõtet käsitleva artikli, ei ilmunud kuni 
aastani 1929 naiste kohta midagi põhjalikumat. 
Lucien Febvre huvi naiste ajaloo vastu paistab 
olevat tekkinud alles 1940. aastatel.12

Mida siis tegid Clark ja Abensour ning mida 
teeksime meie teisiti? Esiteks läksid nad allikate 
juurde - mitte ainult trükitud käitumisraama- 
tute, naissugu puudutavate pamflettide, põl- 
luharimiskäsiraamatute ning artistokraatlike 
naiste kirjade ja memuaaride juurde, vaid kä 
arhiivimaterjalide juurde: kohalike juriidiliste, 
finants- ja haldusalaste arhiividokumentide 
ning, inglise ajaloolase puhul, kä kohalike arve
raamatute juurde.13 Ükskõik kui palju indust
rialiseerimisele eelnenud aja Euroopa kä ei ala- 
esindaks naisi (nagu kä talupoegi, vaeseid, kirja
oskamatuid, mõlemast soost alaealisi), pimestas 
nii Clarki kui Abensouri õigusega selle materjali 
rikkus, mida nad leidsid kõikidesse klassidesse 
kuuluvate naiste kohta; ning nad polnud isegi 
vaadanud abielulepinguid, testamente, kiriku- 
ja haiglaraamatuid, mis nii tugevasti toetavad 
tänaste sotsiaalajaloolaste tööd.

Teiseks, Clark ja Abensour ei viidanud üldi
selt “naistele”, kui protsess või sündmus, mida 
nad kirjeldasid, hõlmas vaid üht ühiskondlikku 
gruppi. Clark tõi välja erinevused töötavate 
naiste vahel, alates ämmaemandatest ja kaup
meestest kuni põlluharijateni, samas kui Aben
sour käsitles eraldi õukonna ja provintsiaadli, 
“kodanluse” ning käsitööliste ja talupojapere- 
kondade naisi.

Kolmandaks, kumbki ajaloolane ei eeldanud, 
et abielu puudutavad seadused, tsunftireeglid, 
mitteformaalsed ettekirjutused, sotsiaalset läbi
käimist suunavad reeglid ja teised naiste "kuvan
did” peegeldavad seda, milline naiste käitumine 
tegelikult oli. Pigem oh üks Abensouri peamine 
väide, et vara omavate naiste õiguslik allutamine 
nende abikaasadele 18. sajandil ja nende õigus
lik väljajätmine enamikust poliitika vormidest 
õõnestasid tegelikult seda märkimisväärset mit
teformaalset võimu, mis artistokraatlikel naistel 
oli eraelus, poliitilistes diskussioonides ja patro- 
naaži kontekstis.

Järgmiseks, mõlemal ajaloolasel oli mingi 
teooria, seletamaks naiste muutuvat suhet 
võimu, töö ja omandiga. Clarki vaatenurk õn 
neist kahest selgelt huvitavam. Ta arvas, et naise 
iseseisvus tulenes tema bioloogiliste, haridus
like ja majanduslike produktiivsete võimete 
täielikust realiseerimisest. Sajanditel enne töös
tuslikku kapitalismi ja laiaulatuslikku põlluma
janduse kommertsialiseerumist nautisid sellist 
iseseisvust kõik, välja arvatud käputäis vaeseid 
palgatöölisi ühiskonna alumises kihis ja käpu
täis parasiite ühiskonna tipus. Enamik naisi 
andsid hädavajaliku panuse oma pere ülalpida- 
misse, valmistades toitu ja riideid ning tootes 
ja/või müües kohalikul turul kaupa. Laiadaselt 
omaksvõetud tõekspidamine, et naine peab 
mehele alluma, ei toonud kaasa tõsist rõhumist, 
väitis Clark, seni, kuni naise tööd austati ning 
kuni naine ja mees moodustasid kogukonna, 
milles jagati tööd ja palka. Kapitalismi tuleku 
tagajärjel tõmbusid rikaste kaupmeeste ja talu
meeste naised tootvast tegevusest eemale ning



muutusid oma abikaasadest sõltuvateks. Kapi
talismi tingimustes, jätkab Clark, kaotas nais
soost väiketalunik oma lehma ja köögiviljaaia; 
tootmine liikus tema kodusest majapidami
sest vabrikusse; perekonna sissetulekut asen
das individuaalne palk; ning oskusi nõudvat 
ja rahuldavat palka pakkuvad töökohad läksid 
meestele. Madalamate klasside abielunaised kas 
ei leidnud tööd või pidid leppima väga madalate 
palkadega. Nende suutlikkus lapsi ilmale tuua 
vähenes koos nende majandusliku tootlikku
sega.

Clarki teoorias õn muidugi palju sellist, 
mida saab kritiseerida. Näiteks kui panin oma
enda uurimused kokku E. Le Roy Ladurie, 
Pierre Gourbet’ ja Olwen Huftoni töödega, siis 
osutuvad naissoost palgateenijad palju suure
maks industrialiseerimiseelse ühiskonna seg- 
mendiks, kui Clark seda ette kujutas; nad olid 
osa naissoost tööjõust, mis moodustas koos 
väheoskuslike meestega teatud liiki proleta
riaadi.14 Lisaks, nagu Joan Scott ja Louise Tilly 
näitavad, jätkus pere eest hoolisemine ja palga 
jagamine palju kaugemale, kui industrialiseeru- 
mise esimesed staadiumid. Sellest hoolimata õn 
Clarki seisukoht jätkuvalt kasulik, mõistmaks 
keskklassi naiste kõrvaletõmbumist väljaspool 
kodu tehtavast tööst ning lõpptulemusena naiste 
võimaluste kokkukuivamist tööstuses. Üllatusli
kult ennetas see kä viimase aja uurimusi niini
metatud moderniseerumise mõju kohta naiste 
positsioonile Kesk- ja Lõuna Aafrikas.15

Ning viimaks, lähtudes minu tähelepane
kutest Clarki ja Abensouri kohta, austasid nad 
oma uurimisobjekte, koheldes neid mitte kui 
ajaloolise ebaõigluse passiivseid ohvreid, vaid 
kui järjepidevaid kangelannasid, kes võitlesid 
ühiskonna muutmise nimel. Õn tõsi, et Clark 
murrab vahel käsi Kapitalismi kui naistööliste 
hukutaja pärast, nagu oleks ta Pamela And
re wes, kes ootab halvimat; ja Abensour räägib 
vahel “naiselike energiate suurejoonelistest näi
detest, mis õn rakendatud isamaa teenistusse 
ja naiste vabastamise üritusse”16, nagu peaks

ta rahvuspüha puhul kõnet. Kuid tavaliselt õn 
nende naised ettevõtlikud inimolendid, kellest 
mõnede ettevõtmised ebaõnnestuvad, mõned 
võitlevad, enamik aga saab hakkama nii hästi 
kui võimalik, et koos oma peredega ellu jääda, 
millised iganes oleksid nende väljavaated.

Viiskümmend aastat tagasi ilmunud raama
tute puhul õn need suured saavutused. Oleme 
kõik pettunud, et osa tänasest naiste ajaloo 
alasest tööst ei suuda nendega metodoloogias 
või analüüsis võistelda. Kuid viimased viisteist 
aastat õn näinud soorollide uurimises suurt 
paranemist. Lubage mul vaadelda mõningaid 
viise, kuidas me tahaksime Clarki ja Abensouri 
ümber kirjutada. Kumbki neist ei pühendanud 
mingit tähelepanu demograafilistele küsimus
tele, mille kohta prantsuse ja inglise rahvastiku- 
uuringute koolkonnad õn nüüd nii palju öelnud 
- eeldatava eluea, abieluea, viljakuse taseme, 
sündide vahelise intervalli, geograafilise mobiil
suse mustrite ja muu sellise kohta. Clark peaks 
tõesti mugandama oma argumenti 17. sajandi 
töötavate naiste produktiivsete võimete kohta, 
sest see toetus otsesele eeldusele, et nende vil
jakuse määr oli sama kui aristokraatlikel nais
tel.17

Tegelikult erinesid enamuse 17. sajandi 
Lääne-Euroopa piirkondade ülemklassi naised 
alamklassi naistest nii oma “loomulikus” vil
jakuses kui kä viljakuse piiramises. Vähe naisi 
ükskõik kus suudaks võistelda Lady Ann Fan- 
shawe rekordi, kaheksateistkümne rasedusega 
kahekümne ühe aasta jooksul, kuid tervikuna 
sünnitasid aristokraatlike ja rikaste perekondade 
naised sagedamini kui käsitöölis- või talupoja- 
perekondade naised. Vaesed naised abiellusid 
hiljem ja surid varem kui rikkad; hiline abielu 
ei pruugi iseenesest naiste viljakust vähendada 
(nagu viimase aja uuringud õn näidanud), kuid 
oli vähem tõenäoline, et vaesed naised oma vil
jakad aastad üle elasid. Lisaks rasestusid aris
tokraatlikud ja rikkad naised rohkem, kuna nad 
andsid oma lapsed ammede hooleks. Vastan
dina imetasid käsitööliste perekondade naised



kuni 18. sajandini oma lapsi ise (ammed toitsid 
linna vaeste hulgast orbusid ja leidlapsi), ning 
kä maal eelistasid emad alati ise oma lapsi rin
naga toita ja vahel lisaks kä teiste inimeste lapsi. 
Võibolla suurendas samuti kehvem toiduvalik 
ja suurem vastuvõtlikkus haigustele amennor- 
röa ja loomulike nurisünnituste arvu vaesemate 
naiste hulgas.18

Igal juhul astusid Prantsusmaa aadlipere- 
kondade abielunaised ja Genfi linnaeliidi naised 
koos oma abikaasadega 17. sajandi lõpuks 
samme - mitte hakates lapsi rinnaga toitma, 
vaid tehes muudatusi vahekordade arvus või 
suguelu praktiseerimises - et piirata oma vil
jakust, kui neil oli näiteks piisavalt meessoost 
järeltulijaid, et garanteerida pärija olemasolu. 
Vaesemates perekondades, kus rasedused olid 
harvemad ja kus rohkem lapsi suri varasemas 
eas, said naised seda valikut teha harvem. 18. 
sajandil võis üha enam vaeseid abielupaare jätta 
soovimatuid lapsi leidlastehaiglatesse.19

Nii Clark kui Abensour rääkisid muidugi 
perekonnast ja abielust, kuid eelkõige seoses 
naiste õigusliku staatuse ja nende varandu
sega, allutamise doktriini ja abikaasadevahe
lise tööjaotusega. Kuigi kä neis valdkondades 
tehakse jätkuvalt väärtuslikku uurimistööd, 
õn mõned ajaloolased läinud edasi ja hakanud 
analüüsima kaasavara funktsioone ja suurust, 
pärimise mustreid, perekondade suhteid oma 
sugulastega, perekonnatunde tugevust ja eri
nevaid suhteid põlvkondade vahel.20 Kui võtta 
vaid üks näide, siis perekonna suurust puudu
tavate uuringute tulemused õn hävitanud vana 
üldistuse ajaloolise ülemineku kohta Euroopas 
sellelt, mida nimetati “laiendatud perekonnaks”, 
“tuumikperekonna” juurde - see õn üldistus, mis 
õn jätnud oma jälje naiste tööd ja ühingutesse 
kuulumist puudutavale mõttesuunale. Nüüd 
õn selge, et tuumikperekond, mida täiendasid 
teenrid (isegi üsna tagasihoidlike vahenditega 
maaperekondade juures elas teismeline tüdruk, 
vahel sugulane, vahel mitte), oli levinuim pere- 
konnatüüp Lääne-Euroopas vähemalt keskajast

alates; kuid et see laienes kergesti ning hõlmas 
vahel kä sugulasi. Kui majanduslikud, rahalised 
või isiklikud põhjused seda nõudsid, siis võisid 
vanavanemad või üks lesestunud vanavanem, 
vanemad ja väikesed lapsed - või vanemad ja 
nende abielus lapsed - koos elada mõne aasta 
elutsükli jooksul. Kui tööjõudu oli vähe, nagu 
15. sajandi Languedocis, siis võisid vennad oma 
peredega koos elada, et maad harida.21 Kuidas 
individuaalne perekond sellel moel “hingas”, 
sõltus mitmest asjaolust, nagu vanavanemate ja 
abikaasade eluiga, leskede taasabiellumine ning 
laste elukutsed ja geograafiline mobiilsus. Kõiki 
neid mustreid tuleb uurida, et leida nende mõju 
naistele, sidemetele emade, tütarde ja õdede- 
vendade vahel ning naiste mobiilsusele ja sõltu
vusele.

See toob mind kolmanda aspekti juurde, 
milles meieaegne naisajaloo uurimine erineb 
Clarki ja Abensouri omast: me tahame rohkem 
arutleda kui nemad. Nende impressionistlikele 
näidetele näiteks palkade või kihelkonnakoo
lide arvu kohta lisame meie lõpuks statistikat 
mitte ainult demograafia, vaid kä soolise muu
tuja kohta migratsioonis22, kuritegevuses23 
ja kirjaoskuses24, kui nimetada vaid mõnda. 
Mõned neist uurimustest liiguvad arvude juu
rest märkimisväärse analüüsi juurde, nagu 
näiteks Nicole Castan, kes vaatleb 500 kohtu
asja, mis 17. sajandi lõpus ja 18. sajandi alguses 
Toulouse^ parlamendi eest appelleeriti: ta näitab 
seal, kuidas kitsalt defineeritud naise au kont
septsioon andis madalamate klasside naistele 
võimaluse solvata, sõna võtta, ähvardada, vastu 
rünnata, teeselda ja teha muid asju, mis oleksid 
ohustanud nende abikaasade “väärikust”, kui 
viimased oleksid seda teinud.25 Siiski õn veel 
palju vaja teha valdkondades, mis saavad kom
bineerida kvantitatiivset ja kvalitatiivset tööd. 
Näiteks ei ole avaldatud pikaajalisi andmeid 
naiste palkade (kas siis rahas või toiduainetes ja 
rahas) kohta keskaja lõpust kuni 19. sajandini, 
kuigi Euroopa hajutatud andmed viitavad sel
lele, et naiste ja meeste palga vahekord variee



rus huvitavalt ajajärgust ajajärku ja ühest kohast 
teise ning seda mitte ainult reaktsioonina turu- 
tingimustele.26

Neljandaks, need vanemad tööd naiste kohta 
pakkusid meile kas vähe või üldse mitte and
meid nende seksuaalse või erootilise elu kohta. 
Abensour püüdis end ehk lahti murda vanast 
skandaalsete anekdootide traditsioonist. Clark 
ei rääkinud oma töötavatest naistest kõnelevas 
raamatus sõnagi prostitutsioonist ning seda 
väljajätmist seletab ehk tema feminismi eriliselt 
moralistlik iseloom. Igal juhul pakuvad need 
teemad meile tänapäeval suurt huvi tänu sellele, 
mida nad saavad meile öelda sugudevahelistest 
ja ühe soo sisestest intiimsuhetest ning kultuuri 
ja ühiskondliku organisatsiooni mustritest üldi
semalt. Keskaegse ja vara-uusaegse ajajärgu 
koha pealt piirdub kõige uuenduslikum ja 
usaldusväärsem avaldatud uurimistöö endiselt 
suhtumistega: suhtumistega seksuaalvahekorda, 
rasestumisvastastesse vahenditesse ja abieluväli
sesse seksuaalellu kirikuseadustes, puritaanlikes 
jutlustes, kirjandustöödes, utoopiates ja mujal.2/ 
Vajame endiselt hästi dokumenteeritud mono
graafiaid homoseksuaalsusest ja lesbilisusest 
ning abielurikkumisi puudutavatest seadustest. 
Sama kehtib prostitutsiooni ajaloo kohta, kus 
viib nüüd uusi uurimusi läbi Jacques Rossiaud, 
kes õn leidnud huvitavaid tõendeid kollektiivse
test vägistamistest ja vahekordadest prostituuti
dega kui noorte meeste seksuaalse initsiatsiooni 
omavahel vahelduvatest vormidest keskaja lõpu 
Kagu-Prantsusmaa linnades; Marie Benabou, 
kes lõpetab dissertatsiooni teemal Liiderlikkus, 
prostitutsioon ja kombluspolitsei 18. sajandi 
Pariisis; ja Judith Walkowitz, kes kujutab prosti
tutsiooni kui üht staadiumi vallaliste töölisnaiste 
elus, kes elasid 19. sajandi Inglismaal üürikorte
rites.28

Mis puutub muusse seksuaalkäitumisse, 
siis õn tehtud mõningaid kasulikke uurimusi 
19. ja 20. sajandi Saksamaa, Inglismaa ja Prant
susmaa kohta, kuigi pole kindel, kas suundu
mus (kui jätame välja rõõmutu keskklassi) oli

pigem suurema eneseväljenduse või allasuru
mise suunas. Värsked lähenemised keskaegse ja 
vara-uusaegse seksuaalkäitumise kohta õn alles 
hiljuti algatatud ning nende tulemusena õn meil 
mõningaid põnevaid arve 14. ja 18. sajandi lõpu 
kokkuleppeliste abielude ning ebaseaduslike 
laste kohta alates 16. sajandi lõpust.29 Siiski õn 
palju avastada - nagu näitab Jean-Louis Fland- 
rini hiljutine töö -, kui uurime süstemaatiliselt 
keskaegset kirjandust, erinevate kiriklike ja 
ilmalike kohtute registreid, notariaalselt kin
nitatud vahendatud tülilahenduskokkuleppeid 
omavahel mitte abielus seksuaalpartnerite vahel 
raseda naise ülalpidamise kohta ning rikka
likke andmeid rahvalike kommete, keeldude ja 
rituaalide kohta.30

Tänaseks olemasolevad tõendid viitavad sel
lele, et Edward Shorter eksib, väites, et enamik 
Euroopa naisi ei kogenud orgasme, enne kui 
industrialiseerumine nende mootorid käima 
tõmbas. Kuidas saaksime ette kujutada varase
mate perioodide frigiidsete naiste ja ükskõik
sete meeste masse, kui saame dokumenteerida 
13. kuni 18. sajandini laialt levinud uskumust, et 
nii naised kui mehed pidid naise viljastumiseks 
orgasmi saama?31 Kui arstid ja külade ämma
emandad arvasid, et mehed ja naised vajasid 
hea tervise säilitamiseks teatud hulka seksuaal
vahekord!? (“See teeb südamele rõõmu, muudab 
hingamise vabamaks, ajab minema melanhoo
lia, leevendab kurbust ... ja toob und neile, 
kes õn kaua ärkvel olnud”, kirjutas ette üks 17. 
sajandi arst.)32 Kui Euroopa kõnekeele sõnavara 
18. sajandil oli nii rikas ja koomiline suguühet ja 
seksuaalset mängu puudutava sõnavara poolest 
ning kui talupoegade vanasõnad muutusid nii 
kergesti fantaasiarikasteks seksuaalseteks meta
foorideks, et asi selgeks teha?33

Varasema ajajärgu ning 19. ja 20. sajandi 
seksuaalkogemuste erinevus võib olla analoogne 
kontrastiga keskaegse katoliikluse ja kalvinimi 
vahel. Varasemal perioodil õn seksuaalse ja mit- 
teseksuaalse piir hägustunud, igapäevane elu õn 
osaliselt täidetud seksuaalse tunnetusega. Samal



ajal, naiste tsüklite ebaregulaarsuse ning vil
jastumise ja ellujäämise ebakindluse konteks
tis väljendatakse seksuaalset tegevust paljude 
sammude kaudu, mida tuleb võtta ühekaupa, ja 
seda piiratakse voolavalt nagu rituaali, lubades 
seda ainult teatud aegadel naise kuutsükli või 
põllumajandusliku aastaaja või kirikukalendri 
jooksul. Nagu religiooni, saab kä seksi niimoodi 
nautida. Seksi kaasaegne organiseerimine 
tugevdab piiri seksuaalse ja mitteseksuaalse 
vahel. Ning regulaarsemate elutingimusi ja 
viljakust puudutavate ootuste kontekstis ker
gendab see samme genitaalse eesmärgi suunas 
ning lubab seksuaalsel tegevusel voolata ühtla
semalt kogu aasta jooksul, ajastatuna rohkem 
sellest, millal partnerid otsustavad ennast kas 
sellele häälestada või mitte.34 Need oleksid igal 
juhul viljakad uurimishüpoteesid.

Lõpuks, võrreldes Clarki ja Abensouri viis
kümmend aastat tagasi tehtud tööd sellega, 
mida pean meie parimaks tänaseks suunaks, 
leian, et meie eesmärgid õn ja peaksid olema 
üldisemad ja laiemad kui neil. Nad kirjutavad 
enamasti naistest; seda teeme kä meie, et paran
dada sügavat ja pikaajalist kahwatust ajaloolis
tes ülestähendustes. Nad soovisid muuta sugu- 
devahelised suhted õiglasemaks; seda soovivad 
kä paljud meie seast, kuigi ei tänapäeval ega kä 
19. sajandil ei saanud õigusega öelda, et kõigil 
naisajaloo praktiseerijatel oleksid samad poliiti
lised lootused. Kuid mulle tundub, et peaksime 
huvi tundma nii naiste kui meeste ajaloo vastu, 
et me ei peaks töötama ainult rõhutud sooga, 
nii nagu kä klassiküsimustega tegelevad ajaloo
lased ei saa keskenduda ainult talupoegadele. 
Meie eesmärgiks õn mõista sugude, sooliste 
gruppide tähtsust ajaloolises minevikus. Meie 
eesmärgiks õn avastada soorollide ja seksuaalse 
sümboolika skaala erinevates ühiskondades 
ja erinevatel ajajärkudel, leida, mis tähendus 
neil oli ja kuidas need funktsioneerisid, säili
tamaks ühiskondlikku korda või edendamaks 
selle muutumist. Meie eesmärgiks õn selgitada, 
miks olid soorollid vahel kitsalt ette kirjuta

tud ja vahel voolavad, vahel märkimisväärselt 
asümmeetrilised ja vahel võrdsemad.

Erinevalt kuulsate naiste kokkukogumisest 
õn see ajaloolaste jaoks suhteliselt uus eesmärk. 
Seega peaks see kaasa tooma mõningaid muu
tusi kogu valdkonna praktiseerimises. Nii nagu 
motivatsioonipsühholoogia laiendamine nais
tele peaks kaasa tooma mingi saavutusmotiivi 
tähtsuse ümberhindamise kõigi puhul35; nii 
nagu majandusanalüüsi laiendamine “naiste 
tööle” peaks kaasa tooma “tööturu” ja turul 
käibivate väärtuse mõõdikute ümberdefineeri
mise, nii peaks kä soorollide uurimine muutma 
mõningaid ajaloolaste seas käibivaid reegleid. 
Olenemata erialast peaks ajaloolasele muu
tuma teiseks loomuseks sooliste tagajärgede 
arvessevõtmine sama automaatselt, nagu nad 
vaatlevad klassi. (Loodan, et viie aasta pärast 
ei kasuta ajaloolased mõistet “renessanssiaja 
individualism”, kirjeldamaks ühiskondlikke, 
majanduslikke ja poliitilisi tegevusi, mida 
võtsid ette - nagu tol ajal peeti nende kohuseks 
- mehed, kes tegutsesid oma perekondade või 
majapidamiste nimel.)36 Soorollide uurimine 
peaks laiendama selle praktiseerijate interdist
siplinaarset ettevalmistust, millest saaks üldi
selt kasu kogu ametiala. See peaks samuti kogu 
erialale tegema kättesaadavaks uusi allikmater
jalide kogumeid. Huvitav oleks näiteks teada, 
kui paljud põllumajandusajaloolased teavad, et 
veel 19. sajandi Prantsusmaal hoiti menstruee- 
rivaid naisi viinamarjade koristamisest ja veini 
pressimisest eemal, et nad veini hapuks ei teeks, 
või et neil lasti putukate rünnaku ajal läbi põl
dude marssida, tänu nende väidetavale võimele 
hävitada rohutirtse ja rändrohutirtse.37

Eriti oluline õn see, et sugude uurimine 
peaks edendama mõningate ajaloolaste ees 
seisvate kesksete probleemide - võimu, ühis
konna struktuuri, omandi, sümbolite ja perio
diseerimise - ümbermõtestamist.

Võimu olemus: nagu kä töö, mis puudutab 
madalamaid klasse, orje ja talupoegi, nii kä töö, 
mis vaatleb sugudevahelisi suhteid, teeb võimu



paigutamise keerukamaks kui siis, kui otsime 
seda valitsustest, parteidest, fraktsioonidest ja 
patronaažisüsteemidest. Võim võib asuda oht
likes nurkades ja pragudes, nagu näitavad meie 
menstrueerivad putukatapjad. See võib olla 
mitteformaalne, prognoosimatu, seletamatu, 
raisatud või olulisteks juhtumiteks säästetud. 
Seda tuleb uurida kogu selle keerukuses.

Ühiskonna struktuuri olemus: kõik hilju
tised debatid teemal, millised peaksid olema 
sotsiaalse kihistumise ja klassiühiskonnale vas
tanduva seisuste ühiskonna kriteeriumid, õn 
püüdnud asetada mehed kui perekonnapead 
mingile ühe- või kahedimensioonilisele dia
grammile. See, kuidas naised sellele positsioo
nile oma panuse annavad, piirdub tavaliselt, kui 
seda üldse vaadatakse, eeliste või ebasoodsate 
olukordadega, mida võivad kaasa tuua kaasa
vara ja perekonnaliidud. Kuid igaüks, kes kes
kendub naistele, küsib tõenäoliselt varsti, mil 
määral võivad teatud naiste omadused pere
konnas (nende kirjaoskus, nende tegevusalad, 
nende staatus teiste naiste seas jne.) mõjutada 
perekonna majanduslikku ja ühiskondlikku 
positsiooni, seda isegi ühiskondades, mis pais
tavad omistavat kogu prestiiži meeste tegevus
aladele. Lisaks sellele küsib igaüks, kes kesken
dub naistele, endalt tõenäoliselt, kas ühiskond
liku struktuuri multidimensionaalne kaardista
mine - mis väljendaks näiteks naiste/meeste ja 
vaimulike/ilmalike suhet - poleks parem, kui 
need lihtsamad mudelid, mida kasutame.38

Kolmandaks laiendab sooliste gruppide 
uurimine omandi ja vahetustehingute mõisteid 
uuele hüvele - seksile -, tavaliselt naistele kui 
omandile ja nendega tehtavatele vahetuste
hingutele. Kuidas ja miks need Euroopa puhul 
toimivad, pole veel kaugeltki selge. Kas naiste 
kontrollimine õn seotud katsega garanteerida 
seaduslikud pärijad ja pärilusliinid? Või õn 
suguühe isikliku au keskmeks? Või puudutab see 
naiste vahetust perekondade vahel (nagu väidab 
Levi-Strauss), et oleks tagatud ilma verepilastu- 
seta paljunemine ja ühiskondlik solidaarsus?

Või pigem (nagu arvan mina) õn seksuaalne 
omand ja vahetustehingud seotud erinevatele 
põhjustega, kaasa arvatud majanduslikega, ja 
avatud mõlemale soole ning nende kasutamine 
sõltub ajaloolisest kontekstist? Vastused sellele 
raskele küsimusele saavad tulla vaid paljudest 
hästi kavandatud projektidest teemadel, mis 
ulatuvad pruudihinnast ja kaasavarast kuni 
abieluliste valikute hulga ja topeltstandardi- 
teni. Et vahepeal selle teema vastu huvi äratada, 
soovitan Bridget 0’Laughlini hiljutist Aafrikat 
puudutavat pruudivara näidisjuhtumit pealkir
jaga “Miks mbumi naised ei söö kana”.39

Selgub, et 0’Laughlini kana õn naiste jaoks 
metafoorne ning see viib mind veel ühe ala 
juurde, kus sooliste gruppide uurimine saab 
edendada uusi mõtteid: sümbolite ühiskondli
kud ja kultuurilised funktsioonid. Kuna naise/ 
mehe kontrast õn meie liigi puhul universaa
lne, siis õn seksuaalsed sümbolid ja sümboolne 
käitumine, mis põhineb seksil, alati kergesti 
kättesaadavad, kui soovitakse esitada väiteid 
looduse ja inimkogemuse kohta. Küsimus 
seisneb selles, mida need tähendavad? Mõned 
teadlased paistavad arvavat, et need sõna otses 
mõttes peegeldavad sugude positsiooni ja käi
tumist ning kirjutavad neid ette. Paljude juma
lannade olemasolu mingis ühiskonnas tähen
dab, et seal õn naistel võimu; naine-kui-lapse- 
kandja kui passiivsuse sümbol tähendab, et 
selle ühiskonna naised ongi passiivsed, seda nii 
erootiliselt kui muidu. Kuid selline suhe süm
boli ja käitumise vahel õn tavaliselt liiga lihtne. 
Antropoloogid leiavad, et ühiskondades, kus 
õn palju jumalannasid, annavad naised suure 
panuse põllumajandusse või et seal õn ema- 
järgsed põlvenemissüsteemid, kuid et neid ei 
iseloomusta ainult naistest koosnev või mat
riarhaalne valitsemine. Vendadel ja teatud 
muudel meestel õn endiselt osaliselt võimu. 
Naise passiivsuse sümbolitega ühiskondadel, 
nagu näiteks vara-uusaegsel Euroopal, võib 
olla kä palju sümboleid naiste tegevuse ja vägi
valla kohta.40



Seega õn suhe seksuaalsete sümbolite ning 
naiste ja meeste tegeliku käitumise vahel kee
rukas, kuigi vaieldamatult reaalne. Kõige tõe
näolisemalt kasutatakse neid situatsioonide või 
kogemuse liikide kirjeldamiseks või hindami
seks, kuid kirjeldatud situatsioon, näiteks mehe
lik sümbol, võib siiski hõlmata mõlemast soost 
osalisi. Näiteks Eric Wolf pakub välja oma uuri
muses Neitsi Maarja sümboli kohta keskajal, 
et see väljendab suguluse ja sõprade privaatset 
sfääri, mis vastandub mehelikule avalikule ja 
poliitilisele sfäärile. Antropoloogid Michelle 
Rosaldo ja Louise Lamphere õn selle põhjal 
teinud üldistuse, väites, et naine/mees: kodune/ 
avalik vastandus esineb kõigis ühiskondades. 
Sherry Ortner õn välja pakkunud sarnase, kuigi 
mõnevõrra erineva vastanduse oma uurimuses 
“Kas naise ja mehe suhe õn sama, mis looduse 
ja kultuuri suhe?”.41Nende esseed pulbitsevad 
ideedest (Ortneri omas õn eriti kasulikke tähe
lepanekuid naiste marginaalsuse kohta) ja neid 
tuleks laialdaselt lugeda, kuigi väljendan allpool 
Euroopa ajaloolase reservatsioone nende kohta.

