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Ateneumi
kunstikoolid ja
naised Eestist
Kai Stahl

"T"^"irjaniku ja ühiskonnategelase Helmi
1^ Mäelo raamat Eesti naine läbi aegade
-1.. ^L.tõstab esile asjaolu, et 20. sajandi algu
ses ei olnud eesti naisharitlaste hulk mitte just
kõige väiksem - aastat 1897 õn peetud naiste
vaimse ärkamise aastaks ja seda eriti luuleloo
mingu valdkonnas. Kümme aastat varem oli
Lilli Suburg alustanud esimese eestikeelse nais
tele mõeldud ajakirja Linda väljaandmist, mis
sai ilmuda läbi raskuste ja sisuliste muudatuste
kuni 1905. aasta revolutsioonini. Hilisemad väl
jaanded olid juba täielikult käsitöö ja kodun
duse suunitlusega; kõrvale jäi malbeimgi naiste
eluolu, emantsipeerumise ja haridusküsimuste
käsitlemine. (Lukas 2004,151; Mäelo 1957/1999,
41-42, 46-47, 248-251) Ilmunud väljaannete
temaatika peegeldab ajalisi orientatsioone indi
viduaalsusest kollektiivsuse suunas.
Sirvides 1996. aastal ilmunud Eesti kunsti
ja arhitektuuri bibliograafilist leksikoni (EKABL)
selgub, et alates 19. sajandi lõpukümnenditest kuni Eesti Vabariigi tekkeni käis ennast
Soomes kunstialadel täiendamas seitse naist.
Nendest neli (Vanda Juhansoo, Alma Koskel,

Kristine Mei ja Juuli Suits) olid õppinud Hel
singis Soome Kunstiühingu koolis,1 mis paiknes
Ateneumi majas. Tollel perioodil asusid Ate
neumi katuse alla nii kujutava kunsti suunitlu
sega Soome Kunstiühingu Joonistuskool (prae
gune Kunstiakadeemia - Kuvataideakatemia)
kui tarbekunsti aladele keskendunud Rakenduskunstikool2 (praegune Tarbekunsti Kõrg
kool - Taideteollinen Korkeakoulu, aastast 2010
Aalto Ülikooli (Aalto-yliopisto) üks kõrgkoo
lidest). EKABL-ile annab pisut täiendust paar
aastat hiljem ilmunud Eesti kooli biograafiline
leksikon (EKBL), milles teiste hulgas mainitakse
kä sakslannasid Eesti aladelt. Esmapilgul näib,
et kujutava kunstiga kutsealases mõttes tegele
jate arv, eriti eesti naiste seas, ei ole võrreldav
sama aja naisluuletajate ja -kirjutajate arvuga.
Paratamatult tõuseb küsimus, kas dr. Oskar Kal
lase ja juba varem Carl Robert Jakobsoni poolt
esitatatud üleskutse innustada eesti noori, seal
hulgas kä naisi, õppima põhjanaabrite juures, ei
leidnud kunstide valdkonnas naiste seas suu
remat vastukaja ning ennast Soome täiendama
asusid ainult mõned üksikud naised (Mäelo
1957/1999, 33,51-52)?
Käesolev kirjutis vaatleb Eestiga seotud
naiste õpiteid Ateneumi majas paiknenud Soo
me Kunstiühingu Joonistuskoolis ning Rakenduskooli Kõrgemas Kunsttööstuskoolis 1890.
aastatest Eesti iseseisvumiseni ehk perioodil,
mida võiks nimetada naiste aktiivse emantsi
peerumise ajajärguks Eestis. See oli aeg, mil
kodumaal ei olnud veel loodud piisavalt kõigile
naistele kättesaadavaid laiahaardelisi ja kõrge
tasemelisi kunsti õppimise võimalusi. Artiklis
esitletakse ülevaatlikult nii üksikisikute õpin
guid kui õpitu rakendamist naiste poolt moder
niseeruvas ühiskonnas, samuti vaadeldakse
naist kui loojat perioodil 19. sajandi lõpust
kuni 20. sajandi alguskümneteni. Sissejuhata
vas osas antakse põgus ülevaade nii varasemast
kunstiõpetusest Ateneum-maja koolides kui kä
Eestis elanud naiste varasematest kunstiõppe
võimalustest.

Ateneumi kunstikoolid
Soome Kunstiühing (Suomen Taideyhdistys)
hakkas Helsingis kunstnikke koolitama alates
1846. aastast. Kaks aastat hiljem, novembris
1848 alustas tööd ühingu Joonistuskool (Piirustuskoulu), kevadest 1852 kuni 1906. aas
tani kuulus ühingu alla kä Turu Joonistuskool
(Turun Piirustuskoulu - algselt aastast 1830
tegutsenud Turu Maalriametkonna Joonistus
kool) (Willner-Rönnholm 1996, 12-31). Soome
tarbekunsti entusiastid ühinesid aastal 1875 ning
organiseerisid Rakenduskunstiühingu (Suomen
Taideteollinen Yhdistys), mis võttis oma hõlma
alla tööstus- ja käsitööalade aktivistide poolt
jaanuaris 1871 avatud Skulptuurikooli (Veistokoulu) Helsingis. Kooli esialgne eesmärk oli
parandada tööstus- ja käsitööliste kunstilist
haridust. Kümme aastat hiljem, 1885. aastal,
muudeti Skulptuurikool Rakenduskunstikooliks (Taideteollisuus-Keskuskoulu - edaspidi
TTKK) ning õpetuses hakati järgima rahvus
vahelistele kõrgematele tarbekunstikoolidele
esitatud nõudmisi, kuid kooli finantseeringu
eelduseks oli kõrgem käsitöökool ning kursu
sed tulevastele käsitööõpetajatele.3 Sügisel 1887
avati uksed uues, Theodor Höijeri projekteeri
tud Ateneum-majas (von Essen 1925, 45), kus
sai endale uue kodu kä Soome Kunstiühingu
Joonistuskool. Lühemat või pikemat aega paik
nesid sama katuse all kä Riigi Tööstuskool ning
Soome Kunstiühingu ja Rakenduskunstiühingu
muuseumid.
JoonistuskoolijaRakenduskunstikooli struk
tuure ja õppeprogramme korrigeeriti ja moder
niseeriti pidevalt ning järgmisest aastast hakkas
joonistuskoolis õppetöö toimuma neljas eri
klassis: ettevalmistus- ja modelliklassis ning
kõrgemale kunstilisele väljendusele orienteeri
tud maali- ja skulptuuriklassis. Graafikaõpetust
alustati aastal 1903. (Stewen 1998, 7-8) Algõpe
tuseks oli algselt geomeetriliste kujundite, piir
joonte ja tehnilise kopeeriva joonistamise õppi
mine, millelt suunduti loovama joonistamise

poole. Elava modelli joonistamise juurde sai
asuda peale kipselementide joonistusoskuse
omandamist. Joonistuskooli kõrgemale astmele
ja skulptuuriklassi pääsesid vaid parimad mada
lamate astmete ja ettevalmistusklassi edukatest
sooritajatest. (Pessa 1998,49-54)
Rakenduskunstikoolis hakati 1890. aastatel
varasemast efektiivsemalt eralduma käsitööõpetusest ning madalam käsitöökool eraldus
kogu komplektist omaette üksuseks. Samas
kerkisid nõudmised kooli sisseastumiseks ning
õppeprogrammi toodi elava inimfiguuri joo
nistamine. Sajandialguse järk-järgulise reorga
niseerimise tulemusel loodi neli allosakonda:
tarbekunstialadele spetsialiseerunud Kõrgem
Kunsttööstuskool, Kõrgem Käsitöökool, ettevalmistuskool ja kursused joonistusõpetajatele.
Kõrgemas Kunsttööstuskoolis toimus õppetöö
päeviti ja kogu õppeprogrammi sooritamine
kestis kolm aastat. Teistes allosakondades toimus
õppetöö õhtuti ja pühapäeviti, (von Essen 1925,
71, 75-84; Smeds 1999, 73-77) Erialaainetena
oli võimalik Kõrgemas Kunsttööstuskoolis õp
pida keraamikat, puutööd, portselanimaalimist,
nahavoolimist ja dekoratiivmaalimist.
Üldaineteks olid nii kompositsiooni oonistus ja -õpetus, kunstiajalugu, mudel- ehk eskiisi
joonistamine ning modelli joonistamine, voo
limine kui kä deskriptiivne geomeetria ja perspektiiviõpe. (Räsänen 1987, 5; Smeds 1999, 90)
Kooli eri osakondade vahel oli suhteliselt vaba
liikumisvõimalus ning Kõrgema Käsitöökooli
õppuritel oli võimalik sõltuvalt oma andekusest
ja majanduslikest võimalustest jätkata Kõrge
mas Kunsttööstuskoolis ning alates 1915. aastast
sooritada kä vaid üksikuid kursusi, (von Essen
1925, 89, 120-122) Samaaegselt muudeti Kõr
gema Kunsttööstuskooli õpe staatiliseks ehk 3
aastat kestvaks õppeks seitsmes eri osakonnas:
mudel- ja eskiisijoonistamise, mööblikujun
duse-, dekoratiivmaali-, ornamendinikerdamise-, keraamika-, peensepise- ja metalli kohrutamise ning 2 aastat kestvas joonistusõpetajate
koolitusosakonnas (Räsänen 1987, 6).

Kummaski koolis, nii Kõrgemas Kunsttöös
tuskoolis kui Joonistuskoolis, ei olnud just eriti
palju õpilasi, mis soodustas õpetajate ja õpilaste
vahelisi inspireerivaid suhteid. Õpetajateks olid
oma aja tunnustatud kunstnikud. Nii näiteks
olid õppuritele innustuseks kooli uusi rahvus
vahelisi tuuli toonud vormi- ja kompositsiooniõpetuse ning kunstiajaloo õpetajana töötanud
arhitekt Armas Lindgren (1874-1929, koolis
aastani 1912) ja keraamikaõpetajana tegutsenud,
Soome kunstilise keraamika isa ja maalikunstis
tunnustatud puäntillismi esindaja Alfred Wil
liam Finch (1854-1930), kelle kursustel osalesid
mitmedki Eestiga seotud naised. Koolis püriti
üha suurema kunstilise vabaduse ja dekoratiivkunsti suunas ning püüti üha enam kauge
neda kunstkäsitööga seonduvatest nõudmistest.
(Smeds 1999,90-92)
Väljaspool Soomet avastati Ateneumi kuns
tikoolid 19. sajandi viimasel kümnendil. Huvi
koolide, eriti Rakenduskunstikooli vastu kasvas
eriti peale Soome üliedukat esinemist Pariisi
maailmanäitusel 1900. aastal. Aastaks 1910
moodustasid välismaise taustaga õpilased 5%
õpilaskonnast. (Smeds 1999, 57, 86) Mitmed
neist tulid lähimaadest, Rootsist ja Vene Keisri
riigi teistelt aladelt, mõni kä kaugemalt. Järgne
vas vaadeldakse, millised olid varasemad kuju
tava ja tarbekunsti õppimise võimalused eesti
naistel.

Naised, kunstiõpe ja Eesti
Eestis oli samal perioodil (alates 1903. aas
tast) võimalik õppida Ants Laikmaa ateljee
koolis ja järgmisest aastast alates kä Paul Raua
juures Tallinnas ning Kristjan Raua stuudios
Tartus. Suurt huvi ateljeede vastu soodustas
professionaalsete kunstnike karismaatilisus ja
stuudiote-ateljeede innustav loominguline õhk
kond, mis ulatus üle naisõppurite etnilise tausta
ja nende kogemuse kujutava kunsti vallas, luues
n.-ö. Laikmaa koolkonna.4 Tegemist oli siiski

eelkõige joonistamise ja maalimise algõpe
tusega, mitte riikliku koolitusega. Järgnevaks
märkimisväärseks etapiks enne vaadeldava
perioodi lõppu tõusis alates 1914. aastast Eesti
Kunstiseltsi kunstikursustest välja arenenud
Tallinna Riigi Kunsttööstuskool5.
Varasemast perioodist leidus mitmeid lü
hemaid ja pikemaid käsitöökursusi ning uue
sajandi algusest käsitöökoole, millest paljud
pakkusid kä joonistamise ja maalimise algõpe
tust ning seoses tööstuse arenguga joonestamise
õpet, arendamaks muu hulgas kä käsitöötegijate
esteetilist maitset. Erakunstiõpetajateks olid
enamasti baltisakslased ja -sakslannad. Prestiižsemateks õppeasutusteks käsitöö valdkonnas
peeti Louise Rebenitzi käsitöökooli ning Rudolf
von zur Mühleni Saksa Käsitööliste Seltsi Joonistuskooli. Eestikeelne õpetus algas Natalie
Johanson-Pärna poolt loodud tütarlastekoolist
aastal 1880 (Sirk 1983, 39-48, 90-99; Pütsep
1991, 194; Loodus 1994, 25-26). Käsitööõpetuse rikkalik pakkumine naistele ja tüdrukutele
tulenes ühest küljest rahvusliku käsitöö ausse
tõstmisest osana rahvuslikust liikumisest ja rah
vusliku identiteedi kinnistumisest, kuid teisalt
ühiskonna industrialiseerumisest.
Kesksemad kunstikoolid paiknesid siiski
kaugemal. Lähimateks olid 19. sajandi lõpust
alates Peterburi Stieglitzi Kõrgem Kunsttöös
tuskool ja Peterburi Kunstide Edendamise Selt
si kool. Esimeses õppisid nii Lilly Walter, Klara
Zeidler, Anna Sõnne kui Veera Sarapuu ja
ilmselt nii mõnigi eesti tütarlaps, kellele kooli
arhiiviandmed ei viita, nagu kunstiajaloolane
Tiina Nurk õn oma põhjalikus Stieglitzi kooli
uuringus näidanud, tuues esile ainult eesti taus
taga noormehi.6 Teises oli naisõppijaks vähe
malt Lydia Wademan-Jans. Mitmedki Peter
buris õppinud jätkasid vanemate kolleegide
eeskujul õpinguid Lääne-Euroopa kunstistuu
diotes ja -ateljeedes. Siiski ei suundunud mitte
eriti paljud Eesti aladelt pärit naised, erinevalt
paljude teiste maade naistest, alates 20. sajandi
algusest suurde soosingusse tõusnud Pariisi

Academie Colarossei ja Academie Juliani vabaakadeemiatesse, kuigi stuudioid ja klasse oli
olemas erinevate sissetulekutega õpilaste jaoks.
Eelduseks oli täielik pühendumus koolitusele.
(Perry 1995, eriti 17-18,35-36) Academie Colarossi leidsid siiski tee vähemalt Anna von Wahl
1870. aastate lõpul, Magda Luther paarküm
mend aastat hiljem ja Klara Zeidler 20. sajandi
esimesel kümnendil (Kivimäe, Tamul 1999b,
231,246; EKABL, 502).
Akadeemilist õpet geograafiliselt lähemal
pakkusid Moskva ja Peterburi kunstiakadee
miad; seda alates 18. sajandi lõpust ja peamiselt
vabakuulaja vormis, pakkudes kä joonistus
õpetaja kompetentsust (Kivimäe, Tamul 1999c,
76). Esimese eestlannana lõpetas Peterburi
Kunstiakadeemia 1884. aastal Katarina Vahter,
kes Peterburi eestlase ja naisena “kadus” peagi
jäljetult7. Kaugemaid kunstiõpinguid erineva
tes kunstimetropolides said endale lubada eel
kõige baltlannad. Nii õppis näiteks 19. sajandi
keskel Dresdenis, Münchenis ja Roomas Peter
buri Kunstiakadeemias portreemaali alal aka
deemiku nimetuse saanud, Tartumaalt pärit
Julia Hagen-Schwarz (1824-1902). Dresdeni ja
Berliini kunstiakadeemiates õppis 20. sajandi
esimesel kümnendil Harjumaalt pärit Eesti
esimene naisskulptor Constance von WetterRosenthal (1872-1948).8
Kui 19. sajandi lõpul oli kodumaal kunstiha
riduse saanutel suhteliselt vähe võimalusi saada
tööd, siis järgmisel sajandil olukord muutus.
Kasvas nii vallaliste naiste arv kui nende töö
tamine kodust väljaspool, mis soodustas kä
kaugemale õppima siirdumist, kuigi need kaks
tegurit ei olnud omavahelises sõltuvuses. (Kivi
mäe 1995, 126) Vaatamata sellele, et Ateneumi
kõrgemad kunstikoolid ei vastanud algselt veel
täielikult kõrgkoolide kriteeriumitele, avasta
sid eestlannad ja Eesti aladelt pärit naised need
20. sajandi alguses, mis langes kokku naiste
akadeemilisele haridusele pürgimise perioo
diga. Mõnele oli eeliseks koolide soome- ja
rootsikeelne õpetus, kuid oluline oli kä sealse

ühiskonna suurem võrdsus ning avatus, vaata
mata sellele, et Soome kuulus Vene tsaaririigi
koosseisu. (Kivimäe, Tamul 1999a, 63-65)

Eestiga seotud õpilaskond
Ateneum-maja koolides
Aastail 1890-1918 oli Ateneum-maja kooli
de õpilasmatriklites kirjas vähemalt 30 Eestiga
seotud naist, kellest enamiku õpi- ja kunsti
teid vaatlen edaspidi. Valdav osa neist õppis
Rakenduskunstikoolis. Kuna aga Soome Kunsti
ühingu Joonistuskool ja Rakenduskunstikool
olid ühise katuse all ja mitmed õpetajad andsid
tunde mõlemas koolis ning võimalik oli kä osa
leda teise kooli kursustel, õn esinenud hilisema
tes uurimustes ebatäpsusi, millises koolis keegi
õppis. Nii näiteks EKABL-is mainitud neljast
naisest ainult Kristine Mei õppis Kunstiühingu
Joonistuskoolis, ülejäänud õppisid Rakendus
kunstikoolis. Eksitusi õn soodustanud koolide
nimede muutused ning sobivate sisuliste ja kee
leliste vastete puudumine teises keeles.
Õpilaste määratlemisel Eestiga seotuteks õn
käesoleva uurimuse käigus tuginetud õpilaste
endi poolt antud andmetele. Kui õppuri kohta
kirja pandud andmetes seostub Eestiga kasvõi
paar tegurit, õn teda edaspidi vaadeldud pike
malt sõltuvalt tema aktiivsusest kunstisfääris.
Esile õn püütud tuua kä isikute etnilist tausta.
Õpilaskartoteeki õn tavaliselt kirjutatud õpi
lase sünniaeg, -koht, tema isa tegevusala ja/või
õpilase amet või seisus, õppima-asuja varasem
koolitus ning märkmed õpingute edenemisest
ja tunnustustest. Mõnikord toovad lisateadmisi
kursuste registrid: kes millisel kursusel osales ja
kas kursus kä sooritati. Täieliku ülevaate saamist
õn takistanud kohatine lünklikkus andmetes.
Identifitseeritud isikute kirjapandud and
metest ilmneb, et nii mõnigi hiljem Eestis tegut
senud isik võis olla veetnud lapsepõlve kusagil
mujal kui Eesti aladel, nagu näiteks Kristine Mei
(Cristine Hildegrand Mey, 1921-1942 Mark-

Mei; 1895-1965), kes veetis lapsepõlve Liepa
jas hiidlaste järglasena.9 Teisalt võis Eesti aladel
sündinud ja seal nooruse veetnud isik tegut
seda hiljem mõnes teises kultuuriruumis,
nagu näiteks Nora Lundgren von SamsonHimmelstierna (kuni aastani 1929 Nora von
Samson-Himmelstjerna, 1891 -1982).10
Mõnikord piirduti sünnikoha mainingus
suuremate territoriaalsete üksuste või kuber
mangude nimetustega, nagu näiteks Hiiumaa,
Liivimaa ja Venemaa. Täpse sünnikoha maini
mata jätmine ei näi seostuvat paiga väiksusega,
vaid pigem isiklike geopoliitiliste vaatenurka
dega või kohanime täpsustamisega. Nii näiteks
pidas Herta von Wetter-Rosenthal vajalikuks
täiendada oma sünnikohta Saaremaad riiginime
Venemaa mainimisega, kuid Järve mõisast pärit
von Wetter-Rosenthalid mainisid sünnikohaks
ainult Eestimaa. Mainitud teguritele lisaks õn nii
mõnedki nimed või nende kirjapildid saja aasta
jooksul vähem või rohkem muutunud kas abi
ellumise tõttu, nimede eestistamise kaudu või
erineb nime kirjapilt õpilasmatriklis tegelikust
kirjapildist. Samuti komplitseerivad puuduli
kult täidetud arhiiviandmed õpilaste identifit
seerimist. Seega õn käesolev kirjutis ennekõike
suunda näitav ja suhteline, mitte täielik ülevaade
Ateneumi koolides õppinud Eesti aladelt pärit ja
eesti kultuuriruumi kuulunud naistest.11
Järgnevalt vaatlen Ateneum-maja kummaski
koolis õppinud naisi eraldi, alates nendest, kes
olid õpingute ajal edukad, kuni nendeni, kes olid
koolis lihtsalt kirjas ning sooritasid vaid üksi
kuid kursusi.

Joonistuskoolis õppinud
naised
Kõnesoleval perioodil lõpetasid Soome
Kunstiühingu Joonistuskooli Kristine Mei,
Nora Lundgren von Samson-Himmelstierna
ja Karin von Wetter-Rosenthal. Neist esimene
lõpetas skulptuuri erialal ja teised kaks lõpetasid

kõrgema üldklassi. Kursusi läbisid joonistus
koolis veel Magda Luther ja Annemarie von
Stackelberg ning kooli registreerinud olid kä
Olga Enno ja Helene Keyserling.
Joonistuskooli lõpetanutest olid edukai
mateks Kristine Mei ja Nora Lundgren von
Samson-Himmelstierna. Mõlemad tegutsesid
hiljem kunstivallas. Ühest sai tuntud pisiplas
tika skulptor ja raamatukujundaja Eestis, teisest
maalikunstnik ja graafik Rootsis.
Tunnustatud sümbolistide Väino Blomstedti (1871-1947) ja Hugo Simbergi (19731917) käe all õppinud Lundgren von Sam
son-Himmelstierna sooritas kahe aastaga joo
nistuskooli täieliku kursuse ja lõpetas kooli
kevadel 1913,12 olles üks kaheksast lõpetajast.
Tol kevadel oli Joonistuskooli kõrgemas klassis
kokku 31 õpilast, kellest 15 olid naised; skulp
tuuriklassis oli üks naine ja üks mees ning ette
valmistusklassis seitse õpilast. (Suomen Taideyhdistyksen kertomus vuodelta 1913, 34-36)
Koos õpingukaaslase, hilisema soome skulp
tori Eva Gyldeniga tunnustati Lundgren von
Samson-Himmelstiernat kui noort edukat kun
stnikku tol aastal esmakordselt jagatava Edelfelt-medaliga. Andekate noorte kunstnike pre
meerimiseks andis Soome Kunstiühing koo
lile üle kümme medalit. Edelfelt-medal oli üks
mitmest tunnustusest, mida Kunstiühing jagas.
Alates kümnendi lõpust elas Nora Lundgren
von Samson-Himmelstjerna Norrköpingis ja
täiendas ennast kunsti valdkonnas nii Mün
chenis, Pariisis kui kä Stockholmi Kunstiaka
deemias. Rootsi kunstnike bibliograafiliste
andmete põhjal kuulusid tema loomingusse
“üsnagi head portreed” ja “tabavalt hästi teosta
tud hobused” (Svenska konstnärer: bibliografisk
handbok 1943, 163). Kunstniku teoseid leidub
nii Stockholmi Rahvusmuuseumis kui kä Linköpingi ja Norrköpingi muuseumites (Konstnärslexikonett amanda).
Nora Lundgren von Samson-Himmelstiernaga õppis samaaegselt (1912 sügis-kevad 1913)
veel teinegi von Samson-Himmelstjerna Tallin

nast, eelmise onutütar Else Anna von SamsonHimmelstjerna13 (sünd 26.04.1891)14, kelle väga
gi edukad üldkunsti õpingud Rakenduskunstikoolis piirdusid ilmselt vaid ühe aastaga, kuigi
ta sai loa jätkata järgmisel, teisel astmel.15 Senini
ei ole teada, et ta oleks hiljem jätkanud kunsti
vallas.
Sama aasta sügisel (1913), kui von Samson-Himmelst(i/j)ernad lõpetasid oma õpin
gud Ateneum-majas, astus joonistuskooli Kris
tine Mei. Järgmisel sügisel alustas ta õpinguid
skulptuuriatelj ees skulptor Viktor Malmbergi
(1867-1936) käe all, kes töötas koolis kokku
üle kolmekümne aasta. Viimasel kevadel, 1916.
aastal, võitis Mei skulptuurieriala kompositsioonivõistluse. Sel korral anti välja ainult üks
autasu suurusega 50 marka. Samalaadsel võist
lusel eelmisel sügisel oli ta üks kolmest autasus
tatust ning tol korral oli preemiaks 20 marka.
Joonistuskoolis kõrgeid hindeid saanud Mei
oli kirjas kä Rakenduskunstikoolis, kuid teises
koolis kursuste sooritamine ja nendel osale
mine ei tule andmetest siiski esile. (MF VA Y
4096, kaart 16; Hanka 1992/2005) Kevadel, kui
Mei oli kooli lõpetamas, oli skulptuuriateljees
kokku seitse õpilast, kellest kolm (koos Meiga)
olid naised. Nii kõrgemas üldklassis kui etteval
mistusklassis oli sel aastal 27 õpilast, naisõpilasi
oli mõlemas 17 ning vabaõpilasi paarkümmend.
(.Suomen Taideyhdistyksen kertomus vuodelta
1916, 38-39) Naisõpilaste suhteline paljusus
näib ühtivat kunstikooli “Pallas” soolise jagune
misega (Varblane 2000, 75). Eesti kunstiruumis
silmapaistva koha pälvinud Mei-õdedest vanim,
Kristine Mei, tegutses peale kunstikooli lõpe
tamist skulptuuri- ja joonistusõpetajana ning
illustraatorina.17 Kunstinäitustel osalemist alus
tas ta 1917. aastal, kohe järgmisel aastal peale
joonistuskooli lõpetamist ning tema aktiiv
seim näitustel osalemise periood langes kahe
kümnendate aastate esimesele poolele. Karika
tuursete skulptuuridega esinev kunstnik oli kä
kalligraafiameister ning omal ajal Eesti hinna
tuim aukirjade kirjutaja (Mai-Kai 1934). 1939.

aasta eesti naiskunstike näitust kommentee
rides kirjutas kunstikriitik Hanno Kompus, et
Mei ei saavuta siiski oma pisiplastilistes groteski
sisaldavates terrakotafiguurides skulpturaalset
vormilist lõpule viidust, kuigi figuurikesed õn
saadud elavateks (Kompus 1939). Samas tegut
ses Mei Adamson-Ericu meelest teise küm
nendi lõpul juba aktiivselt skulptuuri vallas, kui
Anton Starkopf “oma skulptuure tegi veel pabe
ril”. Mei groteskne ja jutustav väikeplastika pani
kunstniku küll küsima, kas tegu õn väikseformaadilise skulptuuriga või väikese vormimänguga (Ad.-Er. 1939). Alfred Vaga nägemuses
õn Mei pisiplastilistes figuurikompositsioonides tegemist eelkõige “südamesoojuse ja hea
tahtliku terve huumoriga” (Vaga 1939, 860).
Suurena, maskuliinse ja autoritaarsena koge
tud skulptuuri kokkusurumine mitmeid kordi
väiksematesse vormidesse, neid veel huumoriga
immutades, õn suunanud kriitikud erinevatele
seisukohtadele, tuues esile nende endi suhtu
mise skulptuuri olemusse. Kahjuks hävis suur
osa Mei varasemast skulptuuriloomingust, mis
sisaldas nii terrakota ja majoolikatehnikas val
mistatud humoristlikke väikefiguure kui kunst
niku algusaja karikeeritud portreestatuette eesti
kunstnikest ja kirjanikest, II maailmasõjas (Kivi
mäe 2004).
Kristine Mei oli ilmselt ainuke Eestist pärit
naine Soome Kunstiühingu Joonistuskoolis, kes
konkureeris kä Kunstiühingu igal aastal jaga
tavale tukatipreemiale.17 Aastast 1858 jagata
vat preemiat antakse tänapäevani välja noorte
kunstnike “paljutõotavate õpingute” toeta
miseks. 1916. aasta kevadel saatis Mei tukativõistlusele harjutuseks määratletud töö. Tukatipreemiad (peapreemia ning esimene, teine ja
kolmas koht) läksid tol aastal meeskunstnikele.
Kunstiajaloolaste Tutta Palini ja Jukka Ervamaa
uurimustest ilmneb, et aasta, millal Mei esitas
oma töö võistlusele, langes perioodi, mil nais
kunstnikele ja -kunstitudengitele jagati äärmi
selt harva tukatipreemiaid. Aastail 1904-1936
õnnestus autasu saada ainult kahel naisel; varem

ja hiljem jagunesid autasud peaaegu tasavõrdselt: naised said umbes 36-41 % preemiatest18.
Asjaolu, et naised said sajandi alguskümnen
ditel märgatavalt vähem tukatipreemiaid, võis
olla tingitud mitmetest konfliktsetest ja pöör
delistest ajamomentidest ning perioodidest nii
ühiskonnas kui kunstiruumis, nagu õn tõde
nud Palin. Sajandivahetusel ja sajandi esimes
tel kümnenditel jagati naiskunstnikele ja eriti
naiskunstiõpilastele üleüldse rahalisi autasusid
harvemini kui nende meeskolleegidele, tavali
selt olid naiste preemiateks joonistusvahendid
ja kiitused. Autasu iseenesest ei garanteeri
nud siiski selle saajatele edaspidist tunnustust
kunstisfääris, nagu tuli esile kä varem mainitud
Katarina Vahtra puhul. (Palin 2006, 128-139,
260)
Kristine Meiga samal kevadel sai lõputun
nistuse kooli täieliku kursuse sooritamise kohta
Karin von Wetter-Rosenthal Reerink (Karin
(Louise Madeleine) von Wetter-Rosenthal,
1894-1980), kelle õpiaeg joonistuskoolis kestis
neli aastat, 1912. aasta sügisest kuni 1916. aasta
kevadeni, ning kes oli samuti kirjas kä Rakenduskunstikooli poolel.19 Vahetult enne Eesti ise
seisvumist siirdus Karin von Wetter-Rosenthal
Reerink Saksamaale (Pütsep 1996, 58). 1970.
aastatel valmis ja ilmus temalt monograafia
skulptor Constanse von Wetter-Rosenthal! loo
mingust.
Mei ja von Wetter-Rosenthal Reerinkiga
samal, 1913. aasta sügisel alustasid joonistus
koolis õpinguid kä Hõreda mõisniku tütar
Annemarie von Stackelberg (sünd 29. 09.
1893)20 ja eelmainitutest märksa eakam, Tartu
maalt pärit köstri tütar Olga Enno (end. Saul,
1879-1974). Sügissemestri lõpul sai von Stac
kelberg loa jätkata järgmisel astmel, kuid tema
edasisest õppetööst andmeid ei esine. Õpilasmatriklist ei hakka silma kä Olga Enno poolt
joonistuskoolis sooritatud kursusi (vt. MF VA
Y 4096, kaart 16; Hanka 1992/2005), kuid tema
“teekonnale” kunstikooli pöördun alljärgnevas
veel tagasi.

Soome Kunstiühingu Joonistuskooli matri
klites leidub veel Helene Keyserlinki (sünd. Tal
linnas 08. 02. 1876) nimi, kes ilmselt õn “preili
von Keyserling” kelle kuulumist Ants Laikmaa
õpilasperre mainib Lydia Vademan ning kelle
õpingutele Soome Kunstiühingu koolis tarbekunstialal viitavad kä Kivimäe ja Tamul.21 Seega
oleks Keyserlink pidanud kuuluma Rakenduskunstikooli õpilaskonda, mida arhiiviandmed
siiski esile ei too. Teisalt võib olla küsimus käes
olevas töös juba varem mainitud isikunime eri
nevas kirjapanekus, nagu see esines kä Soome
Kunstiühingu Joonistuskooli õpilasmatriklite
digiteeritud vormis, kus perekonnanimena õn
kirjas Reyserlink (vt. Hanka 1992/2005). Joo
nistuskoolis oli Keyserlink kirjas 1904. aasta
sügisest järgmise aasta veebruarini, kuid konk
reetsetel kursustel osalemist ei ole üles märgi
tud (MF VA Y 4094). Samal perioodil oleks ta
pidanud käima joonistamas kä Laikmaa ateljees
(vt. Vademan 1966, 36).
Eelmainitutest palju varem alustas Joonis
tuskoolis õpinguid Hiiumaalt pärit, Tallinnas
tegutsenud pastori tütar Magda (Marie Mag
dalena) Luther (1872-1947), kes õppis aastail
1890-1894 paralleelselt nii Joonistuskoolis ja
selle kõrgemas üldklassis kui kä Rakenduskunstikoolis. Joonistuskoolis tunnustati teda kahel
korral perspektiiviõppes, aastal 1892 ja 1894.
(MF VA Y 4091; Hanka 1992/2005; TTKK kk.)
Lutheri õpingute juurde Rakenduskunstikoolis ja tema kunstnikukarjääri poole pöördun
hiljem uuesti tagasi.

Tarbekunstikooli kasvandikud
Rakenduskunstikooli Kõrgemas Kunst-käsitöökoolis õppis Eesti aladelt pärit naisi üle nelja
korra rohkem kui Joonistuskoolis, kuid lõpeta
nuid oli vaid üks rohkem. Lõputunnistused said
1910. aastal Juuli Suits, 1913. aastal Vanda Juhan soo, 1915. aastal Rosalie Alver ning 1917. aastal
Erica von Wetter-Rosenthal. Seega paigutuvad

kummagi kooli lõpetajad 20. sajandi teise küm
nendi keskpaiga lähedusse. Tunnustusi eduku
sest õppetöös said Juhansoo ja Alver.
Lõpetanutest jäid eesti kultuurilukku püsi
ma vaid Suits ja Juhansoo mitmekülgsete tarbe
kunstnike ja pedagoogidena. Juuli Suits (Julia
Suits, 1884-1957) keskendus aastal 1907 alus
tatud õpingutes kompositsiooni-, stiili- ja vor
miõpetusele ning joonestamisele ja keraami
kale (TTKK kk), milles ta hiljem end täiendas
mitme aasta jooksul Karlsruhes ja Münche
nis, pühendudes kä skulptuurile ja plakettile
(EKABL 1996, 495). Õpilaste poolt antud taus
taandmete üleskirjutamise või keeleline eba
täpsus tuleb konkreetselt esile kä Juuli Suitsu
andmete puhul, kelle õpilasmatriklis seisab, et
tema varasem koolitus pärineb Venemaalt. See
ebatäpsus õn kandunud edasi kä kooli ajaloo
lisesse ülevaatesse. (Smeds 1999, 57) Tegelikult
aga lõpetas Suits Tartus venekeelse õppekee
lega Puškini-nimelise Tütarlastegümnaasiumi
(EKABL, 495). Suits oli ainuke käesolevas artik
lis käsitlevatest naisõpilastest, keda ülevaates ära
mainiti. Näitustel osalemist alustas Suits juba
enne õpingute alustamist Helsingis 1906. aastal,
mil korraldati Eesti I kunstinäitus. Suits õppis
tollal Turu Joonistuskoolis ning töötas sama
aegselt koduõpetajana. Ta oli 37 eesti kunstni
kust ja kunstiõpilasest ainuke naine, kellele saa
deti näitusekutse. Näitusest osa võtma kutsuti
kä asjaarmastajaid, keda nimeliselt ei ole eraldi
välja toodud. (Hinnov 1972, 11; Pütsep 1991,
300) Rakenduskunstikooli perioodil 1909. aas
tal võttis Suits osa kä Eesti kunsti teisest näitu
sest. Samas võitis ta kä tunnustuse Postimehe
ajakirjanikult Karl August Hindreylt oma ese
mete kunstilise andekuse ja hoolsa teostuse
eest (KAH, 1909). Oktoobris 1912 osales ta
koos Vanda Juhansooga Noor-Eesti iga-aastasel kunstinäitusel. K. A. Hindrey meelest õn
nii mõnigi Suitsu keraamikaese “koguni õige
õige ilusgi”. (KAH, 1912; vt. kä Loodus 1976, 9;
Pütsep 1991, 330) Samal aastal osales Suits veel
Peterburi ülevenemaalisel tarbekunstinäitusel

humoristliku, naturalistlikult teostatud, valge
glasuuriga kaetud keraamilise skulptuuriga
“Jänes” (1912), mille eest ta sai tunnustuseks
hõbedase auraha.22 Sügisel 1918 osales ta koos
Juhansooga kä Kunstiühing Pallase II kunsti
näitusel, kus mitmedki näituse 65 käsitööväljapanekust olid nende poolt kavandatud ja teos
tatud. (Pütsep 1991, 371; J.G., 1918) Järgneval
kümnendil võttis Suits osa veel vähemalt 1925.
aasta sügisel toimunud Eesti kunsti II ülevaate
näitusest (Loodus 1976,19).
Tulevane tekstiilikunstnik ja pedagoog,
Musti karjamõisa rentniku tütar Vanda Juhan
soo (Juhanson, Johannson, aastani 1939 kä
Johanson, 1889-1966) võttis aastatel 1909-1912
Rakenduskunstikoolis kursuseid nii vormi-,
stiili-, kompositsiooni- kui perspektiiviõpetu
ses; sügavamalt pühendus ta modelleerimisele,
mööbliesemete kavandamisele ja keraamikale
ning tundis huvi kä portselani- ja dekoratiivmaalingu vastu. Teise kursuse lõpul (1911) pre
meeriti teda 30 margaga ning kooli lõpetades
pälvis ta reisistipendiumi 50 marka.23 Pärast
õpinguid Helsingis täiendaski Juhansoo end
lühemat aega Austrias ja Saksamaal (EKABL
1996, 134) ning Hollandis, 1920. aastatel Indias
ja Egiptuses (Kivimäe, Tamul 1999b, 222).
Mitmes gümnaasiumis kunstiõpetajana tegut
senud Vanda Juhansoo elas Karilatsis, Valge
metsas, enda loodud legendaarseks muutunud
“nõiamajas”. Ümbruskonnast erinev, kuid Tartu
kunstnikkonda sulav äärmiselt karismaatiline
isiksus, meeldejääv ja suurepärane õpetaja oli
tolle aja kohta silmatorkava välimusega: väike
naine rikkalike ehetega, nagu mitmetes kirjutis
tes õn ära mainitud. Juhansoo teeneks oli rahvusornamendilise isikupärase stiili arendamine,
kus loodusega seostuvad motiivid olid esimesel
kohal. Ta oli kä eesti käsitöökeele moderniseerija. Lisaks näitustele, kus Juhansoo esines koos
Suitsuga, võttis ta osa kä eesti kunsti ülevaate
näitusest 1919. aastal, Eesti Põllumeeste Seltsi
näitusest 1932. aastal ja eesti naiskunstnike näi
tusest 1939. aastal. Aastail 1926-1936 tegutses

Vanda Juhanson Tartu Naisseltsi majapidamis
koolis õppejõuna. (Viira, Püttsepp 1999; Aas
2004)
Rakenduskunstikooli Kõrgema Kunstkäsitöökooli osakonna edukalt lõpetanute seas oli
kä Viru-Nigulast pärit Vooru vallavanema tütar
Rosalie Alver (sünd 15. 02.1885),24 kes õppis
aastail 1912-1915 Kristine Mei ja preilide von
Wetter-Rosenthalidega samaaegselt Ateneummajas. Õpilaskaartidele kirjutatud andmete
põhjal orienteerus ta eelkõige keraamika ja
portselanimaali erialale, kuid sooritas ühtlasi
samad kursused, mis Suits ja Juhansoogi, lisaks
veel kunstiajaloo kursuse. Kooli lõpetades pre
meeriti teda 20-margase tunnustusega. (TTKK
kk) Õppeedukusele vaatamata puuduvad tema
edasisest kunstialasest tegevusest andmed. Alverite suguvõsakroonikast ilmneb, et hiljem
töötas ta pedagoogina Nõmavere koolis (Alver
1939).
Peensepis- ja metalli kohrutuse eriala lõpe
tanud Erica von Weber-Rosenthal (Erica (Erika)
Cäcilie Andrea von Weber-Rosenthal, sünd 28.
02. 1896) oli varem mainitud Karin von Wetter-Rosenthal Reerinki noorem õde.25 Noorema
von Wetter-Rosenthali sügisel 1913 alustatud ja
kevadel 1917 lõpetatud õpingud sisaldasid erialalistele kursustele lisaks keraamika, kompo
sitsiooni ja mööbli kavandamise kursusi ning
üldiselt samu kursusi, mida eelmainitudki.
(TTKK kk; MF VA Y 4881) Pütsepa eesti kuns
tielu ülevaatest ilmneb, et peagi peale Eesti
iseseisvumist 1920. aastal siirdus Erica von
Wetter-Rosenthal Münchenisse (Pütsep 1996,
58), kus ta ilmselt siiski ei tegutsenud aktiivse
kunstnikuna.
Von Wetter-Rosenthalide suguvõsast õppis
samaaegselt (1913 kevad-1916 kevad) kä veel
kolmas naine - Hertta Theone Hedwig Bertha
(Thea)vonWetter-Rosenthal(sünd03.10.1891)—
Kuressaare kirikumõisniku Adam Evald Ale
xander von Wetter-Rosenthali tütar.26 Tema
õpingud olid eelmainitutest ühekülgsemad ega
sisaldanud spetsialiseerumist mingile konkree

tsele erialale. Samuti puuduvad tema edasise
tegevuse kohta täpsemad andmed. Koolis oli ta
kirjas 1916. aasta kevadeni, kuigi viimane märge
pärineb kevadest 1914, mil ta pääses järgmisele
astmele. (TTKK kk)
EKABL-i ja teiste Eestis trükis avalda
tud andmete põhjal lõpetas tekstiilikunstnik
ja pedagoog Alma Koskel (Alma Mathilde
Juhanson, a-ni 1935 Johanson; 1886-1942)
1910. aastal Soomes Kunstiühingu kooli. Tege
mist õn olnud ilmselt Rakenduskunstikooliga, mille Kõrgemas Kunsttööstuskoolis ta
oli kirjas kevadest 1909 järgmise suveni, kuid
kooli lõpetamine ei ole märgitud matriklisse,
nagu tavaliselt. Esile tuleb, et Koskel sooritas
mainitud aasta jooksul kaks Armas Lindgreni
vormi- ja kompositsiooniõpetuse kursust ning
ühe metallikunsti- ja keraamikakursuse. Samuti
ei ilmne, et teda oleks madalamast klassist üle
viidud kõrgemasse klassi. Kui arhiiviandmed
peavad paika, siis nende üksikute kursustega
ei olnud veel võimalik Kõrgemat Kunstööstuskooli lõpetada, millele viitavad kä eelpool
mainitud, koolist lõputunnistuse saanud isi
kute õpingute sooritused.27 Kõne all võis olla
kooli Kõrgem Käsitöökool, kus õppijaid oli juba
märgatavalt rohkem ja mis õn käesolevast kir
jutisest välja jäetud. Eestisse tagasi tulles võttis
Koskel aktiivselt osa naiskäsitöö arendamisest
nii mitmete käsitöökursuste kui Tartu Naisseltsi
kutsekooli juhatajana. Tolleaegsetele materjali
dele tuginedes kirjutab Rein Loodus, et Johan
soni koolis valitses kunstilise maitse arendamise
tähtsus, mille taustal olevat peegeldunud just
Soome käsitöökoolituses valitsenud rõhuase
tus kunstilisele väljendusele (Loodus 1994, 71;
vt. kaMäelo 1957/1999, 143). Koskel-Johanson
kuulus kä Kunstiühingu Pallas asutajaliikmete
hulka, olles üks kolmest ühingu naisliikmest.
Eesti Rahva Muuseumi heaks organiseeritud
heategevusõhtu lõppemine skandaaliga Vane
muise teatris 1919. aasta novembris pani naisasutajaliikmeid protestiks kunstiühingust välja
astuma, mis ilmselt muutis Kunstiühing Pallase

paarikümneks aastaks “meeste ühinguks”.28 Eesti
prestiižikaima kunstiühingu näitustel ja koos
viibimistel said naised ligi paarikümne aasta
jooksul osaleda ainult meesliikmete kutsel, ilma
hääleõigusteta (vt. Varblane 2000, 75, 79) ühingu liikmetel oli ühingu näitustel osalemise
kohustus (ERA 3953.2.1. § 11), mis soodustas
karjääri kunstnikuna. Naiskunstnike ja -kuns
titudengite avalduste hülgamine eesti mõju
võimsaima kunstiühingu poolt peegeldab naise
kui kunstniku vähest aktsepteeritust kohalikus
kunstisfääris.
Soome Rakenduskunstikooli matriklites ja
kursusteregistrites õn aastail 1915-1917 kirjas
kä kõrgema sõjaväelase tütar Anna (Elisabeth)
Maydell (1861-1944), kelle sünnikohaks õn
kunstikooli arhiiviandmetes märgitud Tallinn,
erinevalt entsüklopeedilistes andmetes leiduvast
St. Peterburgist, ning varasemaks õpingukohaks
kunstikool Münchenis.29 Kuna erinevates allika
tes langeb sünniaeg kokku, õn selge, et tegemist
õn Peterburis sündinud paruness Anna Elisa
beth von Maydelliga, kes siirdus Helsingisse Tal
linnast, kus ta oli aastail 1885-1890 studeerinud
Franz Deppeni juures (Pettey 1985, 485). Järeli
kult õn matriklis kodukoht mainitud sünniko
hana. Enamikust õpilastest ealt vanem naiste
rahvas sooritas Rakenduskunstikooli Kõrgemas
Kunsttööstuskoolis metalli, modelleerimise ja
mööbli kavandamise kursused. (MF VA Y 4881)
Nii von Maydelli kui varem mainitud von Wetter-Rosenthali metalliala õpetajaks oli mitme
külgne kunstnik ja meisterlik peensepistaja Eric
O. W. Ehström.
Enne Helsingis õpingute alustamist oli von
Maydellil selja taga juba pikk karjäär kunstni
kuna. Sügisel 1904 asutas ta koos Ebba Weissi30
ja Lilly Waltheri ning varem mainitud Magda
Lutheriga Tallinnasse Tarbekunsti Ateljee, mis
tegutses kümme aastat. Riia tarbekunstinäitusel
aastavahetusel 1906-1907 hinnati ateljee poolt
esitatud kollektsioon üheks parimaks. Aasta
hiljem Peterburi näitusel omandas keisrinna
Aleksandra Fjodorovna paruness Maydelli

loodud messingist lillevaasiümbrise. Kolme
naise tarbekunstiateljee pakkus kavandeid pea
aegu kõigilt tarbekunsti aladelt; lisaks korral
dati mitmesuguseid näitusi. Ateljee tegevusega
paralleelselt käidi ennast täiendamas Ants Laik
maa ateljees ning sajandi esimese kümnendi
lõpul, seega enne õpinguid Helsingis, täiendas
von Maydell ennast kä Müncheni Kunstkäsitöökoolis.31 Ateljee baltisaksa tarbekunstnikel oli
tollal märkimisväärne roll juugendi laiaulatusli
kus populariseerimises Tallinnas (Keemik 2002,
155). Nii äratas juba ateljeenaiste esimene kunstkäsitöönäitus rohkeid kiidusõnu uue modern
sema suuna sissetoomise eest eesti tarbekunsti
valdkonda. Ära ei unustatud mainida loojate
“õrnema soo” aspekti. (Loodus 1994, 22-25)
1920. aastatel kuulus paruness Anna von May
dell viis aastat tegutsenud kunstiühingusse ARS
ning osales ühingu neljal esimesel kunstinäitu
sel aastail 1920-1923 (Pütsep 1996, 219-220;
Loodus 1976, 13-15). Von Maydelli töid võis
näha veel Eestimaa Kirjanduse Ühingu kuns
tinäitusel detsembris 1938 (Loodus 1976, 42).
Eelmainitutele lisaks jätkus tal energiat kuns
tiajaloo ja erinevate tarbekunsti kursuste ning
eratundide andmiseks (Loodus 1999, 61). Pot
sepa andmetel lahkus Anna von Maydell peale
Molotov-Ribbentropi pakti jõustumist Eestist
(Pütsep 1996, 109). Varasemast perioodist õn
kunstnikult säilinud Eesti Ajaloomuuseumile
kuuluv vaikne ja idülliline õlimaal “Herbstimmung im Lasienki Park” (b. Warschau) ehk
“Sügis pargis” (1893).32 Maalikunstiga alustanud
ja Benezif entsüklopeediaski maastikumaali
jana33 mainitud paruness jätkas kunstikarjääri
ennekõike mitmekülgse tarbekunstnikud ja
õpetajana, mis olid majanduslikult paremad
ametid34. Tarbekunstnikuna tegutsemist peeti
naistele sobilikumaks kui maalikunstnikuna
tegutsemist. Seda aspekti käsitlen põhjalikumalt
artikli teises pooles ja viimases alapeatükis.
Von Maydelli koostööpartner Tarbekunsti
Ateljees Magda Luther, kes oli Eestist üks esi
mesi Soome Kunstiühingu Joonistuskoolis õp

pinuid, pühendus Rakenduskunstikooli Kõr
gemas Kunsttööskuskoolis eriti portselani- ja
lillemaalile keraamik Ellen Boreniuse käe all,
perspektiiviõpetusele skulptor Carl Jahni juhen
damisel, aga kä ornamentikale ja aritmeetikale,
mida tol ajal veel enne koolistruktuuri reorgani
seerimist õpetati (MF VA Y 4569). Aastakümne
lõpul, 1898-1899, sooritas Luther diplomi Academie Colarosse’is (Kivimäe, Tamul 1999b, 231).
Kodumaale tagasi tulnuna tegeles Luther tarbe
esemete kavandamisega ning andis mitmel pool
maali- ja joonistustunde, nagu paljud varase
mad naiskunstnikud (Loodus 1994, 28, 41-43).
1920. aastatel osales ta kunstiühingu EKKKÜ
aastanäitustel 1924. aasta sügisel ja 1925. aastal
(Pütsep 1996, 221, 226; Loodus 1976, 17, 19)
ning KKSKV sügisnäitustel 1929. aastal (Loodus
1976, 26) ja 1936. aastal (Pütsep 1996, 361;
Loodus 1976, 38). 1929. aastal võttis ta osa Erna
Kreischmanni mälestusnäitusest ning järgmisel
aastal osales Balti Kultuuriameti rändnäitusel
(Pütsep 1996, 80; Loodus 1976, 24). Kümnendi
teisel poolel asutas Luther Tarbekunsti ateljee
järglase Ruumikujunduse Ateljee, kus pearõhk
oli sisustusel ja mitmekülgsel ruumikujundusel.
Romantilisest juugendist oli siirdutud funktsio
nalistliku lihtsuse poole, järgides sisearhitek
tuuri modernistlikumaid suundumusi. Enne
uue ateljee asutamist käis ta ennast täiendamas
veel Müncheni Tarbekunstikoolis, nii nagu oli
seda varem teinud Anna von Maydell (Loodus
1999,40,92). Seoses Molotov-Ribbentropi pakti
jõustumisega siirdus Luther sõja alguses Lääne Poola okupeeritud aladele (Pütsep 1996, 109).
Lutheri viimased esinemised Eestis olid kuns
tiühing RaKÜ rakenduskunsti näitustel aastail
1938-1940 ning Eesti esimesel naiskunstnike
näitusel (Loodus 1976,42-44).
Kui mitmed eelpool mainitud Rakendus
kunstikooli Kõrgemas Kunsttööstuskoolis õppi
nutest osalesid mingil määral kohalikus kultuu
riruumis, siis enamiku edaspidi vaadeldavate
isikute kohta puuduvad Ateneum-perioodi järg
sed andmed. Kä lühemat aega koolis õppinute

või õppima asunute äramainimine toob esile
Eestiga seostuvate naiste paljususe Ateneummaja kunstikoolides ning konkretiseerib naise
kui kunstilooja positsiooni ühiskonnas.
Magda Lutherist paar aastat hiljem suun
dus Eesti aladelt Rakenduskunstiühingu Kooli
Narva aukonsuli tütar Helene Dieckhoff (Helene
Anna Elisabet Dieckhoff, sünd 04. 07. 1869),
kes töötas hiljem ilmselt Pärnu Kooliseltsi Saksa
Eraühisgümnaasiumi inglise keele õpetajana35.
Dieckhofh 1892. aasta kevadsemestri õpingud
sisaldasid puuskulptuuri, nahaplastika ja ornamendijoonistuse36 kursusi. (MF VA Y 4569)
Enne sajandivahetust, 1896.-1897. õppeaastal,
õppis seal veel teinegi naisterahvas Narvast Edla Matilda Stolt (sünd. 10. 05. 1881). Tolleks
aastaks oli ta valinud endale kooli juhataja pro
fessor Ernst Nordströmi (1850-1933) figuurijoonistamise ja hiljem õppeprogrammist kao
tatud ilukirja ja raamatupidamise kursuse. (MF
VA Y 4571)
Magda Luther ei olnud Lutheritest siiski
ainuke, kes õppis Helsingi Rakenduskunstikoolis. Üle kümne aasta hiljem (sügisel 1906)
pöördusid sinna lühemaks ajaks Hiiumaa
pastori tütar Helena [Helene] Amalia Luther
(1881-1975)37 (MF VA Y 4567) ning kolmaski
Luther - Lise Julie Henriette Luther (sünd 24.
05. 1882). Tallinna advokaadi tütar registreerus
1904. aasta kevadeks kõrgema ornamendijoonistamise kursusele, mida õpetas peaarhitekti
Magnus Schjerfbeck. (MF VA Y 4565)
Koolis lühiaegselt õppinutest jättis tulevas
tele põlvkondadele jälje veel Tartust pärit peda
googi Juhan Kurrik! tütar Helmi Kurrik (1883
ukj.-1960), eesti rahvarõivaste uurija. 1906.
aasta kevadel osales ta Rakenduskunstikoolis
vabakäe joonistamiskursusel arhitekt Waldemar
Aspelini käe all, töötades ise ilmselt samaaegselt
koduõpetajana (MF VA Y 4567). Etnoloogina
toimetas ja kirjutas Kurrik mitmeid raama
tuid eesti rahvarõivastest, eestlaste rahvuslikest
kommetest, esemetest ja käsitööst, eriti tekstiili
kunsti valdkonnas (Mäelo 1957/1999,103).