Esiteks, minu vastus küsimusele “Kas naise 
ja mehe suhe õn sama, mis looduse ja kultuuri 
suhe?” õn, et ei, mitte alati, hoolimata sellest, 
et naised õn laste kandmisega seotud. Näiteks 
mõned kurtuaasse traditsiooni ja isegi selgemalt 
19. sajandi mõtte jooned defineerivad mehe 
seksuaalsust loodusele lähemana ja naise oma 
tsiviliseerivana. Kuigi Ceres õn põllumajanduse 
jumalanna, õn kõik muusad naissoost. Vanas 
Testamendis õn palju kujundeid pühast abielust 
Iisraeli pruudi ja Jahve vahel, nii et naise ja mehe 
analoogia muutub ühiskondlikust üleloomuli
kuks.42

Kuid olulisemaks neid vastandusi puuduta
vaks reservatsiooniks õn see, et nad põhinevad 
kategooriatel, mis õn ise ajalooliselt määratle
tud. “Kultuur” pole Euroopas enne 19. sajan
dit isegi selge kontseptsioon. “Loodusel” õn 
Euroopa mõttes kahe tuhande aasta jooksul 
väga erinevad piirid ning selle suhe “kultuuriga11 
õn keeruline. Kä “kodune” ja “avalik” õn kate

gooriad, mis aja looksul libisevad ja nihkuvad, 
seda nii talupoegade kui filosoofide jaoks; ning 
need ei ammenda mõisteid, millesse Euroopa 
ühiskonnad tegevusvaldkondi jaotavad. Aristo
telese jaoks oli majandus kodune kunst; Adam 
Smithile mitte. Teatud keskaja sajanditel mure
nes “avaliku” kontseptsioon tugevasti ning seda 
võidi kasutada nii religioossete kui poliitiliste 
tegevuste kohta.43

Seega arvan, et oleks parem, kui kasu
taksime neid vastandusi ainult siis, kui meie 
ajalooline tõendusmaterjal neid toetab, ning 
et me ei eeldaks, et nad kujutavad alati funda
mentaalseid tähendusi, mida mingi ‘ ühiskond 
sugudes näeb. Pean lisama, et kui ma otsiksin 
universaalset poolust seksuaalses sümboolikas, 
siis prooviksin midagi sellist, nagu parem/vasak 
või kõrge/madal. Kuid, veelgi parem, järgiksin 
0’Laughlinit ja tema kanu, see tähendab, akt
septeeriksin sümboleid ja sümboolseid käitu- 
misi, nagu kä tekste, mis neid pakuvad, ning 
uuriksin siis nende tähendust antud ajajärgu 
kontekstis. Seksuaalse sümboolika juures pole 
rabav mitte selle vaesus, vaid selle rikkus, eriti 
kui laiendame oma uurimust ja hõlmame mit
metähenduslikud juhtumid, nagu transvestiidid 
ja hermafrodiidid, ning asjade ümberpööra
mise juhtumid, nagu karnevalid ja rituaalid. 
Eeldaksin leidvat, et mõningaid neid sümboleid 
sai kasutada mitte ainult naiste ja meeste rõhu
miseks, naiste sees ja meeste väljas hoidmiseks, 
vaid et neid sai kä painutada, ähvardades seega 
nende kohtade vahelist piiri ja õigustades äär
miselt korratut käitumist.44

Viimane moodus, kuidas sugude uurimine 
saab muuta ajaloolist reflektsiooni, õn periodi
seerimise kaudu. Sotsioloogid Janet Zollinger 
Giele ja Randali Collins õn välja pakkunud 
fantaasiarikkaid skeeme sugude ajaloo staa
diumite kohta, millest igaüks langeb Euroopas 
umbkaudu kokku meie olemasolevate jaotus
tega antiikseks, keskaegseks, vara-modernseks 
ja modernseks.45 Mõlema skeemi kohaselt õn 
asjad naiste jaoks paremaks läinud. Giele näitab



seda, kasutades evolutsioonilist mudelit, mille 
kohaselt ühiskonna ja sümbolite diferentseeritu
mateks muutumise käigus saavad naised nende 
soost hoolimata rohkem valikuid; Collins, kasu
tades Weberist lähtuvat mudelit, milles (pärast 
algset naiste positsiooni langust hõimuühiskon- 
dades) valitsuse, turumajanduse ja romantilise 
armastuse areng tugevdavad naiste positsiooni 
alati tugevama meheliku väe ja taltsutamatu iha 
suhtes. Nende väärtuslikke esseid tuleks lugeda 
ja nende üle arutleda. Soovin siinkohal lisada 
vaid paar kriitilist ettepanekut raja kohta, mida 
peaksime selles üldises ettevõtmises järgima.

Esiteks õn ülioluline, et eristaksime oletusi 
üldistustest, et teaksime, kui töötame ebaadek
vaatsete tõenditega. Giele ja Collins näiteks eel
dasid mõlemad oma arengu argumendi osana, 
et Lawrence Stonei aristokraatliku majapida
mise ja perekonna kirjeldus keskaja lõpus kehtis 
kogu ühiskonna kohta, kuigi see tegelikult nii ei 
olnud.46 Ehk peaks meie töö selles staadiumis 
sõnastama suurejoonelisi periodiseerimise kat
seid sagedamini pigem alternatiivsete hüpotee
sidena, koos pakutavate uurimisplaanidega.

Teiseks, arvan, et peaksime mitte kiirus
tama oma eelduses, et olemasolevad ajalised ja 
tüpoloogilised eristused Euroopa ajaloos, mida 
Giele ja Collins kasutavad, jäävad sugude ajaloo 
klassifitseerimisel alati oluliseks. Vahel võib olla 
olulisem kasutada perioode, mida toovad esile 
suured demograafilised nihked või olulised 
muutused seksuaalsetes praktikates. Olulis
teks teetähisteks võivad olla naissoost imikute 
tapmise vähenemine 11. sajandil, mille toovad 
välja Le Roy Ladurie ja Emily Coleman47; või 
Gregoriuse sõda abielus vaimulike vastu 11. ja 
12. sajandil; või tsölibaadis elavate vaimulike 
kaotamine osades Euroopa piirkondades 16. 
sajandil ja sellega samaaegne homoseksuaalsuse 
ja prostitutsiooni vastaste seaduste karmistu
mine igal pool. Meile peaksid siin suureks abiks 
olema kultuuridevahelised uurimused.

Lõpuks arvan, et me tahame tunnistada, 
kuivõrd raske õn otsustada, mis lõi minevikus

soodsa konteksti sugudevaheliste suhete para
nemiseks. Pole isegi täiesti selge, et see para
nemine õn olnud lakkamatu. Igal juhul toetub 
Giele teooria eeldusele, et ühiskondlik ja süm
boolne eristus õn alati naissoo vabaduse jaoks 
hea. Seda see tõesti vahel õn. Ellen McDonald 
Gumperzi kirjeldus sellest, kuidas ranged kas- 
tipiirid Indias õgvendasid kõrgemate kastide 
naistele kehtivaid seksuaalseid piiranguid, õn 
siinkohal relevantne näide.48 Kuid me suudame 
kõik ette kujutada situatsioone - nagu näiteks 
revolutsioonid -, mille ajal erinevuste kadu
mine, valikute lihtsustumine võivad anda ajutisi 
loovaid tulemusi. Varase protestantismi juures 
oli nii naiste kui meeste jaoks kõige uuendus
likum nähtus ühiskondliku hierarhia ja rituaali 
lihtsustumine, eristuse kadumine ilmalike ja 
vaimulike vahel ning religioosse ja ilmaliku elu 
vahel.49 Me võiksime sealt edasi küsida koos 
Alice Clarki ja Michelle Rosaldoga, kas erine
vuste kadumine lastekasvatamise, tootmise ja 
poliitilise võimu maailmade vahel, nende koh
tade lihtsustumine, kus meie elu toimub, poleks 
sellel ajaloo hetkel mitte kasulik samm suurema 
autonoomia suunas mõlemale soole.

Naiste ajaloo valdkonnas õn igal juhul selge, 
et müüridega ümbritsetud Daamide Linn peab 
asenduma avatud foorumiga, ehk isegi lahin
guväljaga sugude tõsiseks uurimiseks. Kuulsate 
naiste juurest väärtuslikuma töö juurde.

Tõlkinud Raili Põldsaar
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Nähtavuse ja 
nähtamatuse 
poliitika*
Redi Koobak

* Ettekanne õn peetud inglisekeelsena konverentsil 
“Mehed, naised ja teised” mis toimus 1.-2. oktoobril 
2009 Tallinna Ülikoolis.

Tk JT õtisklen palju sõnade ja piltide üle.
I \ J 1 Tegelikult visuaalkultuurist huvituva 

X ▼ JL. soouuringute doktorandina peami
selt seda vaid teengi. Reflekteerin soolise eri
nevuse üle, arutlen, kuidas omavahel ristuvad 
sugu, rassiline/etniline päritolu, seksuaalsus, 
vanus, klass ja sellele järgnev “piinlikkusttekitav 
jne”. Mõtlen kehalisusest ja identiteedist, sub- 
jektsusest ja representatsioonist, hierarhiatest 
ja võimust. Mõtlen nähtavusest ja selle poliiti
kast. Loen. Vaatan pilte. Vaatlen ühiskonda. Ja 
mõtisklen. Ma ei mõtiskle ainult selle üle, mida 
see kõik tähendab, vaid kä selle üle, mismoodi 
see kõik tähenduse omandab. Selline lapse
meelne mõtisklemine õn mu strateegia, lapse
suu mu küsimuste esitamise koht.

Et tuua teooriat “sealt ülevalt” - kuhu üks 
mu tudengitest selle pettunult paigutas - tagasi 
“maa peale”, tahan vaadelda lähemalt kolme 
lugu, kolme väikest momenti igapäevasest ja 
akadeemilisest elust, mis loodetavasti näitlikus
tavad mu mõtisklusi ja loovad võimaluse uuteks 
küsimusteks nähtavuse poliitika kohta.

I
Minu kogemus geiparaadidega õn üsna pii

ratud, nagu kä mu kogemus vägivallaga - nii 
vaimse kui füüsilisega - avalikus sfääris. Olen 
olnud tunnistajaks värvikale geiparaadile Mad
riti kesklinnas, kui viibisin seal konverentsi 
Womens Worlds raames 2008. aasta juulis. 
Vikerkaarevärvid, kostüümid, muusika, tants, 
emotsioonide ja helide virvarr koos silmnäh
tava uhkusega. Pidutseti koos nagu üks suur 
rõõmsameelne perekond. Milline suurepärane 
pildistamise võimalus, eks? Ümberringi klõp
sisid pidevalt sajad pealtvaatajad õn kaamera
tega.

Järgmine pilt: juuni 2009. Rootsis Linkö- 
pingi ülikooli soouuringute osakonna korral
datud seksuaaltervise, -vägivalla ja kehalisuse 
teemalisel konverentsil puhkeb üks Ameerika 
teadlane oma ettekande ajal nutma. Akadeemi-



lises kontekstis pole see just tavaline vaatepilt. 
Ta räägib oma kogemusest Zagrebis toimunud 
Gay Fridell paraadil vaid mõned päevad tagasi. 
Ta räägib sellest, kuidas teda mõnitati ja kuidas 
homofoobsed pealtvaatajad sõna otseses mõttes 
tema pihta sülitasid. Lisaks pealtvaatajatele 
kohtlesid teda karmilt kä politseinikud, kes olid 
sinna korda looma saadetud. Ameeriklasena 
polnud ta antud kontekstis sellise vägivallaga 
kokku puutunud.

II
Teine lugu pärineb ühest artiklist. Oma dok

toritöö jaoks lugedes leidsin Marina Perez de 
Mendiola artikli Mexican Contemporary Photo- 
graphy: StagingEthnicity and Citizenship (2004). 
Ta kirjutab Mehhikos 1994. aasta presidendiva
limiste eel toimunud kampaaniast. Valmistele 
registreerimise jaoks kutsuti inimesi endast pilti 
tegema, ven y tõmate la foto. Kaamera kaudu, 
mis automaatselt pildistab ja prindib foto vali
jast, loodeti meelitada marginaliseeritud meh
hiklasi (umbes 10 miljonit peamiselt indiaan
lastest kodanikke) valimiskastide juurde. Perez 
de Mendiola selgitab (2004,126):

Partido Institucional Revoludonario (PRI), 
aastatel 1928-2000 võimul olnud partei, 
panustas ideele, et automaatselt üles võetud 
portree, teatud tüüpi eneserepresentatsioon, 
õn kui ise tegutsemine, enese reguleeri
mine ja kujutise kontrollimise edendamine: 
mehaaniline kaamerasilm salvestab kujutise 
kui kohalolu. Sellised tööriistad (poliitilised 
ja esteetilised, samuti automaatne kaamera) 
toetuvad populaarsele arusaamale autoport
reest kui vähem hirmuäratavast ja rohkem 
jõudu andvast viisist, kuidas subjekt saab 
end näha ja ette kujutada. See loosung võtab 
seega kokku idee, et selline spontaanne, 
mehhaaniline portree toob endaga kaasa 
sotsiaalse kaasatuse ja kodanikuidentiteedi 
tunnustamise.

Selle Mehhiko valimiskampaania “auto
portreed” õn seotud arusaamadega võimust ja 
sotsiaalsest muutusest laiema kaasatuse suunas. 
Mind intrigeeris selle juures eelkõige see, kuidas 
see kampaania mängis mõttega, et just auto
portreed annavad rohkem jõudu kui näiteks 
tavapärane automaatne foto, mille võtaks üles 
ametlik valitsuse palgal olev fotograaf, et seeläbi 
hääletajaid tuvastada.

III
Siniste silmade ja heledate juustega eesti 

tüdrukuna Rootsis elades ja töötades ei ole mul 
üldiselt ühiskonda sulandumisega probleeme. 
Mind võib vabalt rootslaseks pidada ja tihti 
seda tehaksegi. Igapäevaselt tänaval kõndides 
või poes käies ei nähta minus võõramaalast, 
immigranti, teist. Aeg-ajalt see ärritab mind. 
Kui tüütu, kui sinu poole kogu aeg rootsi keeles 
pöördutatakse. Kui sa pead kogu aeg selgitama: 
“Vabandust, ma ei räägi rootsi keelt”. Kas sa siis 
ei näe, et ma pole “sina”?

See õn mu enesekaitse ja enese määratlemise 
viis. Tundub, et suunan kogu oma ärrituse selle 
üle, et ma ei näe antud kontektsis välja sellena, 
kes ma olen, sellesse ühte väiksesse lausesse. 
Sellest õn juba saanud otsekui sisemine mantra 
ja olen leidnud end olukorrast, kus reageerisin 
sama lausega “Vabandust, ma ei räägi rootsi 
keelt” Hollandis reisides, kui minu poole pöör
duti hollandi keeles. Huvitaval kombel ei tunne 
ma nendes olukordades Rootsis, et ma ilmtingi
mata tahaksin, et mind eestlasena nähtaks. See 
mõnevõrra lapsik nõue hõlmab pigem ebamää
rast ja vastandlikku nn. mitte-rootslase identi
teeti, selget eristust “sinu” ja “minu” vahel.

Kord läksin lõunat sööma India resto
rani Östersundis Põhja-Rootsis. Leti taga olev 
noormees küsis minult rootsi keeles, mida ma 
soovin. Välimuse järgi otsustades oli ta Lähis- 
Ida päritolu või vähemalt nii mulle tundus. Kui 
ma vastasin talle inglise keeles, oli ta siiralt ülla
tunud. “Aa, sa ei räägigi rootsi keelt? Sa näed



täpselt rootslase moodi välja.” Naersin selle 
peale ja ütlesin: “Jah, kõik eeldavad alati, et ma 
räägin rootsi keelt.” Ta naeris vastu: “Tead, mitte 
keegi ei eelda kunagi, et mina räägin rootsi keelt 
ja ma räägin väga head rootsi keelt.”

Privileegid, mida mu siniste silmade ja hele
date juustega naisekeha endas kannab, muutusid 
hetkega vaieldamatult selgeks. Minu elu ja töö 
selles riigis ei sõltu absoluutselt minu jõupin
gutustest rootsi keel selgeks saada. Minu keha 
võimaldab mulle “nähtamatu” juurdepääsu 
mistahes kohta ilma uurivate ja kahtlustavate 
pilkudeta. Minu keha garanteerib mulle “prob
leemivaba” kuulumise siinsesse normi. Mind ei 
peatata põhjuseta Arlanda lennujaama tollis, 
minu passi ei uurita kunagi, ma sulandun ühis
konda lihtsalt selle tõttu, milline ma välja näen. 
Vähemalt seni, kui ma oma suu kinni hoian.

Nähtavuse võlud ja valud
Kultuuri visuaalset aspekti, mis hõlmab 

endas igasuguseid kuvandeid, märke ja piltlikke 
sümboleid ning samuti kä visuaalset ja poliiti
list (enese)representatsiooni laiemalt, peetakse 
“komplekssete ja keerukate kommunikatsioo
nisüsteemide kõige võimsamaks osaks” (Pajacz- 
kowska 2001, 1). Viisid, kuidas me visuaalseid 
kuvandeid igapäevaelus mõjutame, kuidas need 
kuvandid meid mõjutavad ja kuidas me oleme 
või ei ole ühiskonnas kujutatud/esindatud, õn 
kesksed meie kogemusele ja arusaamale endast 
ja oma ümbrusest. Seega visuaalsust puuduta
vad diskussioonid tõstatavad küsimusi ja ängis
tust võimusuhete osas.

Minu jaoks näitlikustavad need kolm lugu, 
kuidas kultuurides, kus nähtav olemine õn ääre
tult oluline, konstrueeritakse identiteete kogu 
nende komplekssuses just nähtavuse kujundi 
kaudu. Lisa M. Walker osutab oma artiklis, mis 
keskendub lesbide nähtavusele ja nähtamatu
sele, kuidas “nähtavuse privilegeerimisest õn 
saanud 20. sajandi lõpu identiteedipoliitikate

taktika, kus asjaosalised tihtipeale sümboliseeri
vad oma sotsiaalse õiguse nõudeid selle kaudu, 
et ülistavad nähtavaid erinevuse tähistajaid, 
mis ajalooliselt õn olnud nende diskrimineeri
mise aluseks” (Walker 1993, 868). Ta toob kaks 
näidet. Esiteks, gei- ja lesbikogukonnad USA-s 
annavad sümboolse võimu transvestismile kui 
homoseksuaalsuse tähistajale - igal aastal juunis 
toimuva Gay Pridei paraadi ajal valivad nad 
ühe drag queeni Miss Gay Pride iks ja saadvad 
ta siis kabrioletis mööda New Yorgi 5. avenüüd 
ovatsioonide saatel ringi sõitma. Teiseks, üsna 
sarnaselt õn Black Power liikumine andnud loo
sungi “Must õn ilus” kaudu sümboolse väärtuse 
nahavärvusele ja etnilistele stiilidele, mis mar
keerivad rassilist erinevust, pöörates pahupidi 
eurotsentristlikud arusaamad ilust.

USA teadlane, kes konverentsil pisaraid 
tagasi ei suutnud hoida, kui ta meenutas homo
foobia brutaalset külge, ülistas oma erinevust 
ja nõudis endale õigust olla normist erinevana 
nähtav. Pärismaalastest Mehhiko valijaid kut
suti üles oma esindatust ise reguleerima, jääd
vustama oma kuvandit kui märki kohalolust, 
osalusest, pakkudes neile sel moel võimalust 
olla kaasatud poliitilisse sfääri. Minu (potent
siaalselt) rootslaslik väljanägemine, minu mitte- 
äratundmine sellena, kes ma antud kontekstis 
olen, st. välismaalasena, jätab mind ilma mu 
rahvuslikust identiteedist, kuid mu nn. nähta
matus toimib samaaegselt võimsa privileegina.

Seega võib väita, et hegemoonse kultuuri 
esindajate kujutelm ihaldab näha ja tõlgendada 
teisesust, et “kaitsta end erinevuse eest, mis 
võiks muidu nende endi identiteedi kahtluse 
alla seada” (Garber 1991,130, tsiteeritud Walker 
1993, 868 järgi). Sellise analüüsi varal õn femi
nistlikud, gei- ja lesbiteoreetikud asunud näh
tavate erinevuste esitamist teoretiseerima kui 
kohta, kus võiksime leida poliitilist teguvõimu, 
sest sellisel identiteetide esitamisel koos selgelt 
nähtavate erinevuste tähistajatega õn potent
siaali dekonstrueerida sellised fundamentalist
likud kategooriad, nagu rass, sugu ja iha. Sel õn



potentsiaali segada identiteedikategooriaid.
Nähtavuse privilegeerimine võib küll polii

tiliselt ja retooriliselt efektiivne ja ihaldatav olla, 
kuid sel õn kä omad probleemid. Kui konst
rueerid endale teatud identiteedi - olgu see siis 
lesbi, gei, mustanahaline, pärismaalane, mitte - 
rootslane - mis annab teatud tähistajatele polii
tilise väärtuse, siis need, kes nende alla ei mahu, 
jäetakse kõrvale. Kuna subjektid, kes “näevad 
välja” teistena (nt. geid ja lesbid, kes näevad välja 
kui heterod, mustanahalised, kes näevad välja 
kui valged, eestlased, kes näevad välja kui roots
lased), ületavad nn. nähtavuse kategooriad, mis 
teatud identiteeti loovad, nähakse neid margi- 
naliseerituse mõistmisel marginaalsetena.

Tahaksin lähemalt vaatluse alla võtta näh
tavuse ja nähtamatuse vahelise suhte. Seda, mis 
õn nähtav, eelistatakse tihti muu informatsiooni 
ees (näiteks kompimine või akustiline informat
sioon), sest see annab tunnistust faktist või tõest. 
Just nägemine õn see, mis “loob teatud subjekti 
suhte reaalsusega, kus objekti visuaalset aspekti 
peetakse objekti enda omaduseks” (Pajacz- 
kowska 2001, 1). See, et nägemisest endast 
saab, vähemalt näiliselt, midagi vaatajast eral
diseisvat, midagi, mis õn “täiesti autonoomne, 
vaba ja isegi puhas“ (Jenks 1995, 1), muutub 
eriti oluliseks (soolise) erinevuse kultuuriliste 
representatsioonide kontekstis. Kui see, mida 
sa näed, tähendab teadmist ja kui visuaalne 
informatsioon õn reaalsus, õn representatsioo- 
nipoliitika ja laialt ringlevate kuvandite retoo
rika üheks oluliseks analüüsiallikaks rõhumise 
ja marginaliseerituse uurimisel ning sotsiaalse 
muutuse poole püüdlemisel. Kuid ehkki näiteks 
feministlike ajaloolaste ja feministliku liikumise 
aktivistide katseid teha naisi nähtava(ma)ks 
valdkondades, kus nad olid varem alaesindatud, 
peab tunnustama ja toetama, põhinevad need 
püüded tihti arusaamal, et suurem nähtavus 
viib automaatselt suurema (poliitilise) võimuni.

Lääne ühiskondades võrdustatakse näh
tavus tihti võimuga: olla nähtav (eriti “õigel” 
moel) tähendab, et sa oled võimupositsioonil, ja

laiemalt, et sa eksisteerid. USA feminist ja teat
riteadlane Peggy Phelan (1993, 6) juhib tähele
panu kaudsetele eeldustele, mis õn omane nii 
nn. edumeelsetele (kes tahavad kõiki “pildile” 
saada) kui kä konservatiividele (kes tahavad 
selle võimaluse vaid endile jätta), kui nad toetu
vad seosele representatiivse nähtavuse ja (polii
tilise) võimu vahel:

Nähtavus õn lõks [...]; see aktiveerib seire 
ja seaduse; see kutsub esile vuajerismi, feti- 
šismi, kolonialistliku/imperialistliku isu 
omandi järele. Kuid samas õn tal teatud 
poliitiline võlu. Nähtavuse poliitikal õn 
praktilised tagajärjed; vahet võib teha prak
tikal (kedagi nähtavaks või kuuldavaks 
tegema) ja teoorial (kui sa oled nähtav, õn 
“neil” raskem sind ignoreerida; [...].

Phelan väidab, et “binaarne vastandus näh
tavuse võimu ja nähtamatuse võimutuse vahel 
õn väär“ (Phelan 1993,6). Ta rõhutab seega, kui
võrd piirav ja piiratud õn tavapärane arusaam 
nähtavuse, võimu, identiteedi ja vabastamise 
vahelistest suhetest. Ta kutsub mõtlema selle 
üle, et “kui representatiivne nähtavus võrdub 
võimuga, siis peaksid lääne kultuuri juhtima 
poolpaljad noored valged naised” (Phelan 1993, 
10). Samuti näitab Phelan, et võim peitub kä 
tähistamata positsioonil, selles, mis pole nähtav 
ning seega tuleks nähtavuse võimu analüüsida 
ja mõista nüansirikkamalt.

Ehkki võim peitub nii nähtav olemises kui 
kä nn. nähtamatuks jäämises, nagu minu roots
laste hulka sulandumise kogemus näitab, õn 
ometigi visuaalne representatsioon kui poliiti
line eesmärk oluliselt piiratud. Taaskord Peggy 
Phelanilt (1993, 7) laenates võib kokkuvõtlikult 
välja tuua alljärgnevad olulised punktid:

Väites, et kogukonnad, mis õn varem olnud 
ühiskonnas nähtamatud, muutuvad tugeva
maks, kui representatiivne väli neid peegel
dab ja neid märkab, õn progressiivsed kul



tuuriaktivistid panustanud olulisel määral 
rassiliste, etniliste ja seksuaalvähemuste 
nähtavuse suurendamisele. Tihti arvatakse, 
et marginaliseeritud kogukonnad, kes 
näevad oma kogukonna liikmeid represen
tatiivsel väljal esindatuna, tunnevad uhkust 
sellesse kogukonda kuulumise üle ja sellesse 
kogukonda mittekuulujate arusaam mitme
kesisusest ja nende kogukondade tugevusest 
kasvab. Selles argumendis peitub mitu ole
tust, mida tuleks lähemalt vaadelda:

1. Identiteedid õn visuaalselt tähistatud nii, 
et sarnasus telepildis figureeriva afroamee- 
riklase ja tänavapildis figureeriva afroamee- 
riklase vahel aitab vaatajal aru saada, et nad 
õn sama kogukonna liikmed. Füüsiliste sar
nasuste otsimine õn üks viis kogukondade 
identifitseerimiseks.

2. Representatsiooni ja identiteedi vaheline 
suhe õn lineaarne ja sujuvalt mimeetiline. 
See, mida ma näen, õn see, kes keegi õn.

3. Kui kellegi mimeetilist sarnasust pole 
kujutatud, siis teda pole kõnetatud.

4. Suurenenud nähtavus võrdub suurene
nud võimuga.

Kõik need oletused peegeldavad nähtavuse 
ideoloogiat, mis nullib ära tähistamata, vaikiva 
ja nähtamatu positsiooni võimu. Ehkki idee 
representatiivse välja laiendamisest kõiki hõl
mavaks õn eetiliselt äärmiselt ligitõmbav ja mar
ginaliseeritud kogukonnad saavadki tihtipeale 
suurenenud nähtavusest kasu, nõrgendavad 
selle nähtavuse saavutamise tingimused nende 
identiteetide eeldatavat võimu. Impulss eelis
tada nähtavat tuleneb vajadusest tagasi nõuda 
erinevuse tähistajad, mille kaudu domineeriv 
ideoloogia õn vähemusidentiteete negatiivselt 
defineerinud. Ent kuigi selline nõudmise ja taga
sinõudmise strateegia õn enamasti positiivne,

võib see samal ajal kä taastoota domineeriva 
ideoloogia praktikaid, mis kasutavad nähtavust 
sotsiaalsete kategooriate loomiseks, millega siis 
põhjendatakse marginaliseerimist.

Kokkuvõttes jään mõtisklema selle üle, 
kuidas edaspidi vältida nii nähtavuse kui näh
tamatuse lõkse ja kuidas mõista suhet nähtavate 
(ja nähtamatute!) erinevuste tähistajate ja iden
titeetide, mida need tähistavad, vahel. Geipa- 
raadil osalejad muutuvad eksootilisteks, isegi 
fetišeeritud “teisteks”, kes pakuvad võimalusi 
huvitavateks fotojäädvustusteks. Pärismaalaste 
kogukondi Mehhikos kutsutakse üksnes oma 
kohaolu jäädvustama, kuid see toimub siiski 
politiitiliste võimumängude raames. Oma välis
maalase staatusele tähelepanu pööramise nõud
mine ei kustuta valge skandinaavlaste massi 
sulanduva keha privileege ega kä mitte nende 
immigrantide marginaliseerimist, kes alati selles 
kontekstis nähtavalt erinevaks jäävad.
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Brigitta testament 
anno 1549
Inna Põltsam

Testament kui ajalooallikas
Testament õn väärtuslik ajalooallikas, selles 

pole tarvidust ühtegi kesk- või varase uusaja 
uurijat veenda. Saksa ajaloolane Norbert Ohler 
märgib tabavalt, et esialgu vaid ühiskonna 
“võimsate ja vägevate” kasutatud testament n.-ö. 
demokratiseerus sajandite jooksul.1 Kel ainult oli 
vara, olgu ta mees või naine, kaupmees või käsi
tööline, kõrgest või madalast seisusest (kä tee
nijad tegid testamente), võis oma viimase tahte 
kirjalikult fikseerida. Tõsi küll, keskajal tehti kä 
suulisi testamente, paraku neid ei ole võimalik 
ajalooallikana kasutada. Keskaja Euroopast õn 
säilinud tuhandeid testamente, mis moodusta
vad väärtusliku allikabaasi mentaliteedi-, õigus-, 
linna- ja majandusajaloo vms. uurimiseks. Aja

loo-uurijate huvi selle allikaliigi vastu õn püsi
nud pikka aega, ulatudes tagasi juba 19. sajan
disse.2 Keskaja testamentide põhjal õn valminud 
mitmed põnevad, teedrajavad käsitlused.3 Pika
ajaline uurimistöö ja märkimisväärsed edusam
mud pole testamentide teaduspotentsiaali aga 
kaugeltki ammendanud. Öeldu kehtib kä Tal
linna testamentide kohta. Kuigi kesk- ja varase 
uusaja Tallinna testamendid pole ajaloolaste 
jaoks mingi uus või avastamata teema, õn uuri
musi nende põhjal tehtud siiski vähe.4 Just äsja 
valmis Göttingeni ülikooli juures Kadri-Rutt 
Hahn i ulatuslik väitekiri “Tallinna testamendid 
15.-16. sajandil”, milles ta suure põhjalikkusega 
ning mitmetest aspektidest lähtuvalt käsitleb 
nimetatud ajavahemikust Tallinnast pärit tes
tamente.5 Testamentide pontentsiaali elulugude 
kirjutamisel õn demonstreerinud eesti medie- 
vistid tähelepanuväärses raamatus “Kümme 
keskaegset tallinlast”.6

Miks keskaja inimesed tegid testamente, sel
leks oli mitmeid põhjuseid. Prantsuse medievist 
Jacques Le Goff nimetab keskaja testamenti “sis- 
sepääsuloaks taevasse”.7 Testament õn hea tun
nistus sellest, kui tõsiselt võtsid selle aja inimesed 
kiriku üleskutset headele tegudele, ligimesear
mastusele ja hoolitsusele abivajajate eest. Ühtlasi 
näitavad need, et keskaja inimese elus oli kesksel 
kohal hirm põrgu ees ning soov päästetud saada. 
Testamendi näol oli tegu sissepääsuloaga tae
vasse, mille inimene n.-ö. ise endale vormistas. 
Ta lähtus seda tehes isiklikest veendumustest, 
kuid laskis end kahtlemata mõjutada üldistel 
tavadel, tegi nii, nagu oli kombeks, nagu tegid 
kõik. Prantsuse ajaloolane Philippe Aries nime
tab testamendi tegemist religioosseks aktiks.8 Ta 
juhib tähelepanu, et kui testament 12. sajandil 
igapäevakasutusse ilmus, siis polnud ta see, mis 
ta oli olnud antiikaja Roomas ning milleks ta 18. 
sajandi lõpul uuesti muutus, s.o. eraõiguse akt, 
mõeldud selleks, et reguleerida mahajäänud 
vara pärilusliini. Religioossete motiivide kõrval 
ajendas keskaja inimest testamenti tegema siiski 
kä soov vältida pärast tema maisest ilmast lah-



kurnist pärijate vahel tekkida võivat tüli, nii 
nagu see sageli testamentides kirjas seisab (vt. 
nt. juuresolevat testamenti).