20. sajandi esimesel kümnendil oli Rakenduskunstikooli Kõrgemas Kunst-tööstuskoolis kirjas kä Tartust pärit pastori tütar Hermine
Emmy Johanna Schurinat (sünd 11. 07. 1889),
kes 1906. aasta sügisel osales düsseldorflikku
koolkonda esindanud maalikunstniku Sigfrid
August Keinäneni (1842-1914) ja Pariisi maa
ilmanäitusel 1900. aastal Grand Prix autasu
saanud graveerija Carl Jahni (1844-1912) joo
nistamise tundides (MF VA Y 4567). Else Marie
Kolehmann (sünd 13. 09. 1880), kes oli Tallin
nast pärit kaupmehe tütar, registreeris end 1904.
aasta sügiseks keraamika ja puuskulptuuri tun
didesse (MF VA Y 4565). Mõned aastad varem,
1900. aasta kevadel, suundus lühikeseks ajaks
Rakenduskunstikooli portselanimaalingut õppi
ma tallinlasest kaupmehe abikaasa Aina Maria
Lindberg (sünd 21. 11. 1866) koos teise tallin
lanna, samuti juba abielus oleva ohvitseritütre
Vera Liliusega (sünd 22. 07. 1875) (MF VA Y
4561). Kümnendi lõpupoolel olid koolis lühi
ajaliselt kirjas kä veel Hella Wuolijoe õde Erna
Amalie Murrik38 (Emma Murrik, sünd 30. 07.
1893) õppeaastal 1908-1909 ning kunstnik
Anna Sõnne õde Olga Sõnne (1890-1928) sügi
sel 1908 (MF VA Y 4856), kes olevat õppinud
kä Peterburi Kunstide Edendamise Seltsi Kuns
tikoolis. Vene revolutsiooni eelõhtul pöördu
sid Sõnne õed Peterburist kodumaale tagasi ja
tegutsesid illustraatoritena ning mänguasjade
valmistajatena. (Pütsep 1991, 205, 356; Loodus
1999, 55.) Järgneval kevadel osales keraamika
ning modelleerimise ja kõrgema ornamendijoonistamise tundides kä Tartust pärit rätsepa tütar
Alma Lepp (sünd. 28. 04. 1890) (TTKK kk; MF
VA Y 4856).
Sajandi teise kümnendi alguses oli end kooli
registreerinud veel teinegi pastori tütar Tartust,
Alma Vilhelmine Helene Friedenbaum (sünd.
17. 05. 1884), kes osales 1911. aasta sügisel ja
järgmisel kevadel kompositsiooni ja joonista
mise tundides. 1913. aasta sügisel ja järgmisel
kevadel osales Tallinna kaupmehe tütar Irma
Helene Gräbner (sünd 19. 05. 1889) keraamika,

kompositsiooni, perspektiivi ja modelleerimise
tundides. Eelpool mainitutest erinevalt oli ta
huvitunud kä kiviskulptuurist. Enne vaadel
dava perioodi lõppu, õppeaastal 1916-1917 oli
koolis kirjas kä Helmest pärit Anni Pulk (18911957) - riigimees Aleksander Warma tulevane
abikaasa, kes töötas hiljem pedagoogina. Peale
esimest õppeaastat sai ta loa jätkata õpinguid
järgneval astmel, kuid ilmselt loobus avanenud
võimalusest. (TTKK kk)
Kuigi Soome Kunstiühingu Joonistuskooli ja
Rakenduskunstikooli arhiivimaterjalid tõid välja
mitmeid Eestiga seotud naisterahvaid, oleksid
pidanud emmas-kummas koolis õppima veel
Ebba Weiss, nagu juba eelnevalt mainitud, ning
Dorothea von Arronet aastail 1890-1893, Elsa
Zillacus 1903-1904 ja Hilda Brauer Ateneumi
ettevalmistusklassis 1914-1915 (Kivimäe, Tamul
1999b).
“Kadunuid” üles leida aitavad kunstiajaloo
lase Heikki Hanka digiteeritud Soome Kunsti
ühingu Joonistuskooli õpilasmatriklid. Digitee
ritud andmetest näeme, et 1903. aasta sügisel
ja sellele järgneval kevadel oli joonistuskoolis
vabaõpilasena Suur-Venemaalt pärit majori
tütar Else Zilliacus (Elsa Anna Rosina Zilliacus
(Stjernschantz), 1881-1969), kelle perekonna
nimi erineb ühe tähe võrra Kivimäe ja Tamuli
poolt mainitud andmetest. Tegemist õn hiljem
Soome kunstiruumi kuulunud naisskulptoriga.39 Samas leiame üles kä Hilda Braueri, kes
õn õpilasmatriklis kirjas Pärnu kandist pärit
“linna riigimehe” Baueri tütrena (sünd. 26. 03.
1891). Õpiaeg oli tõesti 1914-1915, nagu Kivi
mäe ja Tamul toovad esile. Viimasel kevadel
pälvis Brauer õpingute eest joonistuskoolis kii
tuse. (Hanka 1992/2005)

Naiste sõltumatu tee
Eelnevast ülevaatest selgub, et Ateneummaja kunstikoolide seitsmest lõpetanust vähe
malt kuus jätkas edaspidi kunstide valdkonnas,

ja mitte ainult teisi õpetades, mis oli naiste
jaoks tavapärane teenistusviis, vaid kä ise luues.
Kunstnikukarjääri eelduseks oli edukas ja mit
mekülgne koolitus, kuid samas ei garanteeri
nud õppeedukus kohta kunstiruumis.40 Enamik
kunstikoolis käinutest viljeles tarbekunstialasid,
mida õn peetud naisloojatele kujutava kunsti
aladest kõige sobilikumaks, nagu ilmneb 1939.
aasta naiste kunstinäituse kriitikast (Kompus
1939).
Nii Soome Kunstiühingu Joonistuskooli kui
Rakenduskunstikooli kõrgemasse kunstkäsitöökooli astunute endi või nende isade ühiskond
liku positsiooni põhjal õn võimalik üldistavalt
vaadelda, kes olid need naised, kes registreeru
sid emba-kumba Helsingi kõrgemasse kunsti
kooli, õppisid seal või lõpetasid selle, vaatamata
üleskirjutatu mõningatele väärtõlgendustele. Nii
näiteks õn Hella Wuolijoe öe Erna Murriku isa
ametiks kirjutatud advokaat. Advokaadi “tiitli”
sai ta siiski ilma erialase koolituseta, andes
talupoegadele juriidilist nõu (Kruus 1999, 17).
Matriklitest ilmneb, et õppima asunud naistest
enamik kuulus ühiskonna kõrgemasse või kesk
klassi. Vähemalt seitse naist olid maaomaniku
tütred, neist kaks olid omavahel õed, kaks olid
nõod ja üks oli pisut kaugem lähisugulane. Teise
suurema rühma moodustasid kõrgemate sõja
väelaste ja pastorite tütred, esimesi oli viis, teisi
neli. Neile järgnes kolm käsitööliste tütart.41 Kir
japandu järgi olid paar naist kaupmehe, peda
googi, ametniku ja advokaadi tütred, viimaste
hulgas kä Erna Murrik. Mainitud staatustele
ja erialadele lisaks olid õpilastena kirjas kä üks
aukonsuli, üks mõisarentniku ja üks töölise
tütar. Kolm naist (Koskel, Nora von SamsonHimmelstjerna ja Stolt) olid jätnud isa, iseenda
ameti ning sotsiaalse positsiooni mainimata.
Nendest, kelle isa amet oli matriklites kirjas,
pärines ainult Juuli Suits töölisperest. Tema laskis
kä ainsana üles märkida oma töökogemuse õpe
tajana, mida ei teinud pikka aega kunstnikuna ja
õpetajana tegutsenud Anna von Maydell. Mada
lamast ühiskonnakihist pärinevana oli Suits üks

neist vähestest, kes alustatud õpingud lõpuni viis
ja kes jätkas hiljemgi enese erialast koolitamist ja
õpitud alal töötamist. Õppeedukuselt moodus
tasid lõpetajatest teise suurema rühma maaoma
nike tütred, kellest pooled said lõputunnistused.
Joonistamine ja akvarellimaal olid kuulunud tra
ditsiooniliselt kesk- ja kõrgema klassi tütarlaste
koolituse hulka (Konttinen 1991, 21). Maaoma
nike tütarde pürgimustes kaunite kunstide ja
eelkõige kunstkäsitöö poole võib näha kä jätku
aadli- ja mõisaprouade heategevusele suunatud
kohustustele. Käsitööga tihedalt ühendatud sot
siaalne toiming ja laiahaardelisem abistamine
olid heaks kiidetud tegevusalad naisliikumises,
erinevalt kaasaegset sotsialistlikku maailmavaa
det esindanud sufražettide liikumisest, (vt. Kivi
mäe 1995, passim. 118-130)
Noorte naiste koolitusvõimalused, eriti ko
dumaalt kaugemal, olid enamasti seotud nende
perekondade sotsiaalse positsiooniga, millega
tihti seostus haridust ja kunste hindav lähiatmosfäär. Sotsiaalsed ja kultuurilised taustategijad,
eriti naisloojate vabameelne ja haritlaskondlik kasvukeskkond, õn läbi aegade edendanud
naiste pürgimusi, vaatamata nende “teisele”
sugupoolele. Meesloojad sellega kokku ei puu
tunud (vt. nt. Chadwick 1996, passim.). Kui
19. sajandi lõpul ükski Ateneum-maja koolides
õppinud naistest ei olnud ilmselt eestlanna, siis
järgneva sajandi alguskümnenditel õppinute
puhul ei ole enam võimalik esile tuua etnilise
taustaga seostuvaid märkimisväärseid erinevusi.
Sajandi algusest olid juba märgatavalt paranenud
eestlannade õppimisvõimalused ning laienenud
nende koolitusampluaa, mis seostus eestlaste
üldise majandusliku ja ühiskondliku positsiooni
tõusuga. Eesti aladelt Joonistuskooli ja Raken
duskunstikooli õppima asunud naiste sotsiaalne
ja etniline taust ühtib seega Sirje Tamuli uurin
guga Venemaa kõrgkoolidesse suundunud naiste
tausta kohta ajavahemikul 1905-1918. Eestlaste
seas moodustasid sotsiaalselt suurimaid rühmi
eelkõige ühiskonna keskklassi jõudnute (ettevõt
jad, kaupmehed, mõisarentnikud, advokaadid,

õpetajad, oskustöölised) tütred. (Tamul 1999a,
eriti 187,192-193)
Lähtekohalt peaaegu vastandliku omaette
rühma moodustasid baltisakslaste aadelkonda
ja keskklassi kuulunute järglased, keda võis
puudutada privilegeeritud positsiooni langus.
Samas olid nad vahetumalt ühenduses lääne
ühiskonna moderniseerumise ja emantsipee
rumisega. Uue naise kehastus oli baltisaksa
kirjandusse saabunud juba 1880. aastail, kuigi
uus ilming äratas üldsuses pahameelt, erinevalt
Soomest ja teistest lääneriikidest, nagu toob tol
leaegseid kirjutisi vaadeldes esile kirjandustead
lane Liina Lukas. Varasem malbe, enamalt jaolt
haridusele orienteerunud emantsipeerumine
aktualiseerus nii baltisakslaste kui eestlaste seas
1905. aastal, kuigi eri lähtekohdatest tingitult
eri teid pidi. (Lukas 2004, eriti 151-155; Lukas
2005) Mitte-eestlaste osakaal näib katvat umbes
ühe kolmandiku kõigist Ateneum-maja kooli
des Eestiga seotud õppijatest. Õppima asunute
georaafiline aspekt seostub nende sotsiaal-etnilise taustaga. Enamik eestlasi pärines Tallinnast,
Tartust ja majanduslikult jõukamatest LõunaEesti piirkondadest, kuid mainimist leidsid õpi
laste sünnikohtadena kä Narva, Hiiumaa ja Saa
remaa. (Tamul 1999a, passim, 192-193.)
Perekonna toetuse ja kunstilembuse suurt
positiivset mõju naiste pürgimustele ja kuns
timaailmas tegutsemisele mainis omal ajal kä
kirjanik Agnes Kauts-Vesilo pseudonüümi MaiKai all ajalehes Vaba Maa ilmunud artiklis eesti
naiskunstnikest. Perekonna toetus oli suur eriti
juhul, kui peres võrsus mitu ühtviisi andekat
tütart, nagu Kristine Mei perekonnas, kus oli
neli kunstiliselt andekat tütart (Mai-Kai 1934,8).
Eesti aladelt pärit naiste seas oli sajandivahetusel
suur tung hariduse poole ja selleni pürgiti ras
kustest sõltumata. Kergem oli see siiski majan
duslikult kindlustatud peretütardel ning eriti
neil, kellel ei olnud vendi. See aspekt siiski käes
oleva uuringu käigus esile ei tulnud. Just nende
naiste seas olevat saavutanud Peterburi kõrgema
astme koolide ja kursuste kõrval suure soosingu

kä Soome õppeasutused ja eriti praktilise kalla
kuga koolid. (Mäelo 1957/1999, 51-52) Sinna
hulka võib lugeda kä Rakenduskunstikooli, mis
oli eelpool vaadeldud naiste seas märksa soo
situm kui Soome Kunstiühingu Joonistuskool.
Uuringu käigus tõusid see-eest esile naisõppurite
lähedaste hariduslikud-kunstilised pürgimused.
Seega ilmneb, et kui üks õdedest suundus kodust
kaugemale õppima, siis järgnes talle kergemini
kä teine õde, mõni lähisugulastest või võima
likest tuttavatest. Nii õppisid samaaegselt õed
von Wetter-Rosenthalid Toila mõisast, kes olid
pere ainsad tütred. Nendega ühines nende pisut
kaugem sugulane Herta von Wetter-Rosenthal
Kuressaare kirikumõisast. Samaaegselt õppi
sid kä näiteks nõbud von Samson-Himmelstjernad. Kindlasti soodustas kä Hella Wuolijoe
asumine Helsingisse Erna Murriku suundumist
Ateneumi. Üheaegselt samadel kursustel käisid
kä tallinnlannad Aina Maria Lindberg ja Vera
Lilius - võimalikud tuttavad, kes ainsate Eestist
pärit naistena olid teatanud õpilasmatriklisse
oma seisuseks “proua”.
Erudeeritust, vabameelsest ja kannustavast
keskkonnast siiski alati ei piisanud. Abikaasa ja
kirjaniku Ernst Enno poolt kannustatult alustas
Ella Enno abielunaise ja kaheaastase tütre emana
kunstiõpingud Joonistuskoolis kevadel 1913.
Vaatamata majanduslikele raskustele ja mõne
lähisugulase negatiivsele suhtumisele ergutas
abikaasa Ellat jätkama pooleteise aasta pikkuseks
jäänud õpinguid42: “Ernil oli hea meel näha oma
naist sellisena nagu enne: vaba ja rõõmsa kunst
nikuna.” (Toona 2000, 176). Ella kunstiõpingud
- mille sisu ei ilmnenud õpilasmatriklist, vaid
lapselapse Elin Toona jutustuse kaudu - siiski
katkesid ja karjäär kunstnikuna jäi sündimata,
hoolimata abikaasa toetusest ja naise andeku
sest, mida tõestavad Ella meisterlikud ja tabavad
joonistused ja karakteristlikud visandid. Enno
varasemad kunstiõpingud pärinesid Kristjan
Raua stuudiost, kus varem oli õppinud kä Juuli
Suits. Ella pürgimuste taustal võib näha lapse
põlvekodu viljakat kasvuümbrust saksameelse

köstri perekonnas, kus peretütardele taheti või
maldada vanematest paremat ja mitmekülgse
mat haridust. Lisaks oli Ella kä perekonna noo
rima tütrena vaba perekondlikest nõudmistest,
mis andis talle teistest õdedest suurema vaba
duse. (Toona 2000; Toona 2008) Tarbekunsti
kooli edukalt lõpetanutest oli perekonna noori
maks tütreks kä Rosalie Alver.
Kunstiajaloolane Eeva-Maija Viljo õn too
nud oma uurimuses Soome Rakenduskunstikooli naisõpilastest aastail 1871-1905 esile, et
kooli pürgisid eelkõige need naised, kes taht
sid oma elu muuta, anda oma elule uue suuna.
Ühtlasi olid nad huvitunud kä teiste naiste elude
parandamisest ja kergendamisest, mis avaldus
tihti õpitu jagamises ning edaspidi õpetajatena
tegutsemises. (Viljo 1987, 65)
Järgnevalt vaadeldakse kokkuvõtvalt ja ül
disemalt, millistes mõttemaailmades ja õhk
kondades ning millistes sotsiaalsetes raamides
naised vaadeldud perioodil edasi pürgisid.

Atmosfäär pürgimuste taustal
Ühiskondlikud muudatused võimaldasid
naistel kõnesoleva perioodi jooksul üha suure
mal määral iseseisvuda ja ambitsioonide rahul
damise poole pürgida, mille hulka võib lugeda
kä õppima suundumist Ateneum-maja kuns
tikoolidesse. Geograafilisele lähedusele lisaks
ei esinenud Soomes sellist soolist hierarhiat,
nagu enamikes teistes riikides. Hääleõiguse
said Soome naised esimesena Euroopas 1906.
aastal. Eestis olid naistele sellele eelneval aastal
alles avatud uksed Tartu Ülikooli ja sedagi vaid
vabakuulajatena ning periooditi erinevate pii
rangutega. Suhtumine uude tudengkonda ei
olnud sugugi alati positiivne. Samas paigutus
Soome akadeemilises maailmas enne Esimest
maailmasõda kõrgharidusega naiste hulga
poolest esirinda. (Kivimäe, Tamul 1999a, 66;
Tamul 1999b, passim.; vt. kä Mäelo 1957/1999,
92-120)

Sooline võrdsus oli siiski näiline, sisalda
des eri aegadel erinevaid rõhuasetusi. Sooline
segregatsioon peegeldus näiteks Joonistus- ja
Rakenduskunstikooli õpetajaskonna valimises.
Õpetajakandidaatide kunstilisest tasemest täht
samaks kujunes kandidaatide sugu, mida koge
sid kä kõige andekamad naiskunstnikud. Teisalt,
kui naiskunstnik sai endale kunstiõpetaja koha,
muutus tema ametialane staatus kunstnikust
(kunsti)õpetajaks, aga meesõpetaja kunstnikustaatus jäi püsima. Seega tõi lisateenistuse vaja
likkus, eriti kui see oli tingitud ühiskondlikust
staatusest, kaasa kunstniku ametialase mää
ratluse muutumise, mis naiste puhul muutus
madalamaks. Soomes oli 19. sajandi viimastel
aastakümnetel peaaegu võrdselt arvestatavaid
mees- ja naiskunstnikke. (Willner-Rönnholm
1996, 85-88)
Varaste naiskunstnike suurt hulka soodus
tasid Soomes mitmed ühiskondlik-poliitilismajanduslikud tegurid. Soome Kunstiühingu
Joonistuskoolides Turus ja Helsingis oli naistel
võimalik õppida alates koolide loomisest ehk
1840. aastatest, nagu selgub kunstiajaloolase
Riitta Konttineni põhjalikest uuringutest. Kuns
tiühing püüdis algul leida andekaid kunstnikke,
kellele pidi jääma rahvusliku kunsti loomine,
kui oldi veel Vene Keisririigi alluvuses. Ande
kate meeste puududes lepiti naistega ja seda
võimaldas väljakujunenud traditsiooni puudu
mine. Majanduslikest piirangutest tingitult ei
olnud võimalik eraldada nais- ja meesõppureid,
kuid samas ei olnud selleks kä kõlbelist vaja
dust, kuna esialgu ei kasutatud õpetuses akti
modelle. Lisaks oli lagunemas ühiskonna sei
sustele põhinev hierarhia, mis avas ühiskonna
kõrgemasse klassi kuulunud meestele kunst
nikena tegutsemise võimaluse - varem olid
maalikunstnikud kuulunud käsitööliste tsunfti
desse. Avanenud võimalus laienes kä kõrgklassi
naistele, kes enamikus moodustasidki varasema
naiskunstnikkonna. Kui aga esile hakkas ker
kima andekaid meeskunstnikke, muutus naiste
positsioon kunstiruumis ja see ilmnes hilisemas

tunnustuste soost sõltuvas jagamises, nagu
varem mainitud. (Konttinen 1991, passim. eriti
16, 24, 48-51)
Sooline segregatsioon võimendus ühiskonna
moderniseerumisega. Kui üle-eelmisel sajandil
töötas Helsingi Joonistuskoolis neli naiskunst
nikku (Amelie Lundahl, Maria Wiik, Helene
Schjerfbeck ja Elin Danielson-Gambogi), siis
järgmisel sajandil alustas esimene naiskunst
nik tööd alles 1950. aastatel (Stewen 1998, 12;
vt. kä Ervamaa 2006, 65-71; Willner-Rönnholm 2004). Näilise võrdsuse varjus valitsesid
ühiskonnas ja seega kä kunstiruumis kindlaks
määratud rollid. Naistele peeti igati sobilikuks
väikest “nokitsemist”, kuid mitte suure kunstiga
tegelemist. (Viljo 1987, 58-59)
Kirjandusteadlane Andreas Huyssen õn tõ
denud, et naine jäi 19. sajandi vältel nii teadu
ses, kunstides kui ühiskonnas marginaalsesse
positsiooni - teda samastati tavalise rahvaga.
Samastades naisi klassiühiskonnas rahva- ja
massikultuuriga nähti naisi teisejärgulistena.
Teisejärgulisuse ilminguid (nagu naised ja liht
rahvas) peeti omakorda ohuks moderniseeru
mise ja majanduskasvu ning autoritaarse võimu
säilimisele (Huyssen 1986, 188-207). Lääne ja
eriti Saksa kultuuriruumi modernismi perioodi
soolised käsitlused kandusid Eestisse, ilmnedes
19.-20. sajandi vahetuse ja 20. sajandi alguse
kirjanduses ning haritlaste uurimustes.
Eesti akadeemilises maailmas jätkusid dis
kussioonid naiste sobilikkusest 1920. aasta
teni (Tamul 1999b, 121-122). Taustal valitses
haritlaskonna ja keskklassi poolt omaks võetud
kodanlik moraalikoodeks, mis haakus eelneva
sajandi rahvusliku ärkamisliikumise patriar
haalse iseloomuga, nagu ilmneb kunstiajaloo
lase Katrin Kivimaa rahvusluse käsitluses sooideoloogilisest aspektist (Kivimaa 2009, 47-48;
Lamp 2004, 43-44). Naiste koolituste järgset
pühendumist kunstile raskendas üleüldine
umbusklik suhtumine naiste emantsipatsiooni,
millele pöörasid tähelepanu 1920. aastate algu
ses eesti naisliikumise aktivistid, kellest mõni

üksik oli jõudnud kä riigikogu saadikuks (Mäelo
1957/1999, 204; Kivimaa 2009, 70).
Konkreetselt kujutava kunsti valdkonda
siirdus Ateneum-maja koolides õppinud Ees
tiga seotud naistest vaid Nora Lundgren Samson-Himmelstierna ja sedagi teises kunsti
ruumis; entsüklopeediliste andmete põhjal kä
Anna von Maydell43. Kujutava kunstnikuna
Eesti kultuuriruumis toimis kä Kristine Mei,
piirdudes skulptorina vaid väiksemõõtmelise ja
seega feminiinsema pisiplastika viljelemisega.
“Aktsepteerides” küll rohkem naistele sobivaks
määratletud “nokitsemise” valdkonda, andis
ta oma teostele enamalt jaolt meesloojate vald
konda jäänud karikatuurliku või isegi groteskse
dimensiooni. Karikatuurilisuse aspekti kaudu
astus kunstnik näilikku diskussiooni kohalikus
kunstiruumis valitsevate väärtusmaailmadega,
asetades oma väikeste humoristlike figuurikeste ja figuurirühmitustega kahtluse alla skulp
tuuri üleva staatuse, hämmeldades ühtlasi kä
kunstikriitikat.
Kunstniku suunavalik peegeldab mõneti
naisskulptorite olukorda eesti kunstiruumis,
kus naislooja puhul esines “kapitaalse aluse”
puudujääke suurteoste tegemiseks, erinevalt
meesskulptoritest (Mai-Kai 1934). Šovinismile
eesti kunstiruumis viitavad veel 1920.-1930.
aastatelgi nii Karin Luts oma päevikutes ja ette
kannetes kui Amanda Jasmiin oma lühikeses
elulookirjelduses, milles mainitakse just skulp
tuuride teostamiseks vajalike ruumide saamise
raskusi, et teostada “Pallase” kooli lõputöid
(Luts, Päevik, näit. 25. 02.1924; Jasmiin 1987;
Varblane 2000, 79).
Soorollidel põhinevat patriarhaalset ühis
konnamudelit õn Eestis peetud ainuõigeks
variandiks 20. sajandi keskpaigani. Jakobsoni
ohutus naiste hariduse tähtsusest avaldus rah
vusliku identiteedi tugevdamises ning piirnes
eelkõige siiski kodu ja perekonna, mehe, laste ja
kodumaa huvidega. Hinnatud oli naiste vähe
nõudlikkus ja isetus. (Vardi 1918, 127; Mäelo
1957/1999, 33, 81; Kolga 2000, 1-5; Kivimäe

1995, 124-126; Kivimaa 2009, passim.) Tähele
panust kõrvale õn jäänud emaduse institutsiooni
maskuliinne struktuur, mis õn läbi aegade nii
füüsiliselt kui psüühiliselt pidanud ülal meeste
kultuurilist hierarhiat ja käsitlust naisest (Meskimmon 1999, 76, 83). Eestis domineerinud
mudelid näivad järgivat Saksamaal valitsenud
soolist hierarhiat (vt. kä Kivimaa 2009, 48).
Õigeks peetud arusaamu ja mõttemaailmu pro
pageerisid algselt kä esimese põlve naisorgani
satsioonide aktivistid ja see kandus naistelehtede vahendusel üle laiale lugejaskonnale (vt.
nt. Vehkalahti 2000, 159). Sooga seotud tradit
sioonidest kõrvalekaldumine tekitas 20. sajandi
alguse Eestis meelepaha ja häbimärgistamist,
nagu selgub Hella Wuolijoe kirjeldusest reakt
sioonide kohta tema õppima asumisele Helsingi
ülikooli (Aromaa 1990,164).
Kuigi tarbekunstialasid peeti naistele käsi
töö tõttu sobilikumaks ja enamik eelpool vaa
deldud naistest neid kä õppis, ei osutunud kar
jääri loomine tarbekunsti vallas naiste jaoks
siiski märkimisväärsemalt kergemaks. 19.
sajandi lõpul õhutati naisi tarbekunsti tööstusli
kele aladele ühelt poolt seoses urbaniseerumise
ja majandusprobleemide laienemisega, teisalt
nähti selles naiste emantsipeerumise mõõdu
kamat väljendust; tarbekunst määratlus mada
lamate kunstide hulka. Seega ei nähtud naiste
tarbekunstialases koolituses nii suurt ohtu kui
nende kujutava kunsti alases koolituses, mil
lega kaasnes suurem risk, et naised võivad siir
duda meeste poolt valitsetud kõrgkunsti sfääri.
Peeti paremaks suunata naiste kunstilisi kaldu
vusi kunsti loojast (ehk naistest endist) välja
poole üldkasulikesse valdkondadesse. Nii nagu
kujutava kunsti valdkonnas, eeldas kä posit
siooni saavutamine tarbekunsti vallas naistelt
mitmekülgsemaid ja välismaiseid õpinguid,
mille kättesaadavus seostus naiste ühiskond
liku positsiooniga. See oli kättesaadavam eel
kõige haritlaste ja kõrgklassi tütardele, erinevalt
meeskunstnikest. (Viljo 1987, 65, 57-58)

19. sajandi lõpus hakkasid tarbekunsti alad
liikuma “kõrgeid kunste” harrastanud kunstnike
ampluaasse, kuid jagunemine “madalamaks”
ja “kõrgemaks” kunstiks säilis, kui tegijaks oli
naine. Piiride hajumine andis naisloojatele pare
maid võimalusi siirduda meeste poolt määrat
letud “kõrgkultuuri” sfääri. 20. sajandi alguses
said naistele sobivamateks väljenduskanaliteks
illustreerimine, kunstkäsitöö ja mood. (Chadwick 1996, passim. 243-278; Werkmäster, Furborg 2004,13,18, 20-23) “Teisejärgulise” kunsti
tootmine, millega tegelesid kõik Ateneum-majas
õppinud naised, oli teisalt naistele omane, kuigi
see tuletas jätkuvalt meelde nende “teisena” ole
mist, kuid samas äratas see naisloojates suurema
sümpaatia madalamaks määratletud kultuuri
vastu (Huyssen 1986, 192-194, 202-203; Petro
1989,8-9).

Lõpetuseks
Ateneum-maja kunstikoolides õppinud Ees
tiga seotud ja Eestist pärit naised eelistasid ena
masti naistele sobivamaks peetud kunstkäsitööalasid, millest suurim huvi oli keraamika, peensepise, mööbli kavandamise ja portselanimaali
ehk traditsioonilisemate “naistealade” vastu,
kuid mitte samavõrra kõige “naiselikuma” tekstiilieriala vastu. Mitmete Soome Kunstiühingu
Joonistuskoolis ja Rakenduskunsti Kõrgemas
Kunsttööstuskoolis kirjas olnud naiste õpingud
jäid pooleli ja sisaldasid vaid üksikuid kursusi.
Vaid üksikutel avanes edaspidi võimalus toi
mida kujutava ja tarbekunsti vallas. Minimaalne
kujutava kunsti aladele suundumine ning mit
mete naisõppurite kunstipürgimuste katkesta
mine viitab ühiskonnas valitsenud tugevale soo
lisele jagunemisele. Õppima suundunud naiste
kaudu tulevad esile nende tegutsemisruumide
struktuurid ja nendes paiknemine, mis ühelt
poolt seostusid naiste etnilise taustaga, teisalt
suhtumisega nii naiste koolitusse kui kä nende

tegutsemisse kunsti valdkonnas nii Eesti kui
Soome moderniseeruvas kultuuriruumis.
Artikkel õn valminud Alfred Kordelini Säätiö
grandi perioodil.
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Naisakt nõukogude
perioodi kunstis.
Varjatud erootika,
politiseeritud žest,
protofeministlik
kujund?1
Katrin Kivimaa

A rtikli fookuses õn 1970.-1980. aastate
L\ nõukogude kultuuriruumis valminud
A A. kunsti- ja visuaalkultuuri teosed, millel
ilmub alasti naisekeha - nii lääne akadeemilise
kunstitraditsiooni kui moodsa kunsti armas
tatumaid kujutisi. Klassikalisest traditsioonist
lähtuv aktižanr2 maalis või skulptuuris, mille
näiteid võib eriti stalinismijärgses kunstis leida
küllaldaselt, funktsioneerib siinses arutelus
siiski eelkõige taustana sellal, kui peamiseks
uurimisobjektiks õn kunstiuuenduslikud (ja
paljudel juhtudel kä sotsiaalselt radikaalsed)
praktikad, mida õn nimetatud nii põrandaalu
seks, mitteametlikuks kui nonkonformistlikuks
kunstiks.3 Rõhuasetus representatsioonianalüüsil lubab kujutava kunsti valdkonda kuuluvaid
teoseid kõrvutada näidetega tollasest visuaalkultuurist, näiteks kunstiliste ambitsioonidega
fotograafiaga, sellest hoolimata, et fotograafilise
teose loomise strateegiad ja nende ühiskondlik
funktsioon erinesid vähemalt osaliselt kuns
titeose omadest. Kasutades näiteid eesti, läti ja

vene kunstist, esitan ma küsimuse, milliseid
soolisi kuvandeid toodavad hilisnõukogude
perioodil loodud kunstiliselt uuenduslikud ja/
või sotsiaalselt radikaalsed avangardteosed ning
milline õn nende suhe nõukoguliku ja lääneliku
sooideoloogiaga. Kuigi artiklis sellel ei peatuta,
ei tohiks unustada, et lääne neoavangardist ees
kuju ammutavad kohalikud praktikad sündisid
ajal, mil Ameerikas ja Lääne-Euroopas kerkis
esile feministlik kunst, mille mõjud nõukogude
kunstiruumi ei ulatunud.

Sooideoloogia analüüs ja
kunstiajalugu
“Igaühele, kes tunneb huvi lääne kunsti
vastu, torkab silma naisekeha kujutiste ülekül
lus. Enam kui ükski muu teema viitab naisakt
“kunstile” [...], see õn lääne kultuuri ikoon,
tsivilisatsiooni ja eneseteostuse sümbol” (Nead
1992,1-2). Niimoodi võtab Lynda Nead kokku
naisakti tähenduse, mille õn loonud kultuurija kunstiajaloo narratiivid ning mida kasu
tatakse jätkuvalt - olgu siis varjatult või otse
sõnu - laiale publikule suunatud populaarses
kunstidiskursuses. 1970. aastatel esilekerkinud
feministlik kunstiajalugu seadis teiste uurimisküsimuste kõrval fookusesse selle, kuidas lääne
kunst õn põlistanud mehelikke vaatamisviise ja
kandnud edasi patriarhaalse ühiskonna soolisi
hierarhiaid. Neadi poolt summeeritud seisu
koht iseloomustab (väidetavalt) neutraalsetuniversalistlikku ehk siis tegelikult igasuguse
kunstiloome ideoloogilist lähtealust varjavat
lähenemist, mis ei ole vähemalt populaarse diskursusena kuhugi kadunud. Seda hoolimata
sellest, et diferentseeritum ja kunsti sotsiaalset
toimimist arvestav analüüs õn selle jalgealust
kõigutanud nii muuseumitöös kui ülevaateajalugudes - s.o. peamistes laiemale publikule
suunatud kunstiajalugude konstrueerimise ja
esitamise vormides -, akadeemilisest diskursusest rääkimata.

Kriitiliste modernismiuuringute raames õn
erilist tähelepanu pööratud sellele, kuidas erotiseeritud naisakt funktsioneeris moodsas kuns
tis mitte ainult meeskunstniku identiteedi või
seksuaalsete ja sotsiaalsete hi(rm)ude väljenda
jana, vaid omandas laiema sümboolse mõõtme
- sellest sai modernsuse tähistaja ja moder
nistliku kultuuri üks peamisi troope (näiteks
Duncan 1977/2000; Duncan 1993; Pollock
1992). Sellise feministliku analüüsi fookuses
õn kunsti tähendusi loov toime, mis ripub ära
kunsti sotsiaalsest funktsioonist ning sootsiumi
ideoloogilisest maatriksist.
Nendes suhetes vaadeldakse kunstiteost
mitte pelgalt autonoomse üksikisiku - (mees)
kunstnik-geeniuse - loomingu ja unikaalse
eneseväljendusena, vaid representatsiooni la
hinguväljana, kus kehtestatakse ja taaskehtestatakse sootsiumis domineerivaid ideoloogi
lisi tähendusi ja sümboolseid süsteeme või siis
püütakse neid ümber lükata ja nende asemele
uusi tähendusi, identiteete või suhteid välja
pakkuda.
Eesti kontekstis õn kunstilise kujutamise
ideoloogia(te) analüüs keskendunud enamasti
20. sajandil valminud propaganda- ja amet
likule kunstile: peamiselt nõukogudeaegsele
kunstiproduktsioonile, kuid selle kõrval kä
1930. aastate Eesti Vabariigis soositud ametli
kule kunstile. Sedasorti uurimusi iseloomustab
rõhuasetus vaadeldavate poliitiliste ideoloogiate
representeerimisel kas ametlikus tellimuskunstis või muul viisil võimude poolt soositud kuns
tis ning selles kontekstis õn küsimust kujutatu
soolisustatud tähenduste kohta püstitatud suh
teliselt harva.4
Soolisustatud analüüsi nappus pole siiski
minu poolt sõnastatud teema puhul suurim
takistus, vaid selleks osutub eesti kunstiteaduse
distsiplinaarne traditsioon ja sellega kaasnev
protsess, mida võiks nimetada valdkondlikuks
müüdiloomeks. Öeldu all pean silmas järgmist:
eesti kunstiajalugu museaalse ja akadeemilise
distsipliinina (nagu kä siinne kunstidiskursus

laiemalt) arenes välja rahvusliku eneseteadvuse
konstrueerimise, kehtestamise ja alalhoidmise
võtmes.5 See tähendab, et meie kunstiajaloolist
teadvust õn tugevalt vorminud rahvusluse ja
rahvusliku kunsti ideed, mis, tõsi küll, võivad
võtta väga erinevaid - ja tihti pigem rahvusva
helisele kui kohalikule toetuvaid - vorme, kuid
nende keskne huvipunkt ja toetuspind õn üht
viisi rahvuslik identiteet, mis teised uurimiskategooriad ja huvifookused, nagu sugu või klass,
reeglina kõrvale surub.
Kuidas suhestub eelöeldu siinse uurimis
objektiga? Siinses artiklis vaatluse alla tuleva
nõukogude aegse nonkonformistliku avan
gardkunsti “erilisuse aurat” ei määratle ainult
uuendusmeelse, vaid kä rahvusmeelse kunstidiskursuse eelistused. See tähendab, et Nõu
kogude Liidu endiste Balti liiduvabariikide
avangardkultuuri õn rahvusajaloo narratiivis
tõlgendatud mitte lihtsalt (nõukogude) või
mustruktuuridele ja kunstitraditsioonidele
vastanduva avangardina, vaid eelkõige soveti
seerimisele vastandumise ja läände vaatamise
kaudu kohaliku kunstikultuuri autonoomia ja
eripära (taas)loomisena. Selline tähendus anti
avangardsetele kunstipraktikatele loojate, tõl
gendajate ja neid toetava professionaalse kultuurikogukonna poolt nende teostamise ajal ja
järel ning seda asuti kinnistama perestroika- ja
iseseisvusaegsete näituste ja kunstikirjutiste abil.
Siinse teemapüstituse seisukohalt tuleks samuti
meeles pidada, et rahvusliku avangardi keskset
käsitlust ühendab nn. universalistliku vaatega
huvipuudus loometegevuses, kujutamises või
kunsti hindamises toimivate sooliste hierarhiate
analüüsi vastu.

Mõned tähelepanekud
“puuduva” kujutise ajaloost
Meie kunstiajaloolises mälus õn tugevalt
kinnistunud teadmine, et nõukogudeaegses
kunstis pärssisid naisakti kujutamist nii kunstile

tehtud ettekirjutused kui laiem ühiskondlik
moraal. Alastuse kujutamist ja erootilise alatoo
niga teoste loomist ning eriti nende eksponee
rimist reguleerisid nõukogude kultuuriruumis
erinevad mehhanismid, alates kunstnikele krii
tikas või parteikõnedes esitatud ettekirjutustest
kuni kunstikomisjonide ja ministreeriumipoolse
kontrollini välja. Alastuse ja erootika kujutami
sega seotud ohte teadvustas 1935. aastal rahvus
vahelise kokkuleppe ratifitseerimise tulemusena
vastu võetud kriminaalkoodeksi paragrahv, mis
keelustas pornograafilise sisuga kirjutiste, kuju
tiste ja teiste objektide tootmise ja levitamise.6
See paragrahv, mis kehtis liiduvabariikide kri
minaalkoodeksites kuni NSVL-i lagunemiseni,
oli sõnastatud suhteliselt üldiselt ega sisaldanud
täpsemat pornograafilise materjali definitsiooni,
mistõttu seda sai vastavalt poliitilistele vajadus
tele kitsamalt või laiemalt tõlgendada.7
Kõik see ei tähenda, et stalinistlik sotsrea
lism või hilisem nõukogude kunst oleks aktižanrist (sh. nii alasti mehe- kui naisekeha)
kasutamisest täiesti loobunud. Teemat uurinud
kunstiteadlased jäävad naisakti kasutuse osas
eri positsioonidele: osade silmis jäi aktifiguuri
kasutamine marginaalseks kä pärast stalinismi;
teised jälle väidavad, et klassikaline aktimaal oli
poststalinistlikus nõukogude kunstis peaaegu et
normatiivne žanr.8 Ilmselt seletab erimeelsusi
see, milliseid kunstipraktikaid analüüsis silmas
peeti: kui idealiseeritud naisakt akadeemilise
kõrgkunsti žanrina mahtus nõukogude kunsti
piiride sisse, siis nt. estetiseerimata fotograafia
või kehakunsti puhul ei saanud varjuda või
mude poolt sanktsioneeritud kõrgkunsti kaitsva
sildi taha ning neis nähti ohtu nii nõukoguliku
moraali kui nõukogude kunsti põhimõtetele.
Alasti keha kujutiste tsenseerimine ja kontroll
nende kujutusviiside üle ongi üks peamisi põh
jusi, miks vastudiskursuste sees hakati naisakti
kasutamist seostama kunstniku vaba eneseväl
jenduse ja visuaalkultuuri demokratiseerumisega.9 Sellist arusaama toetas erootika ja por
nograafia kasutus võimuvastase strateegiana:

mitmed dissidentlikud grupid andsid 1960.1970. aastatel välja pornograafilise sisuga samizdatte, mida mõtestati kui riigivõimu õõnestavat
tegevust (Shreeves 1992,138).
Poststalinistliku nõukogude kunstiloo üks
tuntuimaid näiteid akti kujutamisega kaasneda
võinud sotsiaalsetest repressioonidest õn seotud
tänapäeval rahvusvaheliselt tuntud Ukraina
fotograafi Boris Mihhailoviga (s. 1938). Mihhai
lov kaotas 1960. aastatel töökoha tänu sellele, et
KGB leidis fotograafi ateljeest tema naist kujuta
vad aktifotod. Lood loomeinimeste represseeri
misest kinnistavad arusaama, et alastuse ja seksualiseeritud keha kujutamine oli nõukogude
visuaalkultuuris probleem, teisalt annavad need
tunnistust asjaolust, et sellistel kujutistel oli nõu
kogude kultuuris nii oma avalik, poolavalik kui
kä salaelu.
2007. aastal toimus Peterburis Vene Riikli
kus Muuseumis näitus “Venus Sovetica”, mille
raames eksponeeriti nõukogude vene kunstnike
teoseid, mille enamik kuulus sotsrealismi stiili
näidete hulka.10 Peavoolu sotsrealistlikus kunstis
oli naisakt kui kunstiline žanr kasutusel, kuigi
ametlikult oli selle selgelt erotiseeritud vorm
pärsitud. Naisakt tähistas sotsrealistlikus kaa
nonis eelkõige distsiplineeritud, atleetlikku või
reproduktiivselt kasulikku naisekeha. Ometigi
leidus ekspositsioonis teoseid, millel naisakti
kujutatakse läbi (meeskunstniku) erotiseeriva
pilgu. Sedasorti näited toetavad järgmist oletust:
n.-ö. lääne-tüüpi erotiseeritud naisekujutise eitus
oli tugevaim nõukogude visuaalkultuuris (foto
graafias, filmis), samas kui kõrgkunsti puhul oli
võimalik jätkata klassikalise naisakti traditsiooni
ning enne sotsrealistliku meetodi kehtestamist
ja peale selle lõdvenemist kä modernistliku
akti traditsiooni. Samuti väidetakse, et sotsrea
lismi sees lubatud nn. salongiakt toimis erootika
kanaliseerimise ideoloogilise vahendina: sek
suaalsuse otsene kujutamine võis küll keelatud
olla, kuid Erose visuaalne kaanon oli vajalik sel
leks, et suunata seksuaalenergia riigile kasulikku
tootmisesse (Chukrov 2009, 33).

Et mõista erotiseeritud kujundistule nõu
kogude kultuuriruumis kehtestatud piiranguid,
ei piisa pelgast osutusest kunstilise eneseväl
jenduse allasurumisele, mida ametlik doktriin
teostas. Pilguheit vene kultuurilukku selgitab,
et seksuaalsuse ja seksualiseeritud keha suhtes
väljenduv umbusk oli tavaline juba revolut
sioonieelses vene kultuuris, kus seksuaalsu
sega seonduvaid kinnismõtteid ja moraalset
allakäiku peeti spetsiifiliselt läänelikuks prob
leemiks (Costlow, Sandler, Vowels 1993, 7-8).
Selles valguses näib, et nõukogude moraalile
omane erootikavastasus, mis saab ametliku
doktriini vormi küll vabameelsetele 1920-ndatele järgnenud konservatiivse stalinismi ajal, oli
vähemalt osalt mõjutatud tunduvalt varasemast
vene identiteedist, mida konstrueeriti läänele
vastandumise läbi. Eesti (ja teiste Balti riikide)
kultuuriidentiteedi kujunemine seevastu oli
tugevalt ja teadlikult seotud lääne kunsti ja kul
tuuri mõjude ja eeskujudega. Just seda arvesse
võttes omandavad akti kujutamine ja erootika
nõukogudeaegses eesti kunstis olulise lisatä
henduse: lisaks individuaalse loomevabaduse
tähistajatena toimivad need kä rahvuslik-antisovetliku kultuuripoliitilise eristumisaktina, mis
lõi vastukaaluks nõukoguliku kunsti moraalile
teistsugustest ihaldustest tulvil kujundimaailma.
See osalt varjatud (siseringile teada looming) ja
osalt avalik (näitustele jõudnud) kujundimaa
ilm ammutas inspiratsiooni ja eeskujusid nii
ajaloost kui kaasajast - modernistliku kultuuri
erootikalembusest ja seksuaalsuse kujutamise
ajaloost kuni läänes toimuva seksuaalrevolut
siooni, uute kunstipraktikate ja populaarkul
tuuri mõjudeni välja.
Ei tohiks unustada, et nõukogude kunsti ja
visuaalkultuuri kontekstis toimib naisakt sellise
kujundina, mille tähendusväli vastandub ava
likus diskursuses eelistatud naise sotsiaalsele
kehale. Vastukaaluks naistööliste kujutistele,
mis kuulutasid spetsiifiliselt nõukogulikku ideo
loogiat ning tähistasid riiklikku soopoliitikat,
omandas (vastupanu poole pealt vaadatuna)

naisakt riigi poolt kontrollitud avalikule ruu
mile vastanduva privaatse keha tähenduse. Et
seda kuvandit idealiseeriti “tõelise naiselikkuse”
tagasitoojana ning individuaalse valiku sümbo
lina, peegeldab antisovetlikes narratiivides levi
nud erasfääri - ja samuti sellega seotud tradit
sioonilise naiselikkuse - mütologiseerimist.
Millised võimalused avanesid uuendusli
kele naisloojatele olukorras, kus traditsioonilise
naiserolli ja seda tähistavate kujutiste, sh. mehe
pilgu läbi nähtud naisakti, idealiseerimine seos
tus antisovetliku vastukultuuriga? Kas tagant
järgi võib leida näiteid, kus ilmnevad püüdlused
visualiseerida naiskunstnike endi poolt mää
ratletud subjektsust, mis erineks nii ametlikust
sotsiaalse keha diskursusest kui kä traditsioo
nilisest naiselikkusest? Enne, kui asuda nais
kunstnike tööde analüüsi juurde, peaks heitma
kiirpilgu tollase eksperimenteeriva ja uuendus
meelse avangardkunsti sooideoloogiale. Kelle
pilk seda defineeris ja kuidas? Kui ongi võimalik
tuvastada nende praktikate domineerivat, s.o.
kä naisloojate vaatamis- ja representeerimispraktikat mõjutavat pilku, siis kuidas seostub
see domineeriva soolise korralduse või vara
sema kunstitraditsiooniga?

Naisakt, mehelik seksuaalsus
ja kunstniku vabadus
Heteronormatiivse ja meheliku seksuaal
suse väljendused, ükskõik kui piiratud kujul
need siis kä avaldusid, ei olnud nõukogude
visuaalkultuuris ja kõrgkunstis kunagi täielikult
keelatud. “Venus Sovetica” näituse korralda
jad juhivad muuseumi veebileheküljel lugejate
tähelepanu sellele, et nõukogude kunstis levi
nud erinevad naisekujud ei väljendanud ainult
naiste staatuse muutumist nõukogude riigis,
vaid et need edastasid kä “kunstnike tradit
sioonilist nägemust naisest kui muusast, sen
suaalse ilu ja inspiratsiooni allikast”. Hoolimata
naiskunstnike arvu ja positsiooni tõusust säilis

kõigis rahvuskultuuri kogukondades traditsioo
niline kujutelm, et (“suur”) kunstnik õn mees,
keda inspireerib muusa-modell ning see süga
valt juurdunud veendumus ei piiritlenud mitte
ainult erootika ja alastuse käsitlemist kunstist ja
nende teoste vaatamispraktikaid, vaid kunsti
maailma toimemehhanisme laiemalt.
1950. aastate lõpust alanud nõukogude
ühiskonna destaliniseerimisega lõdvenes kont
roll visuaalkunsti erootilisuse üle, mille tule
musena rehabiliteeriti naisakt žanrina eelkõige
traditsioonilises maalis ja skulptuuris. 1960.
aastate liberaliseerunud kultuuriõhustikus hak
kasid nii mees- kui naiskunstnikud kasutama
alasti keha ja erootilist kujundistut aga eksperi
menteeriva ja avangardistliku kunsti kontekstis
vähemtraditsioonilisel ja piire kompaval moel.
Ameerika kunstiajaloolane Jo Anna Isaak õn
hilisnõukogude ja varast postsovetlikku vene
fotokunsti käsitledes juhtinud tähelepanu sel
lele, et tihti kasutasid kunstnikud lääne-tüüpi
üleseksualiseeritud, pornokalendritüdrukulikke kujutisi pildilise strateegiana, mis vastan
dus nõukogude visuaalkultuuris levinud n.-ö.
sootule naise keha kujutisele. Samas artiklis
toob Isaak esile ühe vene performance ikunsti
varase näite, mis “oli oluline alasti keha kasu
tava, piire kompava avaliku aktina”, kuigi selle
otseseks eesmärgiks ei olnud tegeleda seksuaal
suse küsimustega (Isaak 1994, 49). Tegemist oli
kunstnikest abielupaari Nonna Gorjunova ja
Francisco Infante 1968. aasta performance iga
“Metsarituaal” mille käigus kunstnikud ehita
sid Moskva lähistel metsas lumevalli ja panid
selle ette küünlad põlema; kui lumi sulas, tuli
aukude kaudu nähtavale Gorjunova alasti keha.
Toetudes kunstnikuga tehtud intervjuudele
õn ameerika uurijad Baigellid seda aktsiooni
pidanud mitte niivõrd erootilise kujutamis
viisi rehabilitatsiooniks, kuivõrd žestiks, mille
kaudu naiskunstnik võttis kontrolli iseenda
keha üle, mis oli allutatud riiklikule kontrollile
reproduktsiooni ja produktsiooni protsessides
(Baigell & Baigell 2001, 38).

Võib nõustuda, et naiskunstniku performatiivne tegevus kunstilises rituaalis ei ole niisama
lihtsalt taandatav meheliku pilgu objektiks ole
misele, aga ometi tekib performance’i fotodokumentatsiooni vaadates küsimus naisekeha
alastuse kujutamise ja meheliku pilgu võimu
kohta. Ühel fotol õn performance it pildistanud
meeskunstniku (Infante) pilk peatuma jäänud
naisfiguuri (Gorjunova) alakehal, mille frag
mendid avanevad läbi lumevalli sisse tehtud
piiluaukude. Antud kompositsioonis tähis
tab naist vaid tema üsa. Naisekeha aktiivne ja
performatiivne aspekt õn niimoodi paratama
tult redutseeritud mehe pilgu objektiks ning
kogu stseeni raamistab mehelik kujutlusvõime.
Kunstiajaloolise täpsuse huvides tuleb meeles
pidada, et seda tüüpi teoste loomise ajal suhtu
sid nii vene mees- kui naiskunstnikud ühtviisi
soosivalt sedasorti võtetesse, mis tänapäevase
pilgu jaoks näivad naisekeha objektistamisena.11 See, et meheliku pilgu domineerimine12
oli aksepteeritud nii meessoost vaatavate sub
jektide kui naissoost vaadatavate objektide
poolt, näitab omakorda, kuivõrd sügavalt oli
nõukogude kultuuris juurdunud soopõhine
kunsti vaatamise ja loomise viis.
Sarnased näited ei piirdu vene kultuuriruu
miga. 1977. aastal avaldatud Nõukogude Eesti
nonkonformistliku kunsti ülevaates väljendas
ameeriklasest autor Stephen Feinstein üllatust
selle üle, et Tõnis Vindi ja Leonhard Lapini graa
fika kasutab julget erootilist kujundistut, ning
tõlgendas neid teoseid kunstniku loomevaba
duse väljendusena (Feinstein 1977, 31). Kind
lasti ei olnud üllatuse põhjuseks ainult Nõuko
gude Eesti ühiskonna rangevõitu ja kontrollitud
atmosfäär, nagu Feinstein väidab. Ma usun, et
üllatusmomenti tugevdas seksualiseeritud nai
sekujude puudumine Nõukogude Eesti avalikus
ruumis ja visuaalkultuuris, mille taustal eroo
tiline kunst omandas eriti tugeva sümboolse
tähenduse.
Ligi paarkümmend aastat hiljem, muutunud
ühiskondlikes oludes ja tänu maskuliinse pilgu

ainuvalitsuse kriitikale, saab samasugust ikono
graafiat kasutatavatele töödele osaks teistsugune
tõlgendus. Kunstiteadlaste-kuraatorite Hanno
Soansi ja Anders Härmi ning kunstnik Marco
Laimre vestlusringis toodi Lapini 1970. aastatel
valminud “Naine-masin” graafiline seeria, kus
erotiseeritud naisekeha “raamistavad” või läbis
tavad konstruktivistlikud agregaadid, seksistliku kujutamisviisi näiteks (Soans 2004). Vas
tulausena ilmunud artiklis lükkas Lapin need
süüdistused tagasi, juhtides tähelepanu sellele,
et “Naine-masin” oli osa suuremast seeriast,
mis tegeles kaasaegse inimese võõrdandumise
ja mehhaniseerumisega ning et seerias oli kuju
tatud kä mehi (Lapin 2004). Kuigi autoripoolne
selgitus võib anda alust teistsugusele tõlgendu
sele, õn kõnealuste tööde puhul siiski raske vaa
data mööda naisekeha objektistamisest. Nende
teoste ikonograafiat ei saa vaadelda konteksti
väliselt, s.o. võtmata arvesse laialt levinud tra
ditsiooni lääne (maskuliinset vaatepunkti rõhu
tavas) avangardkunstis, mis kipub naisekeha ja
naisakti objektistama või moonutama. Carol
Duncan õn sellist kujutamisviisi analüüsinud
varamodernistliku erootilise kunsti näidete
kaudu, väites, et passiivsete, looduse ja lihalikkusega samastatud naisekujutiste alltekstiks ei
ole ainult nn. puhas iha, vaid lääne kultuuris
levinud naiste dehumaniseerimine või veen
dumus, et naiste eksistents erineb põhimõtteli
selt meeste omast (Duncan 1977/2000; Duncan
1993).
Naisakti tõlgendamine vaid kõrge kunsti
sümboli või kunstniku loomingulise vabaduse
tähistajana osutub eriti probleemseks siis, kui
vaadelda omamoodi “kunstiporno” näiteid, mis
olid väga populaarsed Nõukogude Liidu lääne
osas 1970.-1980. aastatel. Ma pean siinkohal
silmas naisakti kujutisi Balti riikide - Eesti, Läti
ja Leedu - fotokunstis. Tihti loodusega ühte
sulanud naisaktid olid fotograafia kunstilise
suuna - nn. salongifoto - üks kõige populaarse
maid žanre, mida hindasid nii professionaalsed
fotograafid kui laiem publik.

1990. aastal hakkasid mõned kriitikud ja
kunstnikud selliste kujutiste tavapärast tõlgen
dust kunstnikuvabaduse või kunstiuuenduse
väljendusena kahtluse alla seadma, juhtides
tähelepanu nende sarnasusele pornopiltidega.
Kunstnik Mare Tralla õn kirjeldanud ühe Eesti
tuntuima fotokunstniku Peeter Toominga
mõningaid teoseid nii: “Naised tema fotodel õn
alasti, puhas lihalikkus. [...] Heaks näiteks õn
1974. aastast pärinev “Jahimehe org”. Maastikuvaate keskmes õn naise tagumik, “org” kahe
kannika vahel, mille sellele toetuvad käed õn
avanud.” Tralla leiab, et sellised fotod “teeskle
vad kunsti valda kuulumist, et varjata oma tõe
list olemust” ning funktsioneerivad Nõukogude
Liidus keelatud pornograafia aseainena (Tralla
1997). Täpselt sama kriitikani jõuab välisläti
autor Mark Allan Svede, analüüsides 1970. aas
tate läti salongifoto näiteid: kas naiste jultunud
objektistamisele fotokunstis ja kunstilises fotos
vaadati läbi sõrmede vaid seetõttu, et žanrit
mõisteti poliitiliste piiride kompamisena (Svede
2004, 240)? Osalt kindlasti, kuid palju olulisem
kriitika puudumise põhjus seisneb selles, et
domineeriv mehelik vaatamis- ja kujutamisviisi
oli kultuuriliselt omaks võetud ainuvõimaliku ja
universaalse erootilise kultuuri kandjana.
Kui naisakti (erootilise) kujutusviisi domi
neeriv tähendus kunstnikuvabaduse väljen
dusena oli konstrueeritud meeskunstnike ja
-fotograafide poolt, mis võimalused jäid siis
naiskunstnikele? Kas naisakti sai kasutada naise
vaatevinklist - naisautori isikliku, kunstilise või
seksuaalse subjektiivsuse väljenduseks? Või ei
jäänud naiskunstnikel üle muud, kui nartsissistlikult samastuda mehe pilgu läbi konstrueeritud
kuvandiga?

Naisekehad privaatsetes
ruumides
Stereotüüpseks väiteks õn saanud arusaam,
et sugu ei olnud nõukogude ühiskonnas oluline
teema ning et naiskunstnikud töötasid, lähtudes
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universaalsest (sootust) autoripositsioonist.13
Samal ajal opereerisid nii kunstnikud kui krii
tikud “naiselike” žanride, teemade ja väljendus
viiside mõistetega. Nii kasutas kä eesti 1970.1980. aastate kunstikriitika laialdaselt väljendit
“naiselik kunst”, seda nii positiivses kui nega
tiivses võtmes, ning see väljendus väidetavalt
nii teemavalikus, ikonograafias, väljendusvahendeis kui stiilis. N.-ö. olemuslikku naiselik
kust väljenduv visuaalne diskursus oli määratud
kultuuriliselt lubatud kujundikasutuse ja tee
made poolt, mis olid Nõukogude Liidu eri piir
kondades kultuuriti osalt erinev ja osalt kattuv.
Näiteks Alla Mitrofanova ja Andrei Hlobõstin
õn väitnud, et 1970. aastail eksisteeris vene kul
tuuris omamoodi naiselikkuse paralleelsfäär,
mille positsioon sarnanes dissidentlikule posit
sioonile - mõlemad kerkisid esile, vastandudes
domineerivale ametlikule kultuurile vaikima
sunnitud või marginaliseeritud diskursusena
(Mitrofanova, Khlobystin 2001,8). Sellises kon
tekstis võidi isiklikel kogemustel põhinevat ja
tihti vähemalt osalt traditsiooniliste naisestereotüüpidega kattuvat naiselikku subjektiivsust
väljendavat kunsti võtta provokatiivsena.
Umbes samal ajal, 1960. aastate lõpus ja
1970. aastatel, hakkas eesti graafikas - ja seal
hulgas mitmete naisgraafikute töödes - levima
sümbolismist, sürrealismist ja Kaug-Ida kunst
ist inspiratsiooni saanud naiselikkuse ikono
graafia, mis kasutas akti või poolakti kujutist
ning vastandus nii pildikeeleliselt kui ideoloogi
liselt ühiskondlikult kasuliku nõukogude naise
kuvandile. Küllap ootuspäraselt kaldus nii kaas
aegne kriitika kui hilisem kunstiajaloonarratiiv
tõlgendama naiskunstnike teostes leiduvaid
naisakte introvertse, isikliku ja (traditsioonilise)
naiseliku maailma tähistajatena. Kä eesti esime
sed feministlikud kunstikriitikud nägid nõuko
gudeaegsete naisgraafikute töödes vaid idealist
liku fantaasiamaailma loomist, mis ei suutnud
välja pakkuda naiseksolemise alternatiivseid
nägemusi: “Naise kultuuripilt ei olnud avar,
naiskunstnik oli positiivselt unistav idealist,

fantaasiamaailmas uitaja. [...] Naiskunstniku
püüdlustest erisugususe poole sai mitmekihiline
stereotüüp, millest nüüdseks õn saanud tähen
dustest tühjaks jooksnud diskursus...” (Komis
sarov 1995, 4). Selle asemel, et analüüsida neid
naise kehalist eksistentsi ja seksuaalsust repre
senteerivaid teoseid ühiskondlike ja kunstiliste
piirangute - nõukogude konservatiivse moraa
likoodeksi, avangardkunsti maskuliinsuse ning
rahvusluse traditsiooniliste soosuhete - taustal,
ei võetud neis teostes peituda võivat emantsipatiivset külge eriti tõsiselt.
Selles võtmes olen tõlgendanud näiteks
graafik Marju Mutsu (1941-1980) töid (Kivi
maa 2009,144 -146). Mutsu 1970. aastate graa
fika, mida seostatakse üldiselt 1960. aastate teisel
poolel esile kerkinud romantilis-lüürilise “uue
lainega”, jätkas ja arendas edasi rühmituses ANK
alguse saanud graafilist traditsiooni. Viimane
toetus 20. sajandi alguse kunstiajaloo eeskuju
dele, seda “toitis subjektiivse esteetilise maailma
loomise tung, idamaade ja juugendi ihalus, neid
mõjutas sürrealism ja naivism” (Hein 1981,45).
Mutsu akti- või poolaktikujutiste erinevus tuleb
selgelt nähtavale mitte ainult tavapärase nõuko
gude naise sotsiaalse keha, vaid kä nn. univer
saalset naiseidentiteeti tähistava emaliku keha
kujutamistraditsioonide taustal.
Paljud Mutsu teosed olid autobiograafilise
hoiakuga. Neis avaldunud muutused naiseidentiteedi tajumises viitasid korduvalt kunstniku
elukaarele - täiskasvanuelu astumine, abiellu
mine ja emaks saamine. Ta teosed toovad esile
naise pilgu ja naise ruumid, seda mitte ainult
autobiograafiliste motiivide kasutamise läbi,
vaid luues kujuteldavaid privaatseid, alternatiiv
seid ruume, mida asustavad üksnes naised.
Mitmel graafilisel lehel õn kujutatud nais
tevahelist kehalise läheduse tunnet. Tänapäeval
õn mõne teose puhul võimalik isegi rääkida les
bilise seksuaalsuse representeerimisest: näiteks
järjestikused graafilised lehed “Üks”, “Kaks” ja
“Koos” (1972) kujutavad alasti naisi enesekül
lases ja teise naisega jagatud intiimsuses, mida

praegu ei ole võimalik vaadata (kaudse) lesbilise
seksuaalsuse konnotatsioone arvestamata. Sel
list tõlgendust toetavad kä Mutsu päevikud, mis
annavad tunnistust tema huvist igasuguse inim
keha erootilise külje vastu: “Kunstniku jaoks õn
iga nooruk - nii tüdruk kui poiss - objektiks,
mis temas erootilist huvi äratab. Õn ju noorus
enam täis meelelisust, mis vastupandamatult
välja kiirgab.” (Hein 1981,44).
Põhjus, miks 1990. aastate feministlikud
kriitikud 1970. aastate naisgraafikute töödele
suuremat tähelepanu ei pööranud, näib peituvat
eelkõige selles, et lüürilis-sümbolistlik kujuta
misviis oli naiste enesemääratluse ja emantsi
patsiooni aspektist poolik lahendus. See ei olnud
piisavalt radikaalne ei kunstiliselt ega sotsiaal
selt (viimast olekski liig raske selt nõuda) ning
naisgraafikute nägemuse laialdane populaar
sus viitab sellele, et need ei kõigutanud kuidagi
valitseva sooideoloogia alustalasid. Tõepoolest,
kä Mutsu tööde naised ei erinenud silmanäh
tavalt tema meeskolleegide (nt. Tõnis Vindi)
teoste mõistatuslikest, habrastest ja erootilistest
ideaalnaistest. Sellest hoolimata võis naisakt pri
vaatsuse ja siseilma tähistajana pakkuda nais
kunstnikele nõukogude ühiskonnas, kus naised
tundsid end sageli oma soolisusest üldse ilma
jäetuna, võimaluse visualiseerida neid tegelik
kuse tahke, mis olid seni representeerimisest
kõrvale jäetud.
Naisakti käsitlemine naise indviduaalsuse ja
(hillitsetud) iha asupaigana oli üks naiskunst
nike olulistest panustest kunstipraktika muutumisse. Eda Sepp õn väitnud, et avangardiga
seotud naisgraafikud tõid tollasesse kunsti uue
ikonograafia ning mõjutasid oma meeskol
leege, eriti mis puutub naiselikkuse ja naise
seksuaalsuse kujutamisse (Sepp 2001, 101). Et
seda “naiste maailma” kujutamist õn peavoolu
avangardistlike ja uuenduslike praktikate aja
lugu hiljem marginaliseerinud, ei iseloomusta
ainult eesti kunsti diskursust. Läti kunstitead
lane Mara Traumane väidab, et naissubjektsuse väljenduste ja seksuaalsuse esilekerkimine

innovaatilise teemana õn seotud 1970. aastate
lõpul areenile astunud läti naiskunstnike põlv
konnaga. Nende hulka kuulusid näiteks Helena
Heinrihsone, Ieva Iltnere, Aija Zarina ja teised.
Nimetatud kunstnike figuratiivseid teoseid,
mis kasutasid naise kogemuse visualiseerimisel
teiste kujundite seas naisakti, tõlgendas kunsti
kriitika negatiivselt: maalikunsti “feminiseerumise” sümptomina (Traumane 2008a).
Neil perestroika-eelsetel kunstnikel olid
eelkäijad 1960. lõpu ja 1970. aastate läti mitte
ametlikus kunstis, kus tollal tuntud või hiljem
tuntuks saanud naiskunstnike ja -fotograafide
looming kasutas naiste kogemuste ja identitee
tide väljendamisel (pool)alasti keha kujutist.
Näiteks Felicita Pauluka (s. 1925) teiste tööde
kõrval, mis portreteerisid naisi kui kultuuri
loojaid, said hiljem tuntuks pastellitehnikas
naisaktid 1960-ndate lõpust, mida eksponeeriti
küll märksa hiljem. Sarnaselt Mutsu töödele õn
Pauluka naisakte tagantjärele interpreteeritud
lesbierootika ilmingutena (Traumane 2008b).
Fotograaf Zenta Dzividzinska (s. 1944) ei kasuta
küll täisaktifiguuri, kuid tema autoportreed või
emaduse kujutised rõhutavad naise kehalist
eksistentsi ilma, et (osaliselt paljastatud) keha
objektistataks. See eristab Dzividzinska fotoportreesid meesfotograafide poolt idealiseeri
tud erootilisest naisaktist, mis - nagu öeldud
- oli populaarne kogu tollases balti fotokunstis
(Traumane 2008a).

(Nais)kunstniku piirekompav
keha?
Radikaalseid kehakunsti praktikaid, mis
iseloomustasid mitmete avangardistlike nais
kunstnike loomingut Kesk- ja Kagu-Euroopa
sotsialistlikes riikides (nt. Jugoslaavias, Poolas
vm.), nõukogude kultuuriruumi ajaloost ei leia.
Hilisnõukogude avangardi ajaloos ei ole nais
autoreid, keda võiks kõrvutada globaalsesse
kunstiajalukku kirjutatud jugoslaavia kunstnike

Sanja Ivekovici ja Marina Abramovici, ungari
kunstniku Orshi Drozdiku või poola autori
Natalia LL-i teostega, mida iseloomustab piireületav ja sotsiaalse kriitikana toimiv naiskunst
niku enda keha kasutus. Nimetatud kunstnike
looming oli (kas otseselt või vähemalt kaudselt)
kontaktis lääne naiste kehakunsti ja kriitilise
kunsti praktikatega, andes tunnistust piirangute
või piiride lõtvuse varieerumisele sotsleeri eri
maades. Nõukogude kontekstis õn naiskunst
niku autoportreelised aktikujutised enne 1980.
aastate lõppu äärmiselt harvad.14 Tuleb nõus
tuda austria kuraatori ja teoreetiku Georg Schöllehammeri väitega, et hilisnõukogude avangar
dis, mida iseloomustas tugev meestekesksus, ei
olnud seda hingamisruumi, mis oleks soosinud
ümbritsevas keskkonnas valitsevate soosuhete
radikaalset (ümber)mõtestamist (Schöllehammer 2009,141).
Naisautori enda keha kasutamise ja rep
resenteerimise puhul õn märkimisväärseks
erandiks performance id, häppeningid ja foto
graafilised teosed, mis õn valminud avangar
dis tegutsenud loomingupartnerite-elukaaslaste ühistööna. Loominguline partnerlus andis
mitmetele naisautoritele võimaluse osaleda
avangardistlikes praktikates, mis ületasid keh
tivaid moraalinorme ja ametlikes diskursustes
soositud identiteete. Samas ei tohi unustada,
et sedasorti kunstilise tegevuse kontekstiks oli
tolleaegse sooideoloogia polariseerumine - tra
ditsiooniliste soorollide säilimise ning ametliku
võrdsusretoorika vahel. Eraelu jagavad loomepartnerid seisid silmitsi paarisisese võimusuhte
ja tööjaotuse probleemidega, rääkimata soot
siumis valitsevast sümboolsest ja majandusli
kust tegelikkusest, mis mõlemad soosisid meessubjekte (Schöllehammer 2009,139).
Ilmselt üks tuntumaid selliste tööde seas õn
vene kunstnike Rimma Gerlovina ja Valeri Gerlovini 1976. aasta performance i “Zoo” (tuntud
kä kui “Homo Sapiens”) fotodokumentatsioon.
Performance i kestel veetsid alasti kunstnikud
ühe ööpäeva tühjas korteris asuvas puuris,

millel oli silt “Homo Sapiens. Imetajate paar.
Isane ja emane.” Neid fotosid eksponeeriti 1977.
aastal Veneetsia biennaali kõrval toimunud
Ida-Euroopa dissidentliku kunsti näitusel ning
nad jõudsid Norton Dodgei nõukogude non
konformistliku kunsti kollektsiooni Rutgersis.
Kollektsiooni kuuluvatest fotokunsti näidetest
kirjutanud Alla Rosenfeld tuletab meelde, et
nimetatud dissidentliku kunsti näitusel tõl
gendab neid fotosid “vene kunstnike metafoo
rina” (Rosenfeld 2004,146). Gerlovinite samast
perioodist pärinev performance “Kostüümid”
(1977), kus autorid kandsid alasti keha siluet
tidega markeeritud valgeid kleite, viitab samuti
(paratamatult) sooerinevustele, kuid mitte
poliitilises tähenduses. Vene autor Keti Chukrov peab selle aktsiooni keskseks mõtteks seda,
et (morfoloogiliselt eristuv) keha õn vaid hinge
rõivas, mille tulemusena (sooline) keha viitab
siin eelkõige metafüüsilisele problemaatikale
(Chukrov 2009, 34). Tundub, et mõlemad kir
jeldatud aktsioonid väldivad sugupoolte vahe
lise erinevuse ja võimu küsimust. “Zoo” suhtub
kriitiliselt nõukogude kodaniku (“sootusse”)
kehasse, jättes samas tähelepanuta, kuidas võim
konstrueeris naise ja mehe kehasid mitte ainult
sootute, vaid kä eri funktsioonidega kehadena.
“Kostüümid” seevastu näitab naise- ja mehe
keha ühtaegu samaste ja erinevatena, lahen
dades selle eeldatava vastuolu nägemusega
käsikäes liikuvast mehe- ja naisekehast, mis
õn vastastikku sõltuvad ja üksteist täiendavad.
Võibolla nägid kunstnikud sellistes “kaksikidentiteedi ühtsusesse lahustumise” kujutlemades (Schöllehammer 2009, 141) väljapääsu
ümbritsevast tegelikkusest, kuid tänapäeva
uurija ei saa unustada, et selline lähenemine
mehe ja naise keha(lisuse)le eiras nõukogude
ühiskonnas eksisteerivaid soolisi võimusuhteid
ja nende tagamaid.
Läti kunstiajaloost tuleks nimetada kahte
kollektiivset häppeningi-per/orraanceit, mis
toimusid Riia põrandaaluse kunsti ja kohaliku
hipiliikumise eestvedaja Andris Griinbergsi

juhtimisel, näitlikustades avangardkunsti koha
tist kattumist noorte kontrakultuuri arenguga.
Kahepäevase performance i “Jeesus Kristuse
pulmad” (1972) keskseteks tegelasteks olid
alasti Grünbergs ja tema tulevane naine Inta
Jaunzema (Grünberga), sündmus oli mõeldud
nende mitteametliku pulmatseremooniana.
1973. aastal toimus linnas nende ametliku abi
ellumise järel teine häppening, mis kulges lin
nast maale kui takistamatu seksuaalse vaba
duse paradiisi (Traumane 2008b; Svede 2004,
207). Mõlemates aktsioonides tegutsevad alasti
naine ja mees kõrvuti ja koos, moodustades
ühise paariidentiteedi. Kuid religioossest raa
mistusest lähtuvalt domineerib Grünbergs Jees
usena. Kollektiivsete ja eriti paariti teostatud
tööde puhul kerkib alati üles autorluse küsimus
- kunstiajalugudes kiputakse neid liiga kerge
käeliselt vaid kuulsama meesautori loominguks
atributeerima.
Vastupidise näite naisautori esmasest žestist,
mis omakorda inspireerib meesautorit, pakuvad
Sirje Runge ja Leonhard Lapini autoportreed
aktidena, mis õn valminud paariaastase vahega
ning ajal, kui kunstnike eraeluline partnerlus oli
lõpule jõudnud. Minu teada õn autoportreesid
koos eksponeeritud vaid kahel korral: 20092010 Viinis ja Varssavis toimunud suurnäitusel
“Gender Check: Femininity and Masculinity in
the Art of Eastern Europe”15 ja 2009. aasta näitu
sel “Autoportreed. Poosid ja diagnoosid” Kumu
kunstimuuseumis.
1977. või 1978. aastal16 valmis Rungel
enda alasti keha fotokujutist kasutav litograa
fia pealkirjaga “Vaikelu” (saanud tuntuks nime
all “Autoportree Veenusena”, eksponeeritud
kä “Peeglina”). Sellel näeme kunstniku auto
portreed aktina Veläzqueze “Veenus peegli
ees” (ca 1647-1651) poosis. Paar aastat hiljem
esitas Lapin oma “Autoportree Veenusena”
(1980/1982), kus tema poos tsiteerib Giorgione “Magavat Veenust” Dresdeni galeriist (ca
1510). Lapini versioonist õn saanud üks koha
liku avangardkunsti ikoone, millele õn kindlasti

kaasa aidanud Lapini enda kirjutised, aga eel
kõige siiski 1984. aasta Draakoni galerii näituse,
kus tööd eksponeeriti, sulgemine.
Kunstnik kirjeldab teose sünnilugu ise järg
miselt: “1979 jättis mind maha minu naine Sirje
Runge, keda väga armastasin. [...] Kuna mu
naine kooris ennast paljaks ja tegi endast pildi
Velasquese Veenusena, tagantpoolt muidugi,
oli minus seksuaalne kihk talle kätte maksta ja
tegingi 1980. aastal performance Veenusena,
mida [Jüri] Okas pildistas. ... soovitasin pildi
plaati 1982 ja näitasin seda esmakordselt 1984.
aastal galeriis Draakon, Tallinna vanalinnas.
KGB sai teosest, mis oli näituse aknal (minu
poolne teadlik provokatsioon), täieliku soki ja
teos võeti teisel päeval maha ning mõni päev
hiljem, Kunstnike Liidu protestidele vaatamata,
kogu näitus, kus olid väljas minu Naine-Masinad, suleti.” (Lapin 2007, 53)
Runge teost tuntaksegi eelkõige tänu Lapini
“vastuse” sünniloole ning iseseisva teosena õn
sellele vähe tähelepanu pööratud. Erandiks õn
siinkohal Anders Härmi ülevaateartikkel Runge
abstraktsest maaliloomingut, millele kriitik
seab kontrastiks teistsuguse, mittemetafüüsilise ja avangardi praktikatega suhestuva Runge.
“Teise Runge “lugu” võib alustada 1977. aasta
fotoga “Autoportree Veenusena”, mis kuns
tiks saamise eesmärgil tuli tollaste arusaamade
kohaselt vormistada litona. Klassitsistliku akti
maali kujutamisviisi parodeerimine/imiteerimine ning foto ja enda keha kunstimaterjalina
kasutamine teevad sellest teosest silmapaistva
tähise eesti postmodernse kunsti ajaloos. Runge
tegeleb siin ju otseselt representatsiooniga, st.
naise keha kujutamise strateegiate ajalooga, mis
peaks olema vesi feministliku kunstikriitika
veskile. Mis puudutab veel representatsiooni
kui postmodernismi teemat, siis eriliselt hõrku
semiootilise analüüsi võimalust pakub Lapini
“Autoportree Veenusena” (1980/82 foto, sügav
trükk) - parafraas Runge teosele, mis õn ju ise
samuti parafraas.” (Härm 2000)

Puhtvisuaalselt õn need kaks autoport
reed, mõlemad esitatud kunstiajaloolise tsitaadi
vormis, põnevalt asümmeetrilised. Runge foto
viitab ajaloolisele maalile, kus tagantvaates kuju
tatud naisakt õn süvenenud enda peegelkujutise
silmitsemisse. Nii osutab see naisidentiteedi
ajaloolisele konstrueerimisele nartsissistliku
ja enesekesksena. Vaataja näeb voodil leba
vat alastifiguuri, kuid kujutatu (naine) vaatajat
“ei näe”. Lapini “vastus” Runge teosele erineb
naisautori selgapööravast žestist kahe olulise
aspekti kaudu: esiteks õn ta valinud tsiteerimi
seks kompositsiooni, mis võimaldab tal vaadata
publikule näkku - selleks õn ta Veenuse poosi
võrreldes originaalmaaliga mõnevõrra nihu
tanud; teiseks, end Veenusena esitades ei vihja
ta mitte ainult avangardi soorollide vahetamise
tavale, vaid seab kahtluse alla kä rangelt piiritle
tud sooidentiteedid tervikuna. Konteksti arves
tades osutub meeskunstniku eneserepresentatsioon aktina koos kujutledava “soovahetusega”
sotsiaalselt provotseerivamaks žestiks - eriti kui
võtta arvesse meesakti marginaalset positsiooni
(võrreldes naisaktiga) nõukogude visuaalses
sfääris ning rangelt konstrueeritud heterosek
suaalset maskuliinsusideaali.
Püüdmata kuidagi vähendada sellise žesti
radikaalset iseloomu nõukogude aja konteks
tis, tahaksin siiski meelde tuletada, et moodsa ja
avangardkunsti eeskujusid ja loogikat arvesta
des tuleb tõdeda, et Lapini käsutuses oli rohkem
vahendeid selle teostamiseks kui Rungel. Lapini
tegevust toetasid lääne avangardkunsti ajaloost
ja olevikust võetud eeskujud - nii teosed kui
autoripositsioonid, mis kinni(s)tasid mees
kunstniku mässulist kuvandit. Isegi meeskunst
niku “soovahetuse” mängud olid moodsa kunsti
sees sanktsioneeritud strateegia, mille ilmselt
kõige tuntuimaks näiteks õn sürrealist Man Ray
fotoportreed kolleeg Marcel Duchampist tema
alter ego Rrose Selavyna.
Runge aktiportree tõlgendused seevastu
peaksid tunnistama teose suuremat (kunstiloolist ja sotsiaalset) isolatsiooni, arvestama toetava

konteksti puudumist - eriti fakti, et lääne feministlik-postmodernistlik (keha)kunst ja representatsioonikriitika nõukogude kultuuriruumis
vastukaja ei omanud. Mis puutub seksuaalsuse
visualiseerimisse kunstis, siis eravestluses väitis
Runge, et 1970. aastail võis teha paljutki, kui vaid
julgust jätkus. Suur osa tollest perioodist pärit
naiskunstnike töid seda väidet toetama ei kipu ju siis ei soodustanud sedasorti eneseväljendusi
nii eesti ühiskonna kui kunstimaailma valit
sevad hoiakud selle kohta, milline pidi olema
naiskunstniku identiteet ja tema looming. Ühes
teises vestluses õn Runge valgustanud naislooja
positsiooni 1970-ndate avangardis, öeldes järg
mist: “Naisena kunstis ja meeste seltskonnas läbi
lüüa oli raske. Praegusel hetkel õn mul tunne, et
olen jõudnud kuhugi, kus pakse müüre enam
ees ei ole, aga siiski õn need mind kõvasti rüüs
tanud. [... ] Õn võetud minu ideid ja kasutatud
neid ilma igasuguste häbita meeste poolt, kes
peavad seda iseenesestmõistetavaks. See näitab
lihtsalt, et naisterahvana pidin ma noatera peal
käima” (Laanemets 2008, 330).
Käesolev artikkel õn valminud Haridus- ja
Teadusministeeriumi sihtfinantseeritava teema
nr. 0160047s09ja ETF grandi nr 8875 toel.

Märkused
1

Käesolev uurimus toetub osalt varem ingliskeelsena
ilmunud artiklile: Kivimaa, Katrin (2009). Private
Bodies or Politicized Gestures? Female Nude Imagery in Soviet Art. In Peijc, Bojana (ed.), Gender
Check: Femininity and Masculinity in the Art of
Eastern Europe. Museum Moderner Kunst Stiftung
Ludwig Wien, Wien/Vienna, 94-99. 2009. ja 2010.
aastal toimus Moodsa Kunsti Muuseumis Viinis ja
Zacheta galeriis Varssavis näitus “Gender Check:
Femininity and Masculinity in the Art of Eastern
Europe” (kuraator Bojana Pejic), mis koondas üle
400 töö rohkem kui 200 kunstnikult ning mille
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eesmärgiks oli uurida sotsialismiaegses ja postsot
sialistlikus kujutavas kunstis ilmnevaid soolisi rep
resentatsioone ja võimusuhteid. Mina osalesin selles
projektis uurijana ning tegin eelvaliku eesti kunst
nike töödest.
Arutlused nais- ja meesakti tähenduste ja funktsioo
nide erinevuste üle, olgu siis lääne või nõukogude
kunstis, õn täiesti omaette teema, mida siinkohal
pikemalt ei puudutata. Siiski tuleb arvestada, et kui
nõukogude kunstis oli 1930. aastatest alates nii naiskui meesaktide kujutamine sõltuvuses kommunist
likest moraalinormidest ja kunsti ühiskondlikust
funktsioonist, siis nais- ja meesaktide erinev tähen
dus tulenes nii kunstilise kujutamise hierarhiatest,
mis olid välja kujunenud lääne akadeemilises kuns
tis, kui kä nõukogude ühiskonna sooideoloogiast.
Enamikku vaadeldud teostest õn liigitatud nonkon
formistliku ja mitteametliku kunsti valda, kuid siin
kohal tuleb meeles pidada, et nt. Eestis ei eristunud
ametlik ja mitteametlik kunst sama teravalt kui vene
kunstiajaloos. Samuti ei tähenda “mitteametlik”
seda, et kõnealuseid autoreid või nende töid poleks
näitustel üldse eksponeeritud, kuigi mitmel juhul oli
tegemist näitustega väljaspool kunstiinstitutsioone.
Näiteks Tiina Abel õn puudutanud naisakti tähen
dusvälja ja selle kasutamist rahvustemaatilistes
töödes Adamson-Ericu ühe 1930. aastatel valminud
maalitriptühhoni näitel. Sellel rahvustraditsionalismi
esindaval teosel õn aktifiguuridele lisatud etnograa
filised vihjed, mille tulemusena hakkas naisakt loo
duse taassünni asemel tähistama rahvuse surematust
ja taassündi (Abel 2000, 152, 154). Mina ise olen
analüüsinud soolisest aspektist eesti sotsrealistlikku
kunsti ning vaadelnud kahe vastandliku ideoloogia
koosesinemist selles: ühelt poolt traditsiooniline
mehe- ja naisekujutiste erinev funktsioon ja tähen
dus, mis kandus üle kä nõukogude ametlikku kunsti,
ning teisalt nõukogude soolise võrdõiguslikkuse
ideoloogia pildilised väljendused (Kivimaa 2009).
Eesti kunstiteaduse kujunemise kohta rahvusliku
eneseteadvuse konstrueerimise mõjuvallas vt. nt.
Kodres 2010.
1960. aasta Vene NFSV kriminaalkoodeksis sätestas
need keelud paragrahv 228, mille alusel oli sõnas
tatud vastav paragrahv kä liiduvabariikide krimi
naalkoodeksites. 1961. aastal kinnitatud Eesti NSV
kriminaalkoodeksi paragrahv 200 kõlas järgmiselt:
“Teadvalt pornograafilise teose, kujutise või muu
pornograafilise iseloomuga eseme valmistamise eest
levitamise eesmärgil, samuti nende levitamise eest
- karistatakse vabadusekaotusega kuni ühe aastani
või parandusliku tööga samaks tähtajaks või raha
trahviga kuni ühesaja rublani.” Kommenteeritud
väljaanne selgitas, et “pornograafilise teose, kujutise
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või eseme all tuleb mõista igasugust trükitootena,
foto abil, käsitsi või mõnel muul viisil valmistatud
kirjutist, postkaarti, fotot, kujutist või eset, mis oma
kõlblusvastase sisuga haavab üldist sündsustunnet ja
kommunistlikku moraali” (Eesti NSV kriminaalkoo
deks 1962, 274).
Alasti mehekeha kujutamist piiras omakorda meeste
homoseksuaalsuse rekriminaliseerimine 1933. aastal.
Mõned uurijad ongi oletanud, et uut nõukogude ini
mest tähistava meesakti vähesus rekriminaliseerimisjärgses sotsrealistlikus kunstis õn seotud püüdega
vältida homoerootilisi konnotatsioone (Costlow,
Sandler, Vowels 1993, 35-36).
Lühiülevaate aktifiguuri (enamasti naisakti) kujuta
mise võimalustest ja selles toimunud järkjärgulistest
muutustest nii ametlikus kui mitteametlikus nõuko
gude maalis ja fotograafias annab Brodsky 2004.
Huvitav oleks uurida, mil määral kasutati naiste kui
seksuaalobjektide kujutistest vaba visuaalkultuuri
kehtestamiseks võrdõiguslikkusele rõhuvat retoo
rikat või samme. Igal juhul oli perestroikaaegne ja
1990. aastate alguses levinud erootika ja seksi ülis
tamine sedavõrd mehekeskse hoiakuga, et mitmete
vastvabanenud rahvusriikide sõltumatus ajakirjan
duses, sh. kä Eestis, kujutati prostitutsiooni ja porno
tööstust “romantiliselt” kui (naiste) võimalust “sek
suaalselt vabaneda” endisaegse moraali kontrolli alt
(vt. nt. Einborn 1991). Rosamund Shreevesi artikkel
perestroika-aegsest arutelust erootika ja pornograa
fia teemal rõhutab samuti, et uut tüüpi kujutised ja
tekstid olid suunatud eelkõige meestele ning produt
seeritud meeste vaatevinklist (Shreeves 1992). 2003.
aastal tehtud uurimisprojekti tulemused viitasid sel
lele, et kuigi prostitutsiooni nähti ühiskondliku prob
leemina, jäi eesti arvamusliidritele suhteliselt võõraks
hoiak, “mille kohaselt [naise] keha ja seksuaalsuse
kaubaartikliks muutmine õn vältimatult alandav”
(Luht 2003, 206).
Vt. näituse veebilehekülg: http://www.rusmuseum.
ru/eng/exhib/lenta/exhibition2007/exhibition207/
(kasutatud 15. detsember 2010).
Isaak viitab siin vene kunstnikule Anna Altšukile,
kes kirjeldas Georgi Kizevalteri naisaktide retsept
siooni 1984. aastal (Isaak 1994, 51).
Meheliku pilgu mõiste läks visuaalkultuuri ja kujutavkunsti uurimises laiemalt kasutusele tänu Laura
Mulvey krestomaatilisele käsitlusele “Visual pleasure
and narrative cinema” (1975). Psühhoanalüütilise ja
feministliku analüüsi kombineerimine viis Mulvey
tõdemuseni, et vaatamisnaudingul (ehk skopofiilial)
õn oluline roll filmi vaatamise kogemuses, mis toetub
filmi autorite poolt filminarratiivi sisse kirjutatud
vaatajapositsioonile. Mulvey analüüs veenab meid,
et klassikaliste Hollywoodi filmide puhul esindab
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vaatajapositsiooni ainult mehe pilk (male gaze), mis
“projitseerib oma fantaasia naisekujule, mis siis vas
tavalt modelleeritakse” (Mulvey 1975/2003, 195).
Seda väitsid paljude eesti, läti ja vene naiskunstnikud
intervjuudes (vt. Baigell, Baigell 2001).
Balti riikide kunstis õn üks varasemaid näiteid leedu
lanna Violeta Bubelyte 1980. aastate keskelt ja 1990.
aastate algusest pärinevad tööd. Leedu kunstitead
lane Laima Kreivyte väidab, et Bubelyte autoportreed
aktina erinevad tunduvalt tema meeskolleegide teos
tes eelistatud idealiseeritud ja erotiseeritud aktidest
(Kreivyte 2008).
Näituse ja tervikprojekti kohta vt. http://erstestiftung.
org/gender-check/
Eri allikad pakuvad esimese väljatrüki aastaks kas
1977 või 1978. Kumu näitusel oli töö väljas nime all
“Peegel” ja dateeritud 1983, mis õn kindlasti liiga
hiline ning kunstiajaloo seisukohalt eksitav, sest
Runge töö valmis tõepoolest enne Lapini oma. Isikli
kult olen näinud 1978. aastaga dateeritud lehte; autor
ei mäleta kahjuks teose täpset valmimisaastat.
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Peamised trendid
meeste tekstilisel
konstrueerimisel
naisteajakirja
Cosmopolitan
artiklites
Greete Kempel,
Andra Siibak

Sissejuhatus
Käesolevas artiklis uuritakse, milline õn
Eestis ilmuva naisteajakirja Cosmopolitan näge
mus meestest. Kontentanalüüsi meetodil vaa
deldakse Cosmopolitani artikleid, mis õn ilmu
nud aastatel 2005-2008 ja mis käsitlevad meeste
ja mehelikkuse temaatikat. Analüüsi eesmärk õn
teada saada, milliste teemadega seonduvalt Cosmopolitanis meestest kirjutatakse ning milliste
omaduste kaudu artiklites mehi kujutatakse.
Samuti uuritakse, milliseid eeldusi meessoo ja
maskuliinsuse kohta laiemalt ajakirja artiklites
püstitatakse. Täiendavalt analüüsitakse Cos
mopolitani jaoks intervjueeritud eesti meeste

enesekirjeldusi ning vaadeldakse, kuivõrd altilt
intervjueeritavad stereotüüpseid sookäsitlusi
kinnitavad või ümber lükkavad.
Teema muudab oluliseks ja uurimisväärseks fakt, et meedia poolt saadetud sõnumites
nähakse võimalust sotsiaalse võrdlusmomendi
tekkeks ning seeläbi identiteedi formuleerimi
seks (Kellner 1992, 148). Kuigi meedia ei kir
juta auditooriumile ette, kuidas mõelda, suunab
meediatööstus oma teemade kajastusega pal
juski seda, millistel teemadel peaks auditoorium
mõtlema ning arutama (Johnson, Prijatel 1998).
Näiteks õn paljud reklaamid, raamatud ja muud
väljaanded suunatud sellele, et selgitada lugeja
tele, kuidas nad peaksid käituma ning millised
välja nägema (Romaine 1999,113). Seega annab
meediale omistatav võimupositsioon meediaväljaannetele võimaluse juhtida ja suunata ava
likkuses aset leidvaid arutlusi ja teemakäsitlusi,
mis võivad omakorda viia muutusteni ühiskon
nas. Viimased saavad aga aset leida siiski ainult
siis, kui ajakirjades esitatavad sõnumid leiavad
vastuvõtliku auditooriumi (Johnson, Prijatel
1998, 76).
Teiste meediaväljaannete seas õn iseära
nis naisteajakirjad leidnud endale tänuväärse
lugejaskonna (Stevens et al. 2007, 239). Kee
lelistest, sisulistest ja visuaalsetest aspektidest
koosnevaid sümboliseeritud sõnumeid tootes
ühendavad naisteajakirjad oma lugejad ühtseks
grupiks, nn. naistekultuuri osaks (Stevens et al.
2007, 239). Auditooriumile saadetavate sõnu
mite abil luuakse ajakirjades pilt sotsiaalselt akt
septeeritud naistest ja meestest ehk, teisisõnu,
konstrueeritakse neis konkreetse kultuuriruumi
jaoks ideaalnaise ja ideaalmehe kuvand (Ferguson 1978).
Käesolev artikkel koosneb neljast osast.
Esmalt antakse ülevaade uurimuse teoreetilisest
taustast - tutvustatakse maskuliinsuse kuvan
dit puudutavaid käsitlusi ning analüüsitakse
maskuliinsuse kujutamist naisteajakirjades.
Samuti kirjeldatakse üldisemalt naisteajakir
jade, konkreetsemalt Cosmopolitani, fenomeni.