Ühest küljest oli testament ametlik doku
ment, milles inimene tegi korraldusi, kuidas 
ja kellele ta oma vara edasi pärandada tahab, 
selle koostamiseks olid õigusnormides sätesta
tud kindlad reeglid. Keskaja testament koosneb 
üldjuhul arvukatest väikestest annakutest, isegi 
mitukümmend annakut polnud haruldus. See 
omapära aga ainult suurendab testamendi kui 
ajalooallika väärtust. Tänu arvukatele annaku- 
tele tekib ettekujutus keskkonnast, kus inimene 
elas ja tegutses, tulevad ilmsiks isiku sidemed 
ja suhted - kes olid tema sugulased, ameti- või 
elukaaslased, äripartnerid jne. Niisamuti saab 
ülevaate, millest koosnes testaatori vara, nagu 
rahast ja väärisesemetest, rõivastest, majakraa- 
mist jms.

Teisest küljest õn testament kahtlemata 
privaatne dokument. Koostaja kõneleb selles 
mina-vormis. Saksa ajaloolased Evamaria Engel 
ja Frank-Dietrich Jacob märgivad poeetiliselt, 
et testamendid õn allikad, mille läbi muidu 
ainult kuivade faktide järgi tuntud kaupmees 
või käsitööline saab lihast ja verest inimeseks.9 
Testament õn jälg inimesest, konkreetsest aja
loolisest isikust ning tema elatud elust. Mõis
tagi õn iga testament ainukordne ning sellest 
tulenevalt ajaloo-uurimise jaoks rohkem või 
vähem informatiivne: mõni viimne tahe võib 
oma koostajast rääkida palju, teine päris vähe. 
Eriti vanema ajaloo puhul, kui suur osa inimesi 
kuulus nn. vaikiva enamiku hulka, õn allikad, 
mis anonüümsest massist toovad esile konk
reetse inimese - inimisiksuse -, uurijate jaoks 
väga väärtuslikud.

Naiste testamendid 15.-16. 
sajandi Tallinnast
Ajavahemikust 14.-16. sajandini õn Tal

linnast säilinud arvestavas koguses testamente.

Esimene Tallinnast teada olev testament pärineb 
aastast 1341 ning üldse õn aastaist 1341-1560 
Kadri-Rutt Hahni andmeil olemas 337 testa
menti.10 Nendest enamiku, s.o. 216 testamenti 
ajavahemikust 1369-1560, õn avaldanud reges- 
tite näol Roland Seeberg-Elverfeldt.11 Vähesel 
määral õn Tallinna testamente publitseeritud 
täielikul kujul.12 Üldiselt ei ole Tallinnast pärit 
testamentide arv märkimisväärne. Näiteks 
prantsuse, samuti mitmetest saksa linnadest 
õn alles tuhandeid testamente,13 tõsi küll, tegu 
oli kä Tallinnast mitu kord suuremate linna
dega. Siiski õn 219 aasta kohta 337 testamenti 
ehk vähem kui kaks testamenti ühe aasta kohta 
tagasihoidlik näitaja. Kaudsed vihjed testamen
tide olemasolule teistes arhiiviallikates näitavad, 
et tänapäevani õn säilinud vaid osa omal ajal 
Tallinnas tehtud testamentidest.

Tallinna testamentide hulgas õn arvestata
vas koguses naiste koostatud testamente. Aja
vahemikust 1474-1560 õn väidetavalt teada 69 
sellist testamenti.14 Nendest veidi vähem kui 
pooled õn regestite kujul publitseerinud Roland 
Seeberg-Elverfeldt. Esimene naise tehtud tes
tament õn säilinud aastast 1474.15 15. sajan
dil koostatud naiste testamendid õn Tallinnas 
haruldased, aga 16. sajandil, eriti 1530. aastatest 
alates kasvab nende arv märgatavalt. Kaks kol
mandikku ajavahemikust 1474-1560 säilinud 
naiste koostatud testamentidest pärineb nimelt 
aastaist 1530-1560.16

Raske öelda, millest see areng kõneleb. Ühelt 
poolt kindlasti kirjaliku asjajamise kasvust. 
Kuid kas see räägib eelkõige sellest, et naised 
üldse hakkasid rohkem tegema testamente või 
pigem sellest, et nad hakkasid tegema kirjalikke 
testamente,17 seda õn keeruline hinnata. Arves
tades, et testament oli religioosne akt, ei saa 
kuidagi pidada juhuslikuks kokkusattumuseks, 
et naiste testamentide arv kasvab nimelt peale 
reformatsioonisündmusi Tallinnas. Samas ei 
võimalda praegune uurimisseis seda nähtust 
sügavamalt analüüsida ja rahuldavalt seletada.

Kadri-Rutt Hahni andmetel olid umbes



pooled Tallinnas testamendi koostanud nais
test lesed.18 Euroopa teiste linnade kohta tehtud 
uurimused näitavad samuti, et just üksikud ja 
lesestunud naised kasutasid kõige enam võima
lust teha testamenti.19 Philippe Aries märgib, et 
testament andis võimaluse üksikul, perekonnata 
ja vennaskonnata inimesel seista hea oma hin- 
geõndsuse eest, s.t. teha testamendis korraldusi 
maapealseteks toiminguteks, mis aitaksid tema 
hingel teispoolsuses õndsaks saada.20 Surnud 
liikmete hinge eest palumine oli keskajal mit
mesuguste korporatsioonide ja vennaskondade 
õlul lasunud ülesanne, selleks telliti kirikus mis
sasid, hingepalveid jms. Kuivõrd testament oli 
religioosne ja sakraalne vahend saavutamaks 
igavest elu,21 siis tõenäoliselt viitab nende vara
semast aktiivsem koostamine reformatsiooniga 
kaasnenud muutustele, mis pani naisi oma hin- 
geõndsuse nimel n.-ö. iseseisvalt tegutsema.

Kuid küllap oli naiste agar testamentide 
tegemine vähemalt mingil määral seotud kä 
Tallinna majandusliku arenguga. Üha enam oli 
linnas naisi, kes olid majanduslikult tegevad, s.t. 
neil oli amet või elukutse, mis tõi sisse ja kasva
tas nende jõukust ehk neile kogunes tuluks vara, 
mida nad said testamendiga edasi pärandada.

Brigitta testament
Järgnevalt lähema vaatluse alla tulev tes

tament asub Tallinna Linnaarhiivis Tallinna 
Magistraadi fondis, säilikus BN 1, (1411). Tegu 
õn paberile kirjutatud alamsaksakeelse testa
mendiga koos nelja suhteliselt hästi säilinud 
pitseriga. Põhjusi, miks sai avaldamiseks valitud 
nimelt see testament, õn mitu. Esiteks pole seda 
varem publitseeritud, ei regestina ega täielikul 
kujul. Teine põhjus õn, et Brigitta näol õn tegu 
täiesti tavalise naisega 16. sajandi Tallinnast, 
temaga ei ole seotud mitte mingit erilist “lugu”. 
Täpselt sama tavaline ja mitte millegagi silma 
paistev õn tema testament, milles pole midagi 
erakordset või ebatavalist. Kuid just see n.-ö.

tavalisus ongi uurimuslikult köitev, näidates 
põhijoontes kätte, mida üldse õn võimalik isi
kust tema viimse tahte põhjal teada saada.

Aastal 1549 Neitsi Maarja sünnipäeval, s. o. 
8. septembril laskis Brigitta enda juurde kutsuda 
kirjutaja, kes tema viimse tahte üles märkis, 
samuti testamenditäitjad ja nende nõuandajad. 
Kirjutajaks võis olla linnasekretär, notar või 
mõni vaimulik, nt. Oleviste kirikust. Huvitav 
küsimus õn, kas Maarja sünnipäeva valimine oli 
Brigitta poolt juhuslik või teadlik valik? Neitsi 
Maarja oli keskajal üks Kanuti gildi patroone, 
kelle altar asus Niguliste kirikus ning sellel peeti 
missat nimelt Neitsi Maarja sünnipäeval.22 Seega 
oli Jumalaema sünnipäev Kanuti gildi ja selle 
liikmete jaoks oluline püha. Kanuti gildiga oli 
Brigitta lähedalt seotud. Nii õn võimalik, et tes
tamendi koostamiseks valitud päev ei olnudki 
Brigitta jaoks päris juhuslik. Võiks isegi küsida, 
kas sellest ei kuma läbi kummardus Jumala
emale, sellele keskaja ühele armastatuimale 
pühakule, koos põgusa lootusega tema eestkos
tele juhul, kui seda teispoolsuses peaks tarvis 
minema, mis sellest, et evangeeliumiusu kirikus 
pühakute austamisel enam kohta ei olnud. Sel
lele oletusele räägib vastu ainult asjaolu, et 1549. 
aastal täitus reformitud kirikul Tallinnas 25 
aastat, mis tähendab, et Brigitta pidanuks olema 
Kanuti gildiga seotud juba oma isa kaudu, ainult 
nii saanuks katoliku ajast oluline patroonipüha 
naise jaoks midagi tähendada.

1549. aasta oli Liivimaal katkuaasta. Arva
tavasti sai just see halastamatu tõbi Brigittale 
saatuslikuks. Naine suri tõenäoliselt 1550. aasta 
talvel, igatahes sama aasta 15. märtsil läheb tema 
testament n.-ö. käiku. Kõnealune katkupuhang 
kestis Liivimaal mitu aastat, kroonik Baltahasar 
Russowi teatel koguni viis aastat.23 Väga tõenäo
liselt suri kä Brigitta teine abikaasa katku (vt. 
lähemalt allpool). Kartus linnas möllava hirmsa 
tõve ees ajendas naist testamenti koostama. 
Võimalik, et Brigitta tervis oli katkutagi halb, 
igatahes mainib naine, et tema keha õn nõrk, 
aga mõistus selge. See oli kahtlemata õige hetk



viimse tahte vormistamiseks, arvestades, et katk 
võis tabada ootamatult ning oli hea jõuda teha 
kõik vajalikud hingeõndsust tagavad korraldu
sed. Ja mõistagi oli kehtiv ainult see testament, 
mille testaator oli teinud täie mõistuse juures 
olles (dat he mechtich were siner sirme).24 Väärib 
tähelepanu, et aastal 1566, kui Liivimaal oli taas 
suur katkupuhang, suri Brigitta poeg Hinrich 
Westhoff.25 Mõlemad, nii ema kui kä poeg, lan
gesid seega katkuepideemia ohvriks.

Testamendi koostamise initsiatiiv lähtus 
igast isikust endast, kuid kirja pandud oli see 
enamasti professionaalse kirjutajapoolt, kes n.-ö. 
rüütas selle viimse tahte aja- ja nõuetekohasesse 
vormi. Eeskätt puudutab see traditsioonilisi sis
setöötatud vormeleid, millega testament algas ja 
lõppes, need korduvad testamendist testamenti 
ning varieeruvad iga kirjutaja puhul mõnevõrra. 
Testaatori häält ei kosta sealt kuigivõrd. Vorme
lid, nagu “miski pole kindlam kui surm ja miski 
pole vähem kindel, kui surma aeg ja koht”, kor
duvad näiteks nii Tallinna, Prantsusmaa kui kä 
Saksa linnakodanike testamentides.26

Tallinnas kehtinud Lübecki linnaõigus 
nägi ette testamendi tegemise korra. See pidi 
toimuma üldjuhul kahe raehärra juuresolekul 
ning mida siis testaator määras “oma tuluks- 
saadud vara kohta, see jääb kehtima”.27 Siiski 
oli pärijatel õigus testamenti aasta ja päeva 
jooksul vaidlustada.28 Tallinna linnaõigus nägi 
veel ette, et raehärrade puudumisel võisid kaks 
usaldusväärset meest tõendada testamenti, mis 
oli tehtud kümne marga või sellest vähemas 
väärtuses.29 Lühidalt öeldes, kui pärandatavat 
vara oli napilt, polnud raehärrasid vaja tülitada. 
16. sajandi esimese poole testamendid näitavad, 
et peaasjalikult madalast seisusest linnaelanike 
ning sageli kä naiste omad õn koostatud ilma 
raehärrade juuresviibimiseta ja saadetud hiljem 
raele n.-ö. läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Kä 
Brigitta testamendi üleskirjutamise juures ei 
olnud tunnistajateks mitte raehärrad, vaid tema 
enda tutvuskonna kõige auväärsemad isikud, 
nimelt Hilbrant Hesse]]’ (Hesse), Claus Bruns

(Brun) ning nende abilistena Hinrich Klenckert 
ja Marten Kuntzman. Need neli meest vajutasid 
naise testamendi alla kä oma pitserid, tõenda
maks selle õigsust. Neli päeva pärast testamendi 
koostamist, s.o. 12. septembril andsid Hessell ja 
Klenckert selle raele üle.

Annetused kirikule ja 
heategevuseks
Philippe Ariesi järgi esitas testaator kesk- ja 

varase uusaja testamendi alguses tavaliselt oma 
usutunnistuse.30 Brigitta nimetab püha kolmain
sust, Jumala Isa, Poega ja Püha Vaimu, maini
mata pühakuid, mida võiks käsitada kui märki 
tema kuulumisest reformitud kiriku ridadesse.31 
Paraku algavad kä katoliku ajast Tallinnast pärit 
testamendid sageli täpselt samasuguste pöördu
mistega, kus samuti pole pühakuid mainitud. 
Näib, et vähemalt mingil ajal oli sellistel pöör- 
dumistel (“usutunnistuse esitamisel”) inimeste 
jaoks rohkem formaalne kui sisuline tähendus. 
Kuulumisest reformitud kiriku ridadesse kõne
levad selgemat keelt Brigitta annakud kirikule 
ja vaestele. Annetused kirikule ja heategevu
seks olid keskajal ja hiljemgi testamendis tähtsal 
kohal. Philippe Aries märgib, et kuni 18. sajandi 
keskpaigani koosnes testament kahest võrdse 
tähtsusega osast: causae piae ja pärandisaajate 
teatavakstegemine.32 Brigitta annetas kirikule 
ja heategevuseks kokku 158 marka. Keskajal 
oli levinud tava, et linnakodanikud jätsid oma 
testamendis mingi summa teede ja tänavate 
korrashoiuks. Brigitta määras selleks otstarbeks 
kaks taalrit (1 taaler = 4 riia marka). Oleviste 
kirikule annetas naine sada marka ning Kanuti 
gildi majavaestele 50 marka. Sellega tema heate
gevuslikud annetused piirdusid.

Võrreldes katoliku ajaga vähenes kirikule 
ja heategevuseks tehtud annakute arv Tallinna 
testamentides oluliselt: kui enne reformatsiooni 
tehti keskmiselt 9 annakut, siis pärast reformat
siooni kõigest 2-3 annakut.33 Kas ja kui palju



vähenesid kirikule ja hoolekandele mõeldud 
annakud väärtuse poolest, õn iseküsimus, mis 
alles nõuab selgitamist. Kuigi Brigitta tegi hea
tegevuseks vähe annakuid, polnud sinna läinud 
summa tühine, moodustades veidi alla poole 
testamendis jagatud summadest. Kuid kaht
lemata ei saa rääkida suurema osa elu jooksul 
kogutud varanduse jagamisest kirikule ja heate
gevuseks, nagu seda esines keskajal. Kadri-Rutti 
Hahni väitel vähenesid reformatsiooni järgselt 
Tallinna testamentides kirikule tehtud anne
tused ning prioriteediks muutus heategevus ja 
hoolekanne.34 Brigitta annetas siiski kirikule 
suurema summa kui vaestele. Samas näiteks 
tema poja puhul õn kaalukauss juba hoolekande 
poolel: seegi- ja majavaestele jättis Hinrich 300 
marka, kirikule 200.35

Uue ideoloogia mõjust annab tunnistust, 
et Brigitta hoolekandele määratud annak õn 
konkreetne, suunatud mitte lihtsalt vaestele, 
vaid oma gildi vaestele. Evangeeliumiõpetus 
muutis suhtumist vaestesse ja vaesusesse üldse. 
Inimesi õpetati hoolega vahet tegema, kellele 
tasub almust jagada, s.t. vaesed jagati abi vääri
vateks ja mitteväärivateks. Iga kogukond oli 
nõus toetama ja üleval pidama ainult oma vae
seid, n.-ö. eelistatud vaesed olid seejuures need, 
kes ei kerjanud ehk nn. majavaesed.36

Brigitta heategevuseks tehtud annakud 
annavad muu hulgas tunnistust tema elu- ja 
suhtluskeskkonnast. Ta kuulus linna keskkihti, 
sellele viitab nii seotus Oleviste kirikukihel- 
konnaga kui kä käsitööliste, täpsemalt Kanuti 
gildiga.

Abielu ja lapsed
Brigitta testament õn väga tõenäoliselt ainus 

kirjalik dokument, mis sisaldab tema eluloolisi 
andmeid ning ühtlasi ainus selge jälg tema elatud 
elust. Brigitta sünniaega testament ei paljasta. 
Arvatavasti sündis ta millalgi 15./16. sajandi 
vahetusel. Brigitta esimene abikaasa oli Hinrich

Westholf. Mis ametit mees Tallinnas pidas, tes
tamendist ei selgu. Eeldatavasti abiellus Brigitta, 
nagu sel ajal tavaline, umbes 20. eluaastal. Tava
line oli kä abiellumine mitte oma eakaaslase, vaid 
tunduvalt vanema mehega, sageli leskmehega.37 
Nimelt lesk tema esimene mees kä oli, kuivõrd 
testamendis mainitakse Hinrichi tütart (Hinrich 
Westhoffs, niines vorigen mannes, dochterkenn). 
Tegu peab olema mehe tütrega eelnenud abi
elust, sest Brigitta ei nimeta tütart enda omaks, 
nagu ta nimetab poega (minem sohne Hinrich 
Westhoff). Hinrichi tütar ei olnud 1549 nähta
vasti veel abielus ning tema õiguste eest pidid 
seisma eestkostjad (vormunder unnd bysorger). 
Esimesest abielust sündis Brigittal poeg, kes sai 
isa järgi nimeks Hinrich. Pojale isa järgi nime 
panemine oli sel ajal laialt levinud tava. Selline 
nimepanemistraditsioon valmistab ajaloolastele 
parajat peavalu, tehes sageli isikute idetifitsee- 
rimise keeruliseks. Etteruttavalt olgu mainitud, 
et Brigitta pojal oli omakord poeg, kes samuti 
kandis nime Hinrich.38 1549. aastal õn Hinrich 
Brigitta ainus laps. Kas tal rohkem lapsi ei sün
dinud või need surid, pole teada. Võimalik, et 
Brigitta poeg oli 1549 täisealine, s.o. vähemalt 
18-aastane, igatahes ei mainita testamendis poja 
eestkostjaid.

Kui kaua kestis Brigitta esimene abielu, seda 
testament ei valgusta, aga millalgi tema esimene 
mees suri ning leseks jäädes abiellus naine teist 
korda. Seekord sai tema abikaasaks Reinhold 
Bernfurer, kes oli raekoja uksevaht-majahoidja 
(husschluter). Testamendi koostamise ajaks 
oh kä Brigitta teine abikaasa surnud, sest teda 
nimetatakse õndsaks. Brigitta teine abielu jäi 
väga tõenäoliselt lastetuks. Testamendis ei main
ita kä Reinhold Bernfureri lapsi tema võima
likust eelmisest abielust. Pole teada, kas Brigitta 
teisele abikaasale oli see samuti teine või alles 
esimene abielu. Poleks aga midagi erakordset, 
kui Reinhold Bernfurer olnuks Brigittast aastaid 
noorem mees, kes eelkõige nägi naises head 
partiid. Kuid võis kä olla, et esimene abikaasa 
ei jätnud naisele piisavalt elatusvahendeid ning



ta pidi toimetulekuks kiiresti uuesti abielluma, 
saamata sealjuures olla kuigi valiv.

Ehkki see polnud praegusel juhul eraldi ees
märgiks, õnnestus teistest arhiiviallikatest leida 
andmeid, mis Brigitta eluloole lisavalgust heida
vad. Nimelt Tallinna rae arvehärrade märkme- 
raamatu teatel oli aastal 1543 raekoja uksevahi 
ametis Hinrich WesthofF.39 Tallinna kinnistu- 
raamatus aga nimetatakse Brigitta poega õndsa 
uksevalvuri Hinrich Westhoffi pojaks.40 Need 
õn olulised täpsustused. Esiteks tuleb välja, et kä 
Brigitta esimene mees oli olnud raekoja ukse- 
vaht. Teiseks, kuivõrd Hinrich oli 1543 alles elus, 
kujunes Brigitta teine abielu lühiajaliseks, kestes 
ilmselt vaid aasta või paar. Pole välistatud, et 
tema teine abikaasa suri 1540. aastate lõpul Lii
vimaal puhkenud katku. Niisiis oli Brigitta n.-ö. 
kahekordne Tallinna raekoja uksevahi lesk.

Raekoja uksevaht-majahoidja oli linna poolt 
tasustatav ametikoht. Tallinna rae arveraamatu 
järgi maksti talle aastas 10 marka, vahel kä lisa
tasusid. Uksevahi-majahoidja ametikohustused 
olid küllatki mitmekesised: uste lukustamine, 
raekoja akende ning tinanõude ja -lühtrite 
puhastamine, samuti raekantselei korista
mine, mõnel juhul rentide sissenõudmine ning 
järelevalve veiniaktsiisi ja kivist katteplaatide 
(.stenvlifie) üle.41 Raekoja uksevaht elas nn. ame
tikorteris. Seega tähendanuks esimese abikaasa 
surm Brigitta jaoks pikemas perspektiivis oma 
elukohast väljakolimist ning peavarjuta jäämist. 
See seletab tema kiiret taasabiellumist. Väga 
tõenäoline, et Reinholdt Bernfurer n.-ö. abiellus 
raekoja uksevahi ametisse. See oli Brigitta jaoks 
iseenesest hea lahendus, sest võimaldas tal jääda 
edasi rae antud ametikorterisse.

Päritolu ja suhtluskond
Testamendist selguvad ainult Brigitta abi

kaasade perekonnanimed, tema enda sünnipä
rane nimi jääb teadmata. Tegu õn selle aja kohta 
tüüpilise olukorraga: sageli ei tule allikatest välja

isegi mitte naise eesnimi, vaid ta identifitseerub 
ainult oma abikaasa järgi (nt. N. N-i abikaasa 
või lesk). Brigitta lähemast päritolust ei selgu 
testamendi põhjal midagi, tema vanemad olid 
1549. aastaks küllap surnud, sugulastest õn ära 
märgitud ainult õde ja õetütar. Tõenäoliselt oli 
naine pärit Tallinnast, saades nime Skandi- 
naaviamaade mõjul Tallinnaski 15.-16. sajandil 
austatud Püha Brigita järgi. Nähtavasti elasid 
Tallinnas kä Brigitta õde ja õetütar, vähemalt 
pole testamendis nende elukohana muud kohta 
mainitud, samuti pole Brigitta pidanud vajali
kuks nende nimesid mainida. Võimalik, et Tal
linnas oli sündinud kä Brigitta esimene abikaasa 
Hinrich, nimelt esinevad Tallinna kodanikeraa- 
matus Hans WesthofF (kodanik 1476) ja Tõn
nis WesthofF (kodanik 1538).42 Nendest esi
mene võiks kõne alla tulla kui Hinrichi isa ning 
teine kui tema vend, mõistagi õn tegu pelgalt 
oletusega, mida praegusel juhul pole võimalik 
tõestada.

Testamenditäitjateks valis ja määras lesk
proua Brigitta Hilbrant Hesselli ja Claus Brunsi, 
ning nende abilisteks Hinrich Klenckerti ja 
Marten Kuntzmani. Mõlemad täitjad esinevad 
kä Tallinna kodanikeraamatus, Hilbrant Hes- 
sell (Hesse) sai kodanikuks 1533 ja Claus Bruns 
1535.43 Klenckert ja Kuntzman olid ilmselt 
samuti linnakodanikud. See, et nad kodanike
raamatus ei kajastu, ei ole iseenesest näitaja, sest 
Tallinna kodanike nimekirjad ongi sellest ajast 
väga lünklikud. Olgu mainitud, et kä Hinrich 
WesthofF ning Reinhold Bernfurer ei kajastu 
kumbki Tallinna kodanikeraamatus.44 Midagi 
lähemat eespool mainitud testamenditäitjate ja 
nende nõuandjate kohta testament ei ütle, kuid 
ilmselgelt kuulusid nad Brigitta suhtluskonda, 
tal oli nendega lähedaid kokkupuuteid. Hilbrant 
Hesselli puhul tuleb see kä testamendist otseselt 
välja. Nii Hilbranti kui tema tütre Grette Heselli 
käest õn Brigitta asju ostnud ning mõlemale 
teeb ta oma testamendis annaku. Brigitta tut
tavate või lähedaste isikute ringist nimetatakse 
testamendis veel Victor Kannegetterit. Viimast



mainib oma testamendi kaaskirjas kä Brigitta 
poeg, selle järgi oli Victor Tallinnas majaoma
nik.45 Rohkem pole tema isiku kohta õnnestu
nud informatsiooni leida.

Teiste arhiiviallikate põhjal kogunes lähe
mat teavet Brigitta testamenditäitjate Hesselli 
ja Brunsi kohta. Tallinna kinnisturaamatus 
esinevad nad 1543 kui Kanuti gildi eestseisjad 
(vorstender in der Kanter gilde).46 Kanuti gildi 
protokolliraamatu järgi õn mõlemad olnud 
gildi oldermanni kaasistujad: Bruns 1546-1547 
ja Hessell (Hesse) 1549-1550.47 Kanuti gild 
oligi nähtavasti see vennaskond, millega Bri
gitta oli abikaasade või kä juba isa kaudu lähe
dalt seotud. Kanuti gild ühendas Tallinnas n.-ö. 
paremaid käsitööalasid. Teadaolevalt kuulusid 
Tallinna raeteenrid Püha Ihu gildi,48 kuid näh
tavasti olid positsioonikamad raeteenrid juba 
keskajal seotud Kanuti gildiga, kuigi alles 18. 
sajandil moodustati sellesse gildi kuulunud 
raeteenrite tsunft.49 Kanuti gildi liige võis olla 
kä Brigitta testamendis nimetatud Victor Kan- 
negetter, kuigi praegusel juhul pole õnnestunud 
dokumentaalset tõendit selle kohta leida.

Kadri-Rutt Hahn oletab, et Reinhold Bern- 
furer oli eestlane.50 See ei tundu siiski tõenäo
line. Brigitta testamendis ei viita miski ei tema 
ega abikaasa(de) võimalikule eesti päritolule. 
Kä nende suhtluskond ei paljasta ühtegi potent
siaalset eestlast. Paul Johansen ja Heinz von zur 
Mühlen juhivad tähelepanu, et uksevaht-ma- 
jahoidja, kes vastutas korra eest raekojas, pidi 
olema rae usaldusalune ning seepärast pigem 
sakslane.51 Talle allusid omakorda raeteenrid 
kui kitsas mõttes rae teenijaskond, viimaste 
hulgas oli tõepoolest kä eestlasi.52

Uurimused näitavad, et naiste testamen
did annavad teateid valdavalt naiselikust kesk
konnast, peamised annakute saajad õn nendes 
naised.53 Kä Brigitta puhul õn see nii, ta päran
dab oma vara kasutütrele, õele, õetütrele, tee
nija Annekele ja Grette Hessellile. Meestest õn 
annaku saajad vaid Hilbrandt Hessell ja poeg 
Hinrich. Testamendid annavad võimaluse võr

relda naiste ja meeste kommunikatsiooniruumi. 
Kadri-Rutt Hahni uurimused Tallinna testa
mentide kohta näitavad, et meeste testamenti
des õn annakute saajajaid tavaliselt rohkem kui 
naistel.54 See õn kä mõistetav, sest juba ainuüksi 
nende ametialane tegevus, samuti osalemine 
linna avalikus elus suurendas meeste kommu
nikatsiooniruumi. Naistel oli see märgatavalt 
kitsam, piirdudes lähemate sugulaste, naabrite 
ja teenijatega. Kogu naise elu kulges ruumiliselt 
palju piiratumal alal kui mehel ning see kujun
das tugevad sidemed just vahetus naabruses 
elanud inimestega.55 Muidugi ei saa teha kä liiga 
suuri üldistusi. Näiteks suurkaubanduses tege
vate naiste kommunikatsiooniruum oli siiski 
arvestavalt suur.

Majapidamine
Brigitta omandusse kuulunud vara suuruse 

ja olemuse kohta annab testament samuti teavet. 
Konkreetset majakraami õn mainitud küll vaid 
üldiselt, nagu tekid, voodipesu, lauanõud, katlad, 
vaadid või vaagnad, ometi loob isegi see vähene 
mulje piisavalt heal järjel majapidamisest. Kõige 
enam õn testamendis juttu kateldest: oma suure 
katla pärandas Brigitta õetütrele, Hillebrandt 
Hessellile oli ta aga ühe katla eest võlgu. Lisaks 
majakraamile õn mainitud rõivaesemeid. Kasu
tütar välja arvatatud, pärandas Brigitta kõigile 
testamendis nimetatud naistele ühe enda kantud 
rõivaeseme. Teenijatüdruk Anneke sai Brigitta 
igapäevase mütsi, õde parima kleidi ning õetü
tar pühapäevakleidi ehk siis kirikuskäimise rõi
vaid. Grette Hesselile andis Brigitta tagasi ühe 
lintidega krae, mille ta oli varem temalt ostnud. 
Rõivaesemetel oli nende saajate jaoks kahtle
mata praktiline väärtus, kuid samal ajal täitsid 
need küllap kä mälestusesemete rolli.

Kui jõukas oli Brigitta, sellele testamendist 
vastust ei saa, õieti saab osalise vastuse. Tes
tamentide puhul tuleb nimelt silmas pidada,



et need ei kajasta sugugi testaatori kogu maist 
vara, vaid ainult osa sellest. Õigusjärgsetele päri
jatele minevat perekonnavara, sh. kinnisvara ei 
mainita sageli üldse, seda kajastab vaid lühike ja 
läbipaistmatu “kõik ülejäänu”, mis võis kokku 
olla väärtuslikum kui testamendis kirja pandud 
vara.56 Brigittagi märgib viimasena pärijatest 
lihast poega, kellele ta jättis kogu oma maha
jäänud vara: võlakirjad, majakraami, liikuva ja 
liikumatu vara. Testamendiga jagati oma nn. 
tulukssaadud vara, nagu seisab kä Brigitta viim
ses tahtes (wolgewunnen nagelatenen gude).

Rahalisi annetusi tegi Brigitta veidi üle 350 
riia marga. Tegu ei olnud sugugi väikese sum
maga. Näiteks 1552 maksis Tallinna raad liht
töölisele 5 killingit päevas,57 350 marka oli sel 
juhul töömehe 2520 päeva (s.o. kokku seitsme 
aasta jagu päevi) töötasu. Kõnelemata sellest, et 
Tallinna rae arveraamatu järgi maksti ukse va - 
hile-majahoidjale aastas 10 marka. Seega jagas 
Brigitta annetusteks uksevahi 35 aasta tasu. 
Enam kui tõenäoliselt ei olnud rae makstud 10 
marka raekoja uksevahi-majahoidja ainus sis
setulek, kuid millega ta endale lisa teenis, prae
gusel juhul öelda ei oska.

Brigittal pidi olema mingi iseseisev sisse
tulek, kõige tõenäolisemalt laenas ta protsendi 
peale raha välja. Kaudsed vihjed sellele õn, et ta 
jättis pojale võlakirju, nendest üks oli pojal veel 
1566 alles;58 Victor Kannegetteri käes oli Brigit- 
tale kuulunud 50 marka, tõenäoliselt oli tegu 
laenuga. Väga võimalik, et peale laenuandmise 
ajas Brigitta veel mingit tulusat äri, igatahes pidi 
ta need 350 marka, mis ta oma testamendis 
laiali jagas, mingil moel omandama. Muidugi 
ei pruukinud kogu raha olla naise enda teeni
tud, vaid talle n.-ö. osaks langenud. Sinna alla 
käib näiteks abikaasa tehtud nn. hommikukink 
(;morgengabe), s.o. esimesel hommikul pärast 
pulmi tehtud kink. Enamasti polnud see kin
nisvara ning jäi pärast mehe surma naise võõ
randamatuks omandiks, oli naisele kindlustus 
tema lesepäevadeks.59 Väärib tähelepanu, et kä 
Brigitta poeg, Hinrich Westhoff, jättis oma päri

jatele maha märkimisväärse varanduse, ainuüksi 
võlakirjades pärandas ta pojale 1600 marka.60

Testament näitab Brigittat kui suhteliselt 
heal järjel olevat, linna keskkihist pärit naist. 
See omakorda heidab valgust raekoja ukseva
hi-majahoidja ametile ja positsioonile. Allika
tes esineb dat hussluter hus, mida uurijad õn 
käsitanud uksevahi elumajana ning mis asus 
raekoja küljes, selle tornipoolsel küljel.61 Küllike 
Kaplinski raamatus toodud linnaplaani rekonst
ruktsioonil kujutatakse seda päris pisikese putka 
või vahimajakesena. Brigitta testamendis mai
nitud varandust arvestades oli raekoja uksevaht 
suhteliselt jõukas mees, tema leibkonda kuulus 
peale pereliikmete (Brigitta peres oli keskeltläbi 
neli liiget) teenija(id) (testamendis mainitud 
Anneke), nii ei tundu usutav, et selline maja
pidamine mahtus ühte miniatuursesse “vahi- 
majakesse”. Võibolla ei olnud dat hussluters hus 
siiski uksevahi elumaja, vaid pigem tema ame- 
tiruum või “kontor” või siis oli see arvestavalt 
suur ehitis.

Kokkuvõtteks
Brigitta testament kujundab pildi naisest, kes 

elas Tallinnas 16. sajandi esimesel poolel, tema 
elu olulisematest etappidest ja sündmustest, 
milleks naise puhul oli eelkõige perekonnaga 
seotu, nagu abielu(d), lapsed. Tõsi õn, et Brigitta 
iseloom, tema isiksuse omadused ning isegi 
tema päritolu jäävad tabamatuks, kuid kindlasti 
ei ole testamendi abiga enam tegu anonüümse 
osakesega suurest massist. Naiste kohta leidub 
arhiiviallikates alati palju vähem informatsiooni 
kui meeste kohta, seepärast õn testamentide 
põhjal vähema või suurema täpsusega välja 
joonistuvad pildid kesk- ja varase uusaja naiste 
elust suure väärtusega. Peale selle teeb testament 
iga isikuga seoses nähtavaks terve inimsuhete 
võrgustiku, mille osa see isik oli.

Umbes samapalju kui Brigittast, mõnel juhul 
rohkem, teisel juhul vähem õn võimalik teada



saada igast testamendi maha jätnud inimesest. 
Testament valgustab mitte ainult konkreetset 
isikut, vaid heidab valgust kõigele, mis seda 
isikut ümbritses ning mis teda vormis ja kujun
das, seepärast õn igaühe, kä kõige tavalisema 
isiku nähtavaks tegemine kõige laiemas mõttes 
valgustav.

Allikapublikatsioon

Käesolev allikapublikatsioon lähtub üldtun
nustatud põhimõttest, milleks õn originaalal- 
lika tähttäheline ärakiri, järgnevate eranditega. 
Suurt tähte õn kasutatud ainult lause alguses, 
suure tähega õn kirjutatud kä maade, linnade 
ja isikute nimed, kuude ja pühade nimetused. 
Teksti õn mõõdukalt normaliseeritud. Kõik 
tekstis leiduvad üheselt mõistetavad lühendid 
õn kommentaarideta avatud, muul juhul õn 
lühendid avatud sulgudes. Lisatud õn punktid ja 
komad. Mahatõmbamised õn esitatud kä teks
tis maha tõmmatuna. Teksti transkribeerimisel 
või tõlkimisel ebaselgeks või küsitavaks jäänud 
sõnad õn tähistatud küsimärgiga.

In dem namen heiligen drevoldigkeit Gott 
Vader, Gott Sohne, Gott Hilliger Geiste. Ick, Bri
gitta, saligenn Reinholden Bernfurers, husschlu- 
ters, nagelatene wedewen, van der genaden des 
allmechtigen gudigen barmhertigen Gades, vul- 
mechtig aller myner synne, vornufft unnde red- 
licheit, idoch unmechtigk ahn minem lichname 
unde ledematen, hebbe overgewagenn de salig- 
heit myner seelenn unnde betrachtett de vhar 
minschlicker kranckheit. Also dat nicht gewis- 
sers is, dan de dodt unnde nicht ungewissers ais 
de stunnde unnde stede des dodes. Hirumhe 
unnde wannehr my de naturliche dodt wider- 
fehrett up dat dan van mynem wolgewunnen 
nagelatenen gude unde mynen negesten frun- 
den nene moie, twist unde bitterichet enstahe, 
so wiil ick, dat ditt jegenwerdige, sall sien unde 
bliven, wo ick gesettet unde gelavett hebbe myn 
testamente unnde laste Wille, sonnder jeniges 
minschen wedersprekennde.

Erstlichen, sodenne myne seele nha dem 
willen Gades van mynem lichname scheiden 
wirth, bovelle ick se in de boschermynge unnde 
barmhertzigheit des almechtigen Gattes, unnd 
mynen lichnamen tho der erden tho bostedi- 
gennde.



Des geve ick tho wege unnde stege ij daler.
Item tho der kerkenn tho Sunte Oleff geve 

ick hundert mark. Item dem husarmen in der 
Knuten Gilden geve ick vofftig mark.

Item saligenn Hinrich Westhoffs, mines 
vorigen mannes, dochterkenn geve ick vofftig 
marck unnde wes ahn husgerade, ahn decken, 
lacken, ketelen unnde vathen, wes ehr de vor- 
munder unnd bysorger woli gunnen werden, so 
se sick ais ehn ehrlich kindt holth.

Item miner suster dochter geve ick de vefftig 
mark, so Victor Kannegetter noch by sick hefft, 
unnde minem sonndages rock unnde mynen 
groten kettell.

Item miner suster geve ick mynen besten 
rock.

Item miner magett Anneken geve ick myn 
aldages mutzenn.

Item so geve ick Hillebrandt Hessell hundert 
mark, dar mach he den kettell, so ick ehm schul- 
dig an korten.

Item noch geve ick Hillebrant Hessels 
dochter, Gretten, den kragen, so ick van ehr 
koffte, mit der linten, wederumhe, so hefft se vij 
mr thobate.

Unnde minem sohne Hinrich Westhoff 
geve ick all myn nagelaten gude ahn gelde nä 
lude der hantschrifften unde all myn husgerade, 
bowechlich unde unbowechlich. Unnde nademe 
ick dit myn jegenwerdig testamennte und lasten 
willen gedencke stede vast unnd unvorbraken 
thoholdenn, idt sihe dan dat ick idt myt leeve - 
diger stemme in egener stemme wedderrope, so 
hebbe ick gesettett und gekaren, sette unde kese, 
jegenwertige tho vormunder unnd bysorger, 
de ersamen und vorsichtigen Hilbrant Hessell, 
Claus Bruns unde vor bysorger de ersamen Hin
rich Klenckert und Marten Kuntzman, de ick 
hirtho gebedenn hebbe. Ehnnen ock gevende 
volkamene macht unde gewalt, in crafft unnde 
macht, desses mines testamentes, dat se dit myn 
testamente also willen vorstan und uthrich- 
ten, wo ick ehn des den woli unnd gantz tho- 
betruwe, unde alse se idt vor dem gestrengen

gerichte Gades willen bokanndt sin. Unnde up 
datt alle desse punct unnd artickell, wo baven- 
geschreven, semptlich stede und vast sollen 
geholden werdenn, hebben wy, vormunder und 
bysorger, obgemelt, unsere ingesegill hirunden 
upt spacium don drucken. Welchs geschen tho 
Reuall denn achtenn im Septembris dusent viff- 
hundert unde negenundvertigsten iar.

fol 2p
Zeligen Henrich Westhof belangende

Dit is Brigetta, saligen Reinholt Bernfurers, 
huBschuters, nagelatenen wedewen testament 
und latzter Wille

Anno 1549 den 12 September hebben Hil- 
lebranth Hessel, Henrych Kcrytt(?) Klynckertt 
zelligen husslutterschen er lasten wyllen her 
Hynrych Ffryessel62 unde Hans van Granö thor 
leffertt is.

Anno 1550 den 15 Martij iB dit to rugge 
geschreven testamente von einem erbarn rade 
nha flitiger exameneringe bie machte erkant, 
doch also, idt sai stan iar und dach to aüe eins 
idern ansprache.

Tõlge
Püha kolmainu Jumala Isa, Jumala Poja 

ja Jumala Püha Vaimu nimel. Mina, Brigitta, 
õndsa Reinhold Bernfureri, uksevahi, maha
jäänud lesk, kõigeväelise, armuliku ja halastava 
Jumala armust täie aru ja mõistuse juures, kuid 
siiski jõuetu oma ihu ja ihuliikmete poolest, 
olen vaaginud oma hingeõndsust ja pidanud 
silmas inimliku haiguse ohtu. Nimelt miski pole 
kindlam kui surm ja miski pole vähem kindel 
kui surma aeg ja koht. Selle pärast, samuti kui 
mulle peaks osaks saama loomulik surm, et siis



Allikapublikatsioon

minu tulukssaadud vara üle ning minu lähimate 
sugulaste vahel ei tekiks tüli, riidu ja kibestu
must, siis soovin ma, et käesolev oleks ja jääks, 
nii nagu ma olen määranud ja lubanud oma tes
tamendiks ja viimseks tahteks, ilma igasuguse 
inimliku vasturääkimiseta.

Esiteks niipea, kui minu hing saab Jumala 
tahtel minu kehast lahutatud, usaldan ma selle 
kõigeväelise Jumala kaitse ja halastuse hoolde, 
niisamuti oma keha maha matta.

Seepärast annan ma teede ja tänavate tarvis 
2 taalrit.

Samuti annan ma Oleviste kirikule sada 
marka.

Samuti annan ma Kanuti gildi majavaestele 
viiskümmend marka.

Samuti annan ma õndsa Hinrich Westhotf’i, 
minu eelmise abikaasa, tütrele viiskümmend 
marka, samuti mis majakraamist, tekkidest, 
voodiriietest, keedukateldest ja vaatidest eest
kostjad ja nõuandjad tahavad talle lubada, kui 
ta jääb tema ausaks lapseks.

Samuti annan ma oma õetütrele viisküm
mend marka, mis õn veel Victor Kannegetteri 
käes, samuti oma pühapäevakleidi ja oma suure 
katla.

Samuti annan ma oma õele oma parima 
kleidi.

Samuti annan ma oma teenijanna Annekele 
oma igapäevase mütsi.

Samuti annan ma Hillebrandt Hesselfile 
sada marka, sellest võib ta maha arvata katla, 
mille ma talle võlgu olen.

Lisaks annan ma Hillebrandt Hesselfi tüt
rele, Grettele, tagasi lintidega krae, mis ma 
temalt ostsin, nii saab ta kasu 7 marka.

Ja oma pojale Hinrich Westhotf’ile annan 
ma kogu oma mahajäänud vara rahas, võla
kirjade alusel ning kogu oma majakraami, lii
kuva ja liikumatu [vara]. Ja kuivõrd mina seda 
käesolevat testamenti ja viimset tahet kavatsen 
hoida kindla, püsiva ja murdmatuna, olgu siis 
et mina ise selle omal elaval häälel tagasi võtan, 
siis olen ma määranud ja valinud, määran ja

valin juuresolijad eestseisjateks ja nõuandjateks: 
auväärsed ja ettenägelikud Hilbrant Hessell ja 
Claus Brun ning nõuandjateks auväärsed Hin
rich Klenckert ja Marten Kuntzman, keda ma 
olen siia palunud, neile annan kä täieliku väe 
ja võimu, selle minu testamendi jõul ja väel, et 
nad minu testamendi eest saaksid seista ja kor
raldada, nagu ma neid selles täielikult usaldan, 
ja et nad selle Jumala karmi kohtu ees saaksid 
teatavaks teha. Ja et kõik need punktid ja artik
lid, nagu ülal mainitud, saaksid kõik koos kind
lad ja püsivad hoitud, oleme meie, eelmainitud 
eestseisijad ja nõuandjad, oma isiklikud pitserid 
siia alla vajutanud. See õn toimunud Tallinnas 
kaheksandal septembril tuhande viiesaja nelja
kümne üheksandal aastal.

Õndsat Henrich Westhof’i puudutav

See õn Brigette, õndsa Reinholt Bernfureri, 
uksevahi, mahajäänud lese testament ja viimne 
tahe

Anno 1549 12. septembril õn Hillebranth 
Hessel ja Henrych Klynckertt õndsa ukse
vahi lese, tema viimse tahte härra Hynrych 
Ffryessefile ja Hans van Grano’le(?) üle andud.

Anno 1550 15. märtsil õn see tagasi antud 
testament auliku rae poolt pärast hoolikat järele
proovimist täies jõus olevaks tunnistatud, siiski 
peab igaühel olema võimalik seda vaidlustada 
aasta ja päeva jooksul.
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Põhjapanev käsitlus 
sooideoloogiatest 
kunstis
Eve Annuk

Katrin Kivimaa. Rahvuslik ja modernne nai
selikkus eesti kunstis 1850-2000. Tartu Üli
kooli Kirjastus, Tallinn-Tartu, 2009. 216 lk.

T 7" unstiteadlase Katrin Kivimaa kuma
ja nitaarteaduslike monograafiate sarjas 

A. “Heuremata” ilmunud monograafia 
Rahvuslik ja modernne naiselikkus eesti kuns
tis 1850-2000 põhineb autori Leedsi ülikoolis 
kaitstud ingliskeelsel doktoritööl. Töö mõned 
osad õn ilmunud kä eestikeelsete artiklitena 
ajakirjades Ariadne Lõng, Kunstiteaduslikke 
Uurimusi jm. Seetõttu rõhutab autor, et tema 
uurimus õn “kahe erineva kunstiuurimise tra
ditsiooni kokkupuudete ja vastuolude tulemu
sena sündinud käsitlus, mille kirjutamise käigus 
tulid esile mõnedki pinged, mis valitsevad eesti 
rahvuskunsti ajaloolise uurimise ja kunstitea
duse kui rahvusülese humanitaardistsipliini 
sees toimunud ja toimuvate protsesside vahel.” 
(lk. 7) Rõhuasetus kriitilisel käsitlusel, mis suu
daks seda vastuolu ületada, ongi uurimuse selg
rooks, luues uudse sünteesi traditsioonilise ja 
uuendusliku vahel.

Doktoritöö koosneb viiest peatükist, kus 
käsitletakse naiselikkuse representatsioone eesti 
kunsti ajaloos alates 19. sajandist kuni tänapäe
vani. Töö õn üles ehitatud kronoloogiliselt, 19. 
sajandi kunsti käsitlemisest kuni tänapäevaste 
kunstipraktikate uurimiseni. Ainult töö esimene 
peatükk rikub kronoloogilist järjestust, kesken
dudes sissejuhatava peatükina 1990. aastate 
eesti kunstile. Teises peatükis analüüsitakse 19. 
sajandi kunsti, kolmas peatükk võtab vaatluse 
alla 1930. aastad, neljandas peatükis keskendu
takse nõukogude perioodile ja viiendas peatükis 
tuleb autor taaskord tagasi 1990. aastate kunsti 
juurde.

Töös uurib autor rahvusluse, soolisuse ja 
kultuurilise identiteedi seoseid ning lähtekohaks 
õn küsimus soolisuse avaldumisvormidest eesti 
kunsti praktikates läbi ajaloo. Kivimaa leiab, et 
kuigi 1970. aastatest alates õn kunstiajaloo kui 
distsipliini sees toimunud palju muutusi, hak
kasid need eesti kunstiteadust ja -ajalugu mõju
tama alles 20. sajandi viimasel kümnendil, mil 
uut tüüpi kunsti teke nõudis kä uusi mudeleid 
selle analüüsimiseks ning mil lääne kunstiajaloo 
uuenduslikke suundi hakati osaliselt rakendama 
kä eesti kunstipärandi ümbermõtestamisel (lk. 
7-8).

Sissejuhatuses põhjendab autor kä oma 
töös kasutatud metodoloogiat, paigutades oma 
uurimuse angloameerika kriitilise traditsiooni 
põhjal tekkinud feministliku kunstiajaloo tra
ditsiooni alla, mis põhjendab kä teoreetilist ja 
metodoloogilist mitmekesisust tema töös (lk. 
8). Ta selgitab oma lähenemisnurka ja kunsti
teoreetilist positsiooni, väites, et varieeruvatel 
tõlgendusmudelitel õn siiski kä ühised põhialu
sed, millest üks õn “uus käsitlus kunstist”: kunst 
ei ole autonoomne nähtus ja geniaalse indiviidi 
looming, nagu eeldab traditsiooniline lähene
mine, vaid representatsioon, mis “(taas)toodab 
sotsiaalseid hierarhiaid, tähendusi ja identiteete. 
Niisugune arusaam seob kunstiloome lahuta
matult sootsiumis domineerivate ideoloogia
tega ning soosib ideoloogiakriitilist lähenemist.”



(lk. 8) Katrin Kivimaa käsitlus ongi selles mõttes 
avaram kui traditsiooniline kunstiajalooline 
analüüs, mis keskendub rohkem kunstiteostele, 
jättes ümbritseva sotsiaalse konteksti kõrvalise
maks. Kivimaa jaoks õn oluline kunstipraktikate 
suhestumine laiema ideoloogilise kontekstiga ja 
sooline analüüs õn siin üheks võtmeküsimuseks: 
“Kujutamise ajaloo osatähtsust hindav kunst ja 
kunstikirjutus nõustuvad selles, et naiselikkuse 
visuaalne representeerimine - kunstis ja eriti 
massikultuuris ringlevate kujutistena - õn üks 
paljudest n.-ö. representatsiooni võitlusvälja
dest, mis aitavad kinnistada (või ajapikku kä 
muuta) ühiskonna soosüsteemi ja -ideoloogia 
raame.” (lk. 9)

Kivimaa uurib oma töös “naiselikkuse kui 
visuaalselt konstrueeritud identiteedi ajalugu 
eesti kunstis” (lk. 9), käsitledes naiste kujutisi 
kunstis kui sooideoloogia taastootjaid ja uuri
des, kuidas need naiste kujutised kunstis (kuns
tiajaloos) funktsioneerivad ning milliseid (rah
vuslikke) tähendusi nendega seostatakse. See
tõttu pöörab Katrin Kivimaa suurt tähelepanu 
kä rahvusluse sooideoloogiale, mida õn Eestis 
vähe uuritud. Rahvuslust ja selle taustaks olevat 
ideoloogiat õn meil sageli peetud iseenesest
mõistetavaks, n.-ö. loomulikuks vaatenurgaks, 
mis õn määratlenud meie kultuuri- ja ajaloouu
rimist pikka aega. Rahvusluse kriitilise mõtes
tamisega pole Eestis eriti tegeldud ehk kä see
pärast, et teema võib tunduda mõneti tabuna. 
Ehk nagu õn väitnud üks soome teadlane: kuna 
Eestis õn iseseisvumisprotsess alles väga värske, 
õn sellesse ja kogu rahvusluse diskursusesse 
raske suhtuda distantseeritult, erinevalt näiteks 
Soomest, kus iseseisvumine õn palju kaugem 
nähtus. See seletab kä ilmselt uurijate vähest 
huvi vastava temaatika vastu: rahvusluse kriiti
line uurimine eeldab teaduslikule kompetentsu
sele lisaks kä kodanikujulgust astuda avalikkuse 
ees välja tavaarusaamadest erinevate seisukoh
tadega. Et humanitaarteaduste asend õn Eestis 
teadagi ebakindel nii ebapiisava rahastamise 
kui reaalteadustelt ülevõetud jäikade hinda-

miskriteeriumite tõttu, ei söanda uurijad seda 
niigi habrast tasakaalu ise kõigutama hakata: 
see tähendaks ju omaenda positsiooni ohtu
seadmist. Praeguses kontekstis võib tunduda 
vajalikumana pigem rahvusteaduste eripära 
rõhutamine ja selle kaudu nende olulisuse eks
poneerimine eesti ühiskonna ja kultuuri jaoks 
kui kriitiline analüüs, mis võib meie jaoks esile 
tuua kä ebameeldivaid tõdemusi.

Katrin Kivimaale õn andnud teatava eelise 
selle valdkonnaga tegelemiseks tema võimalus 
vaadata rahvusluse problemaatikale kaugemalt 
distantsilt ja kosmopoliitsemast ühiskonnast, 
nagu seda õn briti ühiskond. Distantseeritud 
vaatenurk õn võimaldanud näha probleeme 
teistsuguses valguses ja uudse rõhuasetusega, 
mille üheks aspektiks õn kä rahvusluse ja soo
lisuse seoste analüüs.

Rahvusluse käsitlemine soolisest vaatenur
gast toob esile rahvusluse sügavalt konserva
tiivse olemuse naiste õiguste ja nais- ning soo- 
küsimuse suhtes. Peaks ju olema üldteada fakt, 
et 19. sajandi II poole rahvuslik liikumine oli 
“täielikult meeste ettevõtmine”, sest rahvuslikud 
organisatsioonid asutati meesliikmeskonnaga, 
kuigi näiteks “Vanemuise” seltsi tegevuses osales 
kä Lydia Koidula, ja isegi veel II üldlaulupeole 
(1879) ei lubatud naisi lauljatena (Kivimäe 1995, 
121-122). Naisliikumise tekkimist takistasid 
Eesti juhtivate rahvusideoloogide seisukohad 
(nt. C. R. Jakobson) ja kä “seisuslik-rahvuslik 
eraldatus”, hiljem aga lasi tekkiv naisliikumine 
end “kohe rakendada rahvusliku ideoloogia tee
nistusse” (Kivimäe 1995, 132). Sirje Kivimäe õn 
kä väitnud, et “Õigupoolest ainult kultuurivallas 
saidki naised end vabalt realiseerida”, mis sele
tabki naiskirjanike rohkust (Kivimäe 1989).

Need rahvusluse soolised tähendused õn 
sageli teadvustamata ja neile ei pöörata tähele
panu. Kunsti, aga kä kultuuri laiemalt ei nähta 
seostatuna selliste ideoloogiavõrgustikega, mis 
soolisi tähendusi taastootes kujundavad laie
malt soolisi arusaamu, aga nende kaudu kä mit
mesuguseid praktikaid, sealhulgas kunstiprak-



tikaid, mis omakorda mõjutavad ja kinnistavad 
soolisi tähendusi. Katrin Kivimaa lähenemisviis 
ongi Eesti kontekstis uudne just rahvusliku ja 
soolise aspekti kriitilise käsitlemise tõttu, suhes- 
tudes värskel moel nii senise kunstiuurimise 
traditsiooniga kui olles teerajajaks eesti naisuu
ringutes.

Oma uurimuse näitematerjali määratleb 
Kivimaa “juhtumiuuringuteks” mille valimisel 
lähtus ta eesti kunstiajaloo periodiseerimise 
aluseks olevast poliitilisest ajaloost. 19. sajandi 
kunstiajaloost õn vaatluse all Köleri ja Weizen
bergi naisi kujutavad teosed, 1930. aastatest vaa
deldakse Karin Lutsu loomingut, nõukogude 
perioodist uuritakse naise kujutamist sotsrea
listlikus kunstis ja 1990. aastate kunsti puhul 
võetakse vaatluse alla naiskunstnike naisi kuju
tavad tööd. Juhtumiuuringud õn võimaldanud 
teha kä teoreetilisemaid üldistusi soolise ideo
loogia ja kunstipraktikate vahekorrast ja rollist.

19. sajandi naisekujutistest toob Kivimaa 
esile Köleri ja Weizenbergi naisekujutised: esi
meselt teosed “Ketraja” ja “Ema portree”, teiselt 
skulptuuri “Linda” ja Lydia Koidula portree
büsti. Analüüsides nende kujutistega seotud 
soolisi ja rahvuslikke tähendusi, toob Kivimaa 
esile naise kui rahvuslikkuse sümboli kujuta
mise. Selle heaks näiteks õn Köleri “Ema port
ree” kui rahvusliku naise sümboolika esindaja, 
mis seostab naisi eelmodernse, traditsioonilise 
keskkonnaga. Emakuju roll rahvusluse represen
tatsioonides ongi suur, see toetab rahvuslikku 
imagoloogiat, sest emakuju kunstiliste kujutiste 
kaudu luuakse ettekujutust rahvuse müütilisest 
emast, kes seostub rahvuse mütoloogilise ajaloo 
alglättega. Rahvuse müütilise ema näitena toob 
Kivimaa Weizenbergi skulptuuri “Linda”, mis 
avalikus ruumis funktsioneeriva kujutisena õn 
omandanud idealiseeritud ja mütologiseeri- 
tud tähenduse: “tegemist õn müütilist ajalugu 
kehastava mütoloogilise tegelasega, kelle ideali
seeritud naiselik vorm peab kinnitama põhisõ
numit kujutatava rahvuse ajaloo suuruse kohta.” 
(lk. 59)

Katrin Kivimaa analüüsib kä Lydia Koidula 
kujutisi kunstis, tuues esile Koidulaga seostu
vaid tähendusi: Koidula kui rahvusromantiline 
sümbol, kui eestluse märk, kui rahvustunde 
sümbol, mis avaldub nii Weizenbergi portree
büsti kaudu kui 100-kroonisel rahatähel oleva 
kujutise kaudu. Kivimaa rõhutab, et Koidula 
puhul ongi oluline eristada teda kui müüti reaal
sest, ajaloolisest isikust, kuigi Koidula puhul õn 
need mõlemad aspektid omavahel väga tihedalt 
läbi põimunud. Weizenbergi Koidula portree
büsti analüüs toobki esile Koidula tähtsuse ja 
tähenduse ametlikus rahvusluse ideoloogias, 
viidates samas kä soolistele tähendustele. Ent 
eriti ilmsiks tuleb Koidula rahvuslik tähendus 
tema kujutise kaudu 100-kroonisel rahatähel, 
sest rahatähed toodavad rahvuslikku narratiivi 
riiklikult tunnustatud vormis. Kivimaa leiab, et 
Koidula kujutamine 100-kroonisel, mitte aga 
500-kroonisel rahatähel õn tähenduslik, sest 
selles avalduv hierarhia märgibki soolisi piire, 
viidates naiseliku ja meheliku rolli hierarhiale 
(lk. 66). C. R. Jakobson, kelle kujutis õn 500- 
kroonisel rahatähel, “tähistab eesti rahvusluse 
poliitilist ehk sümboolset mehelikku, Koidula 
aga pigem kultuurilis-rahvustundelist ehk 
sümboolselt naiselikku püüdlust. Jakobsoni ja 
Koidula paigutamine vastavalt suuremale ja 
väiksemale rahatähele jätkab kirjeldatud tra
ditsiooni, kuigi ei saa eitada, et Koidula kasu
tamist tuleks hinnata kä egalitaarsuspüüde 
väljendusena, võttes arvesse seda, kui harva 
ajaloolisi naisi rahatähtedel õn kasutatud. Koi- 
dula-suguse ajalooliselt olulise isiku olemasolu 
andis ametlikule ideoloogiale, mida ühe riigi 
rahatähed alati kannavad, võimaluse näidata 
eesti kultuuri modernse, liberaalse ja võrdõi
guslikuna.” (lk. 66) Selline tõdemus võimaldab 
Kivimaal kokkuvõtlikult väita, et kuigi Koidula 
kujutis rahatähel tunnustab ühelt poolt Koidula 
ja laiemalt naiste rolli eestluse arendamisel, 
varjab see samas tegelikke soosuhteid ja -ideo
loogiat. Koidula kujutised kannavadki seetõttu 
ambivalentset tähendust, et nad toimivad eesti



rahvustunde vastuoluliste aspektide tasandava
tena (lk. 67).