Teoreetiliste lähtekohtade käsitlusele järgneb
ülevaade uuringu metoodikast ning valimist.
Seejärel esitletakse uuringu peamisi tulemusi
ning arutletakse saadud leidude üle.

Teoreetilised lähtekohad
Maskuliinsuse kuvand ühiskonnas
Ühiskonnas levinud sugupooli ja sotsiaal
seid hierarhiaid iseloomustavad mõttemustrid,
eelkõige aga mehelikkusega seonduv temaa
tika, õn olnud tugevalt kantud kaks kümnendit
tagasi sõnastatud hegemoonilise mehe kont
septsioonist, mis vaatleb mehi kui domineeri
vaid, võimu ihaldavad ning vägivaldsusele kal
duda võivad isikuid (Connell, Messerschmidt
2005). Kui 1980. aastatel oli hegemooniline
maskuliinsus üldiselt ihaldatud mehelikkuse
vormiks, mille poole püüeldi ning mida peeti
meeste ringkonnas kõige austatumaks meheks
olemise viisiks (Connell, Messerschmidt 2005,
832), siis tänapäeval õn hegemoonilise masku
liinsuse ihalus mõnevõrra vaibunud. Connelli
ja Messerschmidti (2005, 835) sõnul sõltub
maskuliinsuse olemus suuresti ajastust ja seega
õn maskuliinsus tervikuna muutustele avatud.
Lahknevusi stereotüüpsetest traditsioonilisest
lähenemistest maskuliinsusele õn täheldanud
kä teised uurijad. Näiteks meeste enesepresentatsiooni uurinud Edley ja Wetherell (1999)
tõdevad, et hegemoonilist maskuliinsust rõhu
tavate meeste kõrvale õn hakanud üha enam
tekkima mehi, kes püüavad ennast kujutada läbi
omaduste, mida ühiskond ei ole mehelikkusena
konstrueerinud (nt. toidu valmistamine, kudu
mine, oma välimusele suure tähelepanu pööra
mine, laste kasvatamine).
Võimalikele muutustele viitavatele tendent
sidele õn tähelepanu juhtinud kä eesti uurijad.
Noormeeste visuaalset eneserepresentatsiooni
Online-keskkonnas uurinud Andra Siibaku
(2010) tulemustest ilmneb, et tihtipeale üri
tavad noormehed virtuaalset enesekuvandit

luues lõhkuda sotsiaalseid stereotüüpe. Näiteks
võivad mehed oma suhtlusvõrgustiku profii
lile üles riputada fotosid, kus nad askeldavad
köögis, vaatavad unistavalt päikeseloojangusse
või kasutavad teisi, varem ainult meesmodellidele omaks peetud poseerimisvõtteid (Siibak
2010). Vaatamata sellele, et viiteid võimalikule
diskursuse-muutusele õn täheldanud teisedki
(Pullerits 2010; Põldsaar 2008), õn nii eesti kui
kä rahvusvahelise kultuuriruumi puhul veel
vara rääkida üldisest diskursiivsest murran
gust. Olgugi et stereotüüpne lähenemine mehe
isikule võib meest ahistada vähemalt sama
võrd kui naist, ootab ühiskond mehelt endiselt
rikkust, edukust ja tugevust (Valk 2009). Kuna
mehed tunnetavat sotsiaalset survet tugevamalt
kui naised (Courtenay 2000), õn leitud, et just
seetõttu, laiema avalikkuse heakskiidu ja toe
tuse nimel, püütakse end tihtipeale endiselt
kujutada just stereotüüpsete omaduste kaudu
(Edley, Wetherell 1999).
Hegemoonilise maskuliinsuse põhiväärtusi
edasi kandvaid mehe prototüüpe võib sageli
kohata nii televisioonis, filmi- ja reklaamitöös
tuses kui kä spordis (MacKinnon 2003). Sarna
seid jooni võib leida kä paljudes kirjandusteos
tes, kus mehi kujutatakse kui aktiivseid tegelasi,
pearolli kandjaid, tänu kellele mingid tegevused
toimuvad ja lahendused aset leiavad (Humpries,
Metcalf 1985). Ehk teisisõnu võib väita, et meie
kultuuriruumis vaadeldakse meeskangelasi ena
masti läbi normatiivse maskuliinsuse prisma
(Mosse 1998, 95).
Maskuliinsuse konstrueerimine
naisteajakirjades
Hegemoonilisele maskuliinsusele omista
tud väärtused, hoiakud ning eeldused leiavad
rakendust kä naisteajakirjades, kus domineerib
edukas, head sotsiaalset positsiooni ning sisse
tulekut omav, hea välimusega mehekuju. Näi
teks just sellistele omadustele vastab tavaliselt
naisteajakirja Cosmoplitan “Kuu kompu” rubrii
gis tutvustatav mees (Oullette 1999, 371-372).

Uuringutest nähtub, et iseäranis prioriteet
seks peavad naiseteajakirjad meeste seksuaal
susega seonduvat (Braun, Farvid 2006). Nimelt
konstrueeritakse naisteajakirja artiklites tihti
nägemus meestest kui äärmiselt seksijanulistest
olevustest, kes õn igal hetkel seksiks valmis ning
ei väsi sellest kunagi. Naised peaksid naisteaja
kirjade käsitlustest lähtuvalt oma seksuaalseid
sooritusi lihvima mehe soovidele vastavaks,
et viimane ei ilmutaks soovi olla truudusetu
(Braun, Farvid 2006). Omistades naistele esmase
suhte eest vastutaja rolli, pakutakse ajakirja
veergudel neile kä hulgaliselt erinevaid nõuan
deid, mida tuleks rakendada, et meest edukalt
rahuldada ja teda enda juures hoida. Just meeste
võimaliku truudusetuse tõttu nimetavad nais
teajakirjad mehi naiste suurimaks murede alli
kaks ning pideva stressi ja ärevustunde tekitaja
teks (Braun, Farvid 2006, 307).
Samas nähtub naistejakirjade Cosmopolitan
ja Cleo läbivate teemade analüüsist, et kä meeste
õrn ego võib naisteajakirjades olla põhjuslikus
seoses mehe seksuaalsusega. Näiteks sisenda
takse naistele, et nad peavad oma seksuaalsetest
vajadustest meestele märku andma, kuid tao
lise selgitustöö eesmärgiks ei ole mitte niivõrd
naise rahulolu tagamine, kui just mehe ego haa
vamise vältimine (Braun, Farvid 2006). Kuna
seksi ennast seostatakse tugevalt maskuliinse
võimekuse ja enesehinnanguga, võrdsustatakse
seksuaalseid probleeme ja ebakompetentsust
maskuliinse ebakompetentsusega (Fiumpries,
Metcalf 1985). Seetõttu tuleb naisteajakirjades
meeste muresid või suurimaid hirme kirjelda
des alati mängu mehe peenis, mida kirjelda
takse tihti kui täiesti iseseisvat tegelast, kes juhib
mehe käitumist ja mõtlemist nii, et viimane õn
valmis anduma seksuaalsetele kiusatustele ning
seetõttu kä aldis oma partnerit petma (Braun,
Farvid 2006, 297).

Naisteajakirjadest lähemalt
Mitmed teoreetikud (Gauntlett 2002; Riesman 1966) õn väitnud, et just meediatekstid
võivad olla vahendiks, mille abil inimesed oma
identiteete kujundavad. Naiselikkuse ja mehe
likkuse diskursuse kujundajana püüab meedia
luua pilti sellest, milline peaks olema “tõeline
mees” ja “tõeline naine”, andes taoliste konst
ruktsioonide kaudu olulise panuse ühiskonna
soolise süsteemi (sex/gender system, Rubin
1975) taastootmisesse. Seetõttu saab massimee
dia, sealhulgas naisteajakirjade üheks peamiseks
eesmärgiks pidada meediasisu tarbijatesse ühis
konna poolt aktsepteeritud sotsiaalsete normide
sisendamist. Näiteks kuulub naisteajakirjade
kontekstis nimetatud normide hulka kahtle
mata konstruktsioon mehe leidmise olulisusest,
kuna naisteajakirjades võib alatasa kohata lugu
sid naistest, kes õn oma “Härra Õige” otsingu
tel (Ballaster, Beetham 1996, 88). Samal põhju
sel kujutatakse mehi naisteajakirjas tihti kä kui
naiste vajaduste rahuldamise ning õnne taga
mise allikaid (Braun, Farvid 2006, 299).
Naisteajakirjade lugemise põhjuseid uurinud
Joke Hermes (1995) väidab, et ajakirjade lugejad
samastavad end tihti artiklites konstrueeritud
tegelastega, mistõttu pakub naisteajakirja luge
mine paljudele täiendavat lugemisnaudingut
ning äratundmisrõõmu. Nii võibki naisteaja
kirjade toimetajate üheks peamiseks ülesandeks
pidada vajadust välja mõelda, millised kangela
sed loovad lugejatele enim samastumisvõimalusi (Phillips 1978). Ajakirjade poolt pakutavad
võimalused sotsiaalse võrdlusmomendi tekkeks
võivad osadele lugejatele anda emotsionaalse
naudingu, samas kui teisi ajendavad ajakirju
ostma neis toodud praktilised nipid ja nõuan
ded. Näiteks õn leitud, et naisteajakirju loetakse
paljuski kä seetõttu, et teada saada, kuidas eri
nevate inimemotsioonidega, kaasa arvatud oma
tunnetega, toime tulla (Hermes 1995).
Lisaks lugemisest saadavale emotsionaalsele
naudingule ja võimalikule praktilisele kasule

nähakse naisteajakirjade müügiedu põhjusena
fakti, et ajakirjade kerget meelelahutust pakkuv
sisu ei nõua erilist süvenemist ega ajaresurssi
(McLoughlin 2000). Õn isegi väidetud, et naisteajakirju loetakse pigem nende kerguse, mitte
sisu tõttu (Hermes 1995).

Cosmopolitan

kui fenomen

Aastal 1965 Ameerika Ühendriikides esma
kordselt ilmunud naisteajakirjast õn tänaseks
saanud ülemaailmne fenomen. Sel maailmas
enim müüdud naisteajakirjal õn 58 rahvusvahe
list alamväljaannet, mis ilmuvad kokku 34 keeles
ja mida müüakse enam kui sajas riigis. Eestisse
jõudis Cosmopolitan 2004. aasta novembris
(Lill 2009) ning TNS Emori 2008. aasta esi
mese kvartali lugejauuringu tulemuste kohaselt
oli Cosmopolitan Eesti loetavaim noorte naiste
kuukiri (Meie ajakirjade tublid... 2008). 2010.
aasta esimese kvartali seisuga moodustasid suu
rima osa (63%) Cosmopolitani tõenäolisest luge
jaskonnast 15-29 aastased, kellest 15-19 aasta
seid olid lugejaskonnas 29% ja 20-29 aastaseid
34% (Readership, 2010).
Cosmopolitani rahvusvahelisele edukusele
õn aidanud aluse panna ajakirja poolt loodud
uue naise, nn. cosrao-tüdruku1, kontseptsioon.
Kui varasemalt kujutati naisteajakirjades naisi
vaid koduste toimingute kaudu, siis Cosmopoli
tani veergudel hakati esimest korda väärtustama
ja rõhutama naiste vajadusi kä väljaspool pri
vaatsfääri. Cosmopolitani uudsus ja värskus seis
nes toona selles, et koduperenaiste toimetuste
kirjelduse asemel võtsid Cosmopolitani artik
lid eesmärgiks õpetada lugejaid, kuidas püüda
meest ja saada koduperenaiseks (Philips 1978,
117). Janice Winshipi (1987, viidatud Gough Yates 2003, 110 kaudu) sõnul õn Cosmopolitani
peamised teemad läbi aegade pakkunud juhi
seid selleks, kuidas parandada kodukeskkonda,
ning jaganud nippe iluprotseduuride, näputöö
ja voodielu kohta. Lisaks püütakse erinevate

soovituste varal lugejatesse sisendada jõukuse ja
kõrgema sotsiaalse staatuse ihalust ning kä seda,
et ihaldatud eesmärgini võib jõuda näiteks rikka
mehe leidmise teel. Taoliste praktiliste nõuan
nete ja soovituste jagamise eesmärgiks õn vor
mida cosrao-tüdrukutest sellised naised, keda
mehed tahaksid, aga kes võiksid seejuures kä
iseendaga rahul olla (Oullette 1999).
Kuna ajakirja sihtrühmaks peetakse edukaid
ning eneseteadlike naisi (Oullette 1999), võiks
eeldada, et Cosmopolitanis ilmuvad artiklid aita
vad stereotüüpseid soorolle lõhkuda. Samas ei
tohi unustada, et kuna Cosmopolitani näol õn
tegemist ameerika päritolu ajakirjaga, ei tohiks
soorollide lõhkumist sugugi nii domineerivaks
trendiks pidada. Nimelt näitavad sotsioloog
Geert Hofstede (1991, 261-262) uuringud, et
USA näol õn tegemist maskuliinse kultuuriga,
kus prevaleerivad stereotüüpsed mõttemustrid
eeldavad, et mehed õn enesekindlad, karmid
ja materiaalsele edule orienteeritud. USA nais
teajakirja Glamour sisuanalüüsi tulemused
(Siibak 2003) lubavad eeldada, et kä Cosmopoli
tani artiklites konstrueeritud mehekujud õn just
ameerika ühiskonnas käibel olevatest karak
teristikutest kantud. See aga omakorda annab
põhjust eelduseks, et just USA-s domineeriv
mehekuvand leiab kujutamist kä Eestis ilmuva
Cosmopolitani tekstides.
Sarnaselt USA-ga võib maskuliinsele ühis
konnale omaseks peetud jooni sama ohtralt
leida kä Eesti kultuurilist konteksti analüüsides.
Nõukogude ühiskonnas laialt levinud, kuid pel
galt ideoloogiliselt mõjunud nägemus sugude
võrdsusest vormus Nõukogude Eestis tradit
siooniliseks soostruktuuriks (Kurvinen 2008).
Teisisõnu, avalikkus tunnustas arusaama, mille
kohaselt “ideaalne naine” oli vähemalt kolme
lapse ema ning mees pidi vastutust kandma
perekonna majandusliku heaolu eest (Narusk
1997; Hansson , Laidmäe 2000). Taoline rol
lijaotus kinnistus ühiskonnas aga sedavõrd,
et tagasivaatavalt õn osad autorid (Taagepera
2008) pidanud tollaseid soorolle kogu Eesti

ühiskonda ja inimeste psüühikat kahjustavaks.
Olgugi et Eesti taasiseseisvumisest õn möödas
peaaegu kakskümmend aastat, õn traditsiooni
lised ja stereotüüpsed hoiakud ning arusaamad
visad kaduma (vt. nt. Veske 2008). Sellisesse
ühiskondlikku konteksti sobitus 2004. aastal
esmakordselt Eesti turule jõudnud Cosmopolitan igati eeskujulikult.

Metoodika
Artikli aluseks olnud uurimus õn kombinat
sioon nii kvalitatiivsest kui kvantitatiivsest kontentanalüüsist. Kuna kontentanalüüs võimaldab
üldistuste tegemist, õn see meediauuringutes
muutunud üha enam kasutatavaks analüüsivormiks (Lombard et al. 2002). Eriti sobivaks
peetakse seda süstemaatilisel tekstide vaatlusel
põhinevat meetodit meediarepresentatsiooni
valdkonda puudutavatele uurimisküsimustele
vastamiseks (Bell 2001). Lisaks eelpool maini
tud põhjustele otsustati antud uuringu puhul
kontentanalüüsi meetodi kasuks veel seetõttu,
et kontentanalüüs võimaldab analüüsida suurt
tekstihulka (Titscher et al. 2000).
Kuna iga kontentanalüüsi tuumaks õn
kategooriate süsteemi loomine (Titscher et al.
2000), koostati käesoleva uuringu kodeerimis
juhend teoreetilise kirjanduse läbitöötamise ja
proovikodeerimise tulemusena. Neljast põhi
kategooriast ja neid abistavatest alamkategooriatest koosneva kodeerimisjuhendi loomise
tausta tutvustatakse alljärgnevalt kategooriate
lõikes.
Esimese kategooria eesmärk oli anda üle
vaade ajakirja üldistest tunnustest (nt. ajakirja
number, rubriigi nimi, artikli nimi ning artikli
tüüp - kas tegemist oli intervjuu, tavalise artikli
või infolõikudest koosneva artikliga). Antud
kategooria lisati uuringusse, kuna uuringu ees
märkidest lähtuvalt oli vajalik eristada uudis
lood ja pikemad artiklid intervjuudest. Selge
mate tulemuste saamise eesmärgil eristati kä

täispikad artiklid infolõikudest2 koosnevatest
artiklitest.
Teise kategooria eesmärgiks oli analüüsida,
kuidas konstrueeritakse ajakirja Cosmopolitan
tekstides meest. Nimetatud kategooria alamkategooriate eesmärk oli teada saada, milliste
parameetrite alusel õn mehi ajakirjas kujuta
tud ning milliseid eeldusi loovad ajakirja teks
tid meeste kohta. Alamkategooriate loomisel
toetuti varasematele teoreetilistele teadmistele.
Täiendavad lisakategooriad loodi proovikodee
rimise käigus ilmnenud tulemuste baasilt.
Kolmas kategooria moodustus eesmär
giga välja selgitada, millistel teemadel meeste
konstrueerimine Cosmopolitanis peamiselt aset
leidis. Artikliteemade kodeerimisel märgiti
intervjuude puhul kodeerimistabelisse tunnus
“tegemist õn isikuintervjuuga, kus teemaks õn
konkreetse mehe mõtted, arvamused, elu ja
saavutused”, grupiintervjuude puhul märgiti
tunnuseks, et tegemist õn grupiintervjuuga.
Nii erinevatest infolõikudest koosneva rubriigi
“Kõik meestest” kui kä täispikkade artiklite
puhul märgiti alati ära kõik kajastamist leidnud
alateemad. Sellest tulenevalt õn teemade arv
suurem kui analüüsiühikute koguarv.
Neljanda kategooria eesmärk oli anda üle
vaade sellest, kuidas mehed ennast ise Cosmopolitani intervjuudes representeerivad. Sealhul
gas uuriti, kuivõrd kasutavad mehed ise endast
rääkides soostereotüüpseid lähenemisi. Alamkategooriad moodustasid erinevad tunnused/
omadused, mida mehed enda juures intervjuuküsimustele vastates rõhutasid. Neljas kategoo
ria rakendus seega ainult intervjuude puhul.
Lisaks kvantitatiivsele sisuanalüüsile kasu
tati uuringus kä kvalitatiivset sisuanalüüsi,
mis kaasati töösse eesmärgiga kvantitatiivseid
tulemusi näitlikustada ning anda töö lugejale
parem ülevaade sellest, milliste vahendite abil
tulemusteni jõuti.

Valim

Tulemused

Käesoleva uurimustöö valim koosnes nelja
aastakäigu (2005-2008) ajakirja Cosmopolitan
numbritest. Kokku analüüsiti 48 ajakirjanumb
ris ilmunud artikleid ja intervjuusid. Kuna 2004.
aastal, mil Cosmopolitan esmakordselt Eestis
turule jõudis, ilmus kokku vaid kaks numbrit,
jäi see aastakäik analüüsist välja. Siiski katab
uuring suurema enamiku Eestis ilmunud nais
teajakirja Cosmopolitan numbreist, pakkudes
seeläbi põhjaliku ülevaate ajakirjas ilmneva
test trendidest maskuliinsuse konstrueerimisel
ning kaardistades efektiivselt ajakirja veergudel
toimuvaid maskuliinsuse muutumise trende.
Kuna Cosmopolitani näol õn tegemist nais
teajakirjaga, kus mehe konstrueerimist õn
võrreldes naise konstrueerimisega suhteliselt
vähe, rakendati kategooriatesüsteemi peamiselt
konkreetsetele ajakirja rubriikidele. Enamasti
võib Cosmopolitanist meestest ja mehelikku
sega seonduvatest teemadest lugeda rubriiki
dest: “Kuu kompu”, “Koik meestest” ja “Arm ja
kirg”. Lisaks võeti käesolevas töös vaatluse alla
ajakirja rubriigid “Ainult Cosmos”, “Kõigest,
mida tahaksid teada” ja “Cosmo intervjuu”, kus
mitmel korral oli märgata meeste konstruee
rimist persooni-intervjuude kaudu. Viimati
nimetatud rubriigid ei ilmunud ajakirjas kor
rapäraselt ning seetõttu kaasati need vaid siis,
kui rubriigis tõstatatud teema kattus uuringu
eesmärkidega. Kokku esines selliseid rubriike
20 korral.
Uuringu üheks analüüsiühikuks oh üks
artikkel/intervjuu; mitmetest infolõikudest
koosnev kirjatükk koondati kokku üheks artik
liks. Koguvalim koosnes 284 ajakirjaartiklist,
millest 145 olid täispikad artiklid, 69 infolõiku
dest koosnevad tekstid ning 70 intervjuud.

Kajastatud teemad
Artiklite analüüs näitab, et mehi konst
rueeritakse ajakirjas Cosmopolitan eelkõige
konkreetsetest teemavaldkondadest lähtuvalt
ning aastate lõikes õn kajastust leidnud teemad
jäänud suuresti samaks. Viie aastakäigu Cosmopolitanides ilmusid artiklid meestest kahe
teistkümnes eri valdkonnas.
Kontentanalüüsi tulemustest nähtub, et
Cosmopolitan õn naisteajakirjale omaselt võt
nud üheks oma peamiseks eesmärgiks avada
lugejaile meeste mõttemaailma ja tegevuse
tagamaid. Nii õn mitmed mehi puuduta
vad teemavaldkonnad võtnud fookusesse kas
meeste “tegeliku” mõttemaailma tutvustamise
(70 artiklit), meeste käitumise tagamaade sel
gitamise (57 artiklit) või erinevate meessoo
kohta käivate faktide esitamise (50 artiklit).
Mainitud teemade kestev eelistamine ajakirjas
viitab sellele, et ajakirja tekstide keskmes õn
tihti stereotüüpse mehe kuju, kelle käitumist ja
mõtteid naised enamjaolt mõista ei oska ja see
tõttu õigete tõlgenduste tegemisel naisteajakirja
abi vajavad. Meestest aru saamine õn naiste
jaoks aga raskendatud peamiselt just seetõttu,
et mehed ei suuda või ei taha oma tundeid
väljendada.
Meeste käitumise tagamaade mõtestamise
kõrval tõstatusid Cosmopolitanis kesksete tee
madena seksi (68 artiklit) ja üldine paarisuhete
temaatika (68 artiklit). Kuna naisauditooriumile
õn klassikaliselt omaseks peetud just roman
tikale ja suhetele keskendumist (Nightingale
1990), siis ei saa kä antud töö kontekstis viimast
leidu üllatuslikuks lugeda.
Viimastel aastatel õn Cosmopolitanis
ilmuma hakanud kä meeste välimust puudu
tavaid artikleid. Kui veel 2006. aastal ei esine
nud ajakirjas ühtegi mehe välimust puudutavat
teemat, siis 2008. aastaks oli selliseid teemakajastusi viis. Siiski õn mehe välimusega seonduv
temaatika ajakirjas üsna marginaalne.

Peamised meeste kujutamisel kasutatud
konstruktsioonid
Peamised eeldused, mida Cosmopolitani
artiklites meeste kohta loodi, viitavad sellele,
et enamjaolt kujutatakse mehi stereotüüpsete
maskuliinsete omaduste ja tunnuste kaudu (vt.
Tabel 1).
Tabel 1. Peamised Cosmopolitani artiklites
omistatud omadused.
Omadus
Väga seksihimuline

meestele

Esinemise
sagedus
86

Sõnaaher

38

Macho, ebaromantiline

24

Tugev, enesekindel

24

Domineeriv, agressiivne

17

Spordilembeline

14

Emotsionaalne, emotsionaalsem

13

Seks ei ole esmatähtis, kuid siiski
oluline

13

Hoolitsev

10

Romantiline

10

Allikas: Cosmopolitan 2005-2008

Kõige sagedamini esines artiklites eeldust,
et mehed õn äärmiselt seksihimulised. Antud
konstruktsiooni esines 86 korral. Nimetatud
tulemust illustreerib ilmekalt kasvõi alljärgnev
2005. aasta veebruarinumbri väide: “Ta tahab
sinuga seksida alati...isegi keset tüli.” (veebruar
2005)
Kuna mehe seksihimu õn Cosmopolitanis
suuresti võrdsustatud mehelikkuse ja meheks
olemisega tervikuna, siis tõlgendati mehepoolset seksist keeldumist kui sügavat probleemi,
mis vajab kohest lahendamist:
Kui ta soovib asjaga tegeleda kord kahe
nädala jooksul või veelgi harvem, kannatab
ta arvatavasti madala libiido all, mille põh
justajaks õn teatud füsioloogiline või psüh
holoogiline probleem, (veebruar 2006)

Ainsa aktsepteeritud põhjendusena seksist
keeldumiseks nägi Cosmopolitan suurest töö
koormusest tingitud stressi:
Kui mees õn töösse uppumas, võib juhtuda,
et seks õn küll viimane asi, millest ta mõelda
viitsib, (veebruar, 2006)
Tihti konstrueeriti Cosmopolitanis mees
soo kohta kä erinevaid käitumuslikke tunnu
seid ja omadusi, mida võib pidada iseloomuli
kuks hegemoonilisele maskuliinsuse käsitlusele.
Näiteks esines üsna sageli konstruktsioone, mis
väitsid, et mehed hoiavad oma tundeid ja emot
sioone hästi vaos (65 korda) ning õn üldse kin
nise loomuga (26 korda). Kuna ühiskonnas läbi
aegade enim tunnustatud stereotüüpse näge
muse kohaselt ei tohiks “tüüpiline mees” olla
sama emotsionaalne, väljapoole elav ning jutlemisaldis kui naine, ei olnud üllatav, et just selli
seid konstruktsioone kasutati rohkelt kä Cosmo
politani tekstides. Nagu alljärgnevatest näidetes
nähtub, tõmmati selleteemaliste konstruktsioo
nide puhul enamjaolt konkreetne ja üsna jäik
piir niinimetatud “meheliku” ja “naiseliku” käi
tumismustri vahele.
Emotsioonide vaoshoidmist peetakse tuge
vuse märgiks. Nutmine õn ju nii naiselik,
(veebruar 2006)
Arvatavasti õn kä sinu kallimal tüüpilised
mehekombed - peita oma tundeid ülima
saladuskatte alla, mängida mustade sokki
dega palli, helistada sulle “kohe” tagasi kahe
tunni pärast, (november 2005)
Enamasti esitleti mehe sellist käitumist kui
normaalset olemisviisi ja anti mõista, et naistel
tuleb sellise käitumisega lihtsalt leppida. Samuti
pakuti ajakirjas pidevalt õpetusi, kuidas naised
saaksid meest mõista, milliste vahendite kaudu
saaks naine teada, mida mees tegelikult mõtleb ja
tunneb jne. Isegi kui mõnel korral konstrueeriti

artiklites mees, kes õn võimeline oma tundeid
välja näitama ning emotsionaalsem olema, kir
jeldati neil puhkudel mehi pisikese irooniaga
mõne täiendava stereotüüpse omaduse lisamise
läbi:
Usu või mitte - kä mehed räägivad oma tun
netest. Nende “tundepuhangud11 koosnevad
aga spordislängist [...]. (veebruar 2006)
Konstruktsioone meeste suurest spordilembusest esines ajakirjas veel mujalgi (14 korda).
Tüüpilist hegemoonilist maskuliinsust anti
edasi kä konstruktsioonide kaudu, mis viita
sid meeste tugevusele ja enesekindlusele (24
korda), ebaromantilisele loomusele (24 korda),
domineerivusele ja agressiivsusele (17 korda)
ning eesmärgile orienteeritud käitumismustri
tele (12 korda).
Samas esines ajakirjas kä konstruktsioone,
mis selgelt vastandusid hegemoonilise masku
liinsuse karakteristikutele. Nimetatud puhkudel
kujutati mehi emotsionaalsete (13 koda), roman
tiliste (10 korda) ja hoolitsevatena (10 korda).
Pehmemat lähenemist esindas näiteks kä konst
ruktsioon, mis väitis, et seks ei ole meeste jaoks
esmatähtis (13 korda) (vt. Tabel 1). Siinkohal õn
oluline märkida, et ajakirjas leidus artikleid, kus
näiteks enamjaolt kinnise loomuga meeste ene
seavamist põhjendati või seletati sooviga naine
voodisse meelitada:
Kui mees räägib sulle oma veidrast tädi Lonnist või oma öe küsitavast meestemaitsest,
võid järeldada, et ta loodab sind voodisse
saada - meeste arvates õn enda avamine
seotud vahetult seksiga, (juuli 2006)
Seega nähtub tulemustest, et kõige enam
konstrueeriti Cosmopolitani artiklites meest
seksuaalsusega seonduvalt, aga kä meestele ise
loomulikuks peetud käitumismustrite kaudu.

Tüüpilised meessoo kohta sõnastatud
eeldused
Paralleelselt Cosmopolitani poolt meestele
omistatud omadustega konstrueeris ajakiri
meessoo kohta hulgaliselt erinevaid eeldusi.
Kokku konstrueeriti 60-s Cosmopolitani väl
jaandes 19 erinevat eeldust, kogusummas 376
korral (vt. Tabel 2). Oluline õn siinkohal mär
kida, et vaid 6 analüüsiühiku puhul ei sisalda
nud tekst ühtegi eeldust meeste kohta. Eeldusi ei
leitud meeste endi poolt öeldud lõikudes, artik
lites, kus esitleti ainult faktiteavet ja testides.
Seega iseloomustas Cosmopolitani artikleid väga
rohke ja järjekindel eelduste konstrueerimine,
mis annab tunnistust sellest, et peamiselt oli
artiklite koostamise aluseks väga selge, enam
jaolt stereotüüpne nägemus meessoo kohta.
Tabel 2. 10 populaarsemat konstrueeritud eeldust
meeste käitumise kohta.

Eeldus

Esinemise
sagedus

Mees soovib alati seksida

78

Mehed ei taha oma tunnetest rääkida

64

Mehed ei räägi alati tõtt

54

Mehed soovivad kogeda uusi
seksikogemusi

37

Mehed soovivad, et naine asuks seksis
juhtpositsioonile

35

Mehed väärtustavad end oma saavu
tuste kaudu

19

Mees soovib endale ilusat naist

13

Mehed mõtlevad seksi ajal vaid
orgasmi saamisele

12

Meestel õn probleeme pühendumisega

11

Mehed sulguvad endasse, nad ei küsi
kunagi abi

10
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Stereotüüpse, hegemoonilist maskuliinsust
esindava mehekuju kujutamisele viitavad kä
Tabelis 2 välja toodud kõige populaarsemad

eeldused, mida Cosmopolitani veergudel meeste
kohta esitati. Kõige enam konstrueeriti eeldusi
mehe käitumise ja seksuaalsusega seonduvalt mõlemaid esines 175 korral.
Üheks populaarsemaks käitumuslikuks eel
duseks oli, et mehed ei räägi iga kord tõtt, mida
esines pea kõigis “Kõik meestest” rubriigis aval
datud tekstides (54 korda). Nimetatud rubriigis
esitati alati üks meeste poolt öeldud lause, mil
lele alla oli lisatud selle lause “tegelik” tähendus.
Alljärgnevad tekstinäited viitavad ajakirja poolt
konstrueeritud eeldusele, et mehed ei taha rää
kida, mida nad tegelikult mõtlevad ja seetõttu
pole nad kä alati kõige ausamad:
Ta ütleb: “Ehk peaksime pausi tegema?”
Ta mõtleb: “Peaksime suhte lõpetama, aga
paus kõlab paremini”, (mai 2008)
Üsna populaarne oli veel teinegi stereotüüp
selt meheliku käitumisena esitatud konstrukt
sioon, mis väitis, et mehed väärtustavad ennast
oma saavutuste kaudu (19 korda):
Talle õn väga tähtis endale tõestada, et ta õn
sama edukas kui sina. (aprill 2006)
Seksuaalpsühholoogid teavad, et mehi rõ
hub pidev surve midagi saavutada, (aprill
2007)
Meeste jaoks õn termin “majanduslangus”
eriti õõvastust tekitav, sest nad hindavad end
tihti palganumbri suuruse põhjal, (septem
ber 2008)
Cosmopolitanis domineerivat hegemoonilise maskuliinsuse diskursust kandsid kä üsna
rohked (26 korda) paarisuhtega seonduvalt
esitatud eeldused. Viimastest osutus enamlevinumaks konstruktsioon, et mehed soovivad
endale ilusat naist (13 korda):
Miks mehed kardavad püsisuhet? “Sa ei hoo
litse enam oma välimuse eest.” (juuni 2006)

[—] aga kui sa vannitoast väljudes vapustav
välja näed, siis unustan ma oma tujutsemise
hoobilt, (mai 2008)
Iga kord, kui sa pubis või restoranis tualetti
lähed, vaatan ringi, kui palju mehi sind jõlli
tavad. Mulle meeldib, et võõrad kutid mind
sinu pärast kadetsevad, (mai 2008)
[—] taoline mees kannab rahakoti vahel
naise raseduseelseid bikiinipilte ning õhkab
vanade heade päevade järele, (september
2005)
Toodud näited loovad pildi sellest, milline
peaks Cosmopolitani arvates olema üks “õige
naine” selleks, et mehele meeldida. Ülaltoodud
väidetesse õn sisse kodeeritud eeldus, et naine
peab hoolitsema enda eest eelkõige sellepä
rast, et mehe tähelepanu köita ja hoida. Näiteks
lause, kus mees ülistab naise keha enne rase
dust, annab naistele signaali, et nende muutu
nud keha ei ole meeste seas enam nii hinnatud,
mis võib aga potentsiaalselt mõjuda halvasti nii
naise enesehinnangule ja kui kä seeläbi suhtele
tervikuna. Seega võivad ülaltoodud seisukohad
mõjuda ajakirja naislugejatele pigem enesekind
luse hävitaja kui innustajana.
Cosmopolitani artiklites kajastatav arusaam,
et mehed soovivad enda kõrval näha kauni väli
musega naist, viitab arvamusele, et meestele
meeldiks eksponeerida oma naist kui trofeed.
Vaatamata sellele, et Cosmopolitan peab mehi
küllaltki armukadedateks (9 korda), annab ülal
toodud näide tunnistust sellest, et meestele siiski
meeldib, kui teised mehed tema naise ilu imetle
vad ja seejuures teda kadestavad. Viimase seisu
kohaga õn seotud veel kolmaski Cosmopolitanis
esinev suhetega seonduv eeldus - kõik mehed
vaatavad võõraid naisi (4 korda):
Seega õn suur osa suhteid sellised, kus naine
usub, et mees õn ringivaatamise lõpetanud,
aga ega ei ole ikka küll. (aprill 2006)

See pole ainult sinu kutt, kes mõne möödavilksatava kaunitari pärast pöördesse läheb,
nii passivad kõik mehed (aprill 2005)
Lisaks Tabelis 2 välja toodud eeldustele
esines Cosmopolitani veergudel teisigi stereo
tüüpselt meestele omaseks peetud käitumuslikke eeldusi. Näiteks eeldati, et mehed tunne
vad muret seksuaalse ebaõnnestumise pärast
(8 korda), õn lohakamad kui naised (7), ei taha
oma rahakoti sisust rääkida (5), ja vaatavad kõik
pornot (4).
Samas tuleb tõdeda, et kuigi endiselt domi
neerivad Cosmopolitanis artiklid hegemoonilisest maskuliinsusest õhkavatest mehekujudest,
nähtub käesoleva uuringu tulemustest, et üha
enam ollakse siiski valmis balansseerima eri
nevate, sealjuures pehmemate, maskuliinsuse
variantide vahel.
Eesti meeste eneseesitluslikud taktikad
Cosmopolitani intervjuudes
Cosmopolitani jaoks intervjueeritud tuntud
Eesti meeste enesepresentatsiooni taktikate
analüüs näitas, et kõige rohkem rõhutavad
mehed suhetega seotud omadusi, kõige vähem
aga võtavad teemaks enda välimust ja füüsist
puudutava (vt. Tabel 3).
Tabelist 3 nähtub, et mehed püüdsid inter
vjuude kaudu kummutada nii mõndagi ajakirja
poolt välja pakutud konstruktsiooni. Näiteks
esines intervjuudes kõige enam väiteid, mis
rõhutasid, et meestele tegelikult meeldivad “liht
sad naised”. Samuti olid intervjueeritud mehed
üsnagi altid väitma, et n.-ö. beibekultuuri nad
ei hinda, vaid soovivad enda kõrval näha tarka,
arukat ning laia silmaringiga naist.
Suhteliselt palju rõhutasid mehed endast
rääkides omadusi, mida peetakse omaseks
pigem nn. uuele mehele. Üsna mitmel puhul
tõsteti persoonikirjeldustes esile perekesksus
ning soov lastega tegeleda (13 korda) ja viidati
enda romantilisele loomusele (12 korda).

Tabel 3. Omadused, mida rõhutavad Cosmopolitani
jaoks intervjueeritud mehed
Esinemise
Rõhutatud omadus
sa pe dns
Meestele meeldivad lihtsad naised
14
Perekonnakesksus

13

Meestele meeldivad targad naised

12

Romantilisus

12

Rahulikkus

11

Spordiarmastus

10

Ebaromantilisus

8

Eesmärgile orienteeritus

8

Professionaalsus

5

Emotsionaalsus

4

Armastus hea toidu vastu

3

Armukadedus, egoistlikkus

3

Hellus, õrnus

3

Hoolivus

2

Lapsemeelsus, krutskeid täis

2

Materiaalne kindlustatus

2

Tugevus

2
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Leslie Da Bass: “Mulle meeldib oma lastega
mässata [-—].” (juuni 2008)
Hendrik Sal-Saller: “Romantik olen ma
kindlasti.” (juuli 2008)
Samas kanti kä intervjuudes üpris sageli
edasi hegemoonilise maskuliinsuse väärtusi ja
hoiakuid. Näiteks toodi esile oma spordiarmastust (10 korda) või eesmärgile orienteeritust ja
ebaromantilist loomust (mõlemat 8 korda). Tra
ditsioonilisele hegemoonilisele maskuliinsusele
omaks peetavatele tunnustele viitavad kä järg
mised intervjuukatked:
Jarek Kasan “Olen liiga suur egoist [—].”
(juuli 2007)

Vladislav Djatšuk: “Koka amet õn väga raske,
nii füüsiliselt kui vaimselt, see nõuab suurt
pühendumist ja pingetaluvust.” (oktoober
2008)
Vaatamata sellele, et maskuliinsuse käsitlu
sest võiks eeldada, et mehed õn üsnagi varmad
kirjeldama oma seksuaalseid kogemusi ja
oskusi, valimisse sattunud intervjuude puhul
antud eeldus kinnitust ei leidnud. Mitte ükski
intervjueeritud mees ei võtnud sõna seksuaalelu
puudutavatel teemadel.

Järeldused ja diskussioon
Käesoleva uuringu tulemused lubavad väita,
et naisteajakirja Cosmopolitan tekstides konst
rueeritakse eelkõige hegemoonilise maskuliin
suse tunnustele vastavaid mehi. Kuna Cosmopolitani ideaallugejana, cosmo-tüdrukuna, nähakse
edukaid ja eneseteadlikke naisi (Oullette 1999),
siis võib üsna ootuspäraseks pidada kä ajakirjapoolset eeldust, et sellisele kirjeldusele vastavad
naised soovivad enda kõrval näha mehi, kes õn
tugevad, sihikindlad ning voodis head.
Väidetavalt oli juba Nietzsche ajal masku
liinsust seostatud tugeva tahtejõu ning seksuaal
susega (Mosse 1998, 100), mistõttu ei olnud
üllatav, et Cosmopolitani puhul moodustasid
koguni 40% valimist tekstid, milles rõhutati
meeste suurt seksihimu. Sarnastele tulemustele
õn jõudnud kä naisteajakirjades meeste kujuta
mist analüüsinud Braun ja Farvid (2006), kelle
sõnul konstrueerivad naisteajakirjad nägemuse
mehest kui äärmiselt seksijanulisest olevusest,
kes õn igal hetkel valmis seksima ega väsi sel
lest kunagi. Kä käesoleva uuringu tulemused
kinnitavad eelpoolmainitud trendi, kuna aja
kirja tekstides rõhutati korduvalt meeste pidevat
soovi seksida ning tungi kogeda uusi seksikogemusi. Samuti rõhutati artiklites sageli meeste
soovi, et just naised oleksid need, kes ilmutak
sid üles tahet uudseks seksikogemuseks. Samad

tendentsid ilmnesid Brauni ja Farvidi (2006)
uuringus, kus leiti, et naisteajakirjades konst
rueeritakse tihtipeale pilt naistest, kes peavad
pidevalt leidma mehe rahuldamiseks uusi sek
suaalseid võtteid, mille abil meest enda juures
hoida ja tema igavust peletada.
Braun ja Farvid (2006) leidsid kä, et meeste
seksuaalsust esitletakse naisteajakirjades paljuski
stereotüüpselt kui eesmärgile orienteeritud tege
vust, mistõttu võrgutamist ja eelmängu nähakse
pelgalt kui vahendeid oma eesmärgi saavutami
seks. Käesoleva uuringu puhul nähtus samuti
mitmelgi korral, et mehed väärtustavad ennast
oma saavutuste, s.h. kä oma seksuaalsete saa
vutuste kaudu. Fiumphries ja Metcalf (1985) õn
täheldanud, et just seksi seostatakse tihti masku
liinse võimekuse ja enesehinnanguga ning sek
suaalseid probleeme ja ebakompetentsust võrd
sustatakse maskuliinse ebakompetentsusega.
Vaatamata sellele, et käesoleva uuringu tule
mused kattuvad suuresti Brauni ja Farvidi (2006)
leidudega, võis meeste seksuaalsuse kujutamisel
siiski märgata mõningaid erinevusi. Kui Brauni
ja Farvidi (2006) uuringus leiti, et naisteajakir
jade poolt konstrueeritud mees suudab reeglina
kaua ja palju seksida, siis käesolevas uuringus
nimetatud konstruktsioon kasutust ei leidnud.
Pigem selgus, et kä meestel võib vahel ette tulla
perioode, mil näiteks pingelisest tööst tingitud
stress õn mõjunud pärssivalt seksuaalihale.
Üldiselt nähtub tulemustest, et Cosmopolitanis kujutatavad stereotüüpsed eeldused
ja hinnangud meeste seksuaalsuse kohta õn
jäänud aasta-aastalt suhteliselt homogeenseks.
Nimetatud tulemuste valguses tuleb nõustuda
Brauni ja Farvidi (2006) väitega, et naisteaja
kirjade, sealhulgas Cosmopolitani, kinnisideeks
õn tõepoolest saanud meeste seksuaalsus. Kuna
seksiteemad moodustavad märkimisväärse osa
Cosmopolitani teemakajastustest, siis õn sek
suaalselt väga aktiivse mehe kujutamine sellega
põhjendatav - kui nimetatud konstruktsiooni
dest loobutaks, muutuks kä üks ajakirja peamis
test identiteedikujundajatest.