Katrin Kivimaa tähelepanek Koidulaga 
seostuvatest ambivalentsetst tähendustest õn 
oluline, sest vastustab märksa harjumuspärase- 
mat Koidula käsitlust. Traditsiooniliselt õn Koi
dulat esitatud kui rahvusluse ideoloogia võrdõi
guslikkuse märki, mis õn juba eos summutanud 
igasuguse küsimusepüstituse naiste tegelikust 
rollist eesti kultuuris ja ühiskonnas. Kä kirjan
duse valdkonnas õn Koidula olnud selleks nn. 
võrdõiguslikkuse ikooniks, mis õn toiminud 
samasuguse varjava kujutisena, peites kirjan
duse soolisi tähendusi. Koidula kui sümboli 
ideoloogiline tähendus õn takistanud kä tema 
kui reaalse autori ja isiku erapooletut uurimist, 
sest lisaks 19. sajandi rahvuslikus liikumises 
loodud tähendustele kannab Koidula kuju kä 
nõukogude perioodil pealesurutud ning kinnis
tatud tähenduste koormat.

Soolisi tähendusi sõjaeelses Eestis analüüsib 
Kivimaa kunstnik Karin Lutsu näitel, kesken
dudes Lutsule kui professionaalsele naiskunst
nikule ning vaadeldes tema tegevust ajastu 
ideoloogiliste ja sotsiaalsete praktikate raames. 
Naiselikkusega seotud tähendusi kunstiprakti- 
kate kontekstis vaatleb Kivimaa kä 1939. aastal 
toimunud naiskunstnike näituse retseptsiooni 
kaudu. Nende juhtumiuuringute kaudu avaneb 
1920.-1930. aastate kunstidiskursus ja kunsti
kultuur sooliste suhete aspektist ühelt poolt kui 
domineerivate soosuhete taastootja, teisalt kui 
sõltumatute identiteetide või autoripositsioo
nide võimaldaja.

Karin Lutsu looming õn eripärane ja vii
mastel aastatel palju tähelepanu pälvinud. 
Kunstialase hariduse sai ta kunstiühing Pallases, 
kuhu naistudengeid võeti vastu ainult algus- ja 
lõpuaastatel (lk. 87). Vastuolu naine-olemise ja 
kunstnik-olemise vahel õn mõjutanud Lutsu 
loomingut: poisiliku naise kuju Lutsu töödes 
nimetab Kivimaa “uueks naiseks”, emantsipee
runud naisekujuks, kes viitab naiseidentiteedi 
muutumisele. Kivimaa leiab, et naiskunstnik ei

näinud maailma tingimata teistmoodi kui mees
kunstnik, ent naiskunstniku eripärane kogemus 
kujundas tema teoseid.

Naiseliku kunsti problemaatika tuleb esile 
kä 1939. aasta naiskunstnike näituse kontekstis, 
mille retseptsiooni kaudu ilmnevad “soolisusta- 
tud eristusmeetodid” (lk. 97). Kivimaa leiab, et 
soolise erinevuse ideed kujundasid arusaamu 
naiste loodud kunsti suhtes. See tuleb esile krii
tikute seisukohtades naiskunstnike tööde kohta. 
Need seisukohad kajastasid kä rahvusretoorika 
ilminguid. Kivimaa toob esile kä selle, et kuigi 
kõik vaadeldud kriitikud olid mehed, olid kä 
naiskunstnikud sarnaseid seisukohti rohkem 
või vähem omaks võtnud, nagu see ilmnes näi
teks Karin Lutsu puhul. Sooliste diskursuste 
seos rahvusluse retoorikaga näitab aga, et “rah
vusriiklik lähenemine võimaldas pöörata tähe
lepanu eesti naise ühiskondlik-kultuurilisele 
rollile, tingimusel, et naiste osaluse põhimõte oli 
allutatud nn rahvuse ühishuvidele.” (lk. 106)

Eraldi peatükis käsitleb Katrin Kivimaa kä 
nõukogude perioodi kunstipraktikaid ja nen
dega seostuvaid soolisi tähendusi. Nõukogude 
periood õn soolisest aspektist eelmainitud 
perioodidega võrreldes kõige vastuolulisem ja 
kä kõige vähem uuritud, osalt nii selle perioodi 
ajalise läheduse tõttu (sest kriitiliseks analüüsiks 
õn vaja ajalist distantsi uuritava perioodi suhtes) 
kui kä seetõttu, et see periood õn täis ambiva- 
lentseid märke sooideoloogiast. Ühelt poolt õn 
selge, et nõukogude perioodi ametlikku soolise 
võrdõiguslikkuse ideoloogiat ei saanud tõsiselt 
võtta, sest ametliku retoorika varjus toimisid 
edasi patriarhaalsed võimumehhanismid ja 
soorolllid, teisalt võimaldas nõukogude ühis
kond süsteemina siiski mitmeid eeliseid ja privi
leege, seda kä naistele. Näiteks oli tänu suurtele 
honoraridele vabakutselise kunstniku või kirja
nikuna ära elada täiesti võimalik - tänapäevases 
turumajanduses õn see pigem väheste väljava
litute võimalus. Kä oli nõukogude ühiskonnas 
loomeinimestel, nagu kunstnikel või kirjanikel, 
teatavas mõttes eriline, privilegeeritud staatus,



millele aitas kaasa kuulumine erialaorganisat- 
sioonidesse (nagu Kunstnike Liit), mis tol ajal 
toimisid kä poliitiliste organisatsioonidena.

Kivimaa toob esile, et nõukogude perioodi 
kunstimaailma iseloomustab arusaam kunstite
gemise privaatsest ruumist (kunstniku ateljeest) 
kui vastupanu kohast, mis kuulus modernist
liku kunstimudeli juurde: “Nõukogude tingi
mustes, kus riik püüdis saavutada võimalikult 
suurt kontrolli kultuuri üle, osutus see mudel 
erakordselt fünktsionaalseks n-ö vaba, oma
ruumi loomisel, mistõttu eesti kunstiajaloo 
mälu toetub privaatsfääri ja selle raames väl
jaku) undatud isikliku mikromaailma mütolo- 
giseerimisele” (lk. 108). Käsitledes nõukogude 
perioodi kunstipraktikaid soolisest aspektist 
rõhutab Kivimaa maskuliinse subjekti kesk
set asendit: soosuhted kinnistasid maskuliinse 
subjekti seksuaalset vabadust ja loomingulist 
prioriteeti, mida (kunstiajaloos) ei (ole) seatud 
kahtluse alla (lk. 108).

Nõukogude perioodi kunstis avalduvate 
naisekujude kaudu aga konstrueeriti teatavaid 
soolisi identiteete. Kivimaa võtab vaatluse alla 
kaks peamist naisetüüpi sotsrealistlikus kunstis: 
töötava naise kuju ja rahvusromantilise naise- 
kuvandi. Stalinistliku aja kunstile oli iseloomu
lik töötava naise heroiseerimine, mis õn “parim 
näide sellest, kuidas nõukogude naise konst
rueerimine poliitilises diskursuses ning kitsa
malt neis distsipliinides, millele avalik diskursus 
toetus (nt. sotsioloogia, psühholoogia), lähtus 
domineerivast mehelikkuse kontseptsioonist”, 
(lk. 117) Soolisustatud ikonograafia taastootis 
mehelikkuse ja naiselikkuse hierarhilist suhet, 
s.t. piirid mehelike ja naiselike alade vahel olid 
kindlalt paigas (lk. 126). See puudutas kä naiste 
emantsipatsiooni tähistavaid kujutisi (nt. nais- 
töölised), sest kä nende emantsipeeriv tähendus 
toetus arusaamale, et maskuliinsed valdkonnad 
õn tähtsamad kui nn. naiste alad (lk. 127). Kui
võrd aga esines sotsrealistlikus kunstis teoseid, 
mis seostusid emantsipatsioonidiskursusega 
kä tegelikult? Selles kontekstis vaatleb Kivimaa

Aino Bachi töid, kus kujutati erinevaid tööta
vaid naisi ning mille kaudu sai esile tuua uusi 
naiselikkuse visuaalseid identiteete. Bach kasu
tas küll ajastu nõuetele vastavaid kujutusviise, 
kuid tema lähenemises võib näha sotsrealistliku 
kujundistu reinterpretatsiooni, individualisee
ritud ja inimlikustatud töötavate naiste kujuta
mist.

Rahvusromantiline naisekuvand sotsrealist
likus kunstis seostus aga vormeliga “sisult sot
sialistlik, vormilt rahvuslik”, mille järgi rahvus
likkus pidi sümboliseerima erinevate rahvuste 
võrdsust nõukogude ühiskonnas. Rahvariides 
naisekujud kunstis funktsioneerisid nii deko
ratiivse rahvussümboolikana kui sisaldasid 
kä vastudiskursuse (antisovetliku diskursuse) 
võimalust “sotsrealistliku kunsti kaanoni sees 
eksisteerinud rahvuskultuurilise järjepidevuse” 
märgina (lk. 138). Nende naisekujude kaudu 
loodi ühendusjoon eesti rahvusromantilise tra
ditsiooniga ning need toetasid “pigem rahvus
luse ideoloogiale allutatud naiselikkuse konst
ruktsiooni” ja traditsioonilist naiselikkust erine
valt töölisnaise kujust, mis seostus nõukoguliku 
kunstitraditsiooniga. (lk. 138) Kivimaa puudu
tab kä nonkonformistliku kunsti teemat nõu
kogude kontekstis ning arutleb selle üle, miks 
mitmed edukad naiskunstnikud ei soovinud 
end seostada feministlike teemadega. Ta leiab, 
et selline vaikimine ei olnud mitte ainult märk 
nõukogude tegelikkuse soolistest hierarhia
test, vaid seotud kä eesti kultuuri ja ühiskonna 
ebavõrdsuse ja domineerimismehhanismidega 
ning samuti kä teatava väljendusvõimetusega, 
kuna paljudest asjadest nõukogude ajal lihtsalt 
ei räägitud (lk. 152).

Feministliku kunsti esilekerkimine 1990. 
aastatel õn seevastu seotud feministlike teemade 
esile kerkimisega ühiskonnas, võimalusega rää
kida seni mahavaikitud nähtustest. Uurimuse 
viimases peatükis vaadeldaksegi uusi teemasid 
kunstis Mare Tralla loomingu näitel, mis toob 
esile ja vaidlustab domineerivaid naiselikkuse 
arusaamu seostatuna rahvusluse ideoloogiaga.



Mare Tralla loomingus toob Kivimaa esile 
rahvusluse märkide ja kujutiste ambivalentse 
kasutuse, mille taga asub isiklik ajalugu, keeru
kas suhe “etteantud identiteediloome praktika
tega” (lk. 163). Kivimaa pöörab tähelepanu kä 
teisele kunstnikule, Kai Kaljole, kelle videoteos 
“Luuser” õn “Tralla kõrval üheks paremaks 
näiteks selle kohta, kuidas eneseirooniline naer 
toimib valitseva olukorra kriitikana” (lk. 166). 
Nende autorite tööd, kus lammutatakse ettean
tud identiteete, õn Kivimaa jaoks “eesti kunsti
kultuuri globaliseerumise sümptomid” (lk. 169), 
märgid kunstivaldkonna avanemisest ja demo
krati seerumisest, kaasa arvatud sooliste hierar
hiate ja sooideoloogiate suhtes. Sellele viitavad 
aga kä 1990. aastate kunstipraktikad laiemalt.

Katrin Kivimaa uurimuse tähtsust (vähe
malt Eesti kontekstis) õn raske üle hinnata, 
sest see ulatub kunstivaldkonnast kaugemale, 
kujunedes sooliste ideoloogiate analüüsiks eesti 
kultuuriruumi kontekstis läbi mitme sajandi. 
Kivimaa selge teoreetiline positsioon ja krii
tiline käsitlusviis loob veenva analüüsi, mille 
keskmeks õn autori usk kunsti õõnestavasse 
potentsiaali.

Arusaam, et kunstipraktikate kaudu võib 
mõjutada maailma ja kä sooideoloogia toi
mimist, eeldab, et kunstipraktikad mõjutavad 
sotsiaalseid praktikaid. Kui eeldada, et kunsti
praktikate roll soolisuse konstrueerimisel läbi 
domineerivate representatsioonide õn suur, siis 
viitab see samas kä muutuste võimalusele.
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Uurimus 
naisekujudest 20. 
sajandi alguse eesti 
kirjanduses
Ave Mattheus

Elo Lindsalu. Naisekuju modelleerimine XX 
sajandi alguskümnendite eesti kirjanduses. 
Doktoriväitekiri. Tallinna Ülikool, 2008. 
73 lk.

008. aasta lõpus kaitses Elo Lindsalu 
J Tallinna Ülikoolis oma doktoritöö “Nai- 

jLmi sekuju modelleerimine XX sajandi 
alguskümnendite eesti kirjanduses”. Mahukas 
töö koosneb kaheksast teadusartiklist, mis õn 
ilmunud aastatel 2000-2008, ja põhjalikust ana
lüütilisest ülevaatest. Töös õn vaatluse all naise 
kujutamine 20. sajandi alguse eesti kirjanduse 
kanoonilistes tekstides: Vilde, Tuglase, Rand

vere, Tammsaare, Kalda jt. teostes. Vajadust 
uurida naisekujusid süvendatult põhjendab 
Elo Lindsalu oma doktoriväitekirjas sellega, et 
kuigi naised õn sajandialguse tekstides olulisel, 
sageli isegi kesksel kohal, ei ole kirjandusteadus 
nende vastu senini veel suurt huvi tundnud. 
Varasemast ajast õn ette näidata vaid Marta 
Sillaotsa uurimused Kitzbergi, Metsanurga, 
Gailiti, Tuglase jt. meesautorite naisekujudest ja 
alles päris viimastel aastatel õn Eve Annuk, Rutt 
ja Mirjam Hinrikus, Leena Kurvet-Käosaar jt. 
neile üht-teist üsa pakkunud. Neile uurimus
tele õn nüüd oluliseks täienduseks kä Elo Lind
salu doktoritöö, mis esitab mitmeid huvitavaid 
tekstitõlgendusi, päästab unustusest või teeb 
tõlkes kättesaadavaks mõne vähetuntud teose, 
avab uusi vaatenurki läbianalüüsituna näivate 
autorite loomingule. Kuigi aeg-ajalt öeldakse, 
et feministlik kirjandusuurimus õn kaasaegses 
eesti kirjandusteaduses tagasihoidlikult esinda
tud, tundub mulle - ja Elo Lindsalu doktoritöö 
tõendab seda veenvalt -, et sootundlik ja -krii
tiline analüüs õn end selles jõuliselt kehtestanud 
ning pakub mitmekülgse ja viljaka kirjanduse 
uurimise viisina rohkesti uudseid lähenemisi.

Nagu kä teised tänapäevased uurijad, kasu
tab Elo Lindsalu oma töös kaasaegseid kirjan- 
dusuurimise meetodeid, feministliku rõhuase
tusega naisekujude uurimist, intertekstuaalsuse 
analüüsi ja Loucault’ töödel põhinevat diskur- 
suse- ja võimuanalüütilist lähenemist. Samas ei 
unusta ta ära kä klassikalist isiku- ja loomingu - 
loolist vaatlust, mis lähtub autori teoste analüü
simisel teda ümbritsenud sotsiaalsest keskkon
nast, haridusest, lugemusest jms. See metodo
loogiline kirevus õn ühteaegu nii töö plussiks 
kui miinuseks. Ühelt poolt võimaldab see avada 
teksti eri vaatenurkadest ja demonstreerida oma 
teadmisi erinevatest teooriatest, teiselt poolt 
tekitab aga kä killustatust ja kohatist pinna
pealsust. Eri teooriate kaasamine doktoritöösse 
õn arvatavasti olnud tingitud pika aja jooksul 
valminud erineva suunitlusega artiklitest, mis 
käsitlevad suhteliselt eripalgelisi nähtusi.



Feministlik lähenemine õn igati asjakohane 
ja hästi põhjendatud Vilde teoste analüüsimisel 
(vt. Lindsalu 2006a), sest võimaldab tuua välja 
uue tahu Vilde loomingus, nimelt naisõigusluse, 
ja jõuda intrigeeriva teesini, et “Mäeküla piima
mehe” Mari õn eesti Nora. Kä dissertatsiooni 
teises artiklis “Nooreestlaste naisekujusid” (vt 
.Lindsalu 2006b) õn igati veenvalt kasutatud 
feministliku suunitlusega naisekujude analüüsi, 
kuigi liiga arvuka materjali kaasamine uuri
musse muutis selle eesmärgi segaseks ja ana
lüüsi natukene üldsõnaliseks. Segadust tekitas 
näiteks asjaolu, et artikli sissejuhatuses lubati 
keskenduda Noor-Eesti albumites ilmunud 
tekstide naisekujutusele, kuid uurimuse edene
des tehti palju juttu kä rühmitusse kuuluvate või 
sellele lähedal seisvate autorite teiste teoste nais- 
karakteritest, mis ei olnud enam sugugi ilmu
nud Noor-Eesti albumites. Huvitav oli Tuglase 
novelli “Maailma lõpus” feministlik tõlgendus 
(vt. Lindsalu 2005a) ja samal ajal õn see tekst 
niivõrd mitmekesine, et võimaldab end lugeda 
kä intertekstuaalsuse analüüsi kasutades (vt. 
Lindsalu 2004). Kuid tekstidevahelisi suhteid 
uurides oleks Elo Lindsalu võinud nii selles 
kui mõnes teises artiklis selgemalt rõhutada, et 
tuleb eristada autori- ja lugejapoolset interteks- 
tuaalsust, nagu ta ütleb analüütilises ülevaates 
(Lindsalu 2008b, 13). Nii mitmedki tekstiseosed 
võivad olla tekkinud tema kui lugeja peas, kuid 
ei pruugi olla autorile teadvustunud (nt. Tuglas 
ja Gorki, Tuglas ja Baudelaire (Lindsalu 2004), 
Lesta ja Kilpi (Lindsalu 2006b)).

Intertekstuaalsuse analüüs õn küll viljakas 
tekstianalüüsi meetod, kuid dissertant ei ole 
minu meelest oma töös selle potentsiaali piisa
valt rakendatud. Näiteks oleks saanud rangemat 
metodoloogiat ja selgemat mõistestikku kasu
tada Randvere “Ruthi” vastutekstide analüüsis, 
mis õn tema V artikli teema: “Randvere “Ruthi” 
vastutekstid: S. Sarapuu “Saul” ja A. Kalda 
“Naine, kel oli aju”” (vt. Lindsalu 2006c). Tähe
lepanu väärib siiski asjaolu, et Aino Kalda teksti 
õn esmakordselt eesti keelde tõlkinud ja saate

sõnaga varustanud Elo Lindsalu ise (2005b) ja 
need tekstid õn oluliseks täienduseks meie kir
janduse uurimisele ajaloolises perspektiivis.

Töö ülejäänud metodoloogiliste tugisam
maste, diskursuseanalüüsija isiku- ningloomin- 
guloolise lähenemise rakendamine tekitas aga 
mitmeid küsimusi. Foucaulf diskursuse mõiste 
kasutamine näib pikemaid ajaloolisi perioode 
ja eri ühiskondlikke praktikaid käsitleva teema 
puhul asjakohane, kuid see keeruline ja mit
metahuline termin oleks vajanud põhjalikumat 
selgitust analüütilises ülevaates ja konkreetse
mat rakendust artiklites. Küsiksin isegi nii, kas 
töö seisukohast midagi muutuks, kui asendada 
moesõna “diskursus” sõnaga “käsitlus”, millises 
tähenduses ta antud uurimuses peaasjalikult 
kasutusel õn?

Kuna kirjanduslikud naiserepresentatsioo- 
nid, need nn. hegemooniliste diskursuste poolt 
toodetud kultuurilised naised õn muu hulgas 
seotud kä tõsieluga, elavate naistega, õn Elo 
Lindsalu pühendanud nii analüütilises ülevaa
tes kui kä mõnes artiklis palju tähelepanu naise 
positsioonile Eestis läbi aegade. Õn paratamatu, 
et infot meie esiemade elu-olu kohta õn (säili
nud) napilt ja sageli tuleb toetuda samasugustele 
kultuurilistele representatsioonidele nagu ilu
kirjanduslikud tekstid, olgu siis tegu müütide, 
legendide, kroonikate või rahvaloominguga. 
Kuid jääb arusaamatuks, miks õn analüütilises 
ülevaates nii põhjalikult käsitletud varasemate 
sajandite eesti naise saatust ja staatust, kuid 
uuritava perioodi, 20. sajandi alguse reaalsete 
naiste eneseteostusvõimaluste ja laiemalt kä 
naise elu mõjutanud ühiskondliku konteksti 
kaardistamine õn jäänud suhteliselt tagasihoid
likuks? Ometi võiks just selle ajajärgu “päris” 
naiste elu võrdluses kirjanduslike kangelanna
dega näidata, kuivõrd õn tekstuaalsed naise
kujud laenatud tegelikkusest, kuivõrd nad õn 
sündinud (mees)autorite peades ja olnud mõju
tatud ajastu ühiskondlik-kultuurilistest dis
kussioonidest või autorite lektüürikogemusest. 
Tõsi, doktoritöö VIII artiklis “Eesti esimeste



naiskirjanike “oma tuba” ja vastuvõtt sünkroon- 
kriitikas” (vt. Lindsalu 2008a) vaadeldakse 19. 
sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse naiskirjanike 
loometingimusi ning nende teoste omaaegset 
retseptsiooni, kuid eesti kirjanduse naiskarak- 
terid, keda analüüsitakse töö teistes artiklites, ei 
ole ju kirjanduslike ambitsioonidega. Seetõttu ei 
haaku kä tegelike naiskirjanike elu ja loomingu 
uurimine töö põhiliiniga. Lisaks avastasin seda 
artiklit lugedes, et kasutatud kirjanduse nime
kirjast puudus Endel Annuse koostatud mit
meosaline eestikeelsete trükiste bibliograafia 
Eestikeelne raamat (1993-2002), mis õn asen
damatuks infoallikaks vanemate trükiste kohta 
ja oleks kä artiklis käsitletud naisautorite teoste 
retseptsioonile andnud olulisi täpsustusi. Juhin 
tähelepanu kä sellele, et selles artiklis mainitud 
Virginia Woolf õn kirjutanud rohkem kui kaks 
pikka ja põhjalikku esseed naisküsimusest (vt. 
Lindsalu 2008a, 68). Woolfi teemakohased tööd 
õn koondatud esseekogumikku Naised ja kir
jandus (1979), milles ta käsitleb muu hulgas kä 
Mary Woüstonecrafti, Dorothy Woordsworthi, 
Jane Austeni, õdede Brontede, Katherine Mans- 
fieldi jt. loomingut.

Mõneti arusaamatuks jääb, miks õn töösse 
kaasatud artikkel “Koidula kui märk” (vt. Lind
salu 2000), mis uurib Koidula retseptsiooni läbi 
aegade. Minu meelest ei haaku see ei ajaliselt 
ega küsimusepüstituselt eriti hästi töö põhitee
maga. Julgeksin isegi väita, et doktoritöö oleks 
saanud kompaktsem ja ühtlasem, kui nii Koidu- 
la-artikkel kui meie esimeste naiskirjanike elu ja 
loomingut uuriv töö oleks sellest välja jäänud. 
Koidula teema täpsustuseks võib öelda aga seda, 
et uuemate arhiivileidude valguses ei olnud 
mitte tema eesti näitekirjanduse rajaja, vaid C. 
R. Jakobson (vt. Paatsi 2006).

Kõik teadus artiklid eraldivõetuna sisalda
vad rohkesti asjakohaseid arutluskäike ja nuti
kaid tähelepanekuid, kuid minu meelest õn 
tugevamad need tööd, kus keskendutakse kas 
ühele tekstile (Tuglase “Maailma lõpus”) või ühe 
autori loomingule (Vilde), kuid minnakse ana

lüüsiga sügavuti, motiivide, kunstiliste kujun
dite, süžee jms. tasandini välja ning kaasatakse 
argumentatsiooni kä teoreetilisi mõttekäike. 
Artiklid, kus lihtsalt kirjeldatakse ühe või teise 
autori naisekujusid ja tehakse üldistusi stiilis 
“Tuglase naiskarakterid õn ambivalentsed” või 
“Randvere Ruthi tuleks mõista kui moodsa 
naise manifesti”, õn liiga üldsõnalised ja vajak
sid rohkem tuge konkreetsete tekstikohtade 
analüüsist.

Eraldi artiklina võib vaadelda kä mahukat 
analüütilist ülevaadet, milles selgitatakse töös 
kasutatavaid mõisteid ja teooriaid ning ürita
takse artiklite kohati laialihargnenud argumen- 
tatsioonikäike kokku sõlmida. Samas tuuakse 
selles sisse kä täiesti uusi teemasid (nt. Tamm
saare ja Lutsu naistegelased), mille käsitlus jääb 
teiste autorite loominguga võrreldes siiski napiks 
ja hüplikuks, ja arendatakse edasi ühes või teises 
varem valminud artiklis algatatud mõtteid. Üks 
edasi arendatavaid mõtteid puudutab Aino 
Kalda Koidula-käsitlust Tähelennus (1915, e. k. 
1918). Kuid mida selle analüüsiga õn taotletud 
ja miks õn Kalda subjektiivsetele teesidele Koi
dula kohta vastu asetatud Mati Undi näidend 
“Vaimude tund Jannseni tänaval” (1986), mitte 
näiteks arhiividokumendid või teadusartiklid?

Analüütilises ülevaates õn algatatud mit
meid huvitavaid diskussioone, mille edasiaren
dusi põhitekstist siiski ei leia. Näiteks võib tuua 
seisukoha, et töös pööratakse tähelepanu võimu 
mõistele laiemalt, kui seda teeb enamik femi
nistlikke uurijaid, käsitledes kä neid võimuliike, 
mida naised rakendavad meeste suhtes (Lind
salu 2008b, 11). Kuid sellel, millised need naiste 
domineerimise vormid õn, edaspidi enam ei 
peatuta. Selgemat seisukohavõttu oleks ooda
nud kä mõistete “sooleping” ja “sotsiaalne suhe” 
küsimuses (Lindsalu 2008b, 12). Kas ja mil 
määral õn üht või teist mõistet töös eelistatud 
ja milline õn kirjutaja suhe neisse kontseptsioo
nidesse?

Tahaksin teha kä paar üldisemat tähelepa
nekut töö kui terviku suhtes. Kuigi Elo Lindsalu



väidab analüütilises ülevaates, et tema eesmärk 
ei ole “lääne feministlike teooriate tutvustamine, 
s.t. nende kui “uudse materjali” lisandamine 
kodumaisesse kirjandusuurimusse” (Lindsalu 
2008b, 8), kasutab ta eesti kirjandusest rääki
misel edukalt läänest imporditud naisekujude 
tüüpkarkassi - ürgnaine, jumalanna, lapsnaine, 
muusa, vamp, femme fatale, femmefragile, hoor, 
androgüün jne., leides pea igale neist vasteid 
meie kirjandusest. Erandiks võib ehk pidada 
madonna-tüüpi, millel õn tugev katoliiklik 
taust ja mille kirjanduslikke näiteid õn meie 
möödunud sajandi alguse kirjanduses vähem. 
Mis tema töö siis õn, kui mitte lääne images of 
women-teooria rakendamine eesti materjalile? 
Õnnestunuks võib pidada selle teooria sidumist 
kodumaiste mõttekäikudega ehk Juri Lotmani 
mudeli ja modelleerimise mõistetega. Kuid vas
tamata jääb sissejuhatuses esitatud küsimuse, 
kas möödunud sajandi alguse eesti kirjanduse 
mõjukamad naisekujud esinevad sümboli, 
müüdi või ikooni tähenduses (Lindsalu 2008b,
7).

Eesti kirjanduse naisekujude analüüse luge
des tekkis mul veel mitmeid küsimusi: kas meie 
kirjandus lisas neile juba tuntud naisekujudele 
kä mõne uue, modifitseeris mõnd vana või õn 
kõik meie kirjanduslikud naised n.-ö. võõrast 
päritolu? Kas vaadeldud perioodil oli märgata 
mingeid arenguid või teisenemisi, ühe naise- 
mudeli asendumist teisega vms.? Millised olid 
toona tegutsenud naisautorite loodud naiseku
jud? Paremini oleks võinud välja arendada mõt
tekäigu, mis keskendus küsimusele, kas möö
dunud sajandi alguse kirjanduslikel naisekuju
del oli üldse mingit seost reaalse eluga Eestis, 
näiteks naiste haridusvõimaluste paranemisega 
või ühiskonna moderniseerumisega. Lähemat 
selgitust vajaks kä väide, et “[vjarasema ühe
ülbalise ja nukuliku ingelnaise kõrvale oli [20. 
sajandi alguses - A. M.] lisandunud terve galerii 
eripalgelisi naistegelasi.” (Lindsalu 2008b, 59) 
Milliseid varasemaid tekste/naisekujusid siin 
silmas peetakse?

Üleüldse võiks töös olla rohkem distsiplii- 
nisisest suhestumist. Kuigi analüütilisest üle
vaatest loeme, et ühe vähese naisekujude uurija 
Marta Sillaotsa analüüsid õn tänaste teadmiste 
valguses vaieldavad, leidub vaid ühes artik
lis poleemikat tema seisukohtadega (Lind
salu 2006a, 298j), pisteliselt õn vaidlustatud kä 
mõnede teiste varasemate uurijate mõttekäike 
(naiskarakterite kohta). Samuti oleks dissertant 
võinud end tugevamini suhestada teiste kaas
aegsete feministlikult või soouurimuslikult 
argumenteerivate uurijate töödega, algatada ehk 
isegi diskussiooni ühe või teise teksti tõlgenda- 
mis- või analüüsivõimaluste kohta. Kahjuks 
leidub tema töös vaid üksikuid kommentaare 
või märkusi nende väljaütlemistele (nt. Mirjam 
Hinrikuse väidetele, Lindsalu 2006b, 152).