Teistest, ajakirjas üsna rohkelt kasutust leid
nud ja stereotüüpselt mehele omaseks peetud
käitumismustritest võib välja tuua väite, et
mehed ei räägi iga kord tõtt. Nimetatud konst
ruktsiooni sage esinemine annab põhjust eeldu
seks, et ajakirja autorid peavad sellist käitumist
normaalseks ning ootuspäraseks, ja lähtuvad
arvamusest, et naine peaks olema see, kes keha
keele ja ridade vahelt lugemise abil tõlgendab
(viimast õpetab Cosmopolitan tihti kä oma veer
gudel) seda, mida mees “tegelikult” mõtleb.
Küllaltki palju esines ajakirjas eeldust, et
mehed soovivad endale ilusat naist. Naise kuvand
õn läbi aegade ette näinud, et naine peaks enda
eest hoolitsema ja ilus olema, et mehele meel
dida ja tema standarditele vastata. Sellest hoia
kust tundub lähtuvat kä Cosmopolitan.
Ülaltoodud tulemustest nähtub, et peamiselt
kasutatakse Cosmopolitanis meeste konstrueeri
miseks stereotüüpseid lähenemisi. Naislugejate
ette manatakse enamjaolt pilt hegemoonilisele
maskuliinsusele omaseks peetud tunnuseid
kandvatest meestest ehk meestest, kes õn spordilembesed, enamjaolt ebaromantilised, jõu
lised ja tihtipeale agressiivsemad kui naised
(Romaine 1999).
Needsamad stereotüüpselt maskuliinseks
peetud omadused leidsid sageli kasutust Cosmopolitani jaoks intervjueeritud Eesti meeste
eneseesitlustes. Kuna mehi õpetatakse maastmadalast olema tugevad ja vaprad, eelistavad
nad kä endast rääkides kasutada karme sõnu
ning rõhutada oma maskuliinseid omadusi
(Romaine 1999). Sama tendentsile õn tähe
lepanu pööranud Rein Taagepera (2003), kes
Eestis käibel olevaid soorolle kommenteerides
õn leidnud, et meie ühiskonnas domineerib
endiselt arusaam, mille kohaselt mehed peak
sid oma tunded endas hoidma, et mitte nõrk
välja näha. Oma maskuliinsete omaduste too
nitamine võis seega Cosmopolitani auditoo
riumi silmas pidades olla ühest küljest ajenda
tud intervjueeritud meeste soovist esitleda end
kui tõeliselt mehelikku meest, teisalt aga võib

selliste konstruktsioonide kasutamise taga näha
eeldust, et just sellist käitumist ühiskond mees
telt ootabki.
Vaatamata sellele, et Eestis ilmuva Cosmo
politani veergudel kujutatakse mehi enamjaolt
traditsiooniliste maskuliinsete väärtuste ning
tunnuste kaudu, võib viimase kahe aastakäigu
numbrites täheldada uute, pehmemate väärtus
tega mehetüüpide ilmumist. Muutusele viitab
muuhalgas kä fakt, et üsna rohkelt ilmus rub
riigis “Kuu Kompu” intervjuusid tuntud ja
ihaldusväärsete eesti meestega, kes nii mõnelgi
korral rõhutasid enda juures hoopis traditsioo
nilisele hegemoonilisele maskuliinsusele vastan
duvaid tunnuseid. Näiteks iseloomustati ennast
romantiliste, perekesksete ja emotsionaalsetena.
Nimetatud enesekirjeldused annavad tunnistust
sellest, et hegemoonilisele maskuliinsusele vas
tanduva mehetüübi, nn. tundliku mehe tüpaaž,
õn tõepoolest pälvinud aina suuremat ja laie
mat poolehoidu (MacKinnon 2003, 71), andes
omakorda tõuke sellele, et kä mehed ise õn üha
altimad konstrueerima alternatiivsemalt mõju
vaid mehelikkuse kujundeid. Teisisõnu, mehe
kuvandi muutusega võivad kaasneda kä muutu
sed ootustes, mis naistel meeste suhtes õn.
Käesoleva uuringu tulemusi analüüsides
nähtub, et peamiselt kujutatakse Cosmopolitani
tekstides hegemoonilisi maskuliinseid väär
tusi edasi kandvat meest, seevastu meestega
läbi viidud intervjuud pakuvad enamasti mit
mekesisemaid maskuliinsuse kuvandeid. Sel
line lahknevus pikemate artiklite ja intervjuude
vahel võib olla tingitud sellest, et Cosmopolitanis
avaldatud tekstide näol õn peamiselt tegemist
Cosmopolitani USA väljaandes ilmunud artiklite
tõlgetega. Tugevalt stereotüüpsete konstrukt
sioonide rohke kasutamine ajakirja Cosmopoli
tan tekstides võib aga omakorda mõjuda neid
rollimudeleid kinnistavalt ning seeläbi ainult
pidurdada ühiskonna soolises hierarhias toi
muvaid muutusi. Seevastu intervjuudest koos
neva rubriigi “Kuu kompu” raames tutvustati
peamiselt eesti mehi. Leid võib viidata sellele, et

erinevalt USA-st, kus ollakse rohkem kinni tra
ditsioonilises maskuliinsuse kuvandis, näevad
laiema üldsuse hulgas tuntud eesti mehed jär
jest enam võimalusi, rõhutamaks enda nn. peh
memat poolt.
Nii käesoleva kui kä mitme varasema (vt.
Mangus 2008; Siibak 2010) uuringu tulemus
test nähtub, et mehelikkuse kuvand võib Eesti
kontekstis olla tõepoolest Põhjamaades laialt
levinud soolise võrdõiguslikkuse diskursusest
ajendatult muutumise ristteel. Varem ühis
konnas domineerinud hoiakud hegemoonilise
maskuliinsuse ülimuslikkuse kohta õn hakanud
tasahilju hajuma ning kõigi poolt üheselt akt
septeeritud mehelikkuse kuvandit enam endisel
kujul ei eksisteeri. Vaatamata sellele, et eesti aja
kirjanduses õn nii mitmelgi korral sõna võetud
maskuliinse mitmekesisuse toetuseks (vt. Põld
saar 2008; Kolga 1998, 1999), leidub kä neid,
kes õn suhtunud hegemoonilise maskuliinsuse
kadumisse kui tõelisse katastroofi ja ühiskonna
allakäiku (Pullerits 2010). Milline neist seisu
kohtades Eesti ühiskonnas peale jääb, levib ning
juurdub, õn siiski suuresti uue põlvkonna, aja
kirjanike ning meedia teha.
Andra Siibak õn tänulik ETF grandiprojekti
“Põlvkonnad ja põlvkondade vahelised suhted
kujunevas infoühiskonnas” (ETF 8527) ja sihtfi
nantseeritava uurimisteema “Kultuurikommunikatsiooni komplekssus ja kultuuriuurimise meto
doloogilised väljakutsed” (SF0180002s07) toetuse
eest.

Märkused
1

Cosmo-tüdruk õn väljamõeldud naine, kellega peaks
saama samastuda ajakirja 18-34 aastane lugeja (Oullette 1999, 359).

2 Infolõikudest koosnevate artiklite all õn käesoleva
töö raames mõeldud neid artikleid, mis koosnevad
infonupukestest ning -kastidest ja mehi puudutava
test faktidest.
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Naiselikkuse ja
mehelikkuse seos
isikuomadustega
16-19-aastaste Eesti
noorte seas
Mare Ainsaar, Kadri Soo,
Tiina Laur

Sissejuhatus
Inimese käitumine õn mõjutatud rollide
poolt ühiskonnas. Sugu õn üks tugevamaid
inimese rolliidentiteedi allikaid (Choi jt. 2003,
2008), mis kujundab inimeste käitumist ning
hoiakuid (Ridgeway ja Bourg 2008). Seetõttu
ei ole üllatav, et soo ja sellega seotud identitee
tide uurimine õn muutunud äärmiselt oluliseks
meeste ja naiste võrdsuse, perekonnaprobleemide, tööpoliitika, õiguste ning käitumise uuri
misel. Lisaks inimeste käitumise kujundamisele
õn sooga seotud identiteetidel kä muid praktilisi
väärtusi. Näiteks õn palju uuritud maskuliin
suse ja feminiinsuse seoseid mentaalse tervisega
(Barrett ja White 2002), ühiskonnas toime tule
misega (Bell 2008).
Paljudes ühiskondades õn naiste ja meeste
jaoks erinevad käitumise normid, mis tähen
dab, et naised ja mehed erinevad teineteisest
nii bioloogiliselt kui kä sotsiaalselt. Soorollid

kujunevad käitumise, kohustuste ja ootuste
sidumisel vastava sooga (Biddle 1986; Vander
1990; Burr 1998; Giddens 2002) ning mõjutavad
oluliselt arusaama sugupoolest. Samas soorollid
muutuvad ning õn kultuuriti erinevad (PrinceGibson ja Schwartz 1998). Õn leitud, et naised
peavad end tänapäeval rohkem mehelikuks kui
mõnikümmend aastat tagasi, samas õn meeste
tulemused maskuliinsuse skaalal muutunud
madalamaks kui varem (Twenge 1997; Diekman ja Eagly 2000; Choi jt. 2008).
Mehelikkus ja naiselikkus kujuneb kogni
tiivsete, käitumuslike, emotsionaalsete, väljen
duslike, psühhosotsiaalsete ja sotsiokultuuriliste kogemuste baasil (Kahn 2009). Soorolle
õpitakse erinevate sotsiaalsete agentide kaudu,
nagu perekond, meedia, lasteaed, kool, ning
sotsiaalselt olulistelt võrdlusrühmadelt - sellist
protsessi õn nimetatud kä sugupoole sotsia
liseerimiseks (Banerjee ja Lintern 2000; Gid
dens 2002). Lapsed omandavad enamasti need
sotsiaalsed normid ja ootused, mis õn omased
tema soole selles kultuuris, kus nad üles kasva
vad (Bern 1974), kuigi õn täheldatud kä genee
tilist mõju (Mitchell jt. 1989). Näiteks tradit
siooniliselt pööratakse tüdrukute kasvatamisel
rohkem tähelepanu selliste omaduste arenda
misele, nagu lahkus, kiindumus, passiivsus, sõl
tuvus, poiste sotsialiseerimisel aga iseseisvuse,
enesekehtestamise, sportlikkuse ja teotahteli
suse edendamisele (Bern 1974; Connell 2005;
Klein 2006). Kä uuringud Eestis (Vainu jt. 2010)
näitavad, et tüdrukute ja poiste arendamisel pee
takse oluliseks erinevaid oskusi. Kasvatusprak
tikad väljenduvad omakorda inimeste soolises
enesehinnangus ning peegelduvad ühiskonnas
levinud soostereotüüpides, kuigi eksisteerivad
kä individuaalsed erinevused. Senised uuringud
lubavad oletada, et alates vanusest 12-15-aastat
hakkavad individuaalsed erinevused selgemalt
välja kujunema (Barret ja White 2002).
Antud artikli eesmärk õn analüüsida, mil
liste isikuomadustega seostuvad mehelikkuse ja
naiselikkuse enesehinnang Eesti 16-19-aastaste

noorte seas. Noored õn tulevased tegutsejad töö
turul, perekonna loojad ja just nende arusaama
dest sõltuvad tulevased arengud ühiskonnas.
Selles artiklis õn teadlikult kõrvale jäetud
mehelikkuse ja naiselikkuse soorollide kujune
mise analüüs ning keskendutakse ainult seostele
isikuomaduste ning naiselikkuse-mehelikkuse
enesehinnangute vahel.
Eestis õn arusaamu naiselikkusest ja mehe
likkusest empiiriliselt seni vähe uuritud. Õn
küll analüüse, mis vaatlevad stereotüüpe, nai
selike ja mehelike omaduste kajastamist, esin
damist ning esinemist meedias (Põldsaar 2001;
Malmberg 2005/2006; Pilvre 2009), kirjandu
ses (nt. Lindsalu 2003; Põldsaar 2008, 2009;
Annuk 1992; Epner 2007), õpikutes (nt. Kalmus
2001), kunstis (nt. Kivimaa 2009), kultuuris
(nt. Kõresaar 1998) ning üldiselt (nt. Pajumets
2001; Leppiman 1996). Samas analüüse sellest,
kuidas naiselikkust ja mehelikkust Eesti ühis
konnas mõistetakse, õn siiski vähe. Naiselikkuse
ja mehelikkuse tunnetust Eestis õn uurinud
varasemalt Einpaul (1998), Laur (2004), Aavik
(2009) ja Pajumets (2001). Nende uuringute
tulemustest antakse ülevaade hiljem.

Mehelikkuse ja naiselikkuse
mõistmine
Mehelikkuse ja naiselikkuse muutuvastest
arusaamadest annab hea ülevaate mehelikkuse
ja naiselikkuse uurimise ajalugu. Mehelikkust
ja naiselikkust hakati teaduslikult uurima 20.
sajandi alguses. Näiteks Thompson Woolley ja
Leta Stetter Hollingworth avaldasid 1903. aastal
laboratooriumikatsete tulemused, kus uuriti
meeste ja naiste intellekti, senso-motoorseid ja
tunnetuslikke võimeid (Bern 1993). 1936. aastal
töötas Lewis Terman koostöös Catherine Cox
Milesiga välja esimese testi, mis mõõtis mehe
likkust ja naiselikkust. Nii Terman kui Cox Miles
uskusid, et mehed ja naised õn fundamentaal
selt erinevad. Inimesi määratleti mehelikeks või

naiselikeks lähtuvalt sellest, kuivõrd kalduti oma
soo keskmistest kõrvale. Mehelikkuse ja naise
likkuse arusaama sõltumist ajaloolistest oludest
illustreerib näiteks fakt, et maskuliinsuse punkte
saadi positiivse ja feminiinsuse punkte nega
tiivse vastuse eest järgnevatele väidetele “pigem
ei meeldi vannis käia”, lapsena olid nad “äärmi
selt allumatud”, nad “taluvad sama palju valu kui
teisedki”, ning “kool õn koht, kus õn raske hak
kama saada” (Bern 1993).
Eriti aktiivseks muutus mehelikkuse-naiselikkuse uurimine 1970. aastatel. Üha laiemalt
hakkas levima naisliikumine ja sellega seoses
tõusis naiste eneseteadvus. Naised otsisid või
malusi minna tööle ja ennast teostada väljas
pool kodu. Kuni selle ajani oli palgatööd peetud
valdavalt meestele iseloomulikuks. Põhjuseks
toodi väited, et naised õn koduhoidjad, õrnad ja
hoolitsevad, mehed aga ambitsioonikad, jõuli
sed. Naiselikke omadusi peeti endiselt omaseks
ainult naistele ja mehelikke omadusi meestele
ning inimesed olid kas naiselikud või mehe
likud. Nii näiteks selgitati varasemate maskuliinsuse-feminiinsuse skaalade abil, kus mas
kuliinsus ja feminiinsus olid vastandid, välja
sugupoole patoloogiaid - feminiinset meest ja
maskuliinset naist loeti patoloogiliselt homo
seksuaalseteks (Burr 1998).
Kaasaegsete seisukohtade kohaselt ei ole
maskuliinsus-feminiinsus enam teineteist välis
tavad omadused, vaid mehelikke ja naiselikke
jooni esineb nii meestel kui naistel ning ühe
aegselt (Bern 1974) ning see võib muutuda elu
jooksul. Veelgi enam, kui Bem (1979) eeldas
algselt, et analüüsi teel eralduvad selgelt vaid
maskuliinsus ja feminiinsus, siis tegelikult näi
tavad faktoranalüüsi tulemused sageli nelja
faktori olemasolu (Lippa 1985; Choi ja Faqua
2003; Choi jt. 2008). Nendeks õn kaks masku
liinsuse rühma (domineerimine-agressiivsus ja
eneseusaldus-sotsiaalne kontroll), feminiinsuse
faktor ja neljas faktor, mis õn seotud sõnadega
mehelik, naiselik ja sportlik (masculine, feminine, athletic). “Olen mehelik”, “olen naiselik”

ja “olen atleetlik” õn n.-ö. kokkuvõtvad ise
loomustused ning jäävad teistest omadustest
eraldi rühma. Analüüsidest, kus mehelikkuse
ja naiselikkuse keskmiste arvutamiseks jäetakse
“naiselikkus” ja “mehelikkus” välja, õn meeste
ja naiste tulemused oluliselt sarnasemad. Väli
mus õn aga oluline nii meeste kui naiste jaoks.
Naiselikkuse puhul õn peetud oluliseks ilu ja
atraktiivsust vastassugupoole jaoks (Lennon jt.
1999), samas kui mehelikkust konstrueeritakse
meeste atleetliku kehakuju, sportlike saavutuste
ja hea füüsise järgi (Connell 2005; Klein 2006;
Swain 2003).
Soorolle mõõtvaid teste õn käesolevaks
ajaks teada üle 150 (Lenney 1991), kuid kõige
sagedamini leiab kasutamist Berni 1974. aastal
loodud test (BSRI - Bern Sex Roie Inventory).
Testi koostamist alustas Bern 1971. aastal,
kasutades 100 informeerimata üliõpilase abi
(tudengitele ei öeldud testi eesmärki). Ta lasi 50
üliõpilasel 200 omadussõna kohta märkida, kui
võrd mingi omadus õn soovitatav naisele. Üle
jäänud 50 tudengil tuli märkida samade oma
dussõnade juurde, kuivõrd ihaldusväärne õn
järgnev omadus mehele. Hindamiseks kasutati
7-pallist Likerti tüüpi skaalat (1 - mitte üldse
ihaldusväärne ja 7 - väga ihaldusväärne). Oma
dussõnade valimisel pidid üliõpilased arves
tama, et valitud omadused oleksid heatahtlikult
määratletud ehk positiivse “iseloomuga”. Samuti
pidid omadused olema vastavale soole ihaldus
väärsed. Bern valis 200 omadussõna hulgast
kujunenud pingerea alusel 20 meest ja 20 naist
kõige paremini iseloomustavat sõna. Valitud
omadustega pidid nõus olema mehed ja naised
võrdselt. Nii saadi maskuliinsed ja feminiinsed
omadused. Lisaks valiti 20 omadust, mis oma
iseloomu poolest oleksid neutraalsed, sobides
nii meestele kui naistele võrdselt (Lisa 2).
Kui algselt mõõtis Bem naiselikkust ja
mehelikkust kindlate omaduste alusel, siis 1979.
a. leidis ta Spence’i jt. (1975) eeskujul, et kä faktoranalüüsi abil õn võimalik koondada mas
kuliinseid ja feminiinseid omadusi. Analüüsi

tulemusel
moodustatakse
omadussõnade
põhjal kaks faktorit, millest ühes õn esindatud
maskuliinsed omadused ja teises feminiinsed
omadused. Selline protseduur määras masku
liinseid ja feminiinseid omadusi paremini just
kindlas kultuuriruumis (Bem 1993). Seejärel
jagatakse indiviidid mehelikkuse ja naiselikkuse
kombinatsioonide alusel nelja rühma - mehe
lik, naiselik, androgüünne ja välja kujunemata.
Mehelikud õn näiteks need inimesed, kes õn
saanud mehelikkuse faktoris mediaanist kõrge
maid tulemusi ja naiselikkuse faktoris mediaa
nist madalamaid tulemusi (tabel 1).
Tabel 1. Sootüüpide jagunemine Berni metoodika järgi

Mehelikkuse
hinnang
mediaanist
kõrgem
Naiselikkuse
hinnang
Androgüünne
mediaanist
kõrgem
Naiselikkuse
hinnang
mediaanist
madalam

Mehelik

Mehelikkuse
hinnang
mediaanist
madalam

Naiselik

Välja
kujunemata

Berni testi alusel arenes välja kä mõiste
“androgüünsus” inimeste kohta, kes saavad kor
raga nii mehelikkuse kui naiselikkuse skaaladel
kõrgemaid tulemusi. Berni (1974) arvates õn
mehed ja naised, kes elavad ühe etteantud rolli
kohaselt, justkui poolikud, seevastu androgüünsed inimesed peaksid olema vaimselt täiusliku
mad ja tasakaalukamad ning omama psühho
loogilisi eeliseid soorollitüüpsete inimeste ees.
BSRI skaalat õn rakendatud erinevates
kultuurides ning leitud, et selle reliaablus õn
hea, kuid hinnang valiidsusele õn vastuoluline
(Holt ja Ellis 1998; Zhang jt. 2001; Sugihara ja

Katsurada 2002; Choi ja Fuqua 2003). Masku
liinsed ja feminiinsed omadused õn siiski tuge
valt seotud sotsiaalse taustaga ning ühiskonna
muutudes võivad muutuda kä arusaamad
mehelikest ja naiselikest omadustest (Barret ja
White 2002; Best ja Thomas 2008; Holt ja Ellis
1998). Eriti ilmsed õn naistega seotud muutu
sed. Näiteks õn leitud, et tänapäeval omistatakse
naistele enam maskuliinseid iseloomuomadusi
ning nad peavad end kä ise rohkem mehelikuks,
kui mõnikümmend aastat tagasi (Twenge 1997;
Diekman jt. 2005; Choi jt. 2008). Naised õn
muutunud meestega sarnasemaks selliste oma
duste poolest, nagu riskivalmidus ja enesekeh
testamine (Eagly ja Diekman 2004).
Kokkuvõtteks õn mehelikkust tänapäeval
siiski rohkem seostatud instrumentaalse (tege
vusele suunatuse), naiselikkust aga ekspressiivse
(tunnete väljendamise) orientatsiooniga (Bern
1974; Wood jt. 1997). Meheliku soorolli juurde
kuuluvateks omadusteks peetakse domineeri
mist, enesekindlust, agressiivsust, algatusvõi
met, enesekehtestamise võimet, võistluslikkust,
liidriks olemist ja riskivalmidust, sest mehi õn
traditsiooniliselt harjutud nägema ühiskonnas
juhtivatel kohtadel ning otsustaja rollis (Wilsoni
ja Daly 1985; Kolb 1997; Grinnell 2002; Choi
jt. 2008; Hines 2008; Ward jt. 2010). Mehed
ise iseloomustavad end rohkem kehtestavate,
domineerivate ja agressiivsematena kui naised
(Feingold 1994). Kä emotsionaalset ükskõiksust
ja piiratud tunnete väljendamist seostatakse
maskuliinse tüübiga (Feingold 1994; Connell
2005; Oransky ja Marecek 2009). Emotsionaa
lne avatus, abi palumine või lohutuse pakku
mine, hoolitsemine kuuluvad Lääne kultuuris
pigem naiseliku soorolli juurde (Hines 2008;
Kahn 2009). Mitmed isiksuseomadusi käsitle
vad uuringud õn näidanud, et naised peavad
end meestega võrreldes märgatavalt enam hel
laks, õrnaks, hoolitsevaks ja sotsiaalseks (Fein
gold 1994).
Eestis tehtud varasematest uuringutest
näitas Einpauli (1998) tulemus, et eestikeelne

Berni skaala kirjeldab soorollide dimensioone
analoogiliselt anglo-ameerika kultuuriruumis
kasutatavate testidega. Lauri (2004) faktoranalüüsil põhinevast uuringust selgus, et väited
“olen mehelik” ja “olen naiselik” moodustavad
kä Eestis eraldi sugu kirjeldava tunnuse, mis oli
teiste iseloomujoontega nõrgemalt seotud. Seega
sarnaselt teistele autoritele näitasid kä Eesti tule
mused, et noormeeste ja neidude jagunemine
soorollitüüpidesse õn märgatavalt sarnasem, kui
väited “mehelik” ja “naiselik” õn analüüsitavate
tunnuste nimekirjast välja jäetud. Soo sotsiaal
set konstrueerimist õn uurinud kä Aavik (2009)
lasteaialaste valimi põhjal ning Pajumets (2001)
intervjueerides noori meespoliitikuid. Mõlema
uuringu tulemused näitasid üldiselt traditsioo
nilisele maskuliinsusele ja feminiinsusele vasta
vate väärtushinnangute domineerimist uurita
vates rühmades.

3. Metoodika
Inimese soo määratlemisel eristatakse anatoomilisi, füsioloogilisi, psühholoogilisi, sotsiaa
lseid ning kultuurilisi erinevusi meeste ja naiste
vahel. Sugu (ingl. k. sex) õn termin, mis viitab
meeste ja naiste bioloogilistele erinevustele.
Psühholoogilistele, sotsiaalsetele ja kultuurilis
tele erinevustele meeste ja naiste vahel osutab
sugupool ehk inglise keeles gender. Sugupooles
õn ühendatud sotsiaalselt konstrueeritud aru
saamad mehelikkusest ja naiselikkusest (Giddens 2002), mida Bern jagas omakorda soorollitüüpideks. Selles artiklis õn esitatud analüüse
nii bioloogilise soo (poiss, tüdruk), mehelikkuse
ja naiselikkuse enesehinnangu (“olen mehelik”,
“olen naiselik”) kui isehinnatud mehelikkuse ja
naiselikkuse skaala alusel saadud soorollitüübi
järgi (mehelik, naiselik, androgüünne, välja
kujunemata soorollitüübiga).
Analüüsi empiiriline materjal põhineb Lää
nemere Regiooni noorte seksuaalsuse uuringu
Eesti osa andmetel (vt. uuringu kohta täpsemalt

Mossige jt. 2007). Uuring viidi Tartu Ülikooli ja
Tartu Laste Tugikeskuse poolt läbi 2003. aasta
aprillist kuni maini Eesti koolides õppivate
noorte seas. Uuringu ülesandeks oli saada teavet
keskkoolis ja sellega võrdsetel õppetasemetel
õppivate noorte seksuaalkäitumise kohta. Kuna
küsitleti keskkooli tasemel õppivaid noori, jäid
valimist teadlikult välja kõik noored, kes ei jät
kanud haridusteed pärast üheksandat klassi.
Kõik uuringus osalenud noored täitsid
ankeedi iseseisvalt koolitunni jooksul. Kooli
des oli uuringu läbiviimisel nõue, et õpilased
peavad ankeetide täitmisel istuma eraldi pin
kides. Õpilaste juures olid ainult uuringuga
seotud inimesed, kes ei kuulunud kooliperso
nali hulka. Seega koolitöötajad uuringu läbivii
mise juures ei viibinud. Valim oli Eestis esindus
lik elukoha (Tallinn, Tartu, Pärnu, Kirde-Eesti,
teised linnad, maapiirkonnad), õppekeele ning
kooli tüübi suhtes. Esialgne valim moodustati
struktureeritud klastervalimi meetodil. Valimi
moodustamise aluseks võeti riiklik statistika
koolis käivate laste soo-, vanusestruktuuri ning
kooli tüübi järgi ning linna/maa koolide vahel
jaotumise kohta. Seejärel moodustati klastervalim, mis täidaks riigi tasemel esindatuse
kriteeriumi.
Analüüsis kasutati 16-19-aastaste noorte
andmeid, keda oli kokku 1709 inimest. Neist
43% olid poisid ja 57% tüdrukuid. 16-aastaseid
oli 8 %, 17-aastaseid 33 %, 18-aastaseid 42% ja
19-aastaseid 17%. Eestlasi oli valimis 69,5%,
vene või mõnest muust rahvusest noori oli
30,5%.
Sõltuva tunnusena analüüsitakse selles artik
lis isikuomaduste seost väidetega “olen mehelik”
ja “olen naiselik”. Mehelikkust ja naiselikkust
mõõdeti 6-punktilisel skaalal, kus 1 tähendas
“ei kehti üldse” ja 6 “kehtib täiesti”. Soorollitüüpide määratlemisel kasutati rühmitamist järg
misel viisil: juhul, kui vastaja valis mehelikkuse
näitajaks 1-3, rühmitati ta nõrgema mehelik
kuse, ja 4-6 punkti korral tugevama mehelik
kuse enesehinnanguga rühma. Sama meetodit

rakendati naiselikkuse rühmade moodustamise
puhul. Hiljem moodustati mehelikkuse ja nai
selikkuse tunnuse kombinatsioonidest Berni
põhimõttel neli soorollitüüpi: mehelik, naise
lik, välja kujunemata soorolliga ja androgüüne.
Seega kasutatakse artiklis mõnevõrra lihtsus
tatud lähenemist mehelikkuse ja naiselikkuse
mõõtmisele. See õn tingitud asjaolust, et oleme
eriti just huvitatud “mehelikkusele” ja “naiselik
kusele” omistatavatest tunnustest, mitte niivõrd
“objektiivse” mehelikkuse ja naiselikkuse esine
mise sagedusest. Samuti õn eelnevad uuringud
(Choi jt. 2008) näidanud, et mehelikkus ja nai
selikkus Bemi-laadses, kõikide tunnuste ühisfaktoris, ei ole alati otstarbekas lahendus.
Isikuomaduste mõõtmiseks kasutati vas
tuseid Berni lühendatud BSRI küsimustikule
(6- punktilisel skaalal 1 - ei kehti üldse, 6 kehtib täielikult) ja Martha Burt’i (1980) soo
rolliga rahulolu küsimustele (OSRS - Own sex
roie satisfaction, 1 - ei ole üldse rahul, 7 - väga
rahul). OSRS 7-punktiliste skaalade tulemused
arvutati võrreldavuse jaoks ümber 6-pallisteks.
Kuna mitmed tunnused olid omavahel juba
algselt tugevasti korreleeritud, siis liideti nad
mudelites multikollineaarsuse vähendamiseks
üheks koondtunnuseks. Selleks liideti omava
hel oluliselt seotud tunnuste vastused kokku
ning jagati liidetud tunnuste arvuga. Lisas 1 õn
toodud originaal- ja ümberkodeeritud tunnu
sed ning viimaste puhul Cronbachi alfa väär
tused. Seega kasutati uuringus ette antud isi
kuomaduste skaalat. Stereotüüpsete tulemuste
vältimiseks ei esitatud küsimust mehelikest ja
naiselikest isikuomadustest otse, vaid uuriti,
milliste isikomadustega naiselikkus ja mehelik
kuse kõige paremini assotsieeruvad.
Artiklis analüüsitakse erinevate isiku
omaduste jaotumist poiste ja tüdrukute vahel,
milliste omadustega õn mehelikkuse ja naise
likkuse tunnetus seotud ning millised isiku
omadused õn iseloomulikud soorollitüiipidele
(mehelikkuse ja naiselikkuse kombinatsioon).
Analüüsimeetoditena õn kasutatud keskmiste

võrdlusi, korrelatsioonanalüüsi ning logistilist
regressiooni.

Bioloogiline sugu ja
isikuomadused Eesti
noorte seas
Kõigepealt anname ülevaate isikuoma
duste erinevustest tüdrukute ja poiste seas. Nii
nagu varasemad uuringud näitavad, erinevad
kä käesolevas uuringus poiste ja tüdrukute

keskmised hinnangud isiksuseomaduste suhtes
kõige enam mehelikkuse ja naiselikkuse väite
puhul (tabel 2). 16-19-aastased poisid peavad
end keskmiselt sama palju mehelikuks, kui
sama vanad tüdrukud naiselikuks. Samas õn
tüdrukute keskmine hinnang enda mehelik
kusele ligi ühe skaalapunkti võrra kõrgem kui
poistel naiselikkusele ehk poisid välistavad enda
naiselikkuse kindlamalt kui tüdrukud mehelik
kuse. Tähelepanuväärne õn kä asjaolu, et poiste
seas õn mehelikkus kõige tugevama skooriga
omadus üleüldse, samas kui tüdrukute puhul
jääb naiselikkus alles viiendale kohale.

Tabel 2. Keskmised hinnangud isiksuseomadustele poistel ja tüdrukutel
(1- ei kehti üldse minu kohta, 6 - kehtib täielikult minu kohta)

Poisid

Tüdrukud

t

4,9

2,2

43,95*

Naiselik

1,4

4,8

-73,77*

Sõltumatu

3,9

4,1

-3,78*

Harva vanduv

2,8

3,3

-6,09*

Kergesti otsustav

3,5

3,4

0,91

Arg

2,8

3,0

-2,69*

Lapsi armastav

4,3

5,0

-11,29*

Agressiivne

2,7

2,6

2,04*

Riskialdis

4,0

4,0

-1,08

Enesekindel ja oma seisukohti kaitsev

4,5

4,7

-4,32*

Mehelik

Liidriks sobiv ja domineeriv

3,6

3,7

-1,46

Hooliv ja sõbralik

4,5

4,9

-10,39*

Empaatiline - võimeline kaasa tundma ja teisi mõistma

4,5

4,9

-7,02*

Oskab suhelda

4,2

4,5

-4,84*

Sportlikult ja füüsiliselt aktiivne

4,4

3,9

7,04*

Emotsioone väljendav

4,1

4,5

-5,08*

Algatusvõimeline ja tegutsemisjulge

4,1

4,3

-2,15*

Atraktiivne vastassugupoolele

4,2

4,4

-2,61*

* t- test p<0,05

Kokkuvõttes nõustuks enamus Eesti selles
vanuses tüdrukuid (väärtus 4-6), et nad armas
tavad lapsi, õn empaatilised, hoolivad, sõbrali
kud, enesekindlad, naiselikud. Nad olid rahul
oma oskusega suhelda, väljendada emotsioone,
atraktiivsusega vastassugupoole seas, algatus
võime ning tegutsemisjulgusega, peavad ennast
sõltumatuks ning riskialdiks. Seega õn tege
mist tüüpiliste naiselike omadustega, millele
õn lisandunud sõltumatus, riskiarmastus ning
algatusvõime.
Poisid seevastu olid mehelikud, rahul oma
empaatiavõimega, hoolivad, sõbralikud, enese
kindlad, sportlikult aktiivsed, armastavad lapsi,
rahul oma võimega suhelda, atraktiivsusega
vastassugupoole suhtes, võimega väljendada
emotsioone, algatusvõimega ning riskialdid. Kä
Eesti selles vanuses poistel õn seega mitmeid nn.
klassikaliselt naiselikke omadusi, nagu empaa
tiavõime, hoolivus, sõbralikkus, suhtlemisos
kus, laste armastus, emotsioonitonaalsus. Seega
keskmine pilt 16-19-aastastest Eesti tüdruku
test ning poistest oli suhteliselt sarnane.
Võrreldes poistega seostasid tüdrukud
endaga siiski rohkem omadusi, nagu sõltumatu,
enesekindel, arg, lapsi armastav, kaasatundev,
hooliv, sõbralik, algatusvõimeline, tegutsemisjulge ning vastassugupoolele atraktiivne. Samuti
hindasid nad poistest kõrgemalt oskust mõista
teisi, suhelda ning emotsioone väljendada.
Poisid seevastu pidasid ennast rohkem sportli
kuks, agressiivseks ning sagedamini vanduvaks.
Selliste omaduste puhul, nagu kergesti otsus
tav, riskialdis, domineeriv ja liidriks sobiv, olid
poiste ja tüdrukute hinnangud sarnased.

Isikuomaduste seosed
mehelikkuse ja naiselikkuse
enesehinnanguga
Järgnevalt õn analüüsitud seoseid isiku
omaduste ning naiselikkuse ja mehelikkuse

enesehinnangute vahel. Tabelis 3 õn esitatud
poiste ja tüdrukute lineaarsed korrelatsioonseosed mehelikkuse ja naiselikkuse enesehinnangu
ning teiste isikuomaduste vahel.
Selgub, et poistel korreleerus mehelikkuse
enesehinnang rohkemate tunnustega, kui nai
selikkuse enesehinnang. Selline tulemus võib
olla mõjutatud kä naiseliku enesehinnanguga
poiste väikesest üldarvust. Poisid olid valdavalt
tugeva meheliku identiteediga. Naiselik enese
hinnang oli poistel seotud vaid arguse, harva
vandumise, hoolivuse, sõbralikkuse ning huvi
taval kombel kä riskialdiks olemisega. Samas õn
huvitav märkida, et vandumine ei olnud mehe
likkuse tunnus, nagu kä mittearg ehk julge ole
mine. Omadused, nagu hooliv, sõbralik ning
riskivalmidus, seostusid poistel nii naiselikkuse
kui mehelikkusega.
Poiste mehelikkus assotsieerus enesekind
luse ja oma seisukohtade kaitsmisega, sõltu
matuse, riskialdiks olemise, domineerimise ja
algatusvõimega. Samuti oli mehelikkus positiiv
selt seotud sportlikkuse, hoolivuse, kaasatundmis- ja emotsioonide väljendamise võime, laste
armastamise ning enese vastassugupoole suhtes
atraktiivsena tundmisega. Erinevalt mitmetest
teoreetilistest seisukohtadest ei ole käesole
vas uuringus poistel mehelikkus ja agressiivsus
omavahel seotud. Samuti näeme mehelikkuse
korrelatsiooniseost mitmete nn. klassikaliselt
naiselike omadustega - hoolivus, kaasatundmis- ja emotsioonide väljendamise võime, laste
armastamine.
Tüdrukute rühm oli tervikuna hetero
geensem. Paljud tunnused olid samaaegselt nii
meheliku kui naiseliku enesehinnanguga tüd
ruku tunnuseks - sõltumatus, kergesti otsus
tamine, enesekindlus, oma seisukohtade kaits
mine, liidriks sobimine ja domineerimine,
suurem osalus sportlikus tegevuses ja füüsiline
aktiivsus, parem võime väljendada emotsioone,
suurem algatusvõime ja tegutsemisjulgus ning
kõrgem enesehinnang atraktiivsusele vastassu
gupoole seas.

Tabel 3. Seosed mehelikkuse ja naiselikkuse enesehinnangu ning teiste isikuomaduste vahel poistel ja tüdrukutel
Eestis (lineaarne korrelatsiooniseos)
Poisid

Tüdrukud

Olen mehelik

Olen naiselik

Olen mehelik

Olen naiselik

Sõltumatu

0,11*

-0,02

0,11*

0,15*

Harva vanduv

-0,04

0,08*

-0,08*

0,10*

Kergesti otsustav

0,04

0,02

0,13*

0,08*

Arg

-0,05

0,16*

0,10*

-0,02

Lapsi armastav

0,15*

0,07

0,01

0,22*

Agressiivne

0,01

-0,01

0,24*

-0,19*

Riskialdis

0,12*

0,09*

0,30*

0,00

Enesekindel ja oma seisukohti
kaitsev

0,30*

-0,01

0,11*

0,19*

Liidriks sobiv ja domineeriv

0,12*

0,07

0,11*

0,09*

Hooliv ja sõbralik

0,21*

0,13*

0,00

0,36**

Empaatiline

0,15*

-0,03

-0,08*

0,19*

Oskab hästi suhelda

0,19*

-0,02

0,08*

0,21*

Sportlik ja füüsiliselt aktiivne

0,21*

-0,02

0,09*

0,12*

Emotsioone väljendav

0,07*

0,06

0,13*

0,24*

Algatusvõimeline ja tegutsemisjulge

0,15*

-0,06

0,19*

0,14*

Atraktiivne vastassugupoolele

0,17*

-0,03

0,09*

0,24*

Vanus

0,04

-0,06

-0,11*

0,10*

* statistiliselt oluline seos usaldusnivool p<0,05

Vaid vähesed tunnused eristasid meheliku ja
naiseliku enesehinnanguga tüdrukuid. Nimelt
oli tüdrukutel agressiivsus positiivselt korreleeritud mehelikkusega ning negatiivselt naiselik
kusega. Tüdrukute mehelikkus oli seotud veel
vandumisega, arg olemisega ning empaatia
võime vähesusega.
Tähelepanu väärivad veel statistiliselt oluli
sed korrelatsioonseosed vanusega. Korrelatsioonitulemustest selgub, et tüdrukutel alanes vanu
sega mehelik enesehinnang ning kasvas enda

naiselikuks pidamine. Poistel vanuses 16-19
selline selge korrelatsiooniseos puudus.

Soorollitüübid ja nende seos
isikuomadustega
Järgnevalt anname ülevaate naiselikkuse
ja mehelikkuse hinnangu kombinatsiooni
dest Eesti 16-19-aastaste noorte seas. Sarna
selt Bemile nimetame kõiki, kes hindavad oma

mehelikkust kõrgeks (skaalapunktid 4-6) ja
naiselikkust madalaks (skaalapunktid 1-3),
mehelikeks ning neid, kes pidasid oma naiselik
kust kõrgeks ja mehelikkust madalaks, naiseli
keks. Androgüünse rühma moodustavad need,
kellel olid nii mehelikkus kui naiselikkus kõrged
ning välja kujunemata rühma kuuluvad need,
kellel õn naiselikkus ja mehelikkus mõlemad
madalad.
Tabelist 4 näeme, et ligi 90% poisse pidas
ennast selle jaotuse järgi mehelikuks. Väga
vähesed poisid leidsid, et nad õn androgüünsed.
Naiselikke poisse oli vaid mõned üksikud.
Tabel 4. Soorolli tüüpide jaotumine sugude lõikes
16-19-aastaste noorte seas (% kogu rühmast)
Poisid
(N=729)

Tüdrukud

Mehelik

89,8

3,3

Naiselik

1,0

71,6

Androgüünne

2,3

18,2

Välja kujunemata

6,9

6,9

(N=980)

Tüdrukute jaotumine mehelikkuse-naiselikkuse dimensioonides oli märksa mitmekesisem.
Olgugi, et suurem osa tüdrukuid hindas end nai
selikuks, pidas siiski üle 3% tüdrukutest ennast
pigem mehelikuks. Androgüünseid tütarlapsi
oli valimis ligi viiendik. Välja kujunemata noori
oli poiste ja tüdrukute seas ühepalju - 7%.
Järgnevalt kasutati binaarset logistilist reg
ressiooni, et analüüsida täpsemalt nelja soorollitüübi seoseid erinevatele isikuomadustega.
Autorid soovisid teada saada, millised omadu
sed iseloomustavad kõige rohkem mehelikku,
naiselikku, androgüünsesse ja välja kujune
mata soorolli rühma kuulujaid ning millised
omadused neid üksteisest eristavad. Kuna n.-ö.
naiselikke ja androgüünseid noormehi oli kogu
valimis väga vähe, siis nende tüüpide kohta
mudeleid ei tehtud. Kõik järgnevalt esitatud

mudelid õn statistiliselt olulised. Järgnevate
mudelite eripäraks õn asjaolu, et need võtavad
arvesse kä tunnuste vastasmõjusid.
Kõikides mudelites võrreldi teatud soorollitüüpi kuulujaid sellesse mittekuulujatega, näi
teks mehelik olemist mittemehelikuks (naiselik,
androgüünne või välja kujunemata) olemisega.
Mudelitesse lisati kõik lisas 1 toodud omadused,
millele lisati rahvus ja vanus. Rahvuse tunnus
kaasati analüüsi, kuna mitmed autorid õn viida
nud kultuuriti erinevale mehelikkuse ja naise
likkuse tõlgendusele. Käesolevas artiklis rahvuse
eripärasid peale statistiliste seoste välja toomise
põhjalikumalt siiski ei analüüsita.
Vanus ei olnud mudelites eriti oluline tegur,
samal ajal kui rahvuse eripära osutus oluliseks
tunnuseks kõigis rühmades. Nimelt selgus, et
end mehelikeks pidavaid poisse ning naiselikke
ja välja kujunemata sooidentiteediga tüdrukuid
õn sagedamini eestlaste hulgas (tabelis 5). Mitte
eestlaste seas oli enam meheliku ja androgüünse
soorollitüübiga tüdrukuid ning välja kujune
mata soorollitüübiga poisse.

Soorollitüübilt mehelikud
poisid ja tüdrukud
Ennast mehelikuks pidavad poisid olid mittemehelikega võrreldes oluliselt enesekindla
mad, domineerivad ja riskialdimad. Poistel oli
mehelikkuse tunnetus seotud kä suurema sport likkuse ja füüsilise aktiivsusega ning julgusega.
Olgugi, et vanus oli nõrk ennustaja mudelis (p <
0,1), näitab see siiski, et poistel kasvas mehelik
kuse tunnetamine vanuses 16-19 aastat.
Tütarlastel suurendas meheliku enesehin
nangu tõenäosust kergesti otsustamine ning
enda agressiivsena tunnetamine, vähendas aga
positiivne hinnang suhete loomise ja hoidmise
oskusele (tabel 5).

Tabel 5. Poiste ja tüdrukute soorollitüübi seos isikuomadustega (binaarse logistilise regressioonimudeli kordajad)
Poisid

Tüdrukud

Mehelik

Välja
kujunemata

Mehelik

Naiselik

Androgüünne

Välja
kujunemata

Sõltumatu

0,004

0,098

0,157

-0,016

0,124

-0,343**

Harva vanduv

-0,075

-0,018

-0,062

0,042

0,003

-0,016

Kergesti otsustav

0,126

0,057

0,416**

-0,083

0,071

-0,229*

-0,182*

0,003

0,097

-0,105

0,084

0,002

Lapsi armastav

0,082

-0,176

0,137

0,030

-0,003

-0,075

Agressiivne

-0,051

0,157

0,377**

-0,215**

0,165*

0,143

Riskialdis

0,249**

-0,464**

0,177

-0,324**

0,389**

0,178

Enesekindel ja oma
seiskohti kaitsev

0,658**

-0,805**

0,054

0,139

0,000

-0,298

Liidriks sobiv ja
domineeriv

0,327**

0,242

0,168

0,073

-0,074

-0,041

Hooliv ja sõbralik

-0,020

-0,141

-0,455

0,204

0,491**

-0,826**

Empaatiline

0,032

-0,037

0,079

0,004

-0,194*

0,106

Oskab suhelda

-0,001

-0,023

-0,485**

0,016

0,128

0,116

Sportlikult, füüsiliselt
aktiivne

0,141*

-0,143

0,046

-0,083

0,131*

-0,064

Emotsioone väljendav

0,058

-0,073

0,044

0,055

0,051

-0,198*

Algatusvõimeline ja
tegutsemisjulge

0,070

0,033

0,079

-0,127

0,212+

0,058

Atraktiivne
vastassugupoolele

-0,019

0,016

-0,199

0,125f

-0,002

-0,163

Vanus

0,323*

-0,186

0,138

0,099

-0,169

-0,063

Rahvus (eestlane) a

0,947**

-1,118**

-1,310**

2,286**

-3,455**

0,804**

Arg

** Seoses õn oluline nivool p<0,05; * p<0,1.
a - taustatunnus mitte-eestlane

Soorollitüübilt naiselikud ja
androgüünsed tüdrukud

Arutelu ja kokkuvõte

Naiseliku enesehinnanguga tüdrukud olid
madalama agressiivsuse ja riskivalmiduse tase
mega ning kaldusid end pidama vastassugu
poole jaoks atraktiivsemaks, kui teised tüdru
kute rühmad.
Androgüünsed tüdrukud erinesid nii naise
likest kui mehelikest tüdrukutest. Androgüünseid tüdrukuid eristas kõrgem hinnang enda
hoolivusele ja sõbralikkusele, kuid nad olid
kä riskialdid, sportlikud ja agressiivsed. Nad
andsid sagedamini kõrgema hinnangu oma
algatusvõimele ja tegutsemisjulgusele ning olid
pigem vähem empaatilised.

Artikli eesmärk oli analüüsida naiselikkuse
ja mehelikkuse enesehinnanguga seostuvaid
isikuomadusi Eesti 16-19-aastaste noorte seas.
Naiselikkus ja mehelikkus õn kaks paralleelset
omadust, mis võivad esineda isiksustes üheaeg
selt. Artiklis vaadeldi poisse ja tüdrukuid, end
naiselikuks ja mehelikuks pidavaid poisse ja
tüdrukuid ning erineva soorollitüübiga poisse
ja tüdrukuid eraldi.
Empiirilist kinnitust leidis eriti meheliku
ja naiseliku soorollitüübi ja enesehinnangu
üheaegne tunnustamine Eesti tüdrukute seas.
Poisid olid enamasti kindlalt mehelikule soorollitüübile orienteeritud. 7% 16-19-aastastest
noortest olid välja kujunemata või nõrkade soorollitüüpidega. 90% selles vanuses poisse Eestis
pidas ennast valdavalt mehelikuks, 2% androgüünseks ja 1% pigem naiselikuks. Tüdrukute
jaotumine oli mitmekesisem. Valdavalt naiseli
kuks pidas ennast 72%, adrogüünseid oli 18%,
mehelikke 3%. Mehelikkuse levikuga tüdrukute
seas võib olla seletatav kä uuringu tulemus, et
selliste traditsiooniliselt mehelike omaduste,
nagu kergesti otsustav, riskialdis, domineeriv ja
liidriks sobiv, osas poiste ja tüdrukute enesehin
nangud ei erinenud.
Seega näitas tulemus, et tüdrukud ei ole
homogeenne rühm, vaid seal õn väga erineva
enesetunnetusega neide. Käesolev uuring ei
anna teaduslikku vastust küsimusele, miks õn
mehelikkuse ja naiselikkuse hinnangud poiste ja
tüdrukute seas just sellised, vaid püüdis fiksee
rida olemasolevat olukorda. Seega saame vaid
hüpoteesidena välja tuua võimalikke seletusi.
Võib oletada, et tüdrukute kallutatus mehelik
kuse poole võib olla seotud mehelikkuse tuge
vama positsiooniga ühiskonnas või tüdrukute
parema kohanemisvõimega. Muutunud ühis
kond nõuab naistelt ise eluga toime tulekut, mis

Välja kujunemata
soorollitüübiga poisid ja
tüdrukud
Kuigi võiks arvata, et välja kujunemata iden
titeediga poisid ja tüdrukud õn sarnased, siis
tegelikult ei sarnaned need poisid ja tüdrukud
oma profiili poolest üldse. Samuti erineti teistest
soorollitüübiga rühmadest.
Välja kujunemata sooidentiteediga poisid
erinesid mehelikest poistest peamiselt selle poo
lest, et pidasid ennast väga vähe enesekindlaks
ja riskialdiks. Tüdrukud erinesid teistest tüd
rukute rühmadest selle poolest, et olid enda
hinnangul vähe sõltumatud, hoolivad, sõbrali
kud. Nad pidasid oma otsustusvõimet ja emot
sioonide väljendamise oskust madalamaks, kui
teiste rühmade tüdrukud. Samas mingeid sel
geid tendentse, et kindla sooidentiteedita tüd
rukud oleksid vaheetapp mehelike või naiselike
tüdrukute vahel, ei ilmnenud. Naiselike poiste
rühm pigem vastandus mehelikele poistele.