Ja lõpetuseks. Tööd lugedes torkas mulle 
silma üks põhimõtteline vastuolu, mis esineb 
töös püstitatud eesmärgi ja selleni jõudmise viisi 
vahel. Kui töö eesmärk õn uurida 20. sajandi 
alguskümnendite kirjanduslikke naisekujusid, 
siis artiklites/analüütilise ülevaate peatükkides 
argumenteeritakse autoripõhiselt, s.t. kesken
dutakse näiteks Vilde, Tammsaare, Tuglase jt. 
naisekujudele. Loomulikult õn peatähelepanu 
autori loomingul ühel kindlal ajaperioodil, kuid 
nii mõnigi kord tehakse kitsa loomeperioodi 
vaatlusest üldisemaid järeldusi. Teisalt ei või
malda autoripõhine lähenemine ja vaid üksi
kute kanooniliste autorite teoste käsitlemine 
saada ülevaadet kogu ajastu kirjanduslikest nai- 
setüüpidest. Nii näiteks ongi Elo Lindsalu tööst 
välja jäänud vähetuntud autorite ja naisautorite 
naisekujud. Tulevikus võiks tõepoolest vaatluse 
alla võtta kõik teatud perioodi ilukirjanduslikud 
tekstid ja kaardistada nende abil ajastu kirjan
duslikud naisekujud. Analüüsi osas võiks aga 
arutleda selle üle, miks ühed neist naisetüüpi- 
dest õn jäänud kestma üle aegade, teised aga 
mitte. See eeldaks mahukat diskursuseanalüü- 
tilist uurimust, kus lisaks kirjandussüsteemile 
tuleks vaatluse alla võtta kä majandus, religioon, 
haridus, poliitika, meditsiin ja teised ühiskon-



naelu nähtused, mis kõik rohkemal või vähe
mal määral mõjutasid nii tegelike naiste kui kä 
nende kultuuriliste representatsioonide elu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi Elo Lind
salu doktoritöö tõstatab mitmeid küsimusi ja 
sisaldab kä mõningaid eelpoolmainitud faktilisi 
ebatäpsusi, õn tegemist hästi kirjutatud väär
tusliku uurimusega, mis näitab, et feministlik 
kriitika õn eesti kirjanduse uurimisel perspek
tiivikas, kuna see avab rohkesti uusi vaatenurki 
ja loob võimalusi edasisteks viljakateks diskus
sioonideks.
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Eesti naiste elumustrid 
sõja, okupatsioonide 
ja sooideoloogiate 
labürintides
Leena Kurvet-Käosaar

Carrying Lindas Stones: an Anthology of Esto
nian Womeris Life Stories. Koost. Suzanne 
Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon, 
Rutt Hinrikus. Tallinna Ülikooli Kirjastus, 
Tallinn, 2006, 2. tr. 2009. 600 lk.

1 1 estlasele õn elulugu tuntud ja armas- 
rH tatud omaelulookirjutuse žanr, mis ei 

JL-J vaja eraldi tutvustamist ja määratlemist. 
Teadlasena (eelkõige naiste) elulugusid uuri
des ja neist paljudel konverentsidel kõneldes 
õn aga mitmel puhul selgunud, et sõna elulugu 
ingliskeelne tõlge life story ei tekita sugugi alati 
iseenesest mõistetavaid seoseid eluloolise või 
autobiograafilise materjaliga igapäevaselt kok
kupuutuvate teadlaste seas. Eesti elulookultuur, 
millel õn küll paralleele teistes Balti riikides, 
kuid mitte Euroopas laiemalt, vajab välismaa
ilma jaoks eraldi määratlemist ja kontekstuali- 
seerimist. Ulatuslike sissejuhatuste ja saatesõ
nadega varustatud eesti naiste elulugude anto
loogia Carrying Linda s Stones, millest 2009. 
aastal ilmus juba teine trükk, õn kahtlemata üks 
selliseid väärtuslikke ettevõtmisi, mis tutvustab 
eesti elulookultuuri asjatundlikult laiemale rah
vusvahelisele avalikkusele. Fookuseks valitud

naiste elulood toob esile selle elulookultuuri ühe 
keskse olulise tunnusjoone.1

Võib liialdamata öelda, et eesti elulookul- 
tuurile õn juba selle esilekerkimise perioodist, 
nn. laulva revolutsiooni ajast olnud omane 
sookategooria esilolek. Nii meeste kui naiste 
elatud kogemuse loona edasi andmine omas 
taasiseseisvusperioodil märkimisväärset jõudu 
valitsevate nõukogulike ajaloodiskursuste kum- 
mutamisel ja nõukogude režiimi lammutamisel. 
Nii imbusid rohujuuretasandilt võrsuvasse uude 
ajaloodiskursusse algusest peale kä naiste lood ja 
hääled, hakates kaasa rääkima uute arusaamade 
ja paradigmade loomisel. Siin õn kahtlemata 
oluline juba eelkõige naiste elulugude arv kui 
selline: need moodustavad Eesti Kultuuriloo
lise Arhiivi elulugude kogumist peaaegu poole. 
Arvust olulisem õn siiski see, kuidas naised oma 
lugudes oma elust kõnelevad, millised suhes- 
tumisprotsessid, omaksvõtud, tõrkumised ja 
ambivalentsid neis ilmnevad ning kuidas naiste 
lood haakuvad üldiste (st. mehekesksete) aru
saamadega ajaloost ja ühiskonnast.

Carrying Lindas Stones sisaldab viieteist
kümne naise elulugu, sealhulgas kä koostaja Ilvi 
Jõe-Cannoni ema lugu, mille Ilvi ise õn salves
tanud. Enese paigutamine raamatu kaante vahel 
mitmesse erinevasse rolli, vaadeldes Teise maa
ilmasõja ja selle järgseid sündmusi nii isikliku 
elukogemuse vahetust kui kogumiku koostaja 
distantseeritud ja üldistavast vaatepunktist lisab 
teosele kahtlemata sügavust ja toob samas esile 
vastuolusid, mis iga sedalaadi teose puhul para
tamatult esile kerkivad. Antoloogial ei ole mitte 
üks, vaid lausa neli, alajaotuste sissejuhatusi 
arvesse võttes koguni seitse, kokkuvõttega koos 
aga kaheksa saate- ja järelsõna. Kas need tekstid 
suudavad aga ammendavalt “raamida” antoloo
gias sisalduvaid 15 naise lugu või jääb elukoge
muse loona vahendamisest midagi ikka ja alati 
väljapoole ajaloolisi, sotsioloogilisi, kultuuri- 
teaduslikke, soouurimuslikke jne. raamista- 
mispüüdeid? Niisugust küsimust esitades ei ole 
minu eesmärgiks problematiseerida kogumiku



koostamispõhimõtteid, vaid rõhutada eluloo 
olemuse üht, minu jaoks väga karismaatilist 
aspekti, mis õn üheks põhjuseks, miks elulood 
õn paelunud mind teadlasena palju aastaid. 
Ühelt poolt illustreerivad elulood sageli autorite 
teadliku jutustamisstrateegiana, kuid paljus kä 
teadvustamatult, ühiskonna üldisi mentaliteete 
ja seaduspärasid. Teiselt poolt aga jõuab eluloo 
lugejani, kaasa arvatud teadlase rollis lugejani, 
midagi elukogemuse vahetust olemusest, mis 
loob sootuks teistsuguseid, sageli sõnutsi väljen
damatuid seoseid.

Kogumikus sisalduvad elulood õn jagatud 
kolme kategooriasse: Eestisse jäänud (ja küü
ditamisest pääsenud) naiste lood, küüditatud 
naiste lood ja läände põgenenud naiste lood. 
Viieteistkümnest loost kaheksa õn varem ilmu
nud erinevates eestikeelsetes elulookogumikes: 
kuus Rutt Hinrikuse toimetatud koguteose Eesti 
rahva elulood erinevates köidetes, üks sama 
koostajaga küüditamiselugude kogumikus Me 
tulime tagasi ning üks Merle Karusoo toime
tatud seksuaalsusele keskenduvas elulookogu- 
mikus Kured läinud, kurjad ilmad. Kahe naise, 
Hilda Peedi ja Helgi-Alice Pätsi elulood õn 
1980-te lõpul ja 1990-te alguses ilmunud erine
vates perioodilistes väljaannetes. Nelja elulugu 
pole varem avaldatud: Lemmi Pool Lambingu, 
Ivi Erendi ja Leida Hildegard Lehepuu lood 
pärinevad Eesti Kultuuriloolise Arhiivi eluloo- 
arhiivist, Lydia Laiuse oma õn salvestanud tema 
tütar ja kogumiku üks toimetajaid Ilvi Jõe-Can- 
non. Kuivõrd kogumiku eesmärgiks õn kolme 
kategooria raames ülevaatliku pildi andmine 
eesti naise elusaatustest ingliskeelsele lugejale, 
õn eesti keeles varem avaldatud elulugude kaa
samine igati õigustatud. Kuivõrd antoloogia üks 
toimetajatest õn Rutt Hinrikus, kes õn valdava 
osa eestikeelsete elulookogumike toimetaja ja 
kõige rohkem kursis Eesti Kultuuriloolise Arh iivi 
elulookoguga, siis pole põhjust kahelda tehtud 
valikutes. Seda enam, et alajaotuste kaupa tekkiv 
üldpilt õn seniavaldatust erinev. Kõige enam õn 
varem avaldamata eluloomaterjali läände põge

nemise osas. Nii materjali uudsuselt kui lugude 
omavahelise dünaamika aspektist ongi just see 
alajaotus minu jaoks antoloogia kõige hüvita
maks osaks.

Antoloogia kulmineerub kahe koostaja, 
Suzanne Lie ja Lynda Maüku ulatusliku kok
kuvõttega, kus pakutakse omapoolne sotsio
loogiline nägemus sellest, kuidas eesti naine 
tuleb toime Teise maailmasõja ja selle ränkade 
järelmõjudega. Järelsõna autorite lähtekoht, mis 
taotleb ühendada isiklikku ja ühiskondlikku 
ehk mikro- ja makrotasandit, tehes seda läbi ajas 
muutuvate sooideoloogiate prisma, õn mulle 
kui eluloouurijale kahtlemata sümpaatne, küsi
tav õn mingil määral vaid see, kui läbivalt sellist 
lähtepunkti tegelikult järgitakse. Kronoloogilise 
ülesehitusega kokkuvõte algab naise positsiooni 
tutvustusega iseseisvusajal kui perioodil elulu
gude autorite elus, mil kujunesid välja nende 
maailmapildi (soolistatud) alustalad. See osa 
jätkab raamatu sissejuhatuses toodud ülevaadet 
eesti naise positsioonist läbi ajaloo ning minu 
arvates kuulukski see loogiliselt sissejuhatuse 
juurde, andes niiviisi lugejale parema posit
siooni elulugude mõistmiseks. Edasi puudutab 
kokkuvõte nn. esimest Nõukogude okupatsiooni 
(1940-1941), Saksa okupatsiooni (1941-1944), 
stalinismi ajastut (1944-1953) ja stalinismijärg- 
seid aastaid (1953-1991), peatudes detailsemalt 
põllumajanduse kollektiviseerimisel ja küüdita
misel. Eraldi alapeatükk õn pühendatud läände 
põgenemisele. Vaadeldakse kä taasiseseisvumist 
ja eri ajastute vastuolulist soorollipärandit.

Elulugude analüüs toob hästi esile ajaloolis- 
ühiskondlike protsesside soolistatuse erinevad 
tasandid, erinevate ajastute sooideoloogiatest 
erinevate režiimide toimimismustrite soolista
tud olemuseni. Analüüs joonistab välja ajaloo 
keerdkäikudes kõikide raskuste ja üleelamiste 
kiuste oma eluga hästi toime tuleva tugeva 
eesti naise tüübi, kõrval võrdluseks (just nõu
kogude perioodi lõikes) märksa vähem tugev, 
aga kä paratamatult rohkem ajaloosündmus
test räsitud, naisest reeglina tunduvalt passiiv



sem (eesti) mees, kes Nõukogude ajal tõuseb 
“hellitatud üliku” (ingl.k. pampered kings, lk. 
540), seisusesse ja naudib täiel rinnal kodutöö- 
devaba elu. Üldisemas plaanis huvitaks mind, 
kuidas määratletakse antud kontekstis mõistet 
“kodutöö” ning kas selle hulka võiks kuuluda kä 
näiteks erinevad parandus-, remondi- ja ehitus
tööd, millega kodusfääris tuli suuresti hakkama 
saama oma jõududega, kesiste tööriistade ja veel 
kesisemate materjalidega? Kui kä selliseid tege
misi võiks tinglikult kodutööde hulka liigitada, 
siis oli selles sfääris meeste panus kahtlemata 
olemas, kuigi osaliselt langes ilmselt kä niisu
guste tööde tegemine naiste õlule.

Tõsi, käesolevas antoloogias viitavad lugude 
autorid mitmel korral kas siis naisele osaks 
saanud ülisuurele kodutööde koormusele (Urve 
Buschmani lugu) või abikaasa(de) vähesele või 
olematule abile ja toetusele laste kasvatamisel ja 
kodutöödes (Tiiu lugu). Samas leidub neis lugu
des kä vastupidiseid näiteid. Meeste osalusele 
kodutöödes viitab näiteks ruumipuudusel kapi 
otsa ehitud lapsevoodi ja suvila ehitamine Urve 
Buschmani loos, Tiiu loos aga tunnustus alko- 
holiprobleemidega vennale, kes siis, kui Tiiu 
otsustab jätkata ilma meheta, talle majaehitusel 
palju väärtuslikku abi osutab.

Just nõukogude ajale pühendatud osast 
leidub aga kä kaks näidet, mis sellise hellita
tud üliku stereotüübi sootuks kummutavad: 
Elmine Otsmani ja Ea Jannseni lugu. Mõlema 
naise esmaseks eluprioriteediks õn töö ning 
nad suudavad end erialaselt (Otsman trakto
ristina, Jansen kultuuriajaloolasena) kä edukalt 
realiseerida, omades samas kä peret ja lapsi. 
Mõlema naise abikaasad õn selliste prioriteetide 
osas toetavad ning nagu elulugudest aimdub, 
annavad oma panuse kä majapidamistöödes. 
Mõlemad naised rõhutavad ise elulugudes suu
rema kahetsuse või süütundeta puudujääke tra
ditsioonilise naise rolli täitmises. Nii kirjutab 
Elmine Otsman, kuidas suvel, kui sündis tema 
esiklaps, oli ta “südamega tütrekese juures, aga 
mõtted uitasid põllul”, Ea Jansen aga möönab, et

kindlasti oli ta oma paljude töökohustuste tõttu 
“pojale rongaema ja mehele rongaabikaasa” ning 
loetleb seejärel suure rahuloluga erinevaid välis
reise, kuhu tal töö tõttu võimalik oli minna.

Eeldades, et kogumiku koostajate eesmär
giks oli esile tõsta nõukogude Eesti soorollijao- 
tuste hierarhiaid, mis illustreeriksid eelkõige 
mehe kui “hellitatud üliku” positsiooni, oleks 
antoloogiasse võinud ju valida teistsugused 
lood, kuid selline soovitus õn paljuski teosta
matu. Pea igast eluloost õn võimalik leida eri
nevaid ning üksteisele vastukäivaidki näiteid 
autorite suhestumisest erinevate ühiskondlike 
normidega, ajalooliste ja isikliku elu sündmus
tega nii soolisel kui kä muudel tasanditel. Elu 
representatsioon eluloo formaadis hargneb 
harva lahti kompaktse ja ühtsele tõlgendami
sele alluva materjalina. Carrying Lindas Stones 
õn toekas ja sisutihe antoloogia, mis tutvustab 
hästi eesti naise positsiooni erinevate ühiskond- 
lik-ajalooliste kihistuste ja kontekstide posit
sioonilt. Niisugused raamistused õn vajalikud 
ja ilma nendeta jääksid elulood ingliskeelsele 
lugejale ilmselt paljuski kaugeks või lausa aru
saamatuks. Sellegipoolest loodan ma, et elulood 
ise astuvad neist raamidest lugeja jaoks kä välja, 
vaidlustades ja mitmekesitades neid. Sellise 
lugemise potentsiaal õn antoloogiasse valitud 
lugudes kahtlemata olemas.

Märkused
1 Esimene eestikeelne naiste elulugudele keskenduv 

antoloogia Naised kõnelevad ilmus aastal 1997, toi
metajaks Eve Annuk. 2004. aastal ilmus ingliskeelne, 
samuti eesti naiste elulugudele ja sarnasele ajape
rioodile keskenduv artiklikogumik ja antoloogia She 
Who Remembers Survives, toimetajateks Tiina Kirss, 
Ene Kõresaar ja Marju Lauristin. Esindades eluloo- 
materjali esitus- ja tõlgendusviisi, mis pakub erine
vate distsipliinide positsioonilt kirjutatud elulugude 
analüüsid välja mitte niivõrd elulugusid raamista
vana kui neid täiendavana, õn She Who Remembers 
survives kahtlemata huvitav võrdlusmaterjal käes
oleva antoloogiaga.



“Ühes väikses Eesti 
linnas...”
Juhan Kreem

Inna Põltsam-Jürjo. Liivimaa väikelinn Uus- 
Pärnu 16. sajandi esimesel poolel. Ärgo, Tal
linn, 2009. 493 lk.

“¥" nna Põltsam-Jürjo raamatu puhul õn tegu 
Uus- Pärnu portreega, isikupärase tervikpil- 

-JL diga Liivimaa väikelinnast varajase uusaja 
hakul. Omaette peatükid käsitlevad linna füü
silist väljanägemist, linna suhteid maahärraga 
ja linna omavalitsuse korraldust (nii õiguslikust 
kui administratiivsest aspektist). Kaupmehed 
ja käsitöölised kui peamised linnaelanikkonna 
moodustavad grupid õn kumbki pälvinud eraldi 
peatüki. Peatükk abielust ja perekonnast läheb 
süvitsi privaatsfääri sotsiaalajalukku. Raamatu 
viimane peatükk õn pühendatud usuelule ning 
reformatsioonile.

Uus-Pärnu portreteerimisel õn Inna Põlt
sam-Jürjo keskseks allikaks nn. linnaraama- 
tud. Imekombel säilinud Uus-Pärnu vanim 
linnaraamat koosneb õigupoolest mitmest 
osast. Algselt Nikolai kiriku kirikuraamat, õn 
see pärast 1524. aasta tulekahju võetud kasu
tusele kui rae märkmeraamat (Denkelbuch), 
arveraamat (Kämmereibuch) ja pärusraamat 
(Erbebuch). Lisaks sisaldab köide veel bür
germeister Johann van Lynthemi mälestusi ja 
linna vanemate privileegide ärakirju. Sellisest 
heterogeensest linnaraamatust õn 1543. aastal 
eraldatud kinnisvara üle peetav arvestus, st. 
õn hakatud pidama eraldi pärusraamatut.1

Inna Põltsam-Jürjo käsitlust lugedes õn või
malik veenduda, kui suurt potentsiaali omavad 
linnaraamatud sotsiaalajaloo allikana. Esmapil
gul igavavõitu registreeringud (kes kellele mida 
üle andis või pärandas) annavad meile võima
luse rekonstrueerida möödunud aegade ini
meste omavahelisi võrgustikke. Peale perekond
like sidemete (kes oli kelle laps või abikaasa) 
saame aimu kä linlaste sotsiaalsest kuuluvusest 
(kaupmees, käsitööline või kä aadel). Paratama
tult tingib kasutatud kirjaliku allika spetsiifika, 
et nendel andmetel põhineval pildil õn oma ten
dentsid. Allikad keskenduvad teatud kindlatele 
eluavaldustele (omandiküsimused, kohtuasjad 
vms., rae asjaajamine), samuti kipuvad märke 
maha jätma eelkõige Pärnu kõrg- ja keskklassi 
esindajad. Aga me peame olema õnnelikud sel
legi üle, sest teiste väikelinnade kohta pole meil 
sedagi.

Missugune linn oli siis Uus-Pärnu? Raamatu 
esimene peatükk alustab linnaruumist ja elanik
konnast, ammutades hulga materjali arheoloo
gide töötulemustest ning sidudes seda kirjalike 
allikatega. Linna välise ilme juures juhib autor 
õigustatult tähelepanu võimalusele, et 16. sajan
dil mitu korda põlenud Uus-Pärnu topograafia 
võis läbi teha renessansi vaimus radikaalseid 
ümberkujundusi. Selles linnas elanud inimeste 
arvu õn hinnatud umbes tuhandele, kodanikke 
oli nende seas 70 ringis (lk. 71-73). Autor näitab



ühelt poolt linna maahärra, Saksa Ordu suurt 
võimu linnas, teiselt poolt aga vaeb selle sekku
misega kaasas käinud hüvesid, s.o. ordu toetust 
linnale ning lõpuks kä mõlemapoolsete huvide 
läbipõimumist. Raadi ja raepoliitikat käsitleva 
peatüki kokkuvõttes jõuab autor samuti tule
museni, et väikelinnas oli maahärra sekkumine 
rohkem tuntav kui suurlinnas: edukad rae liik
med olid muuhulgas kä ordu soosikud. Pärnu 
linnamajanduse võrdlemine Tallinna omaga 
annab ootuspärase tulemuse, et väikelinnas õn 
mahud väiksemad, valdkonnad õn vähem dife
rentseeritud.

Peatükis kaupmeestest ja kaubandusest 
Uus-Pärnus õn autoril olnud vähe välja tuua 
spetsiifilisi väikelinlikke momente. Tsiteerides 
kokkuvõtet: “äritegevuse mõõtmed ja iseloom ei 
erinenud põhimõtteliselt suure linna kaupmehe 
omast” (lk. 249). Tõsi, nagu märgib autor, pais
tab Uus-Pärnus rohkem silma linna keskendu
mine oma tagamaa kaubanduse vahendamisele 
kui kaugkaubandus Venemaaga. Samuti õn ehk 
kä ordu ja piiskoppide majandushuvid Pärnus 
rohkem nähtaval, kuigi needsamad huvid olid 
esindatud kä suurlinnades. Kaupmeeste ame- 
tiorganisatsiooni (kompanii) diferentseerima
tus õn kindlasti tingitud linna kaupmeeskonna 
väiksusest, mis tegi jagunemise kaupmeeste ja 
sellide organisatsiooniks tarbetuks. Inimeste 
vähesus tuleb ilmsiks kä linna käsitööd puudu
tavas peatükis. Kõigepealt õn see pärssinud ins
titutsionaalset diferentseerumist (kellelgi pole 
vaja ühemehetsunfte), peale selle võib mõne 
käsitööala tekkimine või kadumine olla seotud 
ühe meistri saabumise või lahkumisega.

Raamatu 6. peatükk “Abielu ja perekond. 
Naise sotsiaalne seisund” annab kõige eheda
malt aimu linnaraamatute kasutamise võima
lustest ja nende piiridest. Põltsam-Jürjo õn kä 
mitmes varasemas kirjutises demonstreerinud 
oma oskusi käsitleda naisajaloole spetsiifilisi 
küsimusi.2 Käesoleva Uus-Pärnu linnaraama
tute põhjal tehtud analüüsi puhul õn tegu laie
malt sooajaloolise lähenemisega: abielu ja pere

kond hõlmab ju nii naisi kui kä mehi. Põltsam- 
Jürjo õn linnaraamatutest hoolega välja otsinud 
ja üksikute fragmentide abil rekonstrueerinud 
andmeid perekondlike sidemete kohta. Eliidi 
abiellumisstrateegiad paistavad haakuvat mujalt 
teada olevate tendentsidega. Noored mehed õn 
tihtipeale ühiskondliku ja varandusliku posit
siooni parandamiseks abiellunud endast vane
mate leskedega; elus end juba sisse seadnud 
leskmehed õn abiellunud noorte naistega. Rae- 
liikmete suguvõsad õn omavahel läbi põimu
nud. Inimeste vähesus ja sellest tingitud valiku 
kesisus ei ole siiski lasknud Uus-Pärnus välja 
kujuneda ranget raeperekondade eksklusiivsust. 
Samamoodi õn käsitööliste puhul ühepalju tea
teid nii tsunftisisestest kui tsunftivälistest abielu
dest. Pürjelite suguvõsad olid sugulussidemete 
kaudu seotud kä väikeaadliga.

Hoolimata andmete lünklikkusest katsetab 
Põltsam-Jürjo kä inimeste keskmise eluea ja 
abielude viljakuse alase info esitamisega, suh
tudes samas küll skeptiliselt täpse statistika või
malustesse. Kui keskmine eluiga oli teadaolevalt 
madal, siis kriitilised ajad (imikuiga ja naiste 
puhul kä nurgavoodi) üleelanute elueaootus 
paranes. Andmed abiellumisea kohta näitavad, 
et neidudel oli see enamasti kahekümne, noor
meestel kolmekümne eluaasta ümber. Linna
raamatutest ilmneb suhteliselt väike perekonna 
suurus (2-3 last). Domineeriv oli nukleaarpere- 
kond, nagu mujalgi Põhja-Euroopas. Oluline õn 
nende andmete puhul siiski veelkord rõhutada, 
et need kehtivad Uus-Pärnu kõrg- ja keskkihi 
kohta. Kuivõrd nad õn laiendatavad allapoole, 
õn teadmata.

Omaette teema abielu kõrval õn sellest välja
poole jäävate sugude vaheliste suhete lugu. Alli
katest leiab andmeid meeste suhetest oma teeni
jannadega, mille suhtes tuvastab Põltsam-Jürjo 
küllalti kaugele ulatuvat sallivust. Katoliku vai
mulikkonna sohilapsed õn hiliskeskajal kaunis 
tavaline nähtus. Peale selle leiab Uus-Pärnust 
kodanlikku elu elavaid orduvendi, kes õn täiesti 
ilmselt loobunud tsölibaadi pidamisest. Inna



Põltsam-Jürjo konstateerib siiski kä nendesse 
suhetesse peidetud konflikte ning eriti moraali 
karmistumist pärast reformatsiooni.

Kitsamalt naisajaloolisest vaatenurgast 
küsib Inna Põltsam-Jürjo naise sotsiaalse sei
sundi järele. Lähtudes säilinud materjalist õn 
siin võimalik uurida peamiselt majanduslikku 
ja juriidilist külge. Sellest vaatevinklist oli naine 
nii abielus kui kä väljaspool seda üldjuhul eest- 
kostealune. Mees esindas naist asjaajamises; kui 
abikaasat polnud, võtsid selle rolli üle suguvõsa 
teised meesliikmed. Loomulikult polnud see 
pilt tegelikkuses nii ühene, sest arvukalt õn neid 
leski, kes pärast mehe surma õn iseseisvalt mehe 
äri edasi pidanud. Samuti õn allikates mõnede 
tehingute puhul rõhutatud mõlema abikaasa 
nõusolekut. Kui lugejal võikski tekkida kahtlus, 
kui üldistatavad õn üksikjuhtumid, tuleb Inna 
Põltsam-Jürjo teeneks pidada sotsiaalsete side
mete mitmekesisuse näitamist kä sellise piiratud 
materjalihulga juures.

Vaadeldaval perioodil toimusid linlaste usu
elus kaunis tormilised muutused, mille käsit
lemisele pühendub raamatu viimane peatükk. 
Luterliku reformatsiooni kulgemise peamised 
etapid, kiriklike varade ülevõtmine rae poolt, 
pildirüüste, evangeeliumijutlustajate palkamine 
jne. esinevad samuti Uus-Pärnus. Nagu autor 
märgib, õn Pärnu sündmustele kindlasti avalda
nud mõju 1524. aasta tulekahju, mis tekitas (kui 
mitte ise, siis vähemalt selle tagajärgede likvidee
rimine) sotsiaalseid pingeid, mis kulmineerusid 
pildirüüstega. Kuid nagu mujalgi Liivimaal, ei 
teki ühekordsest radikaalsest aktsioonist ula
tuslikumat rahvaliikumist ning konfessionaalne 
areng kulgeb edasi rahumeelselt.

Inna Põltsam-Jürjo raamatu läbiv teema 
õn vastuse hankimine küsimusele, mille poo
lest õn väikelinn eriline. Selle selgitamiseks õn 
võrdlusaluseks enamasti suurlinn. Eelduseks 
õn, et Pärnu ei ole suurlinn. Keskaegse Liivi
maa linnadest õn tõepoolest kolm linna (Riia, 
Tallinn ja Tartu) selgelt teistest üle. Selles osas 
õn asi selge, et Uus-Pärnu siia “pealinnade” kol

mikusse ei kuulu. Samas, kui vaadata ülejäänud 
linnu, moodustavad needki päris heterogeense 
kogumi, mille seas õn nii linnaõigusega linnu, 
nagu Uus- ja Vana-Pärnu, Narva, Viljandi, 
Haapsalu, Rakvere ja Paide, kui kä linnaõigu
seta asundusi, nagu Kuressaare, Lihula, Põltsa
maa, Valga jne. Kusagil seal tagapool jookseb kä 
piir linna ja turuasula vahel. Vaadates nii defi
neeritud väikelinnu, õn Pärnu igatahes grupi 
esimeses otsas. Loomulikult oli Uus-Pärnul 
eripärasid, mida saaks nimetada väikelinlikeks 
(vähe inimesi, vähe valikuid, vähe diferentsee
rumist), kuid Uus-Pärnut Tallinnaga võrreldes 
tunnistab autor tihtipeale isegi, et palju vahet 
polnud. See Inna Põltsam-Jürjo uurimistulemus 
ärgitab lausa edasi spekuleerima: äkki oli vahe 
Uus-Pärnu ja suurlinnade vahel väiksem kui 
Uus-Pärnu ja veel väiksemate linnade (näiteks 
Paide) vahel?

Kuidas kä ei oleks, Inna Põltsam-Jürjo uuri
mus rikastab oluliselt meie pilti keskaegse Liivi
maa linnaelust. Kui seni kippus meie keskaeg
sete linnade ajalugu (kui hetkeks kõrvale jätta 
arheoloogide tehtu) olema eelkõige Tallinna 
ajalugu, siis nüüd õn sellele lisandunud usaldus
väärne käsitlus ühest väiksemast Eesti linnast.

Märkused
1 Vt. lähemalt Inna Põltsam, Aldur Vunk (koost.), 

Pärnu linna ajaloo allikad 13.-16. sajandini. 1 osa / 
Quellen zur Geschichte der Stadt Pernau 13.-16. Jahr- 
hundert. Bänd I. Pärnu Muuseum, Pärnu, 2001.

2 Inna Põltsam, Naine keskaja Liivimaa linnas. Ajaloo
line Ajakiri, 1 (1998), lk. 23-32; Inna Põltsam, Naised 
ja reformatsioon. Ariadne Lõng, 1/2 (2001), lk. 52-58; 
Inna Põltsam-Jürjo, Kõlvatud naised Tallinna eeslin
nas anno 1660 ja 1666. Tuna. Ajalookultuuri ajakiri, 
1 (2009), lk. 72-88; Inna Põltsam, Soziale Stellung 
der Frauen zu Neu-Pernau in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts. Iri Bernhart Jähnig, Klaus Militzer 
(Hrsg.), Aus der Geschichte Alt-Livlands. Festschrift 
für Heinz von zur Mühlen zum 90. Geburtstag. Lit, 
Münster 2004, lk. 307-327.