õn seotud mitmete traditsiooniliselt mehelike
omadustega, nagu otsuste tegemine, riskide
võtmine, juhiomadused. Kuigi võib väita, et kä
poistele tuleksid kasuks naiselikud omadused,
puudub naiselikkusel mehelikkusega võrdne
staatus. Tüdrukute suurem kallutatus mehe
likkuse poole, võrreldes poiste naiselikkusega,
võib olla märk, et tüdrukud õn olnud osavamad
kohanejad ühiskonna kaasaegsete nõudmistega
või et tüdrukute puhul õn vajadus kohaneda
olnud suurem.
Analüüs soorollitüübi järgi andis suhteliselt
traditsioonilisi tulemusi. Nimelt ennast valda
valt mehelikuks pidavad poisid õn mittemehelikega võrreldes oluliselt enesekindlamad,
domineerivad ja riskialtimad. Poistel oli mehe
likkus seotud kä suurema sportlikkuse ja füü
silise aktiivsusega ning julgusega, kuid puudus
side agressiivsusega. Meheliku soorollitüübi
osatähtsus kasvas 16-19-aastaste hulgas.
Tüdrukutel oli maskuliinsus seotud seevastu
kergesti otsustamise ning enda agressiivsena
tunnetamisega. Tõenäosust kuuluda meheliku
enesehinnanguga rühma vähendas asjaolu, kui
oldi rahul suhete loomise ja hoidmise oskusega.
Kuigi tüdrukute tulemused ei näidanud vanuse
seost kindla sootüübiga, näitasid korrelatsioo
nid naiselikkuse ja mehelikkusega, et tüdruku
tel alanes vanusega mehelikkuse enesehinnang
ning kasvas enda naiselikuks pidamine. Nai
seliku enesehinnanguga tüdrukud olid mada
lama agressiivsuse ja riskivalmiduse tasemega
ning kaldusid end pidama vastassugupoole
jaoks atraktiivsemaks, kui teised tüdrukute
rühmad. Tulemus atraktiivsuse osas ei ole ülla
tuslik. Kä varasemad uuringud õn leidnud, et
stereotüüpsete soorollihoiakutega tütarlapsed
tähtsustavad naiseks olemise juures teistele
(vastassoole) meeldimise ja atraktiivne olemise
aspekti (Aavik 2009; Park jt. 2009).
Seega Eesti noorte meeste tulemused õn
suhtelises heas kooskõlas meestele omistatavate
stereotüüpsete omadustega: domineerimine,
enesekindlus, atleetlikkus ning riskivalmidus.

Ainult agressiivsusega puudus mehelikkuse
rühmas seos. Samuti ei ilmnenud mehelikel
poistel erilist tundekülmust. Seevastu eristas
mehelikke tüdrukuid väiksem rahulolu suhete
loomise ja hoidmise oskusega, kuid nende tundenäitajad ei eristunud teiste rühmade oma
dest. Kä hoolimise ning empaatia näitajad ei
eristunud mehelike ning naiselike rühmade
seas. See võib olla märk sellest, et hoolimine ja
empaatia ei ole enam ainult naiselik omadus,
vaid oluline kä mehelikkuse puhul. Naiselike
tüdrukute ainukeseks omapäraks võib nime
tada enda kõrgemat eneseteadlikkust seksuaal
sest atraktiivsusest.
Kui eelnev kokkuvõte rõhutas pigem soo
rollitüübi erinevusi, siis üldiselt tuleb tunnis
tada, et naiseliku ja meheliku soorollitüübiga
noored erinesid teineteisest selgelt siiski suh
teliselt väheste iseloomuomaduste poolest.
Kä Kenrick jt. (2008) õn leidnud, et enamiku
käitumisdimensioonide puhul õn ühe sugu
poole sees rohkem erinevusi, kui neid leitakse
sugupoolte võrdlemisel. Ainukeseks kindlaks
mehelikkuse - naiselikkuse eristamise tun
nuseks Eesti noorte seas võib pidada riskival
midust. Nimelt olid mehelikud poisid kindlalt
enam seotud riskivalmidusega, samal ajal kui
naiselikud tüdrukud üritasid riske vältida. Tüd
rukute endi rühma sees eristas mehelikkust ja
naiselikkust kä agressiivsuse olemasolu. Nimelt
assotsieerus mehelikkus tüdrukute jaoks enam
agressiivsusega, samal ajal kui naiselikkus oli
agressioonivaba. Siinjuures tuleb rõhutada, et
uuringus kasutati subjektiivset enesemäärat
lust, seega ei saa siit teha järeldusi objektiivse
käitumise kohta, sest agressiivne tüdruk ei
pruugi käituda agressiivsemalt kui mitteagressiivne poiss.
Seega tüdrukutel ja poistel, nagu kä erineva
test rahvustest noortel Eestis, võib olla mehelik
kusest ja naiselikkusest erinev arusaam. Ennast
mehelikuks pidavate tüdrukute ja meheli
keks pidavate poistel puhul ei olnud mitte
ühegi sarnast isikuomadust, mis oleks neid

mittemehelikest poistest/tüdrukutest eristanud.
Statistilised tulemused näitasid olulisi erinevusi
kä rahvuste lõikes. Rahvuslike eripärade uuri
mine vajaks siiski edasist eraldi analüüsi ning
oli selles artiklis ainult põgusalt kaetud.
Võime küsida, kas erinevused poiste ja tüd
rukute ning kultuuride vahel võivad probleeme
tekitada omavahelises suhtlemises? Nimelt võib
eeldada, et väga suured erinevused tekitavad
pingeid ning teineteise mittemõistmist. Nagu
kä varasemad uuringud õn näidanud, oli poiste
ja tüdrukute peamine erinevus seotud enda
mehelikuks (meheks) ja naiselikuks (naiseks)
pidamisega. Üldiselt olid erinevused poiste ja
tüdrukute vahel siiski väikesed, kuna tüdruku
tel oli mitmeid klassikalisi mehelikke omadusi
ja poistel palju naiselikke. Nii poisid kui tüdru
kud pidasid ennast empaatiliseks, hoolivateks,
sõbralikeks, enesekindlateks, lapsi armastavaks,
suhtlemisaltideks, võimelisteks väljendama
emotsioone, atraktiivseteks vastassugupoolele,
algatusvõimelisteks, tegutsemisejulgeteks, riskivalmiteks. Poiste seas hinnati vaid mõnevõrra
kõrgemalt enda sportlikku aktiivsust. Samas
võivad sarnased omadused naistel ja meestel
omada väga erinevaid tagajärgi meeste ja naiste
elule (Barret and White 2002), seega samad
omadused ei tähenda ilmtingimata võrdsust.
Samuti kinnitavad tulemused, et kä
16-19-aastaste noorte seas õn soorollitüübid
muutumises. Nimelt muutus poiste mehelik
kuse soorollitüüp vanusega tugevamaks. Kä
tüdrukutel esines korrelatsioon naiselikkuse
ja vanuse vahel, kuigi naiseliku soorollitüübi
analüüsis ei toonid välja olulist seos vanusega.
Seega tervikuna olid Eesti noorte mehelikkuse
tulemused paremini kooskõlas stereotüüpsete
meesrollidega, samas kui Eesti noorte naiselik
kus ei olnud seotud stereotüüpsete naisrollidega.
Selline tulemus võib olla tingitud kä soorollide
erinevast välja kujunemise ajast. Nimelt tähel
datakse mitmetes kultuurides meeste sooidentiteedi varasemat küpsemist (Galambos jt. 1990;
Best ja Thomas 2008). Campenni (1999) arvab

aga, et vanemad aktsepteerivad vastassoole
omast käitumist tüdrukute puhul rohkem kui
poiste puhul ning seetõttu õn poisid sunnitud
olema juba varases nooruses enam mehelikud.
Poiste ja tüdrukute erinevus võib olla mõjutatud
kä asjaolust, et isad kohtlevad oma lapsi rohkem
soorollitüüpselt kui emad (Siegal 1987; Fagot
ja Hagen 1991; Maccoby 1998) ja pojad võivad
olla rohkem isade poolt mõjutatud.
Ning lõpuks, kuna õn leitud, et inimeste enda
mehelikkuse ja naiselikkuse kohta antud hin
nangud ei lähe tihti kokku nende käitumisega
(Taylor ja Hall 1982), tuleb veelkord rõhutada,
et tegemist õn noorte enesehinnangut uurinud
analüüsiga ning sõltuvalt elutsüklist ja sotsiaal
sest kontekstist õn kä mehelikkus ja naiselikkus
pidevas muutmises (Deaux ja Major 1987).
Täname Eesti Vabariigi Sotsiaalministee
riumi ja Hasartmängumaksu Nõukogu rahalise
toetuse eest uuringu läbiviimisel. Uuringu metoo
dika üldine ideoloogia põhineb NÕVA (Norra
Sotsiaaluuringute Instituudi) ja Baltimere Riskilaste Koostöövõrgustiku ühisel koostööprojek
til. Kristel Altosaar Tartu Laste Tugikeskusest oli
Tartu Ülikooli hea koostööpartner selle uuringu
ette valmistamisel ja läbi viimisel.

Mõõdetud tunnuse sõnastus ankeedis

Ümberkodeerimised ja muudatused nimetuses

Olen sõltumatu

Sõltumatu

Ma vannun harva

Harva vanduv

Teen kergesti otsuseid

Kergesti otsustav

Olen arg

Arg

Armastan lapsi

Lapsi armastav

Olen agressiivne

Agressiivne

Olen riskialdis

Riskialdis

Mul õn tugev isiksus
Olen kindel (iseloomult)
Seisan oma seisukohtade eest

Enesekindel ja oma seisukohti kaitsev
(Cronbachi alfa 0,75)

Kaitsen oma arvamusi
Sobin hästi liidriks
Olen domineeriv

Liidriks sobiv ja domineeriv
(Cronbachi alfa 0,68)

Olen soe
Olen sõbralik, heasüdamlik

Hooliv ja sõbralik
(Cronbachi alfa 0,72)

Olen hell
Sinu võime kaasa tunda ja mõista teisi

Empaatilisus - võimeline kaasa tundma ja teisi mõistma

Sinu oskus suhelda, luua ja hoida suhteid

Oskab suhelda

Sinu osalus sportlikus tegevuses ja füüsiline aktiivsus

Sportlikult ja füüsiliselt aktiivne

Sinu võime väljendada emotsioone

Emotsioone väljendav

Sinu algatusvõime ja tegutsemisjulgus

Algatusvõimeline ja tegutsemisjulge

Sinu atraktiivsus vastassugupoolele

Atraktiivne vastassugupoolele

Lisa 2. Omaduste jaotumine mehelikeks, naiselikeks ja neutraalseteks algse Berni (1971) skaala järgi.
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Rõõmus

Tujukas

Sõltumatu

Häbelik

Kohusetundlik

Atleetlik

Armastav

Teatraalne

Enda arvamust läbi suruv

Meelitaja

Õnnelik

Tugev isiksus

Lojaalne

Ettearvamatu

Jõuline
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Usaldusväärne

Analüütiline

Sümpaatne

Armukade

Juhiks sobiv

Teiste vajadusi arvestav

Aus

Soovib võtta riske

Mõistev

Salalik

Teeb kergesti otsuseid

Kaastundlik
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Sõltumatu

Valmis lohutama
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Pühalik
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Sõbralik
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Kergeusklik
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Lapsik
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Individualistlik
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Võistluslik
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Taktitundeline
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Naised ja mehed
telepildis:
kes räägib ETV
ekraanil
Barbi Pilvre

| l esti avalikkuses õn ikka ja jälle kerkinud
rH küsimus naiste alaesindatusest meediaJL-i pildis, sealhulgas teleekraanil. Rahvus
vahelises kontekstis õn teemat käsitletud juba
alates 1990. aastatest seoses võrdõiguslikkuse
poliitika poolt tõstatatud küsimustega (McQuail 2003, 242-244). Mõnes riigis õn avalikõiguslikud televisiooniorganisatsioonid seadus
andja survel ja oma huvist programmi kvaliteeti
tõsta kä ise probleemile tähelepanu pööranud.
Näiteks juba 1995 viidi Soomes Yleisradios
(YLE) parlamendi survel ja vastavalt YLE enda

soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärkidele
läbi programmi monitooring soolise tasakaalu
aspektist (Sana 1995, 9). 1996. aastal otsustasid
6 Euroopa avalik-õiguslikku telejaama (YLE,
SVT, NOS, DR, NRK, ZDF) Euroopa Komis
joni toel läbi viia telepildi võrdleva monitoo
ringu soolise tasakaalu aspektist. Analüüsiti 6
telekanalist 1997. aasta ühel nädalal prime time i
(19-23) ajal kogutud materjali (kokku 371
tundi), seades peamiseks uurimisküsimuseks:
kes räägib teleekraanil? (Who Speaks in Television? Screening Gender 2000).
Selgus, et kõigest 32% Põhja-Euroopa tele
ekraanidel esinejatest õn naised ja neid kuju
tati kõige rohkem rollides, mida seostatakse
madala sotsiaalse staatusega. 47% “tavakoda
nikest” ja 37% ohvritest olid naised, samas kui
mehed moodustasid enamuse poliitikutest
(72%) ja ekspertidest (80%). Samas õn teada,
et naiste osalus otsustustes ja avalikus elus õn
Põhja-Euroopa maades kõrge, näiteks esindatus
parlamentides uuritud perioodil 1990. aastate
lõpus ulatus 31%-st Saksamaal 44%-ni Rootsis
(Aslama 2004, 38).
Projekti uurimisküsimused puudutasid kä
meediaorganisatsiooni ja selgus, et ehkki taustategijate hulgas õn Põhja-Euroopa avalik-õiguslikes telekanalites naistöötajate osakaal pidevalt
kasvanud, jäävad meedias tegutsevad naised
tihti nähtamatuks, kuna nad ei saa sõna ekraa
nil. Aastal 2000 valmis projekti tulemusel telete
gijatele mõeldud õppevahend Screening Gender,
mis põhines nimetatud uuringu materjalidel
(vt. www.yle.fi/gender).
2002-2003 viidi Tartu Ülikoolis käesoleva
artikli autori juhendamisel sama metoodika
järgi läbi telepildi analüüs kä Eesti telekana
lites (Pilvre 2003) ning valmis Eesti materja
liga täiendatud ja kohandatud õppevahend
Sugu telepildis (2004) ja selle internetiversioon
videomaterjalidega (http://www.jrnl.ut.ee/telesugu/sugutelepildis.php).
Teletegijatele õn projekti tulemusi tutvusta
tud 2003. aastal ETV-s toimunud seminaril, kus

olid kohal kä Kanal 2 ja TV3 esindajaid. Üsna
üksmeelne oli arusaam, et telekanalite, k.a. ETV,
ees õn palju teravamaid probleeme kui sooline
tasakaal telepildis.
Vahepealsetel aastatel õn Eestis vastu võetud
soolise võrdõiguslikkuse seadus (2004) ja riik
tegeleb soolise võrdõiguslikkuse poliitikate väl
jatöötamisega, pöörates tähelepanu kä meediapildile (vt. nt. Teel tasakaalustatud ühiskonda II,
2010).
2008. aastal korrati Tallinna Ülikoolis tele
pildi analüüs sama metoodika järgi ETV mater
jali põhjal ning võrreldi seda 2002. aasta tule
mustega (Ulfsak 2003; Rebane 2009). 2010.
aastal palusin tulemusi kommenteerida juhtiva
tel teletegijatel ja ERR-i eetikanõunikul, tundes
huvi, kas suhtumine soolise tasakaalu temaati
kasse televisioonipraktikas võiks olla muutu
nud. Alljärgnev artikkel põhinebki 2002. a. ja
2008. a. ETV materjali põhjal läbi viidud uurin
gutel ning tutvustab teletegijate kommentaare
projekti Screening Gender üldistele lähtekohta
dele ja Eestis läbi viidud uuringutes ilmnenud
peamistele tendentsidele. Kommentaarid saadi
2010. aasta juunist novembrini kirjalike ankeedivastustena meili teel.

Miks uurida telepilti soolise
tasakaalu aspektist?
Teoreetilised ja empiirilised
lähtekohad
Telepildi uurimist soolise tasakaalu aspek
tist saab argumenteerida mitmeti. Laiemas plaa
nis annab meedias tehtud valikute analüüs soo
aspektist pildi ühiskonnas valitsevatest ideo
loogiatest ja võimusuhetest, mis ilmnevad dis
kursiivselt meedia enda, aga kä teiste institut
sioonide praktikates. Foucaultst alguse saanud
traditsiooni kohaselt iseloomustab see, kes
ühiskonnas mingil teemal sõna saab, ühiskonna
diskursiivset korda, raamistikku, mis määrab

meie võimalused tegutseda ja meie võimalikud
identiteedid. “Esimene küsimus õn: kes räägib?
Kellel kõikide indiviidide seas õn õigus kasu
tada sellist keelt? Kes õn pädev seda tegema? ”
(Foucault 2005b, 49).
Kitsamalt võime lähtuda meedia, eriti tele
visiooni rollist ja funktsioonist ühiskonnas
ning avalik-õiguslikule televisioonile seadusega
pandud ülesannetest. Meedia, sealhulgas tele
visioon, vahendab ühiskonnas käibel olevaid
arusaamu, aga kä taastoodab ja kujundab identiteete ja rollijaotusi ning mängib seega suurt
rolli erinevate sotsiaalsete gruppide identitee
tide ning mõttemallide kujundamisel ja kinni
tamisel. Kui telepildis puuduvad teatud grupid
või nende esindatus õn piiratud, hõlmates ainult
teatud teemavaldkondi ja saateformaate, siis
paratamatult kujundab see avalikku arvamust
nende gruppide kohta nii ühiskondlikul kui kä
grupisisesel tasandil ehk määratleb neist kõne
lemise ja nende kohtlemise diskursuse. Seda
omakorda võib pidada märgiks, et televisioon ei
täida demokraatlikule ühiskonnale olulist, eri
nevate sotsiaalsete ja huvigruppide diskussiooni
kaasamise funktsiooni.
Meedia kui tööstuse huvisid silmas pidades
tuleks telepilti soo aspektist analüüsida selle
pärast, et turuosa hoidmiseks peavad teletegi
jad teadma ja arvestama auditooriumi huvisid.
Ootust naiste ja meeste kujutisi teleekraanil
kriitiliselt üle vaadata õn auditooriumi poolelt
tuvastanud uuringud Soome YLE-s ja Hol
landi NOS-is, millest selgus, et auditooriumid
otsivad aktiivselt samastumisvõimalusi, ollakse
väsinud “standardiseeritud keskklassi keskmi
ses vanuses meestest” uudistes ning mittestereotüüpne sugude kujutamine oleks erinevatele
auditooriumigruppidele huvitav. Õn täheldatud
kä rahuolematust traditsioonilise dihhotoomia
suhtes, et tõsielusaated õn meeste ja meelelahu
tus naiste mängumaa (Aslama 2004,39).
Ajakirjandusorganisatsioon (nt. telekanal)
saab telepildi soolise tasakaalu uuringu kaudu
kriitilise sissevaate oma toimetuse sageli rutiin

setesse ja vaikivatesse praktikatesse. Naiste ja
meeste teleekraanil esinevate rollide või sõna
võttude teema ning esinemissageduse uurimine
televisioonis annab pildi ajakirjandusorganisatsiooni kultuurist ja toimetuse praktikatest ning
ajakirjanduslikest valikutest.
Fairclough (1997) õn meediauuringutes
üldlevinud arusaama meediarepresentatsioonide tekke kohta sõnastanud nii: meedia mitte
üksnes ei “peegelda tegelikkust”, vaid loob tege
likkusest omi versioone, mis vahelduvad koos
kõlas tekstide tootjate ühiskondliku positsiooni,
huvide ja eesmärkidega. Tegelikkuse versioo
nid tekivad nendest valikutest, mida tehakse
tekstide tootmise erinevates faasides. Tekstides
ilmnevate representatsiooniprotsesside analüüs
selgitab, mis esineb tekstis ja mis õn ära jäetud,
mis õn tekstis esiplaanil ning mis õn taustal jne.
Tehtud valikuid analüüsides tulevad ilmsiks
valikute taga olevad ühiskondlikud mõjutajad,
ideoloogiad ja võimusuhted. Representatsioo
nide analüüsi lõppeesmärgiks Fairclough’ järgi
õn kirjeldada seda võimaluste võrgustikku, mille
raames tehakse võimalikud valikud (Fairclough,
1997, 136-137).
Naiste või meeste kohalolek või puudumine
teleekraanil ei peegelda Fairclough’ mõistes
seega mitte niivõrd tegelikkust, vaid tekstide
tootjate valikuid, mille taustal võib omakorda
näha ideloogiaid ja võimusuhteid. Tehtud vali
kud, mis ilmnevad naiste või meeste kohalole
kus või puudumises ekraanilt, õn sündinud
nende ideoloogiate ja võimusuhete poolt kind
laks määratud võimaluste võrgustikus.
See, millistes saadetes, millistel teemadel ja
millistes rollides saavad sõna naised ja millis
tel mehed, näitab küll nende positsiooni antud
valdkonnas ja laiemalt Eesti ühiskonnas, aga see
iseloomustab kä meediaorganisatsiooni profes
sionaalseid rutiine ja vaikivaid konventsioone.
Ideloogiad ja võimusuhted ilmnevadki nendes
professionaalsetes praktikates ja rutiinides ena
masti teadvustamata kujul. Meediategijate vali
kud, mis puudutavad mehi ja naisi saatetegijate

või esinejatena, lähtuvad sageli teadvustamatu
test soolistest stereotüüpidest, mille taustal õn
soolistunud võimusuhete diskursus.
Teoreetilist tausta avades tuleb silmas pida
des, et projekt Screening Gender pole oma ees
märgiks seadnud meediapildi kvalitatiivset soouurimuslikku analüüsi, mis läheks soosüsteemi
lahkamisel süvitsi, vaid kaardistab ennekõike
kvantitatiivseid näitajaid, olles rakenduslik,
soolise võrdõiguslikkuse poliitika lähtekohta
dest kantud projekt. Ent kahtlemata õn meedia
suhtes kohandatud võrdõiguslikkuse poliitika
taustal feministlikust meediakriitikast ja -uurin
gutest lähtuv teadmine, mida siiski kohanda
takse ja lihtsustatakse vastavalt poliitilistele
eesmärkidele. Nii tugineb kä soolist võrdõigus
likkust meedias uuriv projekt Screening Gender
viimastel aastakümnetel
kumuleerunud ja
meediateooria kaanonitesse jõudnud põhiseisukohtadele naiste positsioonist meedias nii tegi
jate kui tegelastena, mille Van Zoonen (2011, 3)
võtab kokku järgmiselt: naised õn alaesindatud nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt kõiki
des meediatööstuse valdkondades, naiste kuju
tamine toimub stereotüüpide ja meeste poolt
domineeritud lugude kaudu või kasutatakse
naisi meedias visuaalse spektaaklina. Arusaam
meediainstitutsiooni mõjutavast patriarhaalsest
ideoloogiast pole täna mitte ainult nišiteadmine,
vaid õn jõudnud kä meediauuringute kaanoni
tesse (McQuail 2003,242-244,279).
Naiste madal osakaal uudiste tegelastena õn
juba 1990. aastatest alates olnud läänes kriitiliste
arutluste ja analüüside teemaks (Gill 2007,113—
127; GMMP 1995, 2000, 2005, 2010). Halonen
(1995) õn väitnud, et uudismeedia jaoks õn
avalikus sfääris edukad naised häire maskuliin
ses uudisdiskursuses, sest naistel õn selles hästi
defineeritud positsioon kaasneda, dekoreerida,
püsida taustal. Kinnistades patriarhaalseid
mustreid, õn naistel tõenäolisem ületada uudis
künnist seoses traditsiooniliste, hoolitsusega
seotud “naiste alade” esindamisega või seoses
avalikus sfääris tegutsevate tuntud meestega

nende abikaasa, ema vms. rollis (Halonen 1995,
55-56). Haloneni defineeritud “häire” uudisdiskursuses tähendab, et avalikus sfääris edu
kaid naisi kujutatakse läbi erandlikkuse prisma,
keskendudes naiserolli ja kõrge positsiooni
ühitamise probleemidele või “edu hinnale”. Kui
uudismeedia naisi üldse kujutab, siis keskendu
takse sageli naise positsiooni suhtes kõrvalis
tele näitajatele, nagu välimus või töö ja pereelu
ühitamine, samas kui meeste puhul “räägitakse
asjast” (Pilvre 2009). Gaye Tuchman õn meedia
selliseid tegutsemismustreid nimetanud naiste
sümboolseks annihileerimiseks ja trivialiseerimiseks (Tuchman 1978).
Naiste kujutusviiside muutmise osas õn
ootusi pandud naiste arvu suurenemisele mee
diaorganisatsioonides, lootuses, et kui krii
tiline mass naisi töötab ajakirjanduses, tuleb
kä muutus ajakirjanduslikus kultuuris (Mills
1997), kuid siiski pole otsest seost naisajakirja
nike osakaalu ning naiste kujutiste osakaalu ja
kujutusviiside vahel meedia sisus leitud (McQuail 2003, 243-244). Erinevad autorid õn seisu
kohal, et organisatsiooni professionaalne kul
tuur ühtlustab erinevate ajakirjanike isiklikud
väärtused ja kä naiste tuleku mõju uudiste toot
mise kultuurile õn vähemärgatav (Schudson
2005). Zilliacus-Tikkanen (1997) õn leidnud,
et meedias töötavad naised õn maskuliinseid
väärtusi kandva meediaorganisatsiooniga koha
nedes omaks võtnud patriarhaalse maailmanä
gemise, tähtsustades meestega seotud teemasid.
Soolise võrdõiguslikkuse poliitikate läbiviimise
mõttes eesrindliku Soome meediauurijad Torkkola ja Ruoho kinnitavad, et naiste osakaalu
kasv meedia tippjuhtkonnas ei pea tingimata
muutma jõuvahekordi ajakirjanduslikus kul
tuuris ning õn vaja lähemalt uurida eeltingi
musi ja asjaolusid, mille puhul ajakirjanduskultuuri, juhtimiskultuuri ja kultuuriliste ootuste
kontseptsioonid hakkavad muutuma ning soo
dustama soolist võrdõiguslikkust (Torkkola ja
Ruoho 2011,204).

Ajakirjandusorganisatsioonide kultuuri ja
sealsete jõuvahekordade püsimist (vaatamata
kä soolise võrdõiguslikkuse poliitika rakenda
misele) lubab selgitada Foucaulf diskursuse
korra kontseptsioon (Foucault 2005a). Foucault
räägib diskursuse kontrolli toimimist selgita
des diskursiivsetest kogukondadest, mis toimi
vad iseloomulike välistamise ja avalikustamise
skeemide alusel. Õn ilmne, et meediamaailm õn
vaadeldav kui eristuv diskursiivne kogukond,
mis kehtestab oma diskursuse kontrolli, näiteks
välistamise reeglid sõnasaamise osas. “Seda
puhku puudutab hõrendamine kõnelevaid sub
jekte, keegi ei saa siseneda diskursuse korda, kui
ta ei rahulda teatud tingimusi või kui ta selleks
algusest peale ei kvalifitseeru” (Foucault 2005a,
30). Telepildis sõnasaavate naiste reeglina väik
semat osakaalu teades võime arutleda, kas meediategijate ja kä -tegelastena õn naised kohati
positsioonis, kus nad vaikimisi soo tõttu “ei
rahulda teatud tingimusi” või “algusest peale ei
kvalifitseeru”. Foucaulf mõte diskursuse mõne
de piirkondade avatusest ja teiste kaitstusest
selgitab nii naiste ligipääsu meedia organisat
siooni võimupositsioonidele ja nõudlikumate
funktsioonide täitmisele televisioonis (oma
saade, vestlussaate juht) kui soolisi stereotüüpe
esinejate valikul ja pädevuse hindamisel min
gitel teemadel teleekraanil kaasarääkimiseks:
“Täpsemalt, kõik diskursuse piirkonnad ei ole
võrdselt avatud ega läbitavad, mõned õn äärmi
selt kaitstud (eristatud ja eristavad), samas kui
teised paistavad olevat avatud kõikidele tuultele
ja õn jäetud ilma eelnevate piiranguteta kõigi
kõnelevate subjektide käsutusse” (ibid.).
Nii projekti Screening Gender (2000) kui kä
teiste analoogsete projektide (GMMP, vt. ees
pool) raames saadud andmed õn näidanud, et
meedia tootmise kõikidel tasanditel õn “piir
kondi”, kus kaasarääkimine võib olla naistel vai
kimisi, diskursuse kontrolli kaudu, piiratud ning
teisi, kus sõna saavad nii naised kui mehed.

ETV Eesti telemaastikul ja
soolise tasakaalu teema

Naiste osakaalu jälgimist ETV uudiste- ja
poliitikasaadete allikatena ei ole ma seni oma
töös eriti oluliseks pidanud. Soolise tasakaalu
Eestis õn naiste osakaal meediamaailmas
teema ei ole kõne alla tulnud kä sisuteemalisolnud traditsiooniliselt kõrge, moodustades
tes aruteludes ERR! toimetuste juhtide tasan
umbes poole töötajaskonnast (Lauk 1995).
dil. Ilmselt õn küll naiste esindatuse teemaga
ETV-s oli 2000. aasta seisuga loomingulistest
tegeldud toimetustesiseselt, konkreetsete saa
töötajatest 44% naised (Sein 2002). ERR per
dete ettevalmistuste käigus. Ent naiste osakaalu
teema tähtsustamine ERRis ei ole Eesti olude
sonaliosakonna info järgi oli 2008. aastal naisi
valguses olnud eriti asjakohane. ... Kuna võimu
51% töötajatest (Rebane 2009). Samas ei ole
positsioonidel õn Eestis enamasti mehed, oleks
sugu Eesti meediaorganisatsioonides tõsiselt
minu arvates asjatu eeldada, et uudiste- ja poliiproblematiseeritud ja Eesti ajakirjanikud pole
tikatoimetused suudaksid kaasata oma lugu
end üldjuhul identifitseerinud soo, vaid aine
valdkonna järgi kultuuri-, spordi- jms. ajakirja
desse ja saadetesse naisallikaid märkimisväär
nikeks (Pilvre 2004).
selt rohkem kui seni. Esimesel kohal õn siiski
Vastavalt rahvusringhäälingu seadusele
allikate pädevus, mitte sugu. Ent teatud määral
langeb ETV-le kui avalik-õiguslikule televi
õn senisest suurem tähelepanu naiste osakaa
lule ERRis vajalik. Näiteks õn raskesti põhjen
sioonile erinevalt erakanalitest suurem kohus
datav, miks ETV vestlussaate “Kahekõne” 2010.
tus vastata auditooriumi nõuetele, lähtudes
a. sügishooaja seitsmes esimeses saates oli 14
konkreetselt Eesti ühiskonna mitmekesisusest.
külalisest vaid kaks naised (üks neist uus soo
Rahvusringhäälingu seaduse § 6 lõige 3 sätes
lise võrdõiguslikkuse volinik). Samas õn ootus
tab, et ERR-i “programmid ja meediateenu
pärane, et näiteks ETV poliitilise väitlussaate
sed peavad kaasa aitama ühiskonnaliikmete
“Foorum” energiapoliitika teemalises saates
ja -rühmade omavahelisele kommunikatsioo
13.10.2010 osalenud neli külalist olid kõik
nile ja ühiskonna sotsiaalsele sidususele ning
kajastama erinevaid arvamusi ja tõekspidamisi”
mehed, sest energeetika vallas ei ole teada naiseksperte, või pole ajakirjandus neid avastanud.
(https://www.riigiteataja.ee/akt/12894645).
2007.
aastal läbi viidud Eesti elanike meedia-Mis puudutab aga uudistesaate AK juhte, siis õn
teemalise arvamusuuringu järgi vaatab iga päev
naised ja mehed võrdselt esindatud.
televiisorit üle 90% Eesti elanikest ja ETV-d
ERRi arengukava aastateks 2011-2014
peetakse infohankimise seisukohalt kõige olu
viitab vajadusele kaasata ühiskondlik-poliitilislisemaks telekanaliks. ETV õn sama uuringu
tesse saadetesse allikatena rohkem naisi. Sisujärgi usaldusväärsuselt esikohal, eespool sel
tootmise eesmärkide ja tegevuste all õn muu
listest institutsioonidest, nagu President, Eesti
hulgas kirjas: “Rahvusringhääling peab avaliku
Pank, Õiguskantsler jt. (Eesti elanike meediamõtteruumi arendamisel oluliseks luua uusi
teemaline arvamusuuring 2007, 2008). Mõju
saateformaate ühiskondlik-poliitilistel teema
kuse tõttu õn ETV vastutus suur kä selles osas,
del, mis arutlevad demokraatlike väärtuste,
osalusdemokraatia, võimukandjate vastutuse ja
kuidas õn teleekraanil kujutatud meeste-naiste
kodaniku-aktiivsuse üle. Selleks õn Rahvusring
rollid, seega õn põhjendatud kä ETV teletoo
häälingu programmides eetris aktuaalsaated ja
dangu analüüs soolise tasakaalu aspektist.
väitlused, milles osalevad nii riiklike institut
ERR ajakirjanduseetika nõunik Tarmu
Tammerk kommenteeris soolise tasakaalusta
sioonide kui kä kodanikuühenduste esindajad
tuse teema tõstatamist ERR-is 2010 aasta lõpus
ning kus kodanikupositsiooni väljendavaid ini
järgmiselt:
mesi kaasatakse aktiivselt nii allikatena kui

kä arvajatena, hoolitsedes selle eest, et nende
hulgas oleks kä naisi, vähemusrahvuste esinda
jaid ja noori.” (Eesti Rahvusringhäälingu aren
gukava 2011-2014).
Arvestades avalikkuse teadlikkuse tõusu
soolise tasakaalu teemal võib eeldada, et ERR
asub edaspidi rohkem teadlikku tähelepanu
pöörama naiste kaasamisele uudiste- ja poliiti
kasaadete allikatena. (Tammerk 2010)
Eelnevale tuginedes võib väita, et rääkivate
peade lugemine, mida projekti Screening Gender
metoodika võimaldab, õn sellel teel kahtlemata
vaid esimeseks sissejuhatavaks sammuks, mis
võiks rajada teed ETV toimetuste praktikate
süvaanalüüsile soo aspektist.

Naiste ja meeste sõnasaamine
ETV ekraanil: peamised
uuringutulemused
Järgneva ülevaate aluseks õn kontentanalüüsiga saadud empiiriline materjal vastavalt Who
Speaks in Television? Screening Gender (2000)
metoodikale (Rebane 2009). Materjal õn kogu
tud ETV ühe nädala originaalsaadetest tippajal
(prime-time, 19-23) ja õn valitud nädal, millal
ei olnud ette teada suuremaid sündmusi, mis
oleksid võinud telepilti kõigutada. Analüüsiti
nii omatoodangut kui sisseostetud formaadi
järgi Eestis tehtud saateid ning kä saatekavateateid. Välismaised mängufilmid ja seriaalid jäeti
analüüsist välja. 1190 minutit (ligi 20 tundi)
materjali kodeeriti vastavalt etteantud ja pisut
kohandatud kodeerimisjuhendile (vt. kä Sugu
telepildis 2004,69-71). Lisaks sõnasaavate naiste
ja meeste arvu, erinevate funktsioonide ja rol
lide uurimisele mõõdeti ära kõikide sõnasaanud
inimeste kõneaeg.
Nimetatud lihtne, rääkivate peade kriiti
lisele registreerimisele keskendunud meetod
võib mõjuda telepraktikutele frustreerivalt ja

jätta õhku küsimuse, mil määral saab teleka
nal üldse mõjutada pilti ekraanil sugude lõikes,
kui eesmärk õn anda sündmusest edasi kõige
olulisemat ja saada ekraanile asjatundlikke ini
mesi? Samuti tõstatab see küsimuse, kas näiteks
reporter peaks püüdma iga hinna eest leida nii
naissoost kui meessoost kommentaatoreid ja
intervj ueeritavaid?
Kõrvaltvaatajal õn raske kindlaks teha, mil
määral mõjutab saatejuht esinejate valikut ning
kui palju õn selles juhuslikku, näiteks kui saa
tekülalised valitakse kättesaadavuse printsiibil.
Meeste kõrgem esinemisprotsent teleekraanil
võib tuleneda nende suuremast aktiivsusest:
nad õn naistest sagedamini nõus andma kom
mentaare või tulema telesaatesse lühikese ettehoiatusajaga. Projekti Screening Gender lähte
koht polemiseerib praktikute n.-ö. varrukast
võtta vastuväidetega ja postuleerib, et meedia
valikud intervjueeritavate ja saatekülaliste osas
tulenevad väga palju meie harjumusest näha
teatud sugu teatud rollis.
Kui 2002. aastal said ETV ekraanil sõna 787
inimest, neist 266 naised ja 521 mehed, siis 2008.
aastal said seal sõna 724 inimest, kellest 231
olid naised ja 493 mehed. Andmete võrdlusest
selgub, et kuue aasta jooksul ei ole naiste osakaal
ETV ekraanil tõusnud, vaid 2% võrra langenud.
Samas õn valim väike ja erinevus minimaalne,
seega võime väita, et sõnasaavate naiste osakaal
ETV ekraanil vaadeldaval perioodil õn püsivalt
pisut üle 30%. Kui tulemust võrrelda projekti
Screening Gender (2000) raames läbi viidud
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Joonis 1. Naiste osakaal ETV ekraanil sõnasaajatest (%)
2002 ja 2008.

kuue osalenud Euroopa riigi keskmisega, siis
langeb see kokku (32%).
Projektis mõõdeti kä naiste kõneaega. Kõne
üldaeg prime-time i saateajal kella 19-23 oli
viiel päeval kokku ca 20 tundi. Naised said 2008.
aastal sel ajal sõna 30% sõnavõttude üldajast,
mis õn 10% rohkem kui 2002. aastal (20% sõna
võttude üldajast).

□ Mehed
□ Naised

saatega, siis vaikiv naine kinnitab vähetähtsat
rolli, mille saate tegijad talle õn määranud (näi
teks telemängudes, kus naised keerutavad loosiratast vms.). Nii võib vaikiv naine tunduda isegi
rohkem “puuduvana" kui naine, keda üldse
telepildis pole. Vestlussaadetes, kus naised õn
kutsutud külalised, õn igaühel võimalus sõna
võtta, kuid õn täheldatud, et naised õn oma
saatekaaslaste suhtes “džentelmenlikumad” kui
mehed ning ootavad viisakalt kõnejärge, samas
kui mehed alustavad ekraanil rääkimist sageda
mini kõnetamist ootamata. Vestlussaadetes kä
katkestatakse naisi sagedamini kui mehi.
Naised saavad vähem sõna kui mehed kä
teistes Euroopa telekanalites, mis osalesid Screening Gender (2000) uuringus, ent Eesti näitaja
eristub kui kõige väiksem. Näiteks YLE-s küünib
naiste osakaal ekraanil sõnasaajate hulgas lausa
42%-ni (Sugu telepildis 2004,14-17).

Joonis 2. Naiste ja meeste osakaal (% ca 20 h) kõneajast
ETV ekraanil 2002 ja 2008.

Naiste madal osakaal kõneajast prime-time t
ajal näitab, et oluliseks peetavates saadetes
naised ETV ekraanil tõenäolisemalt vaikivad
kui räägivad. Juhul, kui tegemist õn lavastatud

Sugu ja žanrid
Kui vaadata naiste sõnasaamist žanrite
lõikes, siis paistab silma naiste kõrgem osalus
lavastatud saadete ehk draama žanris, olles 46%.
Draama alla kodeeriti kodumaised seriaalid

90
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Õnne 13, Tuulepealne maa ja teleteater. Naiste
sõnasaamine lavastatud saadetes oli 2002. a.
38%. Seega õn näitaja kasvanud. Naiste sõnasaa
mine lavastatud saadetes oli kõrge kä Screening
Gender 2000. a. tulemustes, keskmiselt 38%.
Kä ETV meelelahutussaadetes õn naiste
esindatus sõnasaajate hulgas suhteliselt kõrge,
32%. 2002. a. oli see 38%. Väike langus 2002. ja
2008. aasta võrdluses tuleneb ETV programmi
muudatustest ning sellest, et omamaiseid mee
lelahutussaateid ei esinenud uuritaval perioo
dil ETV-s kuigi palju. Screening Gender 2000. a.
andmete kohaselt oli naiste sõnasaamine meele
lahutussaadetes keskmiselt 36%.
Naiste sõnasaamine lavastatud saadetes ehk
draama- ja meelelahutuse žanrites õn ootus
päraselt kõrge ja põhineb kultuuristereotüübil naistest kui privaatsfääri asjatundjatest ja
meelelahutajatest. Seriaalid räägivad enamasti

inimsuhete, armastuse, kodu, pere teemadel ja
neid teemasid peetakse traditsiooniliselt naiste
teemadeks.
Spordisaated (uuritaval perioodil ETV-s
spordisaateid polnud, sport esines vaid uudiste
žanris) õn täielikult meeste “mängumaa”, kus
teemat vahendavad saatejuhtide ja reporteri
tena enamasti mehed ning kä televisioonis saatekülalistena esinevad treenerid ja sportlased
õn reeglina mehed. Selles osas tundub, et erilisi
muutusi pole toimunud kä tänaseks: Anu Säärits õn ainuke naisankur ja -reporter ETV spordiuudistes, nii nagu see oli kä 2002. aastal.
Uudistes esines 2008. a. sõnasaajate hulgas
31% naisi, mis õn üks madalamaid näitajaid
žanrite lõikes. 2002. a. mõõdeti naiste osalusprotsendiks uudiste žanris ligilähedaselt 30,5%.
Samasse suurusjärku jäi kä naiste esindatus era
kanalite Kanal 2 ja TV3 uudistes (Ulfsak 2003).
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Sõnavõttude teemad ja
sõnasaajate sugu

Tegelaste sugu ja funktsioonid
saates

Sõnavõttude teemasid vaadates said naised
2008. a. üllataval kombel meestest enam sõna
juriidilistel (88%) ja kuritegevust puudutavatel
teemadel (57%), põhjuseks sel perioodil avalikkusessse kerkinud arvukas naisjuristide (enne
kõike prokuröride) põlvkond. Ootuspäraselt
said naised palju sõna kä tervise- ning sotsiaalteemadel (54%). Naiste sõnasaamise protsent oli
aga kõrge kä tehnika ja teaduse (44%) ning kul
tuuri teemadel (42%). Vaid 30% ümber jäi naiste
osalus sõnasaamises kodu, hobide ja meelelahu
tuse teemal. Tulemus õn üllatav ning kinnitab,
et vähemalt sõnavõttude temaatika mõnes osas
õn ETV sooliselt üsna tasakaalustatud.
Kä ühiskonnaga seotud teemadel said 30%
juhtudest sõna naised. Selle poolest erinesid
tulemused aastast 2002, kus naised ei saanud
ühiskonna teemadel peaaegu üldse sõna. 2008.
aastal oli nii olulisel teemal nagu majandus sõna
saajate hulgas naisi ainult 26%. Naiste madalat
osakaalu selgitab ehk see, et eraldi majandusaadet ETV-s 2008. aastal polnud (Kapital alustas
2009. a.) ja majanduse teemal said sõna uudis
tes jm. kõnetatud eksperdid, pangandus- ja
äritegelased.

Saateid kodeerides määratleti kä sõnasaavate tegelaste funktsioon saates: saatejuht, an
kur, intervjueeritav, debatijuht jne. Saatejuhi
funktsiooni võib telemaailmas pidada kõige
prestiižikamaks. Õn kõnekas, et kui saateküla
listee võime ETV-s naisi näha, siis saadet juhib
reeglina mees. Saatejuhi funktsioonis (enamasti
oma töötajad) õn mehi ETV ekraanil üle poole
rohkem kui naisi (naisi õn 31% ja mehi 69%).
Debatijuhtidena (erinevate saadete, mängude
ja showde juhid) esines naisi vaid 17%. Kõigist
debati tüüpi saadetes (show’d, mängud jms.)
osalenutest oli naisi vaid 21%. Kõnekas õn
kä intervjueeritavate funktsioonis olnud naiste
väike osakaal (24%), mis õn võrreldes 2002. aas
taga (naisi 27%) veelgi langenud.
Uudisteankru rollis, mis õn televisioonis
üks silmapaistvamaid, oli 2008. aastal naisi
31%. Samas tuleb arvesse võtta, et kategooria
alla õn kodeeritud peale AK-s esinejate (2008.
a. kaks naisdiktorit ja üks mees) kä spordi- ja
kultuuriuudiste lugejad. Uudiste institutsioon
õn televisioonis üks prestiižikamaid ning naiste
osakaal uudisteankrutena väärib siinkohal pike
mat kommentaari. Uudiseid kui institutsiooni
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kaadritagune
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õn alati iseloomustanud objektivism, mida õn
peetud maskuliinseks väärtuseks (Fiske 1987,
281; Croteau, Hoynes 1992). Uudiste objek
tiivsuse tagajaks õn traditsiooniliselt peetud
mehe häält ja nägu. Halonen õn osutanud, et
naine uudistelugejana ekraanil õn ajakirjandus
likus kultuuris vastuoluline tegelane: väärikas
uudistežanr eeldab, et igasugused sugu rõhu
tavad tunnused õn peidetud, olek range, mas
kuliinsete koodidega (kostüüm), sest uudiseid
lugeva naise välimus ei tohi vaatajat uudiste
sisust eemale juhtida. Mehe juuresolek uudiste lugejate paarides garanteerib samas tõepärasuse
ja annab suurema vabaduse välimuse osas kä
naistele (Halonen 1995, 25-26). Ilmselt annaks
tänane mõõtmine AK osas 2008. aastast erineva
tulemuse, kuna uudistesaate formaat ETV-s õn
muutunud: AK-d juhib igal õhtul nais- ja meesankrust koosnev paar. Ühtlasi õn AK seoses for
maadi muutusega muutunud kergemaks, mis
kinnitab naiste kujutiste arvukuse seost meedia
kommertsialiseerumisega (Pilvre 2010,153).

Sõnasaajate rollid ja sugu
Teleekraanil sõnasaajad esinevad mingis
rollis: tavakodanik, ekspert, poliitik jms. Sageli
määratleb rolli staatust kinnitav tiitel, mis ilmub
ekraanile kirjutatuna. Kõige ootuspärasem õn

naiste sõnasaamine ETV ekraanil tavakoda
niku rollis, tänavaküsitlustes jms. formaatides,
kus ajakirjanik uurib rahva arvamust. 2008. a.
olid 54% ekraanil sõna saanud tavakodanikest
naised, mis õn lähedane aasta 2002. aasta tule
musega, mil 55% ekraanil sõna saanud tavako
danikest olid naised. Kä Screening Gender (2000)
tavakodanikest sõnasaajate naiste osakaalu
keskmine oli 47%. Märkimisväärselt (40% sõnasaajatest) oli naisi peaosatäitja rollis draamasaadetes (2002. a. 35%). Eksperdina teleekraanil
sõnasaajatest oli naisi 33% (2002. a. 43%).
Tähelepanuväärne õn, et poliitiku rollis
esines ekraanil 90% mehi ja ainult 10% naisi!
2002. aastal oli ETV-s sõnasaavate naispoliiti
kute osakaal 13%, mis näitab, et nende esine
missagedus sõnavõtjana teleekraanil õn veelgi
langenud. Projektis Screening Gender oli 2000.
a. ekraanil sõnasaavate naispoliitikute keskmine
osakaal 28%. Eestis õn naispoliitikuid erakonda
des pea pool liikmeskonnast, kõikudes 40-60%
vahel, juhatuse tasemel aga naiste osakaal
langeb (Allik 2010, 142). Telesaadetesse saadab
erakond juhtivaid poliitikuid, kes õn pädevad
mingis valdkonnas, ning naispoliitikute väike
osakaal teleekraanil sõnasaajate seas ei sõltu
niivõrd teletegijatest, vaid näitab nende posit
siooni erakonnas. Riigikokku sai 2007. aasta
valimistel 24 naist ning naisministreid oli 2008.
aastal 3 ja 2011. aastal 1. Kä sellest sõltuvalt oli
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naispoliitikute ekraanil sõnasaamine aastal 2008
(ja õn ilmselt praegugi) erandlik.
Reaalsuse ja meediakujutise proportsioo
nide erinevuse taga võib peale tõsiasjade näha
ajakirjanduslikke valikuid, mille kohaselt eelis
tatakse meedias allikana eliiti või sotsiaalset
tippu ja ametlikke hääli ning vähemusi igno
reeritakse (McQuail 2003, 290). Ühiskondliku
eliidi - poliitikute ja ekspertide - hulgas õn
mehed ülekaalus ja kui meedia kasutab eliiti
allikana, saavad sõna mehed. Seda kinnitab kä
tiitli kasutus uuritud materjalis: kõigist tiitliga
esitatud inimestest esitati telekraanil mehi 75%,
naisi aga märkimisväärselt vähem - 25%. See
annab tunnistust, et ekraanil esinenud naised
õn enamasti madalama staatusega või vähem
tähtsates rollides ja funktsioonides, kus tiitleid
ei kasutata.

kõrgem naisssoost sõnasaajate protsent oli alla
12-aastaste hulgas, kuid kä 12-19-aastaste vanu
segrupis õn naised ülekaalus. Selle ootamatu
tulemuse taga õn Laulukarusselli saade. Projek
tis Screening Gender kasutatud metoodika järgi
pole selliseid, tunnustelt keskmisest tugevasti
hälbivaid sõnasaamise juhtumeid siiski kõr
vale jäetud, kuna eesmärk pole leida “keskmist”
sõnasaajat, vaid näidata telepildil sõnasaajate
mitmekesisust.
Esinejate vanusega seotud faktid näitavad
vanemate naiste madalat positsiooni ühiskon
nas, aga kä televisiooni kui meediumi soospetsiifilisi nõudmisi esineja välimusele. Seega,
mida vanem inimene ekraanil sõna saab, seda
tõenäolisemalt õn ta meessoost.

Uuringu kokkuvõte
Sõnasaajate vanus ja sugu
Kui vaadata ETV ekraanil sõna saanud ini
meste hinnangulist vanust, näeme, et kõige
rohkem esines ETV ekraanil inimesi vanuses
35-49, kuid sellest vanusegrupist moodustasid
naised vaid 26%. Teine vanusegrupp oli 20-34aasta vanused, neist oli naisi samuti vähemus,
37%. Naiste osakaal ekraanil sõnasaajate hulgas
hakkab vanuse vähenedes kasvama. Kõige

20-34

35-49

□ Naised
a Mehed

Joonis 7. Naiste ja meeste osakaal (%) ETV ekraanil
sõnasaajatest kahes suuremas vanusegrupis 2008.

Üldjoontes sarnaneb 2008. aastal ETV
ekraanil sõnasaajate pilt soo lõikes 2002. aasta
omaga. Seega saame uuringute põhjal iseloo
mustada püsivamaid tendentse, mis kirjelda
vad naiste osakaalu sõnasaatest ETV ekraanil
ning iseloomustavad diskursiivset korda, mille
raames õn võimalikud teatud ajakirjanduslikud
valikud (“kes räägib teleekraanil?”). Naised õn
sõnasaajatena vähemuses kõikides prime timei
ajal eetris olevates žanrites, moodustades ca.
kolmandiku sõnasaavatest inimestest - 34%
2002. aastal ja 32% 2008. aastal. See näitaja
langeb kokku projektis Screening Gender 2000.
aastal osalenud maade keskmisega (32%). Seega
kordab ETV telepilt universaalseid mustreid,
mis iseloomustavad naiste kujutamist, kitsa
malt sõnasaamist teleekraanil. Naiste kõneaeg
tõusis 2008. aastal kolmandikuni ETV ekraanil
kõneldud ajast (2002. aastal oli see vaid viien
dik). Naised olid ekraanil rohkem kui mehed
vaid tavakodaniku rollis sõnasaajatena (pisut
üle poole), kõikides ülejäänud mõõdetud rolli
des (ekspert, poliitik jt.) olid naised vähemuses.
Mis puudutab sõnasaajate funktsiooni saates,

siis naisi õn vaid kolmandik ekraanil sõnasaavatest saatejuhtidest ja uudisankrutest, veerand
intervjueeritavatest ja viiendik saatekülalistest
(mängudes, show’des). Naissaatejuhtide osakaal
ei peegelda ETV naisajakirjanike ja -toimeta
jate kõrget osakaalu personali hulgas (ligi pool
loovtöötajaskonnast), vaid konkreetsete ajakir
janike ambitsioone, huvisid, ekraanikarismat,
aga kindlasti kä juhtkonna personali puuduta
vaid otsuseid.
Naised said 2008. aastal meestest rohkem
sõna vaid seoses ootuspäraste teemadega, nagu
tervis- ja sotsiaalteema, kuid jäid meestele alla
isegi seoses sellise “naiseliku” teemaga nagu
kultuur. Ühiskonnateemaga seoses said naised
sõna sama palju kui seoses kodu ning hobidega
(kolmandik sõnavõttudest). Üllataval kombel
oli naiste osakaal sõnasaajate hulgas 2008. aastal
väga kõrge juura, kuritegevuse, aga kä tehnika
ja teaduse teemal, mida õn peetud meeste päde
vuse valdkondadeks (eespool õn ootamatuid
tulemusi õiguse ja krimiteema osas kä kom
menteeritud). Samas naised olid buumi ajal
prestiižsel majandusteemal sõnavõtjate hulgas
selge vähemus (26%).
Kä ekraanil sõnasaajate vanus soo lõikes ei
näita olulisi muutusi võrreldes 2002. aastaga.
Naised õn vähemuses kõikides vanusegruppides, v.a. alla 18-aastased (seda tulemust mõjutab
oluliselt saade Laulukarusell). Mida vanem õn
ekraanil sõnasaav inimene, seda tõenäolisemalt
õn ta mees.
Naiste osakaal sõnasaajate hulgas ETV
ekraanil pole alati proportsioonis naiste ja
meeste osakaaluga “päris elu” erinevatel aladel,
vaid sõltub allikate ja ekspertide isikuomadustest, kättesaadavusest ning ajakirjanduslikest
rutiinidest.
Järgnevalt uuritakse, kuidas suhtuvad ETV
loomingulised võtmeisikud soolise tasakaalu
küsimusse telepildis ja ETV materjali põhjal
saadud leidudesse.

ETV tegijate kommentaarid
Palusin ETV tegijatel kommenteerida naiste
osakaalu vähesust telepildis ja naiste esinemist
seoses erinevate teemade ja saateformaatidega.
Selleks esitasin kolmeteistkümnele juhtkonna
endisele ja praegusele liikmele, juhtivale toime
tajale ja produtsendile ning ERR-i eetikanõunikule juunis 2010 kirjalikult järgnevad uuri
mistulemustest lähtuvad küsimused. Palusin kä
märkida, kui kellegi arvates õn olukord praegu
seks oluliselt muutunud. Mõnele saatsin nõud
misel kä täpsemad mõõtmistulemused, kuna
nad pidasid küsimusi alguses põhjendamatu
teks ja teletegijaid “süüpinki asetavaks”.
1. Kuidas seletate naiste suhteliselt vähest osa
kaalu ETV telepildis?
2. ETV poliitika- ja ühiskonnasaadetes õn
naised harva külalised. Miks?
3. Naised seostuvad Eestis kultuuri teemaga ja
naisi peetakse kä looduslähedaseks. Kuidas
seletate naiste vähest osakaalu ETV kul
tuuri- ja keskkonnasaadetes (see õn ilmne
nud mõõtmisel)?
4. Kas ETV-s valitakse teemast lähtuvalt alli
kaid, intervjueeritavaid, saatekülalisi kä
soo järgi? Kas õn mingeid teemasid, kus
hea allikas oleks pigem mees(ekspert) või
nais(ekspert)?
5. ETV-s õn vähem nais- kui meessaatejuhte,
teemade osas õn naised pigem elu- ja mee
lelahutussaadete, mehed poliitika-, spordi-,
ühiskonnasaadete juhid. Kuidas seletate?
6. Kas teie töös õn telepildi soolist tasakaalu
tähele pandud? Püütud viimastel aastatel
teadlikult suunata?
7. Kas naiste-meeste osakaal ja rollid telepildis
õn teie meelest mõttekas aruteluteema Eesti
kontekstis?
Vastused (7) laekusid juunist novemb
rini. Teletegijate kommentaarides oli soolise
tasakaalu teema käsitlemisel tunda erinevaid
arusaamu, olenemata kommenteerija soost.

Tähelepanuväärne oli, et ankeedile jätsid vaban
dusi otsimata vastamata 6 inimest, 4 meest ja 2
naist, vastasid 7, nende hulgas 3 meest ja 4 naist.
Kokkuleppel vastajatega esitan väljavõtteid
ankeedi vastustest, viitamata konkreetsetele
nimedele.
Vastustest eristasin järgmised diskursused:

(N) Minu arvates õn Eestis küll asjad ammu
juba nii kaugel, et allikaid valitakse nende
informeerituse, esinemisoskuse, vahel kä
ameti järgi....
(N) Minu arust ei ole siin üldse teemat. Ilmselt
olen ma kohutavalt vanamoodne....

4.
Naiste puudumine telepildist või üldse
I
Soolise tasakaalu probleemi eitamine, soolise tasakaalu temaatika pole “meie“ prob
tühistamine, ebaolulisusele või puudumisele
leem. Rõhutatakse, et õn naiste alad ja meeste
viitamine.
alad, mis naisi ei huvitagi ja nendest huvitumine
1. Kahtluse alla pandi uuringumeetod ja
rikub kehtivaid soorolli normatiive (õn “ebanai
tulemused, ei usutud küsimustes toodud fakte
selik”). Teisalt tuuakse esile, et ETV ajaloos õn
kuni selleni, et leiti, et enne millegi ütlemist
ikka olnud säravaid naisesinejaid, seega õn tege
tuleks ise uurida.
mist pseudoprobleemiga.
(N) Mõõtmistulemused sõltuvad ikka sellest,
mida ja kuidas mõõdeti.
(M) Esinejate osas pole ma statistikat teinud ja
kommenteerimiseks peaksid konkreetse
mad faktid aluseks olema.
(N) .... ma ei usu, et see õn kuidagi ebapro
portsionaalselt väike ....
2. Soo ja soolise tasakaalu perspektiiv
tundub Eesti oludes ebaoluline lähenemine,
sugude kujutamine pole teletegemise põhiline
mure, vaid lisaprobleem.
(M) Antud töö perspektiiv ei olnud kõneaineks,
kuna olukorras, kus saatejuhtide leidmine
oli niigi väga valus probleem ja häid saa
tejuhte väga ja väga vähe, siis ei võetud
vaatluse alla lisaprobleemi ehk sugude
kujutamist.
3. Sootemaatikat nähakse olematu, vana
moodsana, naljaka või liiga moodsa, uue tee
mana. Soolist tasakaalu nähakse kohustuslikus
mehaanilises 50:50 esindatuses.
(N) Hea nali. Minu arust me ei mõtle üldse soo
järgi ... Kui õn selline lugu, kus õn ainult
naised tegelasteks, kas peaksid kutsuma
neid mängima 50% naisi ja 50% mehi?

(N)

.... poliitika ja ühiskonnaelu lihtsalt ei
huvita enamikku naisi. Eriti Eesti poliitika.
See ei ole populaarne. Seostub pigem ebanaiselikkusega, ei meelita.
(N) Eesti teleajaloos õn vist olnud perioode,
mil õn olnud korraga mitu säravat naisaja
kirjanikku ja perioode, kus õn olnud palju
häid meessaatejuhte ekraanil.
(N) Aga tegelikult ei ole minu jaoks tähtis,
kummast soost inimene telekast vastu
vaatab.
(N) Mina arvan, et see ei ole probleem, mille
üle väga arutama peaks.
II Telepildi soolise tasakaalu probleem õn
oluline.
Arvati kä, et tegemist õn arutamist vääriva
teemaga ning õn märgatud naiste vähesust ETV
teleekraanil ja mõnes saates kõiki puudutavaid
asju arutamas ainult mehi.
(N) Näha ju õn, et naised õn vähem esil, vähe
malt mingite eluvaldkondade käsitlemisel.
(N) .... kuni õn telesaateid, kus saatest saatesse
istuvad laua taga ainult mehed ja arutavad
kogu Eesti asju.

III Naiste välistamine teletegijate diskursiiv
sest kogukonnast.
Sõnasaavate naiste puudumist ekraanilt
ei nähta probleemina ning seda selgitatakse
vastavate eelduste puudumisega, mis haakub
Foucault’ diskursuse reeglites esitatud välista
mise tingimusega “kui ta selleks algusest peale ei
kvalifitseeru” (Foucault 2005a, 30, vt. lähemalt
eespool). Verbis umbisikulise tegumoe kasuta
mine (ei usaldata, pole leitud) jätab ebaselgeks,
kes naisi teletegijatena ei usalda või kes neid ei
leia. Tähelepanuväärne õn, et väidete esitaja õn
juhtival positsioonil naine.

V
Määravad professionaalsed ja sisulised
kriteeriumid, mitte inimese sugu.
Soo aspekt õn teletegemises teisejärguline,
ajakirjanduslikud praktikad lähtuvad enne
kõike professionaalsetest kriteeriumidest ja
näitajatest, nagu uudisväärtus, ekraanisarm,
esinemisoskus, ekspertteadmised, isiksus, töö
kvaliteet, käsitlusviiside ja arvamuste tasakaal.
Ajakirjanduslikke valikuid peetakse neutraalse
teks, mitteideoloogilisteks ja tegelikkusest läh
tuvateks. Soo aspekti silmas pidamist peetakse
samas ideoloogiliseks.

(M) .... valdkonnaks [õn] uudised, kus põhi
mõtteliselt tuleb reflekteerida tegelikkust
ehk kus mingite väärtushinnangute või
ideoloogiate kujundamine õn keerukam
ja kohati kä vastunäidustatud uudise neut
raalsuse põhimõttele.
(M) Peamine õn see, et meeste ja naiste kuju
tamise peale ei mõeldud, kuna ekraanikõlbulikkus oli nii harv asi, et selle puhul ei
mõeldud, kas ekraanil õn naine või mees
IV
Viitamine toimetuste rutiinsetele pro
.... Toonitan, et räägime suhteliselt definee
fessionaalsetele praktikatele.
rimatust ekraanisarmist, millel puuduvad
Sõnasaavate naiste vähesus õn põhjustatud
sotsiaalsed või otseselt tajutavad füüsilised
toimetuste rutiinidest ja mugavusest kasutada
eeldused. Mõnel inimesel see õn ja teistel
ei ole. Ma ei ole seni aru saanud, et meestel
valveallikaid ja alluda suhtekorraldajate survele.
seda rohkem oleks.
Toimetuse rutiine taunitakse või õigustatakse.
(M) .... kui saatejuht tuli väljaspoolt telemaja.
(N) .... intervjueeritavate või portreteeritavate
Sel puhul oli kriteeriumiks see, et inimene
oli ennast tõestanud eksperdi ja isiksusena,
osas õn põhjus harjumuses kasutada isi
kuid, kellest õn juba saanud saatest saatesse
sest mõlemad kvaliteedid olid samuti mää
ja ühest meediaväljaandest teise käivad
ravad saatejuhtide valikul.
külalised.
(N) Minu arvates õn Eestis küll asjad ammu
(N) .... õn ehk liiga varmalt alla antud ava
juba nii kaugel, et allikaid valitakse nende
like suhete ametnike või parteikontori
informeerituse, esinemisoskuse, vahel kä
soovitustele.
ameti järgi, kui õn oluline saada kompe
(M) .... uudised paratamatult oma olemuse
tentset arvamust mingi valdkonna eest
tõttu (kiirus ennekõike) sõltuvad paljuski
vastutajalt.
sellest, kes antud valdkonnas õn tegevad.
(N) .... toimetajana ei vali ma kuskil esinejaid
soo alusel, vaid teadmiste ja esinemisos
kuse järgi ning kahe võrdse kandidaadi
puhul eelistan meedias vähem esil olevat
inimest.
(N) Andekaid lihtsalt pole. Kä mehi õn
vähe, aga kuidagi vist suhteliselt siiski
sagedamini.
(N) Naised õn kä sageli subjektiivsemad, mis
tõttu võibolla sageli ei usaldata neid n.-ö.
arvamusliidri rollis.
(N) Ma arvan, et pole leitud naisi, kes tahaksid
teha neid meeste tehtud saateid.

(N) .... Inimesel peab olema teadmisi, karismat,
hea närvikava, suhtlemisoskus, meeskon
natöö võime jne. jne. Kui selline inimene
telemajas õn või siia satub, siis ei ole sugu
ei eelis ega takistus.
(M) Aga siingi ma ütlen, et me lähtume ikkagi
inimese teadmistest. Näiteks 2009. sügisel
käivitasime majandusuudised eraldi. Meil
õn seal 2 naist ja 1 mees, kes lugusid teevad
ja eetris käivad. Aga mitte sellepärast, et
me kuidagi sooteadlikud oleksime, vaid
lihtsal põhjusel: need kaks naist ongi väga
head omas valdkonnas.
(N) Tähtis õn ainult see, et ta teeks oma tööd
väga hästi.
(N) Muidugi õn näha, mis soost inimesed
ekraanil õn, aga teadlikult soolist tasakaalu
luua pole küll püüdnud. Pigem ikka käsit
lusviiside ja arvamuste tasakaalu.

samas naiste arvamusavaldusi üldisematel
teemadel leiab juba oluliselt vähem. Miks
see nii õn - ei oska öelda, võib-olla võib
oletada suuremat enesekriitilisust ja väik
semat esilepürgimissoovi.
(M) Kuna uudistes õn suur rõhk poliitikal ja
majandusel, õn mõneti paratamatu, et
sõna saavad neil teemadel rohkem mehed
kui naised, sest mehi ongi nii poliitikas ja
majanduses rohkem kui naisi.....Kui era
konnad ei pane oma valimisnimekirjade
etteotsa naisi, siis riigikogusse neid kä ei
pääse ja seeläbi ei saa nad kä Eesti parlamendipoliitika küsimustes meestega võrd
selt meie uudistesaadetes kaasa rääkida.
Või teine teema - kui palju naisi õn polii
tikud pannud meie võtmekomisjonidesse
riigikogus?
(M) Külaliste puhul õn ühiskondlik eelsõel
seda selgem, et tihti ei kutsutud konkreet
set inimest, vaid mingi ürituse või ettevõt
VI
Meedia peegeldab tegelikkust ja mujal
mise esindajat. Eriti oli see seotud erakon
tehtud valikuid.
dadega, kus nad olid oma kõneisikuteks
Valikud, mis puudutavad meeste ja naiste
pigem valinud mehi.
osakaalu sõnasaajatena, õn tehtud mujal, tingi
tud üldaktsepteeritud kultuurilistest arusaama
Naised pole ekraanil, aga õn olulised
VII
dest ja väljakujunenud soolisest segregatsioonist
ühiskonnas. Meedia üksnes vahendab väljaku
taustategijad.
junenud soolisi suhteid. Poliitika osas tehakse
ETV saadete tegijate hulgas õn naisi olnud
valikud ära erakondades, meedia vaid peegel
kogu aeg ca. pool koosseisust (Lauk 1995;
dab olukorda.
Sein 2002), naised tegutsevad olulistes rollides,
teevad olulisi otsuseid, see pole probleem, et
(M) .... televisioon peegeldas avalikus elus liid
neid õn ekraanil vähemus.
ripositsioonile pääsenud arvamusliidrite
soolist jaotust.
(M) Meil õn eesti AK-s ainult 2 meestoimeta(N) Mehed ja naised üldiselt ongi erinevad, kä
jat siseuudiste peal, täpselt sama seis õn kä
oma huvide ja eneseteostuslike soovide
vene AK-s. Ülejäänud õn kõik naishääled!
Ehk naised kujundavad nii uudisagendat
poolest.
kui kä selle vormi (oma häälega).
(N) .... naised õn ühiskonnasaadetes esine
(M) Huvitav õn sel puhul see, et kuna toime
jatena vähemuses - osalt sellepärast, et
tajate hulgas õn naisi tõesti rohkem, siis
mehi õn igasugustes vastutavates ame
nemad tegid tihti kä esimese valikusõela.
tites rohkem ja mehed õn poliitikas
aktiivsemad.
(M) Toimetuse koosolekutel Tallinnas õn pea
(N) .... naised kommenteerivad üsna tihti kit
alati naiste ülekaal, korrespondendid tasa
said küsimusi, mis õn nende otsene tööüle
kaalustavad seda, selles ametis õn meil
sanne või mida nad läbi ja lõhki tunnevad,
rohkem mehi.

VIII
Otsitakse naisi: naiste vähesus ekraa(M)
nil õn probleem.
Naisesinejate järgi valitseb suur nõudlus, kui
ainult leiaks sobivaid.
(N) Mida rohkem ägedaid naisi oleks aga meil
võimalik saatesse kutsuda, seda rõõmsa
mad me oleksime.
(N) Kindlasti ei ole siin tegu sellega, et naisi ei
(N)
lasta saadet juhtima - vastupidi, kogu aeg
otsitakse, aga ei leita.
(N) Hirmsasti tahaks, et tuleks uusi noori
nägusid, kä naisi. Olenevalt saatest või
bolla eriti naisi.
XI Auditoorium valib: naisvaataja eelistab
ekraanil mehi.
Eeldatakse, et naisvaataja ei otsi samastumisvõimalusi oma sookaaslastega, vaid soovib
ekraanil näha huvitavaid inimesi, ennekõike
mehi.
(N) .... teleka ees nende saadete ajal õn naisi
kindlasti rohkem ja neile meeldib kohtuda
pigem meestega.
(N) Mina naisena siin probleemi ei näe - ma
tahangi ekraanil näha pigem mehi. Ena
masti õn nad kä paremad ja targemad
selles rollis.
XII Soolist tasakaalu või soo perspektiivi
võetakse teadlikult arvesse.
Ekraanil esinejate sugu osatakse märgata,
soolist tasakaalu seostatakse võrdsusega, tead
likult suunatud tasakaaluga, aga kä uute vaate
nurkade otsimisega sooliselt laetud teemadele;
leidus isegi positiivset diskrimineerimist.
(M) Eetrinägude arvestuses valitseb uudistes
enam-vähem võrdsus.
(N) Lugu jutustas naistevastasest vägivallast
ning palusin seda teha ühel meestoimetajal põhjusel, et selle kohta ei saaks arvata,
et aetakse mingisugust naiste siseasja.

[2010] AK 6-st eetris käivast ankrust 3 õn
naised. AK majandusuudiste 3-st eetris
käivast toimetajast 2 õn naised. AK kul
tuuriuudistes õn eetrinägude suhe 1 ja 1.
Siin õn meeste-naiste tasakaal küll paigas.
Täiesti teadlikult. See õn asi, mida me
saame suunata.
Usun, et minu juhitud saadetes õn naised
saanud oma mõtteid ja seisukohti väga
hästi selgitada ... Olen järginud põhimõ
tet, et kui naispoliitik õn mingis mind
huvitavas küsimuses teemaga hästi kursis,
siis intervjueerin teda hoolimata sellest, et
näiteks vastavas valdkonnas õn kõrgema
positsiooniga poliitikuid....

XIII Naised ei taha ekraanile.
(N) Paraku juhtub kä, et justnagu mitut eeldust
omav inimene ise ei taha olla telesaatejuht,
mõni saatejuht tahab jälle ise endale for
maadi luua või tingimata tegelda teatud
temaatikaga.
XIV Ei kommenteeri.
Saatejuhtide valiku probleemile vihjatakse,
ent ei selgitata lähemalt.
(N) .... ma ei tea, kuidas sünnivad otsused selle
kohta, kes juhivad üht või teist saadet.
Ehkki ETV telepildi analüüsi tulemused
2002. ja 2008. aastal kinnitavad, et naiste osa
kaal sõnasaajate hulgas õn jätkuvalt väiksem
kui meeste osakaal ning et õn saateid, teemasid,
rolle ja funktsioone saates, kus naised sõnasaajatena peaagu puuduvad, võib juhtivate toimeta
jate hoiakutest välja lugeda, et ei tunta vajadust
tagada naiste suuremat sõnasaamist ekraanil
mingite erimeetmetega. Olukorda peetakse kas
loomulikuks või heaks (v.a. üks vastaja). Küsit
letud juhtivate teletegijate vastustest ilmnes nii
sooteadlikkust kui soopimedust ning kä oskust
kasutada positiivset diskrimineerimist naiste
kasuks. Eestis õn küllalt levinud, et mistahes

soolise võrdõiguslikkuse poliitikate suhtes õn
kriitiliselt häälestatud juhtivatel positsioonidel
naised ning see ilmnes kä antud uuringus.
Vastavalt 2009. a. soolise võrdõiguslikkuse
monitooringule tajub enamik inimesi Eestis
meeste positsiooni võrreldes naiste omaga jät
kuvalt paremana, samas aga õn levinud kä
võrdväärse ühiskonna kuvand: üle kolmandiku
inimesi usub, et Eestis õn naised ja mehed võrd
sed, ehkki naised ise õn selles suhtes skeptili
semad (Soolise võrdõiguslikkuse monitooring
2009, 40). Võrreldes Soome naistega tajuvad
Eesti naised märkimisväärselt vähem sooliselt
ebavõrdset kohtlemist ning õn arvatud, et seda
võiks selgitada soomlaste suurem teadlikkus
soolisest võrdõiguslikkusest, aga kä teema aktsepteeritus ühiskonnas (ibid., 85). Diskursuse
kord määrab raamid, mis ei luba Eesti ühiskon
nas soolise võrdõiguslikkuse teemat üle tähtsus
tada, seda kä siis, kui sõnavõtjateks õn naised
ning see kehtib kä meediaorganisatsioonis.
Eesti teletegijate seisukohad soolise tasa
kaalu teemal ei ole selles kontekstis üllatavad,
esindades erinevaid arusaamu alates sellest, et
meeste ja naiste esindatus ja sõnasaamine tele
pildis pole oluline teema (“see ei ole probleem,
mille üle väga arutama peaks”), kuna naiste
kõrvalejäetuse probleemi meediatootmises pole
ja sõnasaamine sõltub pädevusest (“allikaid
valitakse nende informeerituse, esinemisos
kuse, vahel kä ameti järgi”), kuni tõdemuseni,
et soolise tasakaalu teema õn jätkuvalt oluline,
sest teleekraanil näeme me peamiselt mehi (“ ....
kuni õn telesaateid, kus saatest saatesse istuvad
laua taga ainult mehed ja arutavad kogu Eesti
asju.”). Meedia tehtud valikuid eriti ei näha või
põhjendatakse neid kiiruse või (mees)allikate
käepärasusega ning kinnitatakse, et valikud
meesesinejate kasuks kujunevad või tehakse
väljaspool meediat (“õn mõneti paratamatu, et
sõna saavad neil teemadel rohkem mehed kui
naised, sest mehi ongi nii poliitikas ja majan
duses rohkem kui naisi”). Küsitletud juhtivate
teletegijate hulgas esineb nii sooteadlikkust kui

soopimedust ning kä oskust kasutada positiivset
diskrimineerimist naiste kasuks. Ent nagu õn
näha ERR-i eestikanõuniku Tarmu Tammerki
kommentaarist eespool, arvestatakse lähiaasta
tel avalikkuse teadlikkuse tõusuga soolise võrd
õiguslikkuse küsimustes ning kä eetikanõunik
nimetab probleemseks saateid, kus õn järje
kindlalt esinejateks vaid mehed (“Kahekõne”).
Nagu projekt Screening Gender kinnitas, õn
mõneski Euroopa avalik-õiguslikus teleorganisatsioonis soolise tasakaalu teemaga meediapildis edukalt tegeldud, silmas pidades sellise
televisiooni seaduste poolt sätestatud ülesan
deid kajastada ja kõnetada ühiskonna erinevaid
gruppe. Ajakirjandusele ja nende seas teletegija
tele ei saa kindlasti kehtestada kvoote või muid
ettekirjutisi, mis nõuaksid teatud arvu naiste
sõnasaamist ekraanil. Projekt Screening Gender
ei räägi sõnasaavate naiste osakaalu mehaani
lisest suurendamisest telepildis kvootide abil,
vaid rõhutab, et telesaadete kvaliteedile tuleb
kasuks, kui meediapraktikud pööravad tähe
lepanu mehi ja naisi puudutavatele valikutele
sõnasaajatena, esinejatena, saatejuhtidena, ning
näevad ette stereotüüpseid kujutisi ja ühekülg
seid käsitlusi, mida nende teadlikud või alatead
likud ajakirjanduslikud valikud võivad kaasa
tuua. Kokkuvõttes, teletegij atelt võiks eeldada, et
nad mõistavad, millised õn nende professionaa
lsete, mehi ja naisi puudutavate valikute tagajär
jed ehk Fairclough (1997) määratlust kasutades
ja seda soo aspektile kitsendades: missugune õn
tekstis (telepildis) tehtud valikute ühiskondlik
mõju, missuguseid teadmis- ja uskumussüsteeme, võimusuhteid ja arusaamu inimestest
subjektidena tekst (telepilt) vahendab.
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Sooline aspekt eesti
fraseoloogias
Anneli Baran

"W" 1T" äesoleva artikli eesmärgiks õn anda
sissevaade naise kujutamisse eestikeel-A-^L.ses fraseoloogias. Juba mõnda aega õn
naine olnud populaarseks uurimisobjektiks
vanasõnades. Üheks põhjuseks õn kindlasti
naise läbi aegade kandev, ent samuti kä vastu
oluline roll, mis joonestub selgelt välja didakti
liste ütluste põhjal. Ülevaate ainesest võib saada
internetist aadressil http://www.womeninproverbsworldwide.com/, kust leiab professor
Mineke Schipperi eestvõtmisel kokku koon
datud eri rahvaste naisteteemalisi vanasõnu,
mida ta nimetab “universaalseks tarkuseks”. Ligi
15 000 inglise keelde tõlgitud 300 keele vanasõna
seast võib otsida tekste näiteks selliste kategoonäte järgi, nagu naise keha, elutsüklid, elu
nn. põhitõed” (armastus, seks, rasedus, sünni
tamine), aga kä “naiselik jõud” (töö, teadmised
jm.) ja “metafoorsed sõnumid”. Samalt autorilt
õn ilmunud populaarne raamat Never Marry a
Woman with BigFeet. Women in Proverbsfrom
Around the World (Ära kunagi abiellu suurte
jalgadega naisega. Naised vanasõnades üle maa
ilma, 2004), millele omistati 2005. aastal Eureka
Auhind kui parimale akadeemilisele raamatule,
mis õn suunatud laiemale lugejaskonnale. Seegi
fakt annab tunnistust temaatika aktuaalsusest.
Folkloristide-lingvistide kõrval õn naise
kujutamine vanasõnades pakkunud huvi kä

näiteks antropoloogidele ja sotsioloogidele.1
Tegemist ei ole aga valdkonnaga, mis õn kõigil
rahvastel ühtemoodi uurimustega kaetud.
Huvitaval kombel õn naisekuvandit siiski enim
uuritud seoses teatud kindlate rahvaste või
maade vanasõnadega. Nii leidub rohkelt huvi
pakkuvaid käsitlusi eelkõige Aafrika vanasõna
dest, sealhulgas võrdlevalt soome ainesega (nt.
Matti Kuusi The Place of Women in the Proverbs
of Finland and Ovamboland). Mõjusaid uuri
musi õn ilmunud kä Aasia vanasõnadest, näi
teks Hiroko Stormilt jaapani naiste kujutamise
kohta vanasõnades (1992). Eestis ei ole vaata
mata vanasõna-uurimise pikale traditsioonile
seni ilmunud analoogseid käsitlusi. Keeleuuri
jalt Asta Oimult õn ilmunud Vanasõnaraama
tus (1984) sisalduvate vanasõnatekstide põhjal
väike raamatuke pealkirjaga Nalja teha, naine
võtta... (2002). See kujutab endast tekstivalimikku, mille sissejuhatuses ütleb autor järgmist:
“Väike valimik vanarahva nutikaid tähelepane
kuid armastusest ja ihast, ilusast naisest ja heast
mehest, tigedast naisest ja halvast mehest, abi
elust, üleaisalöömisest jm.”.
Naise rolli tolleaegses ühiskonnas iseloo
mustavad siinkirjutaja arvates ilmekalt vana
sõnad, nagu Metsa läheb meheta naine, soosse
ohjata hobune (EV 67 742) või See pole õige naine,
kes ei jäksa toita kahte last ja meest (EV 7324).
Naise sotsiaalne staatus oli üksnes ja ainult
seotud koduse majapidamisega. Õn selge, et
vanasõnades valitsev moraal esindab omaaeg
set, suuresti patriarhaalseks peetavat ühiskonda
ja tollal valitsenud tõekspidamisi. Tänapäeval
võibki kohata pigem arvamust, eelkõige just
noorte inimeste seas, et sellised arusaamad õn
iganenud (ühe näitena tooksin ajakirjas Naised
ilmuva vanasõnade seletamise rubriigi, kust
võib lugeda just niisuguseid arvamusavaldusi).
Eesti rahvaluule lühivormide uurimise tra
ditsioonis õn vanasõnadega tihedalt seotud see
osa kujundlikust kõneloomest, mida üldistatult
nimetatakse fraseoloogiaks. See õn aines, mis
oma loomuselt õn pigem keel kui folkloor. Seega

midagi sellist, mida kasutatakse sarnaselt sõna
dega, ent mille põhieesmärgiks õn lisada keele
lisele väljendusele värvikust, ekspessiivsust, aga
kindlasti kä hinnangulisust.
Järgnevaga soovin fraseoloogina anda
esmase ülevaate naise kohta käivatest väljendi
test eesti fraseoloogias. Kä nende tekstide puhul
tuleb rääkida minevikuliselt, sest enamus eesti
kõnekäändude ja fraseologismide andmebaasi
kirjapanekutest, millele oma järeldustes tugi
nen, pärinevad 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi
esimesest poolest, s.t. rahvaluule kogumise
tippajast.3 Samas võiksid need pika aja jooksul
kokku kogutud tekstid anda eeldatavalt üsna
hea ülevaate neil aegadel kehtinud arusaama
dest ja suhtumistest.
Kui vanasõna kujutab endast kokkusurutud
kujul esitatud didaktilis-moraliseerivat maa
ilmakäsitust, mis pürib üldistusele, siis kõne
käändudes ehk rahvapärases fraseoloogias ei
ole tegemist suure üldistusjõuga tõsimeelsete
ütlustega. Pigem õn tegemist millegagi, kus olu
line roll õn üksiksituatsiooni iseloomustamisel,
enamasti huumori kaudu. Fraseologismides
tavatsetakse esitada suhtumist, rakendades ees
kätt naeruvääristamist või pilkamist. Nii näi
teks omab tuntud piiblivanasõna Mees õn naise
pea (EV 6591) fraseoloogilisi teisendeid, milles
lisatakse levinud väitele naljatlev täpsustus: Tol
mehel om uma pää, a naase kaal - kohe naane
taht, sinnä käänd. Vanasõnast Naine õn maja
lukk (EV 7266) tuletatud fraseoloogilist ümberütlevat nimetust majalukk kohaldakse reeglina
tubli perenaise kohta, ent võidakse kasutada kä
hoopiski tigeda koera kohta (aluseks tõenäoli
selt vanasõna Kuri koer õue hoiab, mille sisuks
õn, et kuri naine õn töökas). Kui vanasõna n.-ö.
kehtestab, et Ära ole ühe päeva perenaine (EV
14861), siis vanemas fraseoloogias õn tuntud
nimetus ühepäevaperenaine, mis õn aksioloogiliselt märgistatud, tähistades halvasti majanda
vat, mittekokkuhoidlikku perenaist. Sellised õn
vaid mõned fraseologismidele iseloomulikud
näited.

Tõenäoliselt tuntuimad naise ja mehe suhet
väljendavad fraseoloogilised ütlused eesti keeles
õn püksid naise jalas ja naise tuhvli all ~tuhv
lialune olema, mille kohta leidub ligi paarsada
üleskirjutust eesti fraseologismide andmebaasis.
Sellega naeruvääristatakse meest, kes ei ole oma
majas peremees (selgitus 1987. aastast pärineva
üleskirjutuse juures: Kelle jalas püksid õn, sie õn
peremies majas. Hull küll, kui püksid naise jalga
antasse.). Ütluse naise jalas olevate pükste kohta
esmaesinemine pärineb aastast 1850 (allikaks
väljanne Sannumetoja), mis osutab, et tegemist
õn vana väljendiga, mis õn aga visalt püsinud
keeles tänapäevani. Väljend naise tuhvli all õn
hilisem (1927).Tegemist õn aga saksa fraseolo
gismi tõlkeliste vastetega: die Hose(n) anhaben,
unter dem Pantoffel stehen. Levinud arusaama
kohaselt kinnistuvad laenulised fraseologismid
keeles, kui need õn kultuuriliselt lähedased ja
mõistetavad. Tuhvlialuse-väljendi tagamaad õn
endisaegses paljudel rahvastel esinenud pulmakombes, mille kohaselt pidi altari ees üks abiel
lujatest teisele jala peale astuma - kelle jalg peal,
see pidi saama kä abielus valitsevaks pooleks.
Laiemalt tuntuks saab pidada kä ütlust Pikk
juus, lühike aru. Selle teksti puhul õn aga huvitav
tõik, et kui vanasõnas nenditakse üheselt Naesterahval õn pitkad juuksed, lühikesed mõtted (EV
7348), siis mitte üheski fraseologismis ei mai
nita naist, vaid nenditakse lihtsalt Enesel pikad
juuksed peas, aga aru lühike. Küll leidub paar
üleskirjutust, milles räägitakse hoopiski mehest:
pikk mees, aga lühike aru; pikk habe, lühike aru.
Kas suhtuda sellistesse kirjapanekutesse kui hälbelistesse, kuna tavapäraselt peeti sellise ütle
mise objektina silmas ikkagi naist? Fraseoloo
gilise keeleainese puhul õn tavaline, et lühiduse
ja konkreetsuse tõttu õn võimalik väljendeid
sobitada eriilmelistesse situatsioonidesse. Nii
võibki suulise kõne kirjalike fikseeringute puhul
tihtilugu puududa väljendit ümbitsev kontekst
(või see õn ebapiisav), mistõttu uurijate tehtud
järeldused väljendi tegeliku aktualisatsiooni
kohta kipuvad olema üksnes oletuslikku laadi.

Sooteemaliste fraseologismide puhul oleks
näiliselt hõlbus vastata küsimusele, kelle kõne
pruuki mingi ütlus pigem kuulub. Võiks ju võtta
eelduseks, et ühe sugupoole esindajad kasutavad
ekspressiivseid ütlemisi teise sugupoole kohta
lähtuvalt soolisest kuuluvusest, s.t. et naissoo
puhul leiavad taunitavat ikkagi mehed ning vas
tupidi. Paraku ei sisalda rahvaluule lühivormide
üleskirjutused enamasti osutust sellele, kellelt ja
millises olukorras ollakse kuuldud üht või teist
väljendit.4 Kirjapanek ei tähenda veel seda, et
väljendi üleskirjutaja ja kasutaja õn üks ja see
sama isik. Seega ei saa alati toetuda kä olemas
olevatele kirjapanekutele, seda suuresti lähtuvalt
keele- või rahvaluuleainese kogumise eripärast,
ehk kui tsiteerida Arvo Krikmanni: “arhiiv pole
folkloor, liiati mitte elu” (2004,113).
Toetudes teiste keelte fraseoloogia põhjal
tehtud järeldustele õn siiski võimalik ühtteist
väita. Samas tuleb silmas pidada kultuurilisi
erinevusi. Hõlpsam õn tõmmata paralleele eel
kõige ajalooliselt ja kultuuriliselt seotud keelte
ainese vahel. Näiteks eesti fraseoloogia puhul
tuleb võtta arvesse, et vanem osa sellest õn suu
resti saksa keele mõjuline, seega tõuseb tulu selle
keele fraseoloogia alusel tehtud uurimustest.
Erinevalt vanasõnast ei ole fraseoloogia
uurimine soo-aspektist olnud populaarne ning
selleteemalised uurimused õn hakanud ilmuma
alles alates 1990. aastatest. Saksa uurija Elisa
beth Piirainen õn esimese ja tänini ainsa fraseoloogina käsitlenud soospetsiifikat saksa
fraseoloogias ning õn kokkuvõttes nentinud,
et sellise markeeringuga väljendeid võib tuvas
tada keeles üksjagu (Piirainen 2001; Piirainen
2002; Dobrovolskij, Piirainen 2009). Kui pidada
silmas, et eestikeelne vanem fraseoloogia õn
laenulise iseloomuga, võiks Piiraineni uurimusi
appi võttes leida potentsiaalselt sarnaseid seiku
kä eesti aineses. Seda enam, et nimetatud uurija
õn rõhutanud vajadust otsida paralleele teistes
keeltes, vältimaks üldistavaid järeldusi kultuuri
listest eripäradest.5

Kui püüda fraseologisme liigitada nende
soospetsiifilist leksikaal-semantilist kujund
likkust aluseks võttes, siis saaksime järgmise
liigituse:
• anatoomilis-bioloogiliselt tingitud markee
ring (nt. habemesse pomisema, vuntsi kar
gama-, piimahabe, vahva vunts);
• sotsiokultuuriliselt tingitud markeering (e.
rõivastus, amet) (nt. tanu alla saama, otsib
piipu, piip enesel suus, vesti panema; sõimab
nagu voorimees; torujüri, köögikata);
• (metafoorsel) kujundil põhinev markeering
(nt. kanapea, täkku täis, rumal hani).
Kui esimene ja kolmas rühm õn hõlp
salt mõistetavad, siis teine õn suuresti tinglik
tänapäeva olude seisukohalt; selliste väljendite
mõistmine eeldab tihtipeale sotsiokultuurilisajaloolisi teadmisi. Vene fraseoloogia-uurimise
traditsioonis tavatsetakse seda liiki ainest nime
tada etnofraseoloogiaks ning vastavaid väljen
deid etnofraseemideks (Kovalj 2005, 82jj).
Piirainen toob eraldi rühmana välja fraseo
logismid, mida ta nimetab nn. soospetsiifilisteks dublettideks - tegemist õn väljenditega, mis
kujutavad endast leksikaalseid variante või mis
käibivad ühtviisi nii naiste kui meeste kohta, s.t.
millel puudub soospetsiifiline märgistus (Piirai
nen 2001, 302). Nii võib kä näiteks eesti keeles
kasutada eeltoodud väljenditest mitmeid kellegi
kohta, hoolimata tema soost. Võib aga hoopis
eelistada sünonüümset väljendit, mis õn neut
raalne, nt. nina alla pomisema, näkku kargama.
Fraseoloogiliste väljendite analüüsi puhul
tuleb alati silmas pidada nende kahetist loo
must, mis väljendub nn. välimise vormi ja sise
mise vormi erinevas suhtes. Antud temaatika
raames saab rääkida kahesugustest väljenditest:
ühed õn sooliselt markeeritud kujundi kaudu,
teised omavad sooliselt markeeritud tähendust.
Eesti fraseologismide hulgas õn rohkesti väljen
deid ja nimetusi, mida kasutatakse traditsiooni
liselt üksnes naise kohta, ilma et see väljenduks
otseselt leksikaalsel tasandil: nt. raseduse ja
sünnitamisega seotud eufemistlikud väljendid

tagumised rattad läksid ette ‘kui tüdruk oli juba
rase, kui mehele läks’, õnnistatud seisukorras
‘lapseootel’; välimuse kirjeldused eest muuseum,
tagant gümnaasium, eilne päev pikem kui tänane
‘kui alusseelik paistab kleidi alt välja, eest sile
nagu pesulaud, täies sõjamaalingus; idiomaatilised verbiühendid {kedagi} kätel kandma, {kel
legi} kätt paluma. Sama õn täheldatud teistegi
keelte fraseoloogia puhul, nt. vene keeles tun
nustatud vene leksikoloogi Rojzensoni töödes
juba 1970. aastatel (1973).
Õn aga üksjagu väljendeid, milles tehakse
sugudel otseselt vahet, omistades inimestele
teatavaid kindlaid, nn. soospetsiifilisusele pürgivaid omadusi. Olen selliste hulka arvanud kä
väljendid, mille lauselises kontekstis esinemus
õn andmebaasis eelkõige seotud just naisega,
kuigi väljend iseenesest õn üldkehtiv ehk sooli
sest aspektist sõltumatu (nt. suure suuga olema:
ta õn üks suure suuga naisterahvas, vannub musta
kurja täie suuga; või kellelgi õn süda keele peal:
Maril õn kä süda keele peal, muud kui lätrab kõi
gile ää, kuda ta vanamehega riidleb).
Kui võtta tähelepanu alla väljendid üksnes
nendes esinevate sõnade ‘näme’ ja ‘mees’ alusel,
siis eesti fraseologismide andmebaasist leiab
leksikaalse komponendiga ‘naine’ ligemale 700
väljendit, nimetus ‘mees’ esineb ühtekokku
2600 korral. Selline seis õn ootuspärane, kui
tugineda eesti keele sõnavara soospetsiifilisuse
käsitlustele. Nii Cornelius Hasselblatt (1998)
kui Kerli Olt (2004) õn osutanud erinevate eesti
keele sõnaraamatute analüüsi põhjal dispro
portsioonidele meest ja naist märkivate sõnade
esinemuses.6 Samas tuleb fraseoloogia puhul
arvesse võtta, et tegu õn ülekantud tähendust
omava kõnekeelega, mistõttu siin õn suur osa
kaal ümberütleval keelekasutusel.
Etteruttavalt tuleb märkida, et selliste väl
jendite näol õn tegemist laialt levinud stereo
tüüpsete ettekujutustega, mis ei piirdu vaid ühe
keele ja kultuuriga. Toetudes eelmainitud Piiraineni töödele saksa fraseologismidest, püüan sel
lise liigituse universaalsuse kinnitamiseks (või

ümberlükkamiseks) teha esimese katse soolise
aspekti uurimise alal eesti fraseoloogilise ainese
põhjal.
Järgnevas annan ülevaate neist naistele
omistavatest omadustest eesti fraseoloogia and
mebaasist pärinevate näidete varal (sulgudes õn
antud tähendusseletused neist samadest üles
kirjutustest). Rühmad õn moodustatud and
mebaasi 165 000 teksti seast väljaotsitud teks
tide (leksikaalse komponendiga ‘naine’ või selle
sünonüümse vastega) põhjal. Rühmitamisel
võtsin arvesse nii väljendite rohkust kui mit
mekesisust, loetelu eesotsas esitatud rühmad õn
representatiivsemad. Nii mõnedki neist rühma
dest õn kattuvad, kuna üks omadus õn teisega
väga lähedalt seotud.

I Jutukas
Süa paigutuvad väljendid, milles väidetakse
naised olevat sõnakad, lobisemishimulised,
uudishimulikud. Kui väljendist isegi otseselt ei
selgu, et see käib eelkõige naiste kohta, siis õn
abi selgitusest (esitan väljendi järel sulgudes).
See rühm õn kõige suurem ja mitmekesisem
ning mitte ainult eesti fraseoloogias. Üheks
põhjuseks võiks pidada naistele omaseks pee
tavat meestest aktiivsemat kommunikatiivsest
käitumist (Bierbach 2003). Sellisele stereotüüp
sele arusaamale osutavad kä tänini hästituntud
rahvapärased nimetused pläralänuleenu ja ladrakai, mis sisaldavad omaaegseid naisterahvaste
pärisnimesid. Kä nimetusi latatara, tatraveski,
lobamokk jt. tavatseti kasutada pigem naiste
kohta.
Mitmetes ütlustes kaheldakse naiste poolt
räägitavate juttude usutavuses: Ah, mis sa usud
kõiksugu vanade naiste juttusi, kui sa ise näge
mas ei oid, ära siis räegi kä. Tuntud ja paljukasutatud õn tänapäevalgi ütlus Naised saunas
rääkisid (‘jutt, millel pole õiget tõepõhja, kuu
lujutt’). Selle kõige taustal õn üsna ootuspärane
kohata fraasi naiste jutt, mis tähendabki kahtlase

väärtusega juttu: Loll, kes naiste juttu usub ja
selle järele oma asju ajama hakkab. Suur osa
väljenditest õn oma loomult võrdlevad: plärab
nagu turueit-lobiseb nagu turunaine, nagu küla
naised vorstipaja juures (‘kui mehed vastastiku
vaidlevad, igaüks omale õigust saada soovib’),
rabisti kut mõni va naine, kelle suu märkigi äi
seisa, sul õn head moonaka naise lõuad (‘moo
nakate naesed riidlesid ja sõimasid üksteist, kui
pahas tujus olid, oli ütluseks külarahvalgi sõi
majale’). Üheks levinumaks võrdlusaluseks õn
just vana naine: räägib asja eest teist taga nagu
vana naine; mis mies sie kä õn, sie õn hullemb
kui vana naine - armastab plätrada ja tümaga ei
saa sõnakestki mieste juttu räekida; tema jutu või
vana naise lärtsu.
Mitu väljendit osutavad ilmekalt asjaolule,
et sõnaohtrus oli tõesti see omadus, mida omis
tati üksnes ja ainult naistele:
Naistel alati teised hammaste vahel, näd ep
saa muidu läbigid (‘s.o. klatšivad alati’);
Peeti mokalaata (‘kui naised koos, siis räägi
takse palju’).
Nn. soovitus Pane naisele rauad suhu, et ta
nii palju ei latraks (‘nä üteldi enne ja üteldakse
nüüdki nendele meestele, kelle naised teevad
külas tühje juttusi’) kui kä nending Kui ühe sõna
suust lahti lased, nemad panevad kümme sõna
juurde (‘Tühjajutu tegijaid nimetatakse meie
kandis “lõugutajateks”. Nende naiste kohta öel
dakse’) õn selged viited naisterahva ülemäära
sele jutukusele. Samuti kinnistab üldistusele
püriv võrdlus Ütessä miist vai üts naane, kärrä
om üte palio kehtinud arusaama naiste ja meeste
nn. verbaalse võimekuse erinevusest. Naiste sel
lealasest erilisest vilumusest annab aimu kä väl
jend Isi ta küsija kudus sukka, üle aea aeas naab
riga juttu (‘teise naise kohta öeldi, vist pilkeks’).