Vabaks autoriteetide 
ja kaitsejumaluste 
eestkostest?
Redi Koobak

20. sajandi mõttevoolud. Toim. Epp Annus. 
Tartu Ülikooli Kirjastus, Tallinn, Tartu, 
2009. 974 lk.

Lugedes klassikalisi tekste kartuses, et juba 
algusest peale tuleb loobuda kogu kultuu
ripärandist, õpib filosofeeriv naine kiiresti 
andestama ja kasutama oma naisteadvust 
seda vahelduvalt sisse ja välja lülitades. Nais- 
filosoof õpib mõtlema, tekste uurima või 
täitma mis tahes muud akadeemilist üles
annet oma naiseks olemist unustades, sest 
talle öeldakse - ja ta teab -, et tegemist õn 
universaalse ülesandega.
(Rodriguez Magda 2009, 9)

eaaegu 1000-leheküljeline kenasti ku- 
L/ jundatud kõvakaaneline teos 20. sajandi 

.X. mõttevoolud äratab kohe esmapilgul 
teatud usaldusväärsust. Raamatul õn mitmes 
mõttes kaalu. Tegu õn ulatusliku eestikeelsete 
originaaltekstide kogumikuga, mis koondab

endas valikut olulisemate 20. sajandi mõt
lejate ja mõttevoolude tõlgendustest. Käe
kotti ajaviitelugemiseks ilmselt ei pistaks, 
küll aga õn filosoofiahuvilisena põnev heita 
pilk lääne mõtte- ja mõistetevaramu kodus
tamise püüdlustesse. See viimatimainitu pole 
muuhulgas oluline vaid selleks, et 20. sajandi 
mõjukamate lääne filosoofide ja teoreetikute 
looming oleks kättesaadav omakeelsena, vaid 
kä selleks, et saada “ülevaadet eesti noorema 
põlvkonna filosoofiahuvist” (lk. 7). See pole 
sugugi vähemtähtis ülesanne, sest see, milli
seid tekste loeme ja uurime, kritiseerime ja 
omaks võtame, määrab suuresti ära selle, kuhu 
me mõte liigub ja areneb. Ariadne Lõnga kon
tekstis õn seega oluline vaadelda, kuhu antud 
kogumikus asetub feministlik mõte ning milli
seid feministlikke ideid ja mõtlejaid mõjukaks 
peetakse, sest igasugune “mõjukaima” valik õn 
alati valik, mis püüab kanoniseerida ja kin
nistada ning paratamatult õn oluline näha kä 
seda, mis sellest valikust kõrvale jääb ja miks.

Kui feminismibloki leidmine sisukorrast 
ei olnud iseenesest suur üllatus, võttes arvesse 
feministliku mõtte arengulugu j a olulisust teiste 
20. sajandi aktuaalsete mõttevoolude hulgas, 
siis väide, et “[pjaljud feministlikud ideed õn 
tänaseks lääne kultuurides omaks võetud” 
et feminismi saab juba võtta “enesestmõiste
tavusega” (nt. võrreldes postkolonialistliku 
mõtteviisiga) (lk. 27) pani pisut imestama. Jah, 
feministlikud ideed õn tõepoolest üha laialda
semalt “kunstis ja kirjanduses tematiseeritud” 
ja feminismi kohta laiemas kultuurisfääris ei 
saaks väga kergekäeliselt vaidlustada, kuid 
tihtipeale üsna nn. getostunult. Nagu samas 
lauseski edasi mainitakse, “üheks feministliku 
teooria uurimisobjektiks õn saanud feminist
lik kunst ja kirjandus” (lk. 27), mis tundub aga 
üsna erinev väitest, et lääne kultuur õn femi
nistlikud ideed omaks võtnud. Pigem vihjab 
see arusaamale, et feminism uurib feminismi 
ja kellele selline oma-naba-vaatlemine ikka 
liiga teeb, nii kaua, kui see toimub feministlike



uurigute kui distsipliini siseselt. Ehkki muidugi 
tuleb märkida, et kä selline omaksvõtt õn juba 
omaette saavutus.

Ülesanne retsenseerida antud kogumiku 
feministliku mõtte blokki tekitas seega juba 
algusest peale kahetisi tundmusi. Ühelt poolt 
õn ju igati tore, et eesti keeles õn taas midagi 
ilmunud feministliku teooria valdkonnas ja et 
see õn kaasatud “enesestmõistetavusega” kä end 
olulisi mõttevoole koondava kogumikuna ser
veeriva teose teemade hulka. Teisalt aga tekib 
taas paratamatu küsimus - kas ainus koht, kus 
naised üldises mõtteloos ja filosoofias kaasa 
rääkida saavad, õn tõesti ainult feminismi sildi 
all? Tõepoolest, raamatu sisukorda lahti lüües 
õn ilmne, et naisfilosoofe jagub ainult femi
nismi bloki alla, v.a. Spivak, kes õn paigutatud 
postkoloniaalsete uuringute alla (ehkki teda 
käsitlevas peatükis õn lahatud kä tema seoseid 
feminismiga). Aga kui räägitakse psühhoana
lüüsist, õn ikka ainult Freud ja Lacan ja mitte 
Irigaray ja Klein. Kui räägitakse fenomeno
loogiast, õn ikka ainult Heidegger ja Merleau- 
Ponty ja mitte Beauvoir. Et õn olemas univer
saalne filosoofia (mida kirjutavad mehed, sest 
neil pole probleemi kirjutada oma perspektii
vist nii, nagu oleks see universaalne) ja femi
nistlik filosoofia, mis parimal juhul suudab 
tegeleda vaid peavoolu filosoofide kritiseerimi
sega feministlikust perspektiivist. Vaadates aga 
kogumiku eesti autorite nimekirja, tundub, et 
filosoofiaga tegelevaid naisi jagub siiski kä väl
japoole feminismi blokki. Fluvitav, parafrasee
rides Rodriguez Magda tsitaati, kuidas toimub 
nende naisteadvuse vahelduv sisse- ja väljalü
litamine klassikalisi universalismist õhkuvaid 
tekste lugedes ja interpreteerides?

Mainitud probleem pole aga otseselt raa
matu koostajate viga ja kindlasti mitte kuidagi 
eesti kontekstile spetsiifiline. Paratamatult õn 
kogumiku koostajate valikud sõltunud sellest, 
keda nn. peavoolu kirjandusteaduses, filosoo
fias ja kultuuriuuringutes olulisteks mõtlejateks 
peetakse. Mitte soovides samal ajal käsitletud

autorite olulisust kuidagimoodi kahandada või 
neid üldse sellisest kontekstist välja heita, ei 
saa antud valikuid aga kuidagi kommenteeri
mata jätta. Seda enam, et paljud feministlikud 
teoreetikud õn enamiku kogumikus esindatud 
mõtlejatega lähedalt dialoogi püüdnud luua ja 
seeläbi antud mõttesuundi oluliselt rikastanud, 
ent see pole enamasti siia kaante vahele jõud
nud (ehkki näiteks psühhoanalüüsi blokis mai
nitakse põgusalt psühhoanalüütilist feminismi 
ja viidatakse kä mingil määral feministlikele 
autoritele). Kogumik peegeldab üsna täpselt 
nn. valges privilegeeritud angloameerika kul
tuuriruumis levinumaid mõttesuundi, kuhu 
naisi ja postkoloniaalseid subjekte lubatakse 
üksnes “teisena”, mitte võimelisena produtsee
rima iseseisvalt üldist, universaalset, kõiki- ja 
kõikepuudutavat filosoofiat. Kõik see kokku 
aga näitab üsna selgelt ära, miks feminismi 
vaja õn.

Vaadeldes feminismiblokki lähemalt, tuleb 
mainida, et tegu õn igati sisukate ja põhjalikult 
kirjutatud tekstidega, mida õn huvitav lugeda 
nii feministliku diskursusega juba tuttaval ini
mesel kui kä sellele, kes otsib esmast ülevaa
det. Võrreldes mitmete teiste raamatu peatük
kidega, mis kohati jätavad kuivavõitu referaa
tide mulje (üks mõnus erand nende hulgas õn 
Eik Hermanni tõlgendus Deleuzeist), torkab 
siin silma analüüsist läbikumav usk käsitletava 
autori ja tema mõtte olulisusse ja püüd siduda 
seda üldise kultuurikontekstiga ning feminist
liku poliitikaga. Ehkki antud raamatu teistes 
retsensioonides, mida olen sirvinud, feminist
likele autoritele otsest tähelepanu ei jagu, õn 
ometigi huvitav, et just feminismi ja postko
loniaalse mõtte peatükkides nähakse voolavat 
“rohkem eluverd ja võitluslikku kaasamine
mist kirjutusega” (Saar 2009). Sellega õn raske 
mitte nõustuda.

Sissejuhatavas peatükis annavad Raili 
Põldsaar ja Katrin Kivimaa ülevaate olulise
matest feministlikest teoreetikutest ja toovad 
ootuspäraselt välja angloameerika feminist



liku mõtte arengu nn. kolme lainena, üritades 
seeläbi luua konteksti kolmele autorile, keda 
lähemalt käsitletakse. Vaieldamatult õn kõik 
kolm, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray ja 
Judith Butler, feministliku teooria kujunemi
ses olulist rolli mänginud ja kä eesti kontekt- 
sis ehk tuttavamad kui näiteks bell hooks või 
Gloria Anzaldüa, Sara Ahmed või Chandra 
Talpade Mohanty. Esmaseks orientiiriks sobib 
selline käsitlus ja autorite valik ideaalselt ja sil
mapaistev õn viis, kuidas antud ülevaates pöö
ratakse erilist tähelepanu feminismi teooria ja 
praktika omavaheliste pingete ja feministliku 
mõtteloo mitmekesisuse edasiandmisele. See 
õn oluline ja seda pole paaril leheküljel sugugi 
mitte lihtne teha. Veidi kriitilisema pilguga 
vaadates võiks ehk välja tuua, et selline nn. 
kolme laine klassifikatsioon õn angloamee- 
rika akadeemilises maailmas laialt levinud, 
kirjeldamaks feministliku mõtte kujunemis
lugu üsna ühtse progresseeruva narratiivina 
essentsialismist dekonstruktsioonini, 1970-tel 
nn. teise laine feminismi ajal prevaleerinud, 
poststrukturalismi valguses naiivsena mõjuva 
võrdsuse ja ühtsuse mõistest keerukama aru
saamani erinevusest ja fragmenteeritusest 
1990-tel, nn. kolmanda laine ajal. Sealjuures 
mainitakse antud peatükis näiteks angloamee- 
rika teise laine all peamiselt vaid liberaalfemi- 
niste, kes kindlasti mitte ei esinda täielikult 
kogu teist lainet, eriti sinna hulka kuuluvat 
radikaalsemat suunda. Kuid huvilistel oleks 
ehk põnev edasi uurida, kuidas viimasel ajal 
õn sellist klassifikatsiooni asutud teravalt kriti
seerima, kuna sellisest lainetevoost väljub vaid 
poststrukturalistlik feminism peamise “naise” 
kui feministliku poliitika ja teadmiste loomise 
aluse heroilise kritiseerijana, samas kui kõik 
teised, eriti teise laine mõtlejad, taandatakse 
lihtsustatud ja üldistaval kujul tahaplaanile 
(Hemmings 2005, 116).

Üldisest mõtlejate lainetesse liigenda
misest ja selle mõttekuse üle mõtisklemist 
olulisemgi õn näha valitud autoreid, kellele

antud kogumikus keskendutakse, nende oma 
kultuurikontekstis ja aegruumis. Õn vaja vaa
data lähemalt konkreetseid tekste ja suhestuda 
algtekstidega vahetumalt, toetumata liigselt 
sekundaarkirjandusele. Feminismibloki pea
tükkidest kõige põhjalikum õn Mirjam Hin- 
rikuse ja Kadri Simmi käsitlus Simone de 
Beauvoirist. Sujuvalt maalitakse selge ja samas 
kompleksne pilt Beauvoirist kui ühest femi
nistliku filosoofia teedrajavast intellektuaa
list, lisades juurde killukesi tema olulisima 
teose Teine sugupool (Le deuxieme sexe, 1949; 
eesti keeles 1997) retseptsioonist feministlikes 
ringkondades ja tema tekstide retseptsiooni 
nn. renessansist 1990. aastatel ning avades kä 
selle teose üldisemat filosoofilist tausta. Siin
kohal tahaks ehk juurde lisada Sara Heinämaa 
võib-olla vähemlevinud tõlgenduse Beau
voirist (1997; 1999), mis keskendub Beau
voir töö fenomenoloogilistele aspektidele ja 
avab mitmes mõttes paremini tema käsitluse 
kehast - feminismile väga olulisest teemast 
-, kui seda antud peatükis tehakse. Samuti 
leiab Heinämaa hoolika lugejana, et Beau
voir! tekste õn angloameerika kontekstis tihti 
valesti tõlgendatud ja tema peateos õn feno
menoloogiline uurimus, mitte ideoloogiline 
definitsioon või sotsioloogiline seletus “soo
lise erinevuse” kohta. Seega õn Beauvoir! tun
tuimat väidet, et naiseks ei sünnita, vaid saa
dakse (Beauvoir 1997, 185) Heinämaa arvates 
angloameerika tõlgendustes tihti vaadeldud 
1960. aastatest pärit terminite sex/gender 
(ehk bioloogiline/sotsiaalne sugu) eristuse 
valguses (mis inglisekeelses kontektsis võeti 
kasutusele selleks, et kaitsta oma argumente 
bioloogilise determinismi vastu) ja mõistetud 
kui otsest rünnakut bioloogilise determinismi 
vastu, mistõttu Beauvoir nähakse omakorda 
sotsiaalse deterministina. Muuhulgas aitab 
just selline tõlgendus Beauvoirist näiteks 
Judith Butleril 1990. aastatel oma performa- 
tiivse soo teooriat jõulisemalt esitada. Lisaks 
Heinämaale õn aga kä näiteks Toril Moi väit



nud, et tegelikult tuvastas Beauvoir juba 1940. 
aastate] probleemi, mida nüüd võiks Butleri 
teose pealkirja järgi nimetada kui “sekeldused 
sooga” (Moi 1999) ja mis õn pigem probleem 
ingliskeelses teooriakontekstis. Näiteks eesti 
keeles õn kasutusel vaid üks termin sugu, nagu 
prantsuse keeles õn sexe, norra keeles kjonn 
ja taani keeles kari. Rootsi kontektsis aga õn 
huvitav märkida, et feministlikud teoreetikud 
võtsid angloameerika debattide eeskujul kasu
tusel täiesti uue sõna genus, tähistamaks sõna 
gender olemasoleva sõna kön kõrval.

Katrin Kivimaa peatükk ühe nüüdisaja 
mõjukama feministliku filosoofi Luce Irigaray 
kohta toob lugejani ülevaate peamiselt Iriga
ray varasematest tekstidest, mainib kä kriitikat 
ning mõju kirjandusele ja kunstile. Irigaray 
peamine mõiste “sooline erinevus” õn femi
nistlikus teoorias keskse võrdsuse-erinevuse 
debati raames arusaadavalt lahti seletatud, 
seda sugugi üleliia lihtsustamata, nagu seda 
teevad paljud kriitikud, kes Irigaray’d essent- 
sialismis kipuvad süüdistama (lk. 835). Iriga
ray filosoofia õn selles mõttes kindlasti olu
liselt radikaalsem kui nn. võrdsusfeminismi 
esindajate arusaam nn. naisküsimusest, sest 
tema patriarhaadi diagnoos näitab selgelt ära, 
et sümboolne kord õn sooliselt “ükskõikne” ja 
seega naise rõhumise alusena tuleb näha filo
soofilist ja ajaloolist soolise erinevuse eitust, 
mitte sugudevahelist eristamist. Sooline eri
nevus õn Irigaray jaoks peamiselt poliitiline 
ja intellektuaalne strateegia, alguspunkt, kust 
hakata teistmoodi mõtlema, erinevust looma 
ja arvesse võtma. Ehkki peatüki autor mainib, 
et puudutab lähemalt vaid Irigaray varase
maid teoseid, oleks siiski olnud huvitav leida 
siit kä pisut rohkem viiteid tõlgendustele, mis 
hetkel õn feministlikus mõttes teedrajavaks, 
eriti suundades, mis näevad soolist erinevust 
kui keskset mõistet. Näiteks Elizabeth Grosz 
(vaata nt. eestikeelst intervjuud Grosziga, 
Koobak 2007) ja Rosi Braidotti õn kumbki 
omal moel oluliselt Irigaray st mõjutatuna soo

lise erinevuse mõistet avardanud. Sissepole 
nende omavahelistesse dialoogidesse ja mõt
tevahetustesse olnuks siinkohal kirss tordil.

Peatükk Judith Butlerist, mille autoriks õn 
Eneken Laanes, keskendub eelkõige tema soo- 
teooriale, performatiivsuse mõistele ja idee
dele subjekti diskursiivsest moodustamisest. 
Butlerit võib julgelt nimetada nüüdisaegseks 
staarfeministiks angloameerika kontekstis ja 
ta õn sõna otseses mõttes raputanud tugevasti 
feministliku teooria alustalasid. Teatavasti õn 
Butler suisa kurikuulus oma keeruka stiili ja 
raskestimõistetavate väidetega, kuid antud pea
tükk toob tema olulisemad ja radikaalsemad 
mõisted ja mõtted selgelt struktureerituna ja 
lahti seletatuna edukalt esile. Õnnestunud õn 
luua kä teatav dialoogilisus Butleri ja Beauvoiri 
vahel, ehkki, nagu eelpool mainisin, põhineb 
Butleri käsitlus Beauvoirist suuresti nn. oma
kasupüüdlikul tõlgendusel sex/gender eristuse 
seisukohast, mis ei näe Beauvoiri konkreetset, 
mitte-essentsialistlikku, ajaloolist ja sotsiaalset 
arusaama kehast. Sarnane dialoogilisus oleks 
võinud tekkida kä Irigaray peatükiga, sest Iri
garay õn Monique Wittigi kõrval üks enim 
Butlerit mõjutanud feministlikke teoreetikuid 
(ehkki millegipärast keskendutakse tema pea
mistest mõjutajatest rääkides tavaliselt ikka 
pigem Michel Foucaulf le ja Jacques Derridale). 
Laskumata siinkohal Butleri mõttearendus
tesse soo, subjekti ja performatiivsuse teemal 
- sest need õn antud peatükis hästi kaetud - 
mainiksin veel seda, et eesti lugeja seisukohast 
oleks ehk huvipakkuv olnud lähem ülevaade 
queer-teooriast, mis õn mõnes mõttes Butleri 
üks enim kõneainet tekitanud panuseid, kuid 
jääb siinkohal üldse tähelepanuta.

Mis puutub kogumikus käsitletud feminist
like autorite valikusse, siis kä siin võib ühtteist 
huvitavat välja tuua. Üsna selgelt tulevad esile 
näiteks pinged postkoloniaalsete uuringute all 
esitatud Gayatri Spivaki käsitluse ja feminismi 
bloki alla paigutatud Simone de Beauvoiri, 
Luce Irigaray ja Judith Butleri ehk kolme nn.



valge (privilegeeritud) lääne feminismi esin
daja vahel, ehkki neid otseselt sõnastatud ei ole. 
Mulle isiklikult mõjus Spivaki peatükk femi
nistlikest tekstidest kõige tähelepanuväärse
mana - see õn laiema suunitlusega, kriitilisem, 
mõtlemapanevam ja inspireerivalt kirjutatud. 
Osa sellest tuleb kindlasti peatüki autori Tiina 
Kirsi meisterlikust keelekasutusest, Spivaki 
mõtte põhjalikust tundmisest ning oskusest 
põimida kokku postkolonialistlik ja feminist
lik perspektiiv. Selles mõttes peegeldab antud 
kogumik selgelt just seda, mida Spivak järje
kindlalt rõhutab - üsna tavapärast, musta femi
nismi ja postkoloniaalse feminismi poolt sageli 
kritiseeritud pilti, kus üldine mõttelugu=valged 
mehed, feministlik mõttelugu=valged naised. 
Sellel pildil jäävad mustanahalised/postkolo
niaalsed subjektid (siinkohal nii naised kui kä 
mehed) alati teisejärguliseks. Seega õn tähtis 
see, kuidas me jutustame lugusid feministliku 
mõtte kujunemisest ja millisesse raamistikku 
me neid asetame, kellele rohkem või kellele 
vähem tähelepanu pöörame. Ehkki lühikeses 
kokkuvõttes ei saa kunagi anda täit ülevaa
det kogu mõttevoolu ajaloolisest keerukusest, 
tegemata kellelegi liiga, õn siiski vaja pidevalt 
kriitilist pilku ja hoolikat lugemist. Sest miks 
korrata angloameerika feministliku mõtte 
klassifitseerimise ja tõlgendamise imperialist
likke traditsioone, selle asemel et otsida alter
natiivseid lahendusi või vähemalt näidata teist
suguste liigenduste võimalusi?

Ehk ongi eesti tõlgenduste kontektis tava
pärane, et pigem võetakse omaks juba väljaku
junenud ja laiemalt omaks võetud angloamee
rika retseptsioon ja raamistikud, kui otsitakse 
uusi vaatenurki või lähenemisi. Sealjuures ei 
saa muidugi väita, et kõik nn. angloameerika 
kultuuriruumis kirjutatavad teooriad ja levi
numad käsitlused oleksid kurjast, kuid pisut 
avatud meelt kaanonite ja hegemooniate kuju
nemise ja kinnistamise suhtes - ja eriti selle 
suhtes, mida ja keda sellised praktikad välis
tavad ja kõrvale jätavad - õn alati värskendav

ja vajalik. Siinkohal tahaksingi pigem rõhuda 
kriitiliste, kuid hoolikate lugemistaktikate 
kujundamise olulisusele mitte nn. autoriteete 
maha tehes, vaid neid hoolikalt tundma õppi
des ja mõttevahetust luues, seeläbi ise neist 
vaba(ks) olles/saades. Kä käesoleva retsen
siooni eesmärk oli pigem püüda kaasa mõelda, 
naisteadvust vaheldumisi sisse j a välja lülitades, 
ja tuvastada enam või vähem kanoniseeritud 
mõtteloos nn. auke, mis annavad võimaluse 
edasi mõelda, et “hakata nägema ja mõtlema 
vabana autoriteetide ja kaitsejumaluste eest
kostest ning vaadelda olevikku, võtmata endale 
esialgu kohustust parandada traditsiooni, mis 
õn meid kõrvale jätnud” (Rodriguez Magda 
2009, 9).
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Konverents “Mehed, 
naised ja teised” 
Tallinna Ülikoolis

Barbi Pilvre

.-2.oktoobril 2009 toimus Tallinna Üli
kooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluurin- 

-X. gute Instituudi Soouuringute Keskuse 
korraldusel rahvusvaheline konverents “Mehed, 
naised ja teised”. Konverentsi korraldamisega 
tähistati soouuringute keskuse asutamist TLÜ 
RASI juures ja jätkati 2007. aastal Tartu Ülikoo
lis alguse saanud akadeemiliste soouuringute 
konverentside traditsiooni.

Uus keskus soovib laiendada arusaama 
soouuringute olemusest Eestis, arendades aka
deemiast väljaspoolgi tuntud naisuurimuse 
kõrval lisaks maskuliinsuse, homoseksuaalsuse 
ja queer-uuringuid. Korraldajad lähtusid foo
kust ja esinejaid valides just sellest arusaamast. 
Laiema avalikkuse tähelepanu pälvimiseks 
otsustati akadeemia esindajate kõrval esinema 
kutsuda kä eri ühiskonnagruppide eest seisvad 
inimõiguste aktivistid.

Konverentsi avasid Tallinna Ülikooli teadus- 
ja arendusprorektor Mats Estonius, kes tervitas 
uut keskust, ja RASI direktor Airi-Alina Allaste. 
Tõdeti, et akadeemilise keskuse loomine, mida 
konverents tähistas, õn oluline verstapost soo
uuringute insititutsionaliserumisel.

Konverentsi peaesinejaks oh maailma 
juhtivaid seksuaalsuse uurijaid Jeffrey Weeks 
Londoni South Banki Ülikoolist. Oma ette

kandes “From sin to same-sex marriage: the 
remaking of the modern homosexual” (“Patust 
samasooliste abieluni: kaasaegse homoseksuaah 
kujunemine”) käsitles ta homoseksuaalsusesse 
suhtumise ja homoseksuaalsete inimeste iden
titeedi muutumist lähiaastakümnetel ennekõike 
briti ühiskonnas. Weeks rõhutas, et kinnitada 
LGBT (lesbi-, gei-, bi-, transseksuaalsete) identi
teetide väärtust ja eluviise tähendab olemasoleva 
tegelikkuse vaidlustamist ning selle näitamist, et 
õn olemas palju erinevaid viise oha seksuaalne 
ja inimlik. Võitlus seksuaalõiguste üle õn võitlus 
inimeseks olemise üle.

Rahvusvahelist soouurijate tippseltskonda 
esindasid veel Helsinki Ülikooli soouuringute 
instituudi direktor Tuija Pulkkinen, kes oma 
ettekandes “Queer Futurity and Politics to 
Come” (“Queer-identiteedi tulevikuväljavaa
ted ja poliitikad”) tutvustas freudistliku queer- 
uurija, ennekõike Freudi surmatungi kontsept
sioonist lähtuva Lee Edelmanni vaateid.

Tiina Rosenberg Lundi Ülikoolist rääkis 
queer-uuringute arenguloost Rootsis (“Lost in 
Translation: Queer Studies in Sweden”), põimi
des oma ettekandesse kä rohkelt informatsiooni 
geiaktivismi ajaloost.

RASI Soouuringute Keskust esindasid esi
mesel, akadeemilisel päeval keskuse juhataja 
Leena Kurvet-Käosaar, Peeter Vihma ja Marion 
Pajumets. Leena Kurvet-Käosaare ettekanne 
(“In the Skin of the Wolf: Gendered Transmu- 
tations in Estonian Literature” “Hundi nahas: 
soolised transmutatsioonid eesti kirjanduses”) 
keskendus soolistatud teise loomise protsessile 
Aino Kallase ja Helga Nõu libahundi müüti 
tõlgendavates romaanides. Neis tekstides üle
tatakse inimese/looma muundumiste kaudu 
binaarsetel opositsioonidel põhinevaid identi- 
teete ning visandakse “teine” mitmekihilises ja 
mitteühtses subjektsuses paindliku ja dünaami
lise muutumise protsessina.

Peeter Vihma käsitles soorolle eesti rohe
liste kogukonnas (“Ditferent yet Equal? Green 
Ideology and Gender Rõks: A Case Study”



Foorum

“Erinevad, kuid võrdsed? Roheline ideoloogia 
ja soorollid: juhtumiuuring”). Juhtumiuuring 
näitas, et eesti rohelises liikumises toimitakse 
traditsioonilise soorollikorralduse raames, sar
naselt külaelu mallidele, vastupidiselt läänele, 
kus roheline liikumine ja sealne valdav soorol- 
lisüsteem õn egalitaarne.

Marion Pajumets võrdles isaduse väärtus
tamise akadeemilist diskursust Eestis ja Norras 
(“The Value of “Caring Father” in Norwegian 
and Estonian Academic Discourses” ““Hooliva 
isa” diskursus Norra ja Eesti akadeemilises dis- 
kursuses”). Küllaltki erinevad assotsiatsioonid 
seoses riigi sekkumisega perede tööjaotuse kor- 
raldusse ning seoses soolise võrdõiguslikkusega 
tõestavad, et eesti teadlased kannavad ikka eel
misest riigikorrast kaasavõetud mõtlemisviise, 
mis ei soosi põhjala-tüüpi heaoludemokraatia 
arengut.

Linköpingi Ülikoolis tegutsev eesti soo- ja 
visuaalkultuuri uurija Redi Koobak rääkis näh
tavuse poliitikast seoses identiteedi ja agentsu- 
sega (“Politics of (In)Visibility” “Nähtavuse/ 
nähtamatuse poliitikad”). Ta reflekteeris oma 
ettekandes soolise erinevuse üle ja arutles, 
kuidas ristuvad omavahel sugu, rassiline/etni
line päritolu, seksuaalsus, vanus, klass ja sellele 
järgnev “piinlikkusttekitav jne.”.

Konverentsi teisel päeval, 2. oktoobril, esi
nesid inimesed, kes puutuvad soolisuse tee
maga kokku oma igapäevases töös ja tegevuses. 
Päeva esimeses pooles olid kõne all inimõigu
sed soo aspektist Eestis ja maailmas, esinejateks 
ametnikud ning gei- ja inimõiguste aktivistid. 
Christian Veske Sotsiaalministeeriumist käsit
les geiõigusi Eestis riikliku poliitika seisukohast 
(“Võrdsed võimalused inimväärseks eluks”) 
ning jurist Reimo Mets tegi ülevaate samasoo
liste partnerite vaheliste suhete reguleerimisest 
Eestis. Nii võrdsete võimaluste osas laiemalt kui 
kä kooselu juriidilise reguleerimise valdkon
nas domineerib meil range heteronormatiivsus 
ning ettekandjate väitel õn riigil selles valdkon
nas arenguruumi.

Isade õiguste eest seisja, kirjanik Jaak Urmet 
polemiseeris naisõiguslusega oma ettekandes 
“Mehed, naised ja tänapäev”. Juhtimisekspert 
Marju Unt rääkis teemal “Emotsionaalne ener
gia - eralõbu või edasimineku vägi?”.

Päeva teises pooles analüüsiti visuaalkul
tuuri soo aspektist: kunstikriitik Harry Liivrand 
tutvustas ennekõike Mark Raidpere loomingu 
näitel eesti geikunsti (“Geisensibiliteet Eesti 
uuemas visuaalkultuuris”). TLÜ RASI soouurin- 
gute keskuse liige Barbi Pilvre vaatles 1980. aas
tate eesti reklaamikunsti suurkuju Harry Egipti 
toodangut sookriitilisest aspektist (“Nõukogude 
naise kaubastamine: naiste kujutis Harry Egipti 
reklaamides”). Seksuaalsuse esitamine oli tollal 
seotud mitmete keeldude ja tabudega, kuid sel
lele vaatamata õnnestus Egiptil oma reklaamides 
kasutada pornograafia elemente sisaldavat pil
dikeelt. Pornograafia assotsieerus Nõukogude 
suletud kultuuris lääneliku vabadusega. Täna
päeva kontekstis õn Egipti tööd kõige kohasem 
analüüsida Campi kontseptsiooni kaudu.

Konverentsi lõppakordiks oli kunstnik 
Sandra Jõgeva väga isiklik, dokumentaalse 
visuaalse materjaliga illustreeritud ettekanne 
“Kaitse, rünnak ja nauding rünnakust - sadoma- 
sohhistlik aspekt minu kunstipraktikas”. Jõgeva 
tugineb oma loomingus domina kogemusele ja 
oma dominablogile. Ettekandes demonstreeris 
ta katkendeid Kunstihoone näitusest “Keha- 
turg”, performanceitest “Kadalipp” ja “Born 
Free, Born Equal”.

Soouuringute konverentsi teist päeva ilmes
tasid kunstnik Fideelia-Signe Rootsi vaimukad 
ja provokatiivsed videod “Mehe tee” ja “Naiselik 
vaist”, mis analüüsisid leidlikult valitud tege
laste kaudu eesti kultuuris levinud stereotüüpe 
mehelikkuse ja naiselikkuse kohta.

Konverents leidis aset tänu Avatud Eesti 
Fondi toetusele.



Autoritest

Kadri Aavik õn omandanud magistrikraadi 
soouuringute erialal (2007) Kesk-Euroopa Üli
koolis Budapestis. Alates 2007. aastast töötab ta 
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses (ENUT) 
projektijuhi ning soouurijana. Tema peamiseks 
tegevus- ja uurimisvaldkonnaks ENUT-is õn 
sugu ja haridus. Lisaks sellele teemale tegeleb 
ta sooküsimustega arengukoostöö valdkonnas 
ning osaleb rahvusvahelistes projektides.

Mare Ainsaar (PhD) töötab alates 1993. 
aastast Tartu Ülikoolis teaduri ja lektorina. 
Doktorikraadi kaitses ta 2004. aastal Soomes 
Turu Ülikoolis sotsiaalpoliitika instituudis. 
Alates 1999. aastast õn ta aidanud korraldada 
kohalike omavalitsuste lapsesõbralikkuse moni
tooringuid ja alates 2003. aastast õn ta Euroopa

Sotsiaaluuringu koordinaator Eestis. Tema 
peamisteks uurimisvaldkondadeks õn inimese 
demograafiline käitumine ja perepoliitika. Ilm
selt geograafiaalase magistrikraadi mõjul õn ta 
uurimisteemad sageli seotud kä regionaalsete 
erinevuste teemaga.

Redi Koobak õn Linköpingi Ülikooli 
(Rootsi) soouuringute osakonna doktorant. Tal 
õn soouuringute alane magistrikraad Kesk-Eu
roopa Ülikoolist Ungarist (2004). Tema prae- 
gusteks teaduslikeks huvideks õn feministlikud 
visuaalkultuuriuuringud, feministlik filosoofia, 
feministlikud teaduse ja tehnoloogia uuringud, 
postkoloniaalne teooria ja refleksiivsed kirju- 
tamismeetodid. Tema doktoritöö keskendub 
enesekujutamise, teguvõimu ja võimustamise 
mõistetele, eelkõige fotograafias ja fotograafia 
kaudu. 2009. aastast õn ta ajakirja NORA - 
Nordic Journal of Feminist and Gender Research 
(Taylor & Francis) toimetussekretär, töötades 
tihedas koostöös toimetajate dr. Cecilia Äsbergi 
ja dr. Malin Rönnblomiga.

Marika Mägi õn Tallinna Ülikooli arheo
loogiaprofessor. Tema 2002. aastal Tartu Üli
koolis kaitstud doktoritöö käsitles muistsete 
saarlaste ühiskonda kalmetest kogutud ainese 
põhjal. Lisaks muudele uurimisvaldkondadele 
õn ta rohkesti tegelenud sotsiaalarheoloogiaga, 
sealhulgas eestlase ühiskondliku korraldusega 
esiajaloolistel perioodidel. Viimaste aastate 
uurimistöös õn ta pööranud rohkesti tähele
panu soosuhetele ja perekonnale kui olulistele 
aspektidele ühiskonna mõistmisel. Soosuhete 
arheoloogia ja antropoloogia vallas õn ta täien
danud ennast Readingi ülikoolis (2004).

Barbi Pilvre õn Tallinna Ülikooli RASI-i 
õppejõud. 2000. aastal kaitses ta Tallinna Üli
koolis magistrikraadi teemal “Soo konstruee
rimine Eesti Ekspressi “Persooni” rubriigis”. 
Praegu lõpetab ta Tartu Ülikooli juures dokto
ritööd teemal “Sugu eesti meedias”. Ta õn koos-
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tanud telepildi soolise analüüsiga tegeleva õppe
vahendi Sugu telepildis (2004). Pilvre peamiseks 
uurimisteemaks õn soo aspekt meediakujutises. 
Alates 2000. aastast õn ta õpetanud soo- ja mee- 
diateemalisi kursusi Tartu Ülikoolis, alates 2008. 
aastast Tallinna Ülikoolis. Pilvre õn ajakirjani
kuna alates 1980. aastate lõpust pidevalt kirju
tanud soolise võrdõiguslikkuse, mehelikkuse 
ja seksuaalvähemuste teemadel. Ta õn kä Eesti 
Vabariigi Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõi
guslikkuse ekspert.

Raili Põldsaar õn Tartu Ülikooli amerika- 
nistika dotsent. Tema doktoritöö oli pühenda
tud Ameerika Ühendriikide konservatiivses 
diskursuses kasutatava antifeministliku retoo
rika kriitilisele diskursusanalüüsile. Tema inter
distsiplinaarne uurimistöö kombineerib diskur- 
susanalüüsi, soouuringuid ja kultuuriuuringuid 
ning õn eelkõige keskendunud avalikus diskur
suses käibivate kujutamise poliitikate võrdlevale 
analüüsile, eelkõige soo ja võimu küsimustele. 
Ta õn avaldanud artikleid soouuringute, dis- 
kursusanalüüsi, amerikanistika ja võrdleva kir
jandusteaduse alal. Raili Põldsaar õn ajakirja 
Ariadne Lõng tegevtoimetaja, ajakirja Aspasia, 
International Yearbook of Central, Eastern and 
Southeastern European Womens and Gender 
History toimetaja ning Eesti Naisuurimus- ja 
Teabekeskuse juhatuse liige.

Inna Põltsam-Jürjo kaitses ajaloomagistri 
kraadi 1996. aastal Tartu Ülikoolis. Tema väite
kiri Söömine-joomine keskaegses Tallinnas ilmus 
2002. aastal. Doktorikraadi ajaloo alal kaitses ta 
2008. aastal Tallinna Ülikoolis (Liivimaa väike
linn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel, 2009). 
Alates 1993. aastast õn ta olnud Eesti Teaduste 
Akadeemia, praegu Tallinna Ülikooli Ajaloo 
Instituudi teadur, aastast 2009 vanemteadur. 
Tema peamised uurimisvaldkonnad õn kesk- ja 
varase uusaja Liivimaa ajalugu, eriti linnaaja- 
lugu, samuti igapäevaelu kesk- ja vara-uusajal 
ning reformatsioon ja selle mõjud Liivimaal.

Kadri Soo (MA) õn sotsioloogia doktorant 
ja teadur Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaal
poliitika instituudis. Tema peamisteks uurimis
teemadeks õn laste ja naistevastane vägivald 
ja inimõigused. 2007-2009 oli ta seotud kahe 
EL Daphne II projektiga, millest üks käsitles 
laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalda 
puudutavat seadusandlust ja poliitikaid, teine 
paarisuhetes ja töökohal toimuva soolise vägi
valla indikaatorite väljatöötamist. Kadri Soo õn 
viinud läbi kä Rahvastikuministri büroo koha
like omavalitsuste laste- ja perepoliitika moni
tooringuid alates aastast 2003.

Natalie Zemon Davis kaitses doktorikraadi 
Michigani Ülikoolis 1959. aastal. Ta õn õpe
tanud Browni Ülikoolis, California Ülikoolis 
Berkeleys, Toronto Ülikoolis ja 1978. aastast 
emeriteerumiseni Princetoni Ülikoolis. Ta õn 
praegu Toronto Ülikooli ajalooprofessor. Davist 
peetakse üheks olulisimaks elavaks ajaloola
seks. Davise peamised huvialad õn sotsiaal- ja 
kultuuriajalugu, eriti nende gruppide ajalugu, 
keda traditsiooniline ajalooteadus õn eiranud. 
Ta mängis olulist rolli naiste ja sugude ajaloo 
kujunemises (tema selleteemaline kursus 1971. 
aastal Toronto Ülikoolis oli üks esimesi Põhja- 
Ameerikas). Ta praktiseerib interdistsiplinaar
set ajaloo uurimist, mis kombineerib ajalugu 
antropoloogia, etnograafia ja kirjandusteoo
riaga. Davise uurimistöö õn enamasti kesken
dunud 16. sajandi Prantsusmaa ja vara-uus- 
aegse Euroopa sotsiaal- ja kultuuriajaloole ning 
teda õn eriti huvitanud talupoegade, käsitööliste 
ja naiste elud ja väärtused ning nende suhted 
teiste ühiskonna gruppide ning võimu ja oman
diga. Tema kõige olulisemad teosed õn Society 
and Culture in Early Modern France (1975), 
The Return of Martin Guerre (1983, tõlgitud 24 
keelde, k.a. 2002. a. eesti keelde) ja Fiction in 
the Archives: Pardon Taies and their Tellers in 
Sixteenth-Century France (1987). Davise kõige 
värskemad raamatud õn The Gift in Sixteenth- 
Century France (2000), Slaves õn Screen: Film



and Historical Vision (2000) ja Trickster Travels: 
A Sixteenth-Century Muslim Between Worlds 
(2006). Davis õn valitud Ameerika Kunstide ja 
Teaduste Akadeemia liikmeks ja Briti Akadee
mia korrespondentliikmeks. Ta õn olnud Prant
suse Ajaloo Uurimise Ühingu ja Ameerika Aja- 
looassotsiatsiooni president. Talle õn omistatud 
mitmete Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia 
ja Prantsusmaa ülikoolide audoktori tiitel.

Margaret Tali õn lõpetanud magistrantuuri 
kunstiteaduse erialal Eesti Kunstiakadeemias ja 
jätkab praegu õpinguid Tallinna Ülikooli sot
siaalteaduste doktorantuuris. Ta õn osalenud 
Eesti ja rahvusvahelistes uurimisprojektides, 
avaldanud artikleid erinevates rahvusvahelistes 
tekstikogumikes (Contemporary Art and Natio- 
nalism, 2007; State õn Stage, 2008) ning teinud 
kaastööd paljudele ajakirjadele Eestis, Soomes, 
Hollandis ja mujal. Oma doktoritöös uurib ta 
natsionalismi taastootmise viise ja mehhanisme, 
keskendudes diskursiivsetele, kultuurilistele ja 
majanduslikele praktikatele muuseumide tege
vuses ja kultuuripärandi kogumises. Hetkel 
teostab ta uurimistööd Amsterdami ülikoolis, 
uurimisinstituudi Amsterdam School of Cultu- 
ral Analysis (ASCA) juures.

Rein Toomla (MA) õn lektor Tartu Üli
kooli riigiteaduste instituudis, kus õpetab nii 
Eesti poliitikat kui kä rahvusvaheliste suhete 
teooriatega seonduvaid distsipliine. Esimeses 
valdkonnas õn tema peamiseks uurimistee
maks Eesti erakonnad ja valimisprobleemistik. 
Rahvusvaheliste suhete alal õn ta olulisemaks 
valdkonnaks kujunenud väikeriikide käitumine 
rahvusvahelisel areenil.



ENUT
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 

(ENUT) registreeriti mittetulundusühinguna 
1997. a. aprillis. ENUT-i eesmärk õn süven
dada arusaamist inimõigustest ja aidata kaasa 
demokraatia 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 naisuuri- 
must käsitleva raamatukogu, millele panid 
aluse Kanada Ontario provints, Eesti Abis
tamiskomitee ning Kanada Womens Issues 
Project. Tänu Tallinna Ülikooli toetusele 
õn ENUT-il kontori- ja raamatukoguruum 
ülikooli peahoones, samuti internetiühen- 
dus. Mitmete toetajate, nagu Euroopa Liidu 
PHARE demokraatia makroprogrammi, 
Norra, Rootsi, Soome, Hollandi, Kanada, 
Suurbritannia, Saksa ja USA Eestis asuvate 
saatkondade, Ühinenud Rahvaste Organisat
siooni arenguprogrammi, Põhjamaade Minis
trite Nõukogu ning Norra Välisministeeriumi 
(koostööprogramm Kesk- ja Ida-Euroopaga) 
panus õn teinud võimalikuks ENUT-i vid
eokeskuse, kodulehekülje ja andmebaaside 
loomise, eesti- ja ingliskeelse uudistelehe 
väjaandmise ning seminaride ja konverent
side korraldamise.

ENUT-i raamatukogu ja konverentside 
külastatavus annab tunnistust Eesti naiste ja 
meeste suurenevast huvist nende elu mõjuta
vate sooga seotud tegurite vastu. Seega õn 
alust arvata, et õn oluline ja vajalik välja anda 
Eesti nais- ja meesuuringute ajakirja. Ajakiri 
õn foorumiks, kus saab kriitiliselt analüüsida 
soorolle kaasaja ühiskonnas ja diskuteerida 
sügavuti Eesti ühiskonnas toimivate soorol
lide üle.



Summaries

Social construction of 
gender in seven Tallinn 
kindergartens
Kadri Aavik
The aim of the article is to analyze the means 

of constructing gender used by teachers and 
students in seven Tallinn kindergartens, focus- 
ing õn kindergartens as a gendered social insti- 
tution.

The study demonstrated that teachers fre- 
quently dedicated more attention to boys than 
girls and that teachers responses to boys were 
frequently realized as commands carrying a 
negative connotation. Teachers also contributed 
to gendered construction of space and at times 
cemented the discourse of boys strength, power 
and privilege and, through that, their domina- 
tion over girls. Teachers viewed boys as disrup- 
tors of order and positively valued girls’ social 
skills over those of boys. Teachers also at times 
divided activities into “boys’“ and “girls’“ activi- 
ties and games.

The analysis of childrens construction of 
gender revealed the following dominant dis- 
courses: boys power, privilege and physical 
strength (perceived and expressed both by boys 
and girls), girls helplessness and weakness in 
comparison with boys (perceived and expressed 
both by boys and girls), preference for elements 
of hegemonic masculinity (adventure, strength,

speed, movement) among boys, preference for 
features of emphatic femininity (emphasis õn 
beauty and appearance, preference for caring 
activities) among girls. The discourses affected 
the choice of activities, games and roie models.

The results of the analysis suggest that the 
kindergartens studied tended to reproduce and 
perpetuate gender stereotypes and that there 
were practically no examples of non-traditional 
constructions of gender among teachers or stu
dents. There are frequent instances of gendered 
power hierarchies and hegemonic masculin
ity where the male dominates over the female 
(e.g., both boys and girls tend to perceive boys’ 
activities and games as well as the fact of being 
a boy as häving greater prestige than the worid 
of girls).

Does women s power produce 
greater child- and family- 
friendliness? Women in 
local governments and 
child-friendly policies in 
Estonia
Mare Ainsaar, Kadri Soo, Rein Toomla
Women are frequently attributed different 

roles than men in decision-making positions. 
Such expectations are partly influenced by 
gender stereotypes, but many studies suggest 
that women indeed are differently oriented in 
completing public policy tasks. The article aims 
to analyze whether the proportion of women 
in local governments makes the particular 
local governments adopt more child-friendly 
policies. The analysis is based õn the results of 
child-friendliness monitoring of Estonian local 
governments and the data are analyzed together 
with background information õn the size and 
wealth of the local governments, the income of 
their inhabitants and the influence of different 
political parties.



The results of the analysis show that although 
women are more likely to have power in poorer 
and more peripheral local governments, the 
greater representation of women in local coun- 
cils does not determine the child-friendliness of 
the local government. Child-friendly policies 
were, instead, dependent õn the size and wealth 
of the local government. The most child-friendly 
local governments are smaller, wealthier and 
have higher-income inhabitants. The propor- 
tion of women in local governments also did 
not correlate with the local governments finan- 
cial stake in local schools, kindergartens, Serv
ices or family support measures. Although the 
analysis does not explain the lack of womens 
influence in these matters, it suggests söme pos- 
sible explanations: lack of differences in meris 
and womens orientation in the question of child 
welfare, womeris lack of influence as a group or, 
alternatively, extremely strong individual influ
ence of women who have been elected to the 
local government, which is not dependent õn 
the number of women elected.

Politics of (in)visibility
Redi Koobak
This piece is a translation of a talk given at 

the conference Men, Women and Others, held 
in Tallinn University, 1-2 October 2009. The 
aim of the paper is to open up and ponder upon 
questions about the politics of visibility in rela- 
tion to identity and agency. Through introduc- 
ing three stories from everyday and academic 
life, the paper attempts to show that in cultures 
that tend to privilege visibility the identities in 
all their intersecting complexities are ollen con- 
structed through the trope of visibility.

While there is a deeply ethical appeal in 
the desire for a more inclusive representational 
landscape and certainly Under-represented com- 
munities can be empowered by an enhanced vi
sibility, the terms of this visibility often weaken

the supposed power of these identities. The 
impulse to privilege the visible often arises out of 
the need to reclaim signifiers of difference that 
dominant ideology has used to define minority 
identities negatively. But while this strategy of 
claiming or reclaiming is often affirming, it can 
also replicate the practices of dominant ideolo- 
gies that use visibility to create social categories 
õn the basis of exclusion.

Marriage, Christianization 
and acculturation.
Early history of family 
arrangements in Estonia

Marika Mägi
The article analyzes the limited informa- 

tion available õn Estonian gender roles, family 
and kinship patterns in early history. It also 
discusses the origin and historical background 
of different myths prevalent in Estonian his
tory research, for example bride kidnapping 
or droit de seigneur (so-called “law of the first 
night”). Gender roles are a topic that is strongly 
influenced by the observers social background 
and personal beliefs and those are projected 
back into the past. Treatments of ancient Esto
nian family have been strongly affected by 
the attempt to represent Estonians as civilized 
people, thus they have reconstructed ancient 
family arrangements and gender roles õn the 
basis of those of neighboring (Germanic) peo- 
ples, without attempting to verify the actual 
prevalence of these features in Estonian histori
cal sources. The credibility of such results is fur- 
ther decreased by the fact that the parallels from 
neighboring countries are based õn studies that 
are more than a hundred years oid and are no 
longer in use in the countries themselves.

The article supports Nils Blomkvist s recently 
published claim that matrilineal kinship Sys
tems could be found in pre-Christianization



Baltic countries and that they disappeared as a 
result of conquest and the spread of feudalism. 
Blomkvists positions are supported in the ar- 
ticle by archaeological sources, complemented 
with cultural-anthropological parallels from 
societies that but a few centuries ago stiil had 
matrilineal kinship systems and greater gender 
equality. Estonian archaeological findings, as 
well as those of the neighboring Baltic-Finnic 
cultures, significantly differ from those of the 
rest of Europe in their social, including gender, 
aspects. It is very likely that this also suggests a 
different social organization in the past. Söme 
of the special features of gendered behavior can 
also be found in historical sources and folklore, 
which could be interpreted as traces of earlier 
gender arrangements.

The article presents a hypothesis about the 
existence of a matrilineal kinship system among 
Estonians and söme neighboring Baltic-Finnic 
peoples, which is the cultural source of gen
dered behavior that differs from our Indo-Euro- 
pean neighbors. Gender roles and probably also 
the kinship system were undergoing a change 
or had already changed by the end of the Iron 
Äge. The processes were completed by German 
and Danish conquest and acculturation of the 
centuries to follow.

Gender in the “Persoon” 
section of the Eesti Ekspress
Barbi Pilvre
The article analyzes the construction of 

gender in the “Persoon” (Person) section of the 
weekly Eesti Ekspress in the period of 1993- 
2008, õn the basis of Barbi Pilvres MA thesis 
(2000) and Viivi Krönstöms research that uses 
a combination of content analysis and discourse 
analysis (2009).

The construction of gender in the texts fol- 
lows tendencies that have been described by 
many authors (Halonen 1995, Macdonald 1995, 
Craig 1992, Images ... 1999, Gill 2007). Means

used in representing women are relatively inde- 
pendent of socio-political changes, confirm- 
ing claims about the relative stability of the 
gender system, which the media in turn helps 
to reproduce (Halonen 1995, Macdonald 1995, 
Gill 2007). Women are represented differently 
from men and with greater emphasis õn their 
Person, while men are primarily represented 
through their roie in public life. Women with 
notable public careers are portrayed primarily 
as women, that is, portraits are gendered, while 
articles õn men tend to be gender neutral.

The representation of women and men is 
generally not dependent õn the gender of the 
author: women journalists also follow culturally 
dominant conventions of representing women 
and the conventions are maintained by editorial 
consensus.

Starting from the läte 1990s there are söme 
shifts in the conventions concerning news- 
worthiness of women and the mode of their 
representation. The proportion of women rep
resented has increased steadily: in the 1990s 
women made up 18%, in the 2000s 25% of those 
portrayed. This can be explained by media proc
esses such as commercialization and tabloidiza- 
tion as a result of which the media gives more 
space to “soft” topics and women. There is no 
indication that the addition of women is a posi- 
tive echo of national gender equality initiatives 
or political correctness.

Articles also increasingly focus õn mens 
appearance, clothing and personal lives. This 
shift in representing men follows international 
changes in the Held (Gill 2007, Malmberg 
2005/2006). Emphasis õn “soft” values in repre
senting men coincides with commercialization.

The analysis of the “Persoon” section of the 
Eesti Ekspress from 1993-2008 confirms that 
mainstream media as an industry proceeds from 
market forces and that this supports the contin- 
ued use of stereotyped gendered representations 
acceptable to the widest audience. The results 
also support the claim that mainstream media



tend to be conservative rather than innovative, a 
means of maintaining social norm rather than a 
source of great changes.

Fatherland and manly 
determination. Ideologies 
of masculinity and national 
identity

Raili Põldsaar
Gender history, compensating for the exclu- 

sion of women from traditional history writing, 
has tended to focus õn the analysis of the his- 
torical experience of women. Paradoxically this 
choice reproduces the assumption that men are 
the subjects of “neutral” history, not its “fringe” 
subsection, gender history. Our understanding 
of history as a gendered phenomenon cannot 
fully develop until we study the interrelations 
and hierarchies of men and women as gen
dered beings, of masculinity and femininity as 
socially situated ideological constructions. It is 
especially important to map how ideologies of 
masculinity, the dominant gender, and gender 
in general, have intersected with other ideolo
gies Central in the development of a particular 
culture or society.

The present article aims to map one of such 
intersections - the intertwining of masculinity 
and national identity - and, õn the background 
of the analysis of American history of masculin
ity and the nation, formulate a potentially fruit- 
ful question for the study of Estonian history. 
The parallel derives from a shared impetus in 
the two cultures, the need to create a discourse 
of the nation in a post-colonial situation. This 
political process was gendered õn both occa- 
sions and focuses õn the need to create a strong 
masculinity, as an embodiment of the sovereign 
nation. In both contexts, the national ideal was 
constructed õn the basis of hegemonic mascu
linity and by feminizing the Other and Other-

ing the feminine. However, the specific forms 
the masculine and the feminine took in both 
cultures are historically determined and there- 
fore require closer thoroughly contextualized 
historical study.

Brigittas last wiil armo 1549
Inna Põltsam
Among the wills compiled in Tallinn in 

the 15th-16th centuries there is a consider- 
able number of womeris wills. We know of 69 
such wills from the period 1474-1560. The wiil 
published and analyzed here dates from 1549. 
It was drawn up by Brigitta, the widow of the 
doorman of Tallinn Town Hall. Brigitta was an 
ordinary woman of 16th-century Tallinn and 
no special “story” is attached to her. Her wiil 
is equally usual and contains nothing extraor- 
dinary or unexpected. However, it is this very 
usualness that is interesting from the perspec- 
tive of research, as it shows what can be learned, 
in general, about a person õn the basis of her 
wiil. Brigittas wiil is very probably the only writ- 
ten document that contains biographical data 
about her and also the only remaining record of 
her existence. The wiil tells us about the most 
important events of her life which, as is usual 
in the case of a woman, are connected with the 
family: marriage(s), childbirth, ete. It also gives 
us information about Brigittas possessions, 
their nature and worth. The womans bequests 
enable us to get a sense of her life environment 
and circle of acquaintances. Brigittas character, 
her personality and even her origin cannot be 
captured õn the basis of the wiil, but thanks to 
the wiil she is no longer an anonymous member 
of a faceless mass. Archival sourees contain 
much less information about women than about 
men and therefore the pietures of medieval and 
early-modern women that emerge from wills 
are of great value. In addition, a wiil reveals a 
whole network of human relations into which a



given person belonged. It can thus be said that a 
wiil sheds light not only õn its compiler but also 
õn everything that surrounded the person and 
shaped him/her.

“Womens history” in 
transition: the European 
case
Natalie Zemon Davis
The article was first published in Feminist 

Studies, 3: 4, (1976), pp. 83-103.

The myth of the winners’ 
generation
Margaret Tali
The notion of the winners generation has 

become one of the symptomatic characteristics 
of the social changes in recent Estonian history, 
which has been legitimized by sociologists as 
well as popular media discourse during the läte 
1990s and early 2000s. The article explores the 
mechanism of the creation of this notion and 
its relationship to media industry by analyzing 
portrait stories of two competitive popular mag- 
azines - Magneet and Favoriit (both launched in 
1993). The analysis explores the contexts of the 
development of this notion, such as the appear- 
ance of a new media public sphere, the related 
individualization, and the meanings of work 
through the discourses of the portrait stories in 
the two magazines.

The form and content of the popular maga
zines’ portrait stories embodies many character
istics of the early 1990s Estonian society. While 
professional success appeared somewhat unsur- 
prisingly as the guiding principle of choosing 
people to be portrayed, the stories extended 
the borders of the private sphere in imagining 
new social realities, which were visibly opposed 
to the discourses of Soviet journalism. The

stress was õn highlighting the “new”- hob- 
bies, lifestyle, sexual and intimate lives - which 
supported the discourse of individualization. 
Numerous discourses in the stories also par- 
ticipated in legitimizing the neocapitalist work 
ethic and related values, in which family was set 
to the background, and a person became into 
being through entering a career. In the articula- 
tions of the new elite women and people from 
culturally and ethnically mixed backgrounds 
were absent in the popular magazines. This is 
especially visible among the representations of 
the business and political elite, which in mid- 
1990s were tightly interwoven. By comparing 
the background (äge, gender, education, eth- 
nicity) of those represented with those of the 
authors of the portrait stories, the article argues 
that the relatively homogeneous representations 
of the elite in the popular media can be traced 
back to the journalists in the two publications 
häving the same characteristics.

The notion the “winners generation” was 
hõrn in tight collaboration of the business/ 
political elite and media industry, which was 
supported by the general spirit of optimism that 
dominated in Estonian society. It was created by 
the media industry and in two years was increas- 
ingly present in the discourses of Magneet por- 
traying key figures of business and political elite 
of the time, which was dominated by highly edu- 
cated Estonian men who, however, represented 
different generations. The same characteristics, 
as the analysis indicated, can hardly be applied 
to the cultural elite whose economic realities 
remained uncertain and among whom women 
were represented somewhat better. Being set in 
the context of neoliberal mass media and its net- 
works, the winner s generation becomes a witty 
self-portrait, which acted as a carefully consti- 
tuted myth and continues to embody open and 
hidden developments of the 1990s society.
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Abielu, kristianiseeri- 
mine ja akulturat- 
sioon. Perekondliku 
korralduse varasemast 
ajaloost Eestis

Marika Mägi

Käsitlus eesti ühiskonnast 
muinasajal õn viimaste 
aastakümnete arheoloogias 
kerkinud üles peamiselt seoses 
sotsiaalsete suhetega, piirdudes 
enamasti muinasühiskonna 
pealikkonnaks lahterdamisega 
eri autorite poolt kas juba 
alates pronksiajast (Ligi 1995) 
või 1000-1500 aastat 
hilisemast perioodist (Lang 
1995). Sellega õn püütud 
pakkuda aseainet nõukogude 
ajal kohustuslikule Engelsi- 
Marxi ühiskonnakäsitlusele, 
asendades tegelikkuses vaid 
ühe evolutsionistliku skeemi 
teisega, samas ühiskonna 
reaalsesse olemusse lähemalt 
süüvimata. Sama nukker pilt 
avaneb keskaja osas, kus eriti 
16. sajandist varasem 
maaühiskond õn jäänud 
konkreetselt Eesti kohta 
käivate kirjalike allikate 
nappusel pea täielikult 
käsitlemata, kui mitte arvesta
da hilisemast ajast teada 
olevate sotsiaalsuhete vaikimi
si projitseerimist varasemates
se sajanditesse (näiteks Ligi 
1968; Tarvel 1972).

Üleminekuperiood 
“naisajaloos”: 
Euroopa juhtum

Natalie Zemon Davis

Naisajaloo žanr pole 
teadusmaastikul enam 
uustulnukas. Ühes vormis 
läheb see tagasi 
Plutarchoseni, kes koostas 
väikseid vooruslike naiste 
biograafiaid, mille 
eesmärgiks oli näidata, et 
naissugu õn võimeline ja 
peaks haridusest kasu 
saama. Boccaccio võttis selle 
teema 14. sajandil jälle üles 
ning “märkimisväärsete 
naiste” kollektiivsed 
mälestused jätkusid 
katkematu reana - Christine 
de Pisani Naiste linnast 
madame Briquet’ 1804. 
aasta Oma kirjatööde poolest 
tuntud prantsuse naiste 
leksikonini; Thomas 
Heywoodi 17. sajandi 
Gynaikeionist kuni George 
Ballardi raamatuni Oma 
kirjatööde poolest kuulsad 
briti daamid 18. sajandist.

Kas naiste võim aitab 
olla laste- ja peresõb- 
ralikum? Naised koha
likes volikogudes ja 
lapsesõbralikkus 
Eestis

Mare Ainsaar, Kadri Soo, 
Rein Toomla

Naised õn läbi ajaloo 
võidelnud õiguse eest osaleda 
ühiskonnas otsuste tegemise 
protsessis (Rosenfeld ja Ward 
1991; Noonan 1995; Lewis 
1992). Kuigi tänapäeval 
osalevad kõigi arenenud 
riikide naised poliitilises elus, 
õn nende osaluse määr ja 
mõju siiski väga erinev. Naiste 
roll juhtidena pole kerge, sest 
sageli puudub ühiskonna 
toetus nende tegevusele 
liidritena. Mitmed uuringud 
õn leidnud, et naiste 
positsiooni paranemine 
ühiskonnas ei ole tulnud 
mitte sookaaslaste suurene
nud toetuse tõttu, vaid pigem 
aktivistide tegevuse ja soodsa
te poliitiliste olude kokkulan
gemisest (McCammon ja 
Campbell 2001). Viimastel 
aastakümnetel õn siiski 
kiiresti kasvanud avaliku 
arvamuse toetus naiste 
osaluse suurenemisele 
ühiskonnas.
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