II Võimukas
Eespool sai juba mainitud väljendeid püksid
naise jalas (‘kui abielus õn n.-ö. jäme ots naise

käes - kas õn mees saamatu või naine väga riia
kas ja valitsemishimuline’) ja naise tuhvlialune
(kä pätialune või põllealune), ent nende kõrval
õn terve rida eriilmelisi ütlemisi võimuka pere
naise kohta: naisõ valitsuse all olõma; ohjad õn
naise käes; sie õn nosu mies, naise pilli järel tant
sib, mina ninda tantsida ei taha; Juhan oo ju nii
kangest oma naise hirmu all, et ta-p vei mette
tilka viina kä vetta; sina ära mieste hulka tule,
sina kodu naisep... taga õppind konutama, keda
sina ilmaelust tiad; mis sa temast kutsud - temal
rõngas ninas, eide seelikusabas kinni, ei ta kodust
välja pääse. Kä metafoorse liitsõna kodupolitsei
(hilisem mugandus vastavalt muutunud oludele
kodune miilitsa valitsus) all mõeldakse võimu
kat naist.
Naise kohta perekonnapeana seostati tege
likult juba eespool korra mainitud pulmakombestikuga: peigmees või pruut, kes sel ajal saab
õrna jalaga teise jala peale astuda, kui õpetaja
laulatamise sõnu loeb, õn eluaja teise pea.
Võimukust õn traditsiooniliselt seostatud
ikka mehega. Seetõttu leidis aktiivsema hoia
kuga naisterahvas reeglina hukkamõistmist.
Väljendati seda küll pigem saamatu mehe väl
janaermise kaudu, mitte niivõrd otseselt naist
paika pannes. Leidub kä mõningaid regionaal
seid eripärasid. Setumaal tavatseti kavala naise
kohta öelda omamoodi tunnustavalt ta naane
om munnõga. Seegi omapärane moodustis
annab aimu, et mehelikuks peetavate omaduste
hulka kuulus kä kavalus, riukalikkus ning selle
omistamisel naisele teda mitte ei alandatud,
vaid hoopiski väärtustati.

III Kuri/riiakas
Tänini väga hästi tuntud nimetus tulehark
käis ägedaloomulise naisterahva kohta: naine kui
tulehark ~ naane om majan ku ahohark. Samuti
nähtub eesti kõnekäändude andmebaasist, et
kä adjektiivi türk - ‘südametu, kalk’7 - tavatseti
kasutada ikka seoses naissoost inimesega:

See sai endale ühe igavese türgi naiseks
(naised nee olid türgid rohkem, meeste kohta
seda sõna es üteldud’).
Niidi Miina - see oo ju igavene türk, kes seikest kä peaks vetma.
Võrdlus Üts vihane naine om ni kui mäda
kontin annab üheselt teada, et tegemist õn äär
miselt negatiivse ilminguga. Niisamuti nagu
mehe hädades õn süüdi naise tigedus või
pahatahtlikkus:
Naine õn kuri, et mees joob ja mees joob, sest
naine õn kuri.
Veerd mees läks naise nahka (Öeldakse kui
halb naine tubli mehe hukatusse viis’).
Õn kirja pandud kä dialoogilisi jutte, milles
võidi arutleda näiteks selle üle, kust pärineb
naisterahvaste halb iseloom, ning lõpptulemu
sena nentida, et naised õn lihtsalt oma loomu
selt juba kurjad:
Mis maal kuulda? Kuidas uus kubjas on?Kitsi, vana oli lahtise käega. - Kuda ta noorik?Päält kaunis, sisu segane.- Ta oli ju tüdrukuna
lahke, tasane. - Nojah, kurjad naised tulevad
headest tüdrukutest, (vrd. EV 12603 Tüdru
kud õn kõik head, ei tea, kust need õelad naised
tulevad.).
Mitme väljendi puhul näib kehtivat seesama
aksioomne väide, et tegu õn n.-ö. ürgse loomu
sega, ning mehel ei jää muud üle kui leppida
paratamatusega:
Oh teie kurjad naised, kui lutikad ja sääsed,
neid mehi vaevavad.
Ennem saab hundist mehe naine kui sinust
hüva inimene.
Suur osa siia kuuluvatest väljenditest õn sihi
tud noore perenaise pihta, kes uude majapida
misse siirdudes võis osutuda võimukamaks kui
eeldati. Kurjana kalduti rahvapärastes väljendi
tes kujutama just noorikut. Kä ütlus eks sel ole
veel minia hambad suus (norib tüli, ajab majas
oma õigust’) seob minia-staatuse ja käreda loo
muse. Ilmselgelt oli uuel inimesel raske võõras
majapidamises ning ta pidi end kehtestama. Ent
samas, nagu tõdetakse naljatlevas ütluses oleks

naine hea olnud, kassid oleksid ta ära söönud
õn naise tigedus midagi, mis ongi temale
ainuomane.

IV Rumal
Rohkem õn tõenäoliselt tuntud metafoor
sed võrdlused loomadega, s.t. teatud loomadele
omistatav rumalus projitseeritakse tagasi inime
sele: rumal kui köstri lehma vasikas, rumal aigu
ilma päätä kana, rumal nagu hani (Öeldakse
tüdruku kohta, kes laseb poistest ennast läbi
narritada). Andmebaasis leiduvad vaid üksikud
kirjapanekud otseselt naise “mõtlemisvõime”
kohta, milles aga tavatsetakse seda üpris üleole
valt määratleda:
Lühike nagu naise mõistus.
Äga meite Miia pole rumal mette, aga taal
emase inimese mõistus (‘ütles mees oma naise
vabanduseks’).

V Alaväärtuslik
Süa rühma paigutasin kõik sellised väljen
did, milles naist pilgatakse tema soo, vanuse,
välimuse või sotsiaalse seisundi alusel. Lesk
naisi, vanatüdrukuid ja üksikemasid õn eri kul
tuurides ühtmoodi põlastusväärseteks peetud.
a) Sugu
Kuus naisterahvast, inemist pole ühtki. ~
Üks naine ja seegi naisterahvas, ei jõua nüüd ära
toita.
Ennäe, ori pannakse isandaks, naisehilbak
otsustajaks.
Naise võib veel teise kätte anda, aga püssi ei
tohi. (vrd. EV 12363 Üks täitsamees ei anna tei
sele tarvitada oma nuga, hobust ja naist.).
Kui oled käde saand tüki naist või, siis litsu
pääle põlve vastu, nii kuidas iial vöid.

See pole naiste asi. (ueldakse sel puhul, kui
mõned isekeskis juttu puhuvad ja mõni tõine,
kes sel ajal juurde juhtus, küsib, mis te räägite’).
Ega see pole naiste gümnaasium, (‘öeldakse
olukorras, kus arvatakse, et tüdrukud ei saa oma
ülesandega hakkama).
b) Vana naine, lesknaine, vanatüdruk,
vallasema
Õn olemas terve rida sõimunimetusi just
nende kohta, kes ei “liigitunud” enam või siis
veel mitte “õige” naisena: vana naise paaba,
vana naise päkk, vanatüdrukunui, kesanoorik
(ulemb tütreku ja alamb naist, lapsega tüdruk’).
Rõhutatult negatiivse markeriga õn tähistatud
naine oma vanuse ja mitte-abielulise (vanatüd
ruk, lesk) seisuse tõttu.
vana naine justku va puss; kä võrdlusena
nõrga iseloomuga inimese kohta: pehme nagu
vana naise puss;
Leskanaine, vilets vaene. (vrd. EV 5770 Lesk
naine kui madal aed, kust kõik üle lähvad).
Taal juba vanatüdruku hais juures, (‘vanem
tüdruk, 26a. vana)
Pahur nindagu vanatüdrik.
Küll oli külas küirakaid ja vallas vana
tüdrukuid.
Kui eeltoodud väljendid olid pelgad nendingud kellegi kehvapoolse staatuse kohta, siis
leidub kä ütlemisi, mis pragmaatiliselt õn käsit
letavad ähvarduste või hoiatustena:
Soovin, et sa vanaks tüdrukuks pead jäema).
(‘pahanduse korral öeldi’)
Ära sa vanatüdrukuks küll jää, siis sind
viiakse kä Türgimaale kukkesid laulma õpe
tama.
Võtad naise, kel õn regi taga. (‘kui keegi lap
sega tüdruku ehk lese kosis, siis räägiti ’)
c) Välimus
Siia rühma paigutasin väljendid, milles aasitakse naisterahvast tema väljanägemise alusel.
Reeglina õn tögamise põhjuseks ühtemoodi
nii vormikus: jäme naine nagu õlekubu, jäme

naine kui aam, sada kilo naise ilu, kui kõhnus:
nii kõhn nagu laudade vahelt läbi tõmmat, mis
naene see õn; kõhn nagu aiateivas (‘võrdlus hästi
kõhna tüdruku kohta’), nii kui ära kudend räim
(‘mesinädalaid pidav noorik, kes õn väga pee
neks jäänud’). Kä suurt kasvu naine leidis osatamist negatiivse võrdluse kaudu mehega: suur
kohmakas naine aigu mies, üks kirvetüö ikke ole.
Tütarlaste kohta, kes kippusid mitte-eakohaselt riietuma, kasutati halvustavaid nimetusi
kassiimetaja ja kassinoorik. Või siis kommen
teeriti iroonilise võrdluse vormis: hõlmad lahti
nagu lapseimetäjäl; rinnad lahti nindagu ruogitud turskal.

VI Raiskaja
Üks rohkete üleskirjutustega vanasõna nais
terahva kohta (ligi 100 varianti) kritiseerib just
tema “tarbimisharjumusi”: Naine jõuab põllega
rohkem välja kanda kui mees koormaga sisse
vedada (EV 7260). Sama vanasõna kõnekäänulised variandid kõlavad üsna sarnaselt: Pere
mees ei jõuud külimituga sisse kanda niipaelu kui
perenaene põllega valla kand; Mees weitsi korjas,
naine huisko pillas. Suhteliselt hästi tuntud õn
tänapäevalgi metonüümiline nimetus ühepäevaperenaine, millega mõeldakse mitte-kokkuhoidlikku naisterahvast.

VII Laisk
Kahtlematult õn laiskuse näol tegemist
omadusega, mida töökusele suunatud ühiskon
nas õn alati taunitud. Iseäranis peeti seda puu
duseks perenaise puhul. Aga nahutada said tei
sedki, näiteks tüdruklapsed: ninda laisk tütruk,
etsüöma iest hiad ei Ue. Sellise naisterahva kohta,
kellel jäi usinusest vajaka, pruugiti ümberütlevat
nimetust kodukaru (mis ühtlasi tähistas kä naise
suguorganit8): see õn küll päris kodukaru, kodus
istubki ainult. Halvustavalt võrreldi laisklejat kä

ämma või vana naisega: istüb nurgas nindägü
Harju ämm, oh sina vana laisk naine - vedeled
nagu vaa viisrajak.

VIII Muutlik
Naiste muutliku meelelaadi kohta ei ole
andmebaasis just rohkelt väljendeid, leiduvad
vaid mõned võrdlused: naiste miil ehk kiislaliim,
aigu kana händ tuule käeh (‘kerglane inimene,
eriti naise kohta’), tujukas kui aprillikuu ilm.
Viimasena toodud väljendi kohta puudub küll
andmebaasis märge kasutusolukorra kohta, ent
siinkirjutaja hinnangul õn tavakasutuses võrdlusobjektiks reeglina naine. Sellele osutab kä
Asta Õimu Fraseoloogiasõnaraamatus (2000)
väljendi järel sisalduv näitelause: Kuidas sa oma
naisega hakkama saad, ta sul ju nagu aprillikuu
ilm, iga hetk uued soovid ja tahtmised.

IX Kergete elukommetega.
Truudusetust tähistavatest väljenditest tuntuimaiks söandaks pidada sarvedetegemisemotiivi sisaldavaid. Kuigi seda metafoori tavat
setakse seostada naisterahvastega (Naine petab
salaja meest, nii mehel tihatse sarvi), näitab eesti
fraseoloogiline keeleaines, et niisugust tegevust
omistati siiski võrdselt mõlemale sugupoolele.
Ehk nagu kõlab ühe väljendi selgitusena: ‘mehed
ja naised võivad sarvekandjad olla nagu elus ette
tuleb’. Enamikust vastavasisulistest tekstidest
nähtub siiski, et kergemeelsust ja kombelõtvust
omistatakse küll pigem naistele:
Noh, sii õn sii naisteinimese kaup. (‘ku ta
võera mehega läbi käib, siis öeldaks, et ta õn
oma kauba selle ja selle kätte annud’)
Ema pani kelgo laka otsa, tütar võtis sealt
ja sõitis edasi, (‘tütar võtab oma ema halvad
kombed üle’)
Pealt oli näha neiuke, alt oli ammu naisuke.

Igavene sabakierutis ja hilbakas õn teine.
(eputaja, kahtlaste kommetega naiste kohta)
Lips leeri, naps naiseks, poole aasta pärast
põnts poissi, (‘kui tütarlaps kiirelt mehele tahab
minna)
Eraldi tooksin esile väljendid, milles kasuta
takse loomametafoori naise tähistamiseks. Juba
eelpool sai neist mõnele osutatud. Kujundlikus
keelekasutuses õn loomade ja inimeste vahele
paralleelide tõmbamine üks levinumaid võtteid.
Vanimates sellistes samastatakse naisinimene
kanaga ning seejuures õn iseloomulik erinevate
väljendite rohkus (sulgudes vanima üleskirju
tuse dateering).
KANA: pime kana leidis tera ~ pime kana
lõid kä vahest tera (1823/41); nagu peata kana
(1851); nagu kana takus (1860); kaagutasid
nagu kanad munavalus (1860); kanavarbad
silmis (1893); kanapea otsas (1923/4); kanapime
(1927); kodukana (1901).
Vähem eriilmelisi ütlemisi leidub lehma ja
emisega, veel vähem teiste olenditega.
LEHM: suur tüdruk, aga laisk kui lehm-, oh
sa igavene lehm-, mees kui pull, naine kui lehm
(‘see õn küllalt pilklik ütelus, sest mehe võrdlus
pulliga õn temale austav, naise võrdlus lehmaga
alandav. Kõnekeeles oleks see mees priske ja
punane, naine laisk ja lohakas’).
EMIS: kuradi emis; laisk nagu vana emis ~
magab kui vana emis ~ sööb nagu vana emis;
just naagu va pahur emis; elu kui emisel, põli kui
põrsal (’kadestati mõnda inimest, kes sai kergelt
ja hästi süia’).
MÄRA: nagu va mära~ missa hirnud kui
mõni vana mära; mis nisuksed märähoorad kel
legist küsivad; rügemendi mära; naised nagu tõllamärad (‘priske, suure inimese kohta).
Mis puutub naise võrdlusse maoga, mis
õn taandatav piiblile, siis eesti fraseologismide
andmebaasis sisalduva põhjal ei saa küll väita, et
sellist ütlust eelkõige naisterahvaga seostatakse.
Leidub vaid paar väljendit, mille selgituses osu
tatakse seosele naisega: kahekeelne kui madu

(naisterahvastest rääkides, laitvalt’) ja Naised
kõik õn ussisugu, sina, kallis, oled aga madu!
Käesolevast tööst jäid välja pejoratiivsed
nimetused (sõimunimed), mida eesti aineses
leidub rohkesti, sh. loomtermineid sisaldavaid,
ning mis vajaksid hoopiski iseseisvat analüüsi.
Nagu eeltoodud näidetest näha, peetakse
naissoole omaseks peamiselt negatiivseid oma
dusi. Samale järeldustele õn jõutud teistegi
keelte, nt. saksa ja vene fraseoloogia käsitlus
tes. Selliste väljendite aksioloogilisust hinnates
võiks väita, et naise juures hinnati eelkõige töö
kust, kasinust, sõnakuulelikkust, tasakaalukust,
tagasihoidlikkust. Tunduvalt vähesemal määral
õn välja toodud välimust, sellele osutavad vaid
mõned naisterahva ilust kõnelevad (enamasti
millegagi võrdlusel põhinevad) väljendid: ilus
kui noorik, ilus nagu roosilill, ilus tüdrik nagu
ladvaõun, tütrik om ilus õkva ku maasikmariherra priske kui härg, prõua ilus kui maasikas,
ilus kui pilt, ilus nagu ingel (viimase juures õn
märkusena toodud: oöti ikka naise kohta, mees
ei ole ingel. Valge juuste ja siniste silmadega
naisi peeti ilusates inglites). Selliste võrdluste
esinemus kaasaegses keelekasutuses võib olla
juba küsitav, ent nimetust naisenatuke pruugi
takse jätkuvalt (vt. kä EKSS III, 4 ‘(hellitlevalt)
naisuke’): Ikka teine asi, kui sul naisenatuke alati
omast kääst võtta. Vähem tuntakse tõenäo
liselt rahvapärast sünonüümset hellitusnime
naisenarmas (‘hellitav öeldis vähema, saleda
tüdruku, naise kohta). Naise välimuse kohta
käivate ütluste põhjal (vt. kä alajaotust “Alaväär
tuslik”) võiks järeldada, et ilusaks õn peetudki
just väiksemat kasvu naisterahvast: ilus viks ja
veike triks, kena kõht ja kõrged rinnad (‘väikene,
ilus tüdruk’).
Heal välimusel õn aga siiski omad varjukül
jed, nagu nähtub reast väljenditest:
Kellel tüdrukul õn ilus nägu, sellel õn inetu
tegu (vrd. EV 2064 Ilus naine õn silma paradiis,
hinge põrgu, rahakoti puhastustuli; EV 7317 Võta
naine kõrvadega, ära võta silmadega.)
Ilus tüdruk, kena nägu, kes teab, kelle poisi
jägu.

Ega ma naist kappi panemise jauks võta; kä
Pane laeskappi, ise vaada eemalt (‘saksa naise
kohta’).
Nagu juba öeldud, õn fraseoloogias, võr
reldes vanasõnaga, suur rõhk koomilisel väl
jenduslaadil. Situatsioonirepliikidena toimivate
ütlustega soovitakse olukorda kujukalt ja mõju
salt iseloomustada ning mingil määral seeläbi
kä hinnangut anda. Eesti vanemas fraseoloogias
õn aga rohkesti nn. naljasõnu, mille funktsiooni
õn keeruline tuvastada. Enamikule seesugustest
tekstidest õn iseloomulik riimi kasutamine, mis
näib valitsevat sisu üle. Sellised, enamasti lõppriimilised ütlemised pärinevad suuremas osas
rahvalauludest. Teine osa omab seoseid rahvanaljanditega, s.t. iseseisev fraas pärineb naljandi
tekstist. Silmatorkavalt palju võib leida niisu
guste ütlemiste hulgast just naisterahvaste kohta
käivaid. Tegemist õn ütlustega, mis õn enamasti
üksikud, s.t. fraseoloogilise üksuse tüpoloogiline
üksus piirdub mõne üleskirjutusega, samas õn
erinevate tüüpide koguhulk märkimisväärselt
suur. Üks vanimatest sellistest tekstidest pärineb
aastast 1894 ning esindab seda laadi ütlusi üpris
ilmekalt: Oled naine, et nalja ei mõista? Kä üle
jäänute siinkohal esitatavate tekstide dateering
jääb pigem 19. sajandi lõppu. Toon siinkohal rea
näiteid enesekohastest repliikidest, millest, nagu
öeldud, ei tarvitse otsida sügavat mõtet, ent mis
oma meelsuselt ilmestavad käsiteldavat temaa
tikat vägagi sobivalt. Naine joonistub nende
põhjal välja kui keegi, kes õn teistsugune (kui
mitte öelda veider), ent kelleta samas õn mehel
keerukas igapäevases elus toime tulla.
Naistel õn nie naiste naljad, naura ninda, et
silmäd märjäd.
Oh ma vaene, kus mu naene - Kärevere
metsas kännu otsas.
Mul pole naist, kes leiba tiib, ega last, kes ärä
süüs leivä. - Ei ole naist, kes naTla teeb, ega last,
kes laksu lööb.
Hõissa, naine surnud, aga kes nüüd seale
süüa annab?

Võta naine ja puha, siss om latse ja puha,
situve sänge täüs ja puha~ võta naane, saava
latsõfa kiik.
Võtsin naise nalja pärast, alumise asja pärast
(‘rumal nali’). ~ Naise mina võtan nalja pärast,
lapsed aga lausa lõbu pärast. ~ Naise võti nalla
peräst, muide meeste moodu peräst.
Ei ole vaesel inimesel seda õnne, et naine ära
sureb, ikka lõpeb mõni koduloom.
Küll sinu naene õn hää, minu naene ei ole
peksteski nii hää.
Minu naine meeldiks mulle siis, kui ta oleks
teise mehe naine.
Elu pole muud kui naljamäng, naised, viin ja
pehme säng!
Samas õn rida väljendeid, mis hoopis vas
tanduvad eeltoodud bravuuritsemistele. Siin
esitatakse mehelikkust või õieti selle vajakajäämist võrdluses naisega. Kui õn omadusi, mida
naise puhul peetakse tavaliseks, siis omistades
neid mehele soovitakse teda alavääristada. Nagu
järgnevatest näidetest näha, õn enamasti tegu
tugevalt ekspressiivsete väljenditega.
Mehe nägu, aga naise tegu. (‘mõni mees
lubab suuga kõik ära teha, aga kui tarvis teha
oleks, siis pole tegijaid kuskil’)
Edev naine - nitsevo, edev mees - toh-ohhoo!
Vat kos miis, pelgab naist - viskab kirvege
jõkke.
Sina ei ole muud kui naisterahva reiterisu.
(‘seda öeldakse mehe kohta, kes vilets tööline,
kiskja hooletu)
Sa olet miis küll ku naisi kotun ei ole’.
Sa saa sedasi naist koa ühti, saad mõne lese
ehk lapsega tüdruku! (‘kui poisse töö juures õpe
tati, ehk mõni nä kohmetand oli aru saama, siis
talle öeldi’)
Toodud näideterea lõpetuseks tooksin
ütluse, mis kõlab lohutusena mehele, kes õn
vaatamata oma kaasatundmist väärivale seisun
dile ikkagi parem kui naine: Mis sa nutad, võta
naene, vahi otsaja naera!

Kokkuvõtteks
Kuidas suhtuda selliste rõhutatult negatiiv
sete ütlemiste tõsiseltvõetavusse? Tõenäoliselt
oleks liiga lihtsustav rääkida nende tekstide
alusel kellegi, antud juhul naiste, raskest olukor
rast kauges minevikus. Pigem tuleks neid pidada
meestepoolseteks või hoopis teiste sookaaslaste
peaasjalikult humoorikateks või iroonilisteks
repliikideks või kommentaarideks, milles õn
üksjagu lihtsalt tahtmist oma üleolekut näidata
teise poole alavääristamise kaudu. Kahtlemata
õn üks osa niisugustest hinnangulistest väljendi
test sooliselt diferentseeritud. Teisele osale või
dakse omistada selline markeering konkreetses
keelelises kasutuses. Sellised konnotatsioonid
õn kindlasti teatud mentaliteedi väljendused.
Kui vanasõnu peetakse stereotüüpsete ettekuju
tuste säilitajaks - aspekt, mis õn pakkunud huvi
kä näiteks sotsiaalpsühholoogidele -, siis võib
nentida, et sama võib kohata kä fraseoloogilises
sõnaloomes, iseäranis selle vanemas osas ehk
kõnekäändudes. Kui aga suurt osa vanasõnu
tavatsetakse juba nende nimetusest tulenevalt
kaasajal igandlikuks arvata, siis fraseoloogiliste
väljendite puhul, mille kasutamine õn eelkõige
spontaanne ning kõnesituatsioonist sõltuv, ei
omistata neis sisalduvale samasugust tähele
panu. Edasised uuringud peaksid püüdma vas
tata küsimusele, kui suurel määral ja miks ini
mesed jätkuvalt kasutavad nii mõneski mõttes
arhailisi keelendeid. Artikliga ei soovi siinkirju
taja mingil juhul kinnistada laialt levinud aru
saama, et vanasõnades ja muudeski ütlustes
vaatab kaasaja inimesele vastu tõepärane pilt
omaaegsetest arusaamadest. Samas ei saa neist
kä mööda vaadata ning tuleks püüda nende
kriitilise analüüsi tulemusena lahti mõtestada
seda, mis õn aastasadade jooksul keelekasutusse
kinnistunud.
Artikkel valmis sihtfinantseeritava teema
“Folkloori narratiivsed aspektid. Võim, isiksus
ja globaliseerumine” (SF0030181s08) ja riikliku

programmi “Eesti keel ja kultuurimälu 2009”
projekti “Eesti kõnekäändude ja fraseologismide
andmebaas ja fraseologismide allikpublikatsioon “Monumenta Estoniae Antiquae” sarjas”
(EKKM09-150) toel.
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Ülevaadet nendest uurimustest võib lugeda Outi
Lauhakanga monograafiast (2004).
Selgituseks: lühend EV koos numbriga tähistab
vanasõnateksti tüübinumbrit eesti vanasõnade aka
deemilises väljaandes. Vanasõnatekstid (küll üksnes
tüübipead, mitte variandid) õn elektrooniliselt leita
vad kä internetis aadressil http://www.folklore.ee/rl/
date/robotid/lehtl .html.
Artiklis tuginen keelenäidetele, mis pärinevad arendamisjärgus olevast Eesti kõnekääändude ja fraseo
logismide andmebaasist, mis õn kõigile huvilistele
kättesaadav aadressil http://www.folklore.ee/justkui/.
Andmebaas sisaldab fraseoloogilist ainest Eesti Rah
valuule Arhiivist, Eesti Kultuuriloolise Arhiivi käsi
kirjalistest fondidest, Eesti Keele Instituudi ja Ema
keele Seltsi murdearhiivist.
Lühivormid erinevad just sel põhjusel laulude ja jut
tude kirjapanekutest, kuna viimased sisaldavad reeg
lina osutust informandile ehk isikule, kellelt aines
pärineb. Vt. Järv 2001.
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vene uuemas fraseoloogias, vt. Emirova 2005.
Hasselblatt osutab koguni seksistlikele hoiakutele
eesti keele leksikograafilises traditsioonis (1998,
154).
Selgitus pärineb Wiedemanni Eesti-Saksa sõnaraa
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Lääne pilgu all:
feministlik teadus
ja koloniaaldiskursused*
Chandra Talpade Mohanty

■

eaks olema vähemalt teataval määral
/ poliitiliselt tähendusrikas, et termin
.X. “koloniseerimine” õn hakanud hiljutistes feministlikes ja vasakpoolsetest töödes
üldisemalt viitama erinevatele fenomenidele.
Ühelt poolt õn selles nähtud väärtuslikku ana
lüütilist, ekspluateerivaid majandustehinguid
kirjeldavat kategooriat nii traditsioonilises kui
kaasaegses marksismis (eriti selliste kaasaeg
sete teoreetikute puhul, nagu Baran, Amin ja
Gunder-Frank)1, teisalt õn seda kasutanud USA
mitte-valgenahalised feministlikud naised, kir
jeldamaks nende kogemuste ja võitluse üle
võtmist hegemooniliste valgete naisliikumiste
poolt.2 Koloniseerimist õn kasutatud kõige

1

—

* Artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas boundary 2, (12):
3 (kevad-sügis 1984), lk. 333-358).

kirjeldamiseks, alates ilmseimatest majandus
likest ja poliitilistest hierarhiatest kuni teatava
kultuurilise diskursuse tootmiseni selle kohta,
mida nimetatakse “Kolmandaks Maailmaks”3.
Kui iganes keerukas või problemaatiline selle
kasutamine seletava konstruktsioonina kä
poleks, viitab koloniseerimine pea eranditult
strukturaalsetele domineerimissuhetele ja küsi
muse all olevate subjekti(de) heterogeensuse tihti vägivaldsele - allasurumisele. Soovin spet
siifiliselt analüüsida “Kolmanda Maailma Naise”
loomist mõnedes hiljutistes (lääne) feministlikes
tekstides ainulise monoliitse subjektina. Kolo
niseerimise definitsoon, mida soovin siin esile
tuua, õn valdavalt diskursiivne, keskendudes
teatavale Kolmanda Maailma naiste kohta käiva
“teaduse” ja “teadmise” omastamisele ja kodifitseerimisele teatud analüütiliste kategooriate
poolt, mida kasutatakse spetsiifilistes selleteemalistes kirjutistes, mille teemaks õn feminist
likud huvid sellistena, nagu need õn sõnastatud
USA-s ja Lääne-Euroopas.
Minu huvi selliste kirjutiste vastu tuleneb
mu seotusest kaasaegsete vaidlustega feministli
kus teoorias ja panusest nendesse ning pakilisest
poliitilisest vajadusest (eriti president Reagani
ajastul) luua strateegilisi liite üle klassi-, rassi ja rahvuspiiride. Loomulikult pole lääne femi
nistlik diskursus ja poliitiline praktika oma ees
märkidelt, huvidelt või analüüsides ühelaadne
ja homogeenne. Sellest hoolimata õn võimalik
tuvastada tagajärgede järjepidevust, mis tule
neb implitsiitsest eeldusest, et “Lääs” (kõigi oma
keerukuste ja vasturääkivustega) õn teooria ja
praktika esmane objekt. Minu viide “lääne femi
nismile” ei püüa kindlasti väita, et see õn mono
liitne. Pigem püüan juhtida tähelepanu sarnas
tele tagajärgedele, mis tulenevad erinevatest
tekstilistest strateegiatest, mida teatud autorid
kasutavad, kodeerides Teised mitte-läänelikena
ja seega endid (implitsiitselt) läänelikena. Kasu
tan terminit “lääne feminist” just selles tähen
duses. Analüütilised printsiibid, mille üle all
pool arutletakse, moonutavad lääne feminismi

poliitilisi praktikaid ja piiravad koalitsioonide
loomise võimalust (sageli valgenahaliste) lääne
feministide ning töölisklassi ja mitte-valgena
haliste feministide vahel kogu maailmas. Need
puudujäägid ilmnevad (implitsiitselt konsen
suslike) teemade prioriteetsuse konstrueerimi
ses, mille ümber kõiki naisi eeldatakse organi
seeruvat. Vajalik ja integraalne side feministliku
teaduse ning feministliku poliitilise praktika ja
organiseerimise vahel määrab lääne feministlike
Kolmanda Maailma naisi puudutavate kirjutiste
olulisuse ja staatuse, kuna feministlik teadus,
nagu enamus muid teaduse liike, ei ole pelgalt
teadmise tootmine mingi teema kohta. See õn
otseselt poliitiline ja diskursiivne praktika, sest
see õn eesmärgistatud ja ideoloogiline. Kõige
parem õn seda vaadelda kui teatud laadi sekku
mist konkreetsetesse hegemoonilistesse diskursustesse (näiteks traditsioonilisse antropoloo
giasse, sotsioloogiasse, kirjanduskriitikasse jne.);
see õn poliitiline praktika, mis hakkab vastu ja
seisab vastu iidsete “legitiimsete” ja “teaduslike”
teadmiste kogumite totaliseerivale käsule. Seega
õn feministlikud teaduslikud praktikad seotud
võimusuhetega - suhetega, mida nad vastusta
vad, millele nad vastu hakkavad või mida nad
ehk isegi kaudselt toetavad. Loomulikult ei saa
eksisteerida apoliitilist teadust.
Suhe “Naise” - kultuurilise ja ideoloogilise
koond-Teise, mille õn konstrueerinud erinevad
kujutavad diskursused (teaduslikud, kirjandus
likud, juriidilised, lingvistilised, filmilised jne.) ja “naiste” - oma kollektiivsete ajalugude reaal
sete, materiaalsete subjektide - vahel õn üks
keskseid küsimusi, millele feministliku teaduse
praktika püüab vastust leida. See seos naiste
kui ajalooliste subjektide ja hegemooniliste diskursuste poolt loodud Naise representatsiooni
vahel pole otsene identsussuhe või vastavussuhe
või lihtne seos.4 Tegu õn meelevaldse suhtega,
mille õn loonud konkreetsed kultuurid. Väidan,
et feministlikud kirjutised, mida siin analüüsin,
koloniseerivad diskursiivselt Kolmanda Maa
ilma naiste elude materiaalsed ja ajaloolised

mitmekesisused, seeläbi tootes/representeerides ühtset, ainulist “Kolmanda Maailma Naise”
kuvandit, mis paistab olevat meelevaldselt
konstrueeritud, kuid mis siiski kannab endas
Lääne humanistliku diskursuse autoriseerivat
pitserit.5 Väidan, et privileegi ja etnotsentrilise
universaalsuse eeldus ühelt poolt ja teiselt poolt
puudulik eneseteadvus lääne teaduse mõjust
“kolmandale maailmale” maailmasüsteemi
kontekstis, milles domineerib Lääs, iseloomus
tavad suurt osa lääne feministide tööd kolman
das maailmas elavate naiste kohta. “Soolise eri
nevuse” analüüs kultuuridevaheliselt ainulise,
monoliitse patriarhaadi või meeste dominee
rimise mõiste kujul viib sama reduktiivse ja
homogeense mõiste loomiseni, mida ma nime
tan “Kolmanda Maailma Erinevuseks” - see õn
stabiilne, ajalooväline miski, mis näiliselt rõhub
enamikku, kui mitte kõiki naisi neis maades.
Just seda “Kolmanda Maailma Erinevust” tootes
omastavad ja “koloniseerivad” lääne feministid
need fundamentaalsed keerukused ja konfliktid,
mis iseloomustavad erinevate klasside, uskude,
kultuuride, rasside ja kastide naiste elusid neis
maades. Just selles Kolmanda Maailma naiste
rõhumise homogeniseerimise ja süstematisee
rimise protsessis kehtestab suur osa viimase
aja feministlikust diskursusest võimu ning seda
võimu õn vaja defineerida ja nimetada.
Lääne tänase hegemoonilise positsiooni
kontekstis, mida Anouar Abdel-Malek nime
tab võitluseks “kontrolli nimel maailma arengu
orientatsiooni, regulatsiooni ja otsustetegemise
protsessi üle arenenud sektori monopoolse tea
dusliku teadmise ja ideaalse loovuse baasil”6,
tuleb lääne feminismi kirjutisi Kolmanda Maa
ilma kohta näha ja uurida just selle seotuse kaudu
konkreetsete võimu ja võitluse suhetega. Väidan
allpool, et pole olemas universaalset patriarhaa
lset raamistikku, millele see diskursus püüab
vastu kõnelda ja vastu seista - välja arvatud, kui
väidame, et eksisteerib rahvusvaheline meeste
vandenõu või monoliitne ajalooväline võimu
hierarhia. Eksisteerib aga hoopis konkreetne

kogu maailma hõlmav võimutasakaal, millesse
igasugune kultuuri, ideoloogia ja ühiskondlikmajaduslike tingimuste analüüs tuleb asetada.
Siin õn taas kasulik Abdel-Maleki töö, meenu
tades meile, et poliitika õn “kultuuri”-diskursustele sisemiselt omane:
Kaasaegne imperialism õn selle sõna tõeli
ses tähenduses hegemooniline imperialism,
mis kasutab maksimaalset määra ratsiona
liseeritud vägivalda, mis õn viidud kõrge
male tasemele kui kunagi varem - läbi tule
ja mõõga, kuid samuti läbi katsete kontrol
lida südameid ja mõistust. Selle sisu defi
neerib sõjalis-tööstusliku kompleksi ja lääne
hegemooniliste kultuuriliste keskuste kom
bineeritud tegevus, mis kõik põhineb kõrgel
arengutasemel, mis õn saavutatud tänu
monopoolsele seisundile ja finantskapitalile
ning mida toetavad nii teadusliku ja tehni
lise revolutsiooni hüved kui kä teine töös
tusrevolutsioon ise.7
Lääne feministlik teadus ei saa vältida väl
jakutset asetada end sellesse rolli ja uurida seda
sellistes globaalsetes majanduslikes ja poliitilis
tes raamistikes. Sellest vähema tegemine tähen
dab Esimese ja Kolmanda Maailma majanduste
vaheliste keeruliste sidemete ning nende sügava
mõju ignoreerimist nende maade naiste eludes.
Ma ei küsimärgista enamiku Kolmanda Maa
ilma naisi puudutavate lääne feministlike kirju
tiste kirjeldavat ja informatiivset väärtust. Ma ei
küsimärgista samuti suurepärase töö olemasolu,
mis ei lange neisse analüütilistesse lõksudesse,
mis mulle muret teevad. Tegelikult tulen allpool
tagasi ühe näite juurde sellise töö kohta. Kon
tekstis, kus Kolmanda Maailma maade naiste
kogemuste suhtes valitseb rõhuv vaikus ja kus
õn vaja luua rahvusvahelisi sidemeid naiste
poliitiliste võitluste vahel, õn selline töö ühtaegu
nii teedrajav kui kä absoluutselt hädavajalik. Sel
lest hoolimata soovin juhtida siin tähelepanu nii
selliste kirjutiste poolt kasutatavate analüütiliste

strateegiate seletavale potentsiaalile kui kä nende
poliitilisele tagajärjele lääne teaduse hegemoo
nia kontekstis. Kuigi feministlik töö õn USA-s
endiselt marginaliseeritud (välja arvatud mittevalgenahaliste naiste perspektiivist, kes soo
vivad tähelepanu juhtida valgenahaliste naiste
privileegile), tuleb lääne feministide kirjutisi
Kolmanda Maailma naiste kohta vaadelda lääne
teaduse ülemaailmse hegemoonia - s.t. infor
matsiooni ja ideede tootmise, avaldamise, levi
tamise ja tarbimise kontekstis. Olgu see mar
ginaalne või mitte, sellisel tööl õn poliitilised
tagajärjed ja tähendus, mis ulatuvad selle otse
sest feministlikust või erialasest kuulajaskon
nast kaugemale. Üks sellistest olulistest lääne
feminismi domineerivate “representatsioonide”
tagajärgedest õn selle segunemine imperialis
miga konkreetsete Kolmanda Maailma naiste
silmis8. Sellest siis tulenebki pakiline vajadus
uurida analüütiliste strateegiate ja põhimõtete
poliitilisi tähendusi.
Minu kriitika õn suunatud kolme põhi
lise analüütilise printsiibi vastu, mis esinevad
(lääne) feministlikus diskursuses Kolmanda
Maailma naiste kohta. Kuna ma keskendun pea
misele kirjastuse Zed Press “Kolmanda Maailma
naiste” seeriale, piirduvad minu kommentaarid
lääne feministliku diskursuse kohta selles seerias
avaldatud tekstide analüüsiga.9 See võimaldab
mul oma kriitikat piirata ja fokusseerida. Kuigi
ma tegelen feministidega, kes identifitseerivad
ennast kultuuriliselt ja geograafiliselt “Läänega”,
kehtib see, mida ma ütlen nende analüütiliste
strateegiate või implitsiitsete põhimõtete kohta,
kõigi kohta, kes neid meetodeid kasutavad, olgu
nad siis Kolmanda Maailma naised läänes või
Kolmanda Maailma naised Kolmandas Maail
mas, kes nende teemade kohta kirjutavad ja oma
tekste läänes avaldavad. (Me ei esita siin kulturalistlikku argumenti etnotsentrismi kohta; pigem
proovin ma näidata, kuidas teatud analüüsides
toodetakse etnotsentristlikku universalismi ja
hegemoonilise Esimese/Kolmanda Maailma
suhte kontekstis ei ole sellise etnotsentrismi

päritolu väga üllatav avastus.) Tegelikult kehtib
minu argument igasuguse diskursuse kohta,
mis seab oma autori-subjekti implitsiitseks
adressaadiks, s.t. mõõdupuuks, mille abil kul
tuurilisi Teisi kodeerida ja representeerida. Just
selle liigutuse kaudu realiseeritakse diskursuses
võimu.
Esimene põhimõte, millele keskendun,
puudutab “naiste” kategooria strateegilist asu
paika või situatsiooni analüüsikonteksti suhtes.
Eeldus, et naised õn juba olemasolev, ühtne
grupp, kellel õn identsed huvid ja soovid, seda
hoolimata klassilisest, etnilisest või rassilisest
asetusest või vastuoludest, eeldab arusaama
soost või soolisest erinevusest või isegi patriar
haadist (kui meeste domineerimisest - rääkides
meestest kui samasugusest sidusast grupist),
mida saab universaalselt ja kultuuridevaheliselt
rakendada. Analüüsi kontekstiks võib olla mis
iganes, alates sugulusstruktuuridest ja töö orga
niseerimisest ning lõpetades meediarepresentatsioonidega. Teine põhimõte seisneb konk
reetsete meetodite kriitikavabas kasutamises,
mis peaks pakkuma “tõendeid” universaalsu
sele ja kultuuridevahelisele valiidsusele. Kolmas
õn spetsiifilisemalt poliitiline põhimõte, mis
toetab metoodikaid ja analüütilisi strateegiaid,
s.t. võimu ja võitluse mudelit, millele need vii
tavad ja mida välja pakuvad. Väidan, et nende
kahe ülalkirjeldatud analüüsimooduse - või
pigem -raami - tulemusena võetakse eeldu
seks homogeenne naiste rõhumise mõiste, mis
omakorda loob “keskmise Kolmanda Maailma
naise” kuvandi. See keskmine Kolmanda Maa
ilma naine elab olemuslikult piiratud elu, mis
tuleneb tema naiseks olemisest (loe: seksuaal
selt piiratud) ja Kolmanda Maailma päritolust
(loe: võhiklik, vaene, harimatu, traditsiooni
dest kammitsetud, kodune, perele orinteeritud,
ohvri-staatuses jne.). Väidan, et see õn kontras
tiks lääne naiste (kaudsele) eneserepresentatsioonile haritute ja modernsetena, naistena, kes
kontrollivad oma kehasid ja seksuaalsusi, kellel
õn vabadus langetada omi otsuseid. Erinevus

lääne feministide Kolmanda Maailma naiste re
presentatsiooni ja lääne feministide enese-representatsiooni vahel õn sama kategooria erinevus
kui see, mille mõned marksistid loovad kodupe
renaise “hooldus”funktsiooni ja tõelise “produk
tiivse” palgatöö rolli vahele, või kui arenguspetsialistide iseloomustused, mille kohaselt Kolmas
Maailm tegeleb väiksema väärtusega “toorma
terjalide” tootmisega, mis õn kontrastiks Esi
mese Maailma “tõelisele” tootmistegevusele.
Need eristused luuakse, toetudes ühe grupi privilegeerimisele normi või referendina. Mehed,
kes õn hõivatud palgatöös, Esimese Maailma
tootjad ja, nagu mina pakun, lääne feministid,
kes vahepeal kujutavad Kolmanda Maailma
naisi kui “alasti meid” (kui kasutada Michelle
Rosaldo sõnastust)10, konstrueerivad kõik endid
sellise binaarse analüüsi referentidena.

“Naine” kui
analüüsikategooria ehk:
me kõik oleme võitluses õed
Naise kui analüüsikategooria mõistega viitan
kriitilisele eeldusele, et me kõik, kes me oleme
samast soost, oleme sõltumata klassidest ja kul
tuuridest loodud sotsiaalselt homogeense gru
pina, mis õn tuvastatav enne analüüsiprotsessi.
See eeldus iseloomustab suurt osa feministlikust
diskursusest. Naiste kui grupi homogeensust
toodetakse mitte bioloogiliste põhitegurite, vaid
pigem sekundaarsete sotsioloogiliste ja antro
poloogiliste universaalide alusel. Seega näiteks
iseloomustatakse pea igas feministliku analüüsi
näites naisi ainulise grupina, mida seob jagatud
rõhumine. Naisi seob sotsioloogiline arusaam
nende rõhumise “samasusest”, just sellel hetkel
leiab aset kahe mõiste - “naiste” kui diskursiiv
selt konstrueeritud grupi ja “naiste” kui oma
ajaloo materiaalsete subjektide - segunemine.
Seega, “naiste” kui grupi diskursiivselt kon
sensuslikku homogeensust peetakse ekslikult

naiste gruppide ajalooliselt spetsiifiliseks mate
riaalsuseks. Sellest tuleneb eeldus, et naised õn
alati juba varem loodud grupp, mida õn femi
nistlikes teaduslikes, majanduslikes, juriidilis
tes ja sotsioloogilistes diskursustes sildistatud
kui “võimutut”, “ekspluateeritud’, “seksuaalselt
ahistatut” jne. (pange siinkohal tähele, et see
õn üsna sarnane seksistlikule diskursusele, mis
sildistab naisi nõrkadeks, emotsionaalseteks,
matemaatika-ärevuse all kannatavateks jne.).
Fookus pole konkreetset naiste gruppi konk
reetses kontekstis “võimututena” loovate mate
riaalsete ja ideoloogiliste erijoonte avastami
sel. Pigem õn see erinevate “võimutute” naiste
gruppide juhtumite leidmisel, tõestamaks üldist
väidet, et naised kui grupp õn võimutud.
Selles osas keskendun ma viiele konkreet
sele viisile, kuidas “naisi” kui analüüsikategooriat kasutatakse Kolmanda Maailma naisi puu
dutavas lääne feministlikus diskursuses.11 Kõik
need näited illustreerivad “Kolmanda Maailma
naiste” konstrueerimist homogeense “võimutu”
grupina, mis õn tihti asetatud konkreetsete
sotsiaal-majanduslike süsteemide implitsiitsete ohvrite rolli. Olen otsustanud tegeleda eri
nevate autoritega - alates Fran Hoskenist, kes
kirjutab peamiselt naiste suguorganite moo
nutamisest, ja lõpetades rahvusvahelise arengu
koolkonna autoritega, kes kirjutavad arengu
poliitikate mõjust Kolmanda Maailma naistele
nii lääne kui Kolmanda Maailma lugejaskonna
tarbeks. Minu diskussiooni aluse moodustavad
sarnased eeldused “Kolmanda Maailma Naiste”
kohta kõigis neis tekstides. Sellega ei püüa ma
kõiki minu poolt analüüsitavaid tekste ega
nende tugevusi ja nõrkusi võrdsustada. Auto
rid, kellega tegelen, kirjutavad erineva hoolsuse
ja keerukusastmega. Sellest hoolimata õn neis
tekstides peituvate Kolmanda Maailma naiste
representatsioonide tagajärg samalaadne, kuna
nad kõik kasutavad “naisi” kui homogeenset
analüüsikategooriat ning just sellele tagajärjele
soovin ma keskenduda. Neis tekstides defi
neeritakse naisi kui meeste vägivalla ohvreid

(Fran Hosken); koloniaalprotsesside ohvreid
(M. Cutrufelli); araabia peresüsteemi ohvreid
(Juliette Minces); majandusliku arenguprot
sessi ohvreid (B. Lindsay ja [liberaalne] “naised
rahvusvahelises arengus” koolkond); ja lõpuks,
kui islamistlike seaduste ohvreid (P. Jeffrey).
Seda konkreetset “naiste” kui analüüsikategooria kasutamise vormi iseloomustabki naiste
defineerimine peamiselt nende objektistaatuse
kaudu (see, kuidas teatud institutsioonid ja süs
teemid neid mõjutavad või ei mõjuta). Kon
tekstis, kus lääne naised kirjutavad Kolmanda
Maailma naistest või uurivad neid, tuleb sellist
objektistamist (ükskõik kui heatahtlikud selle
motiivid kä poleks) samavõrra nii nimetada kui
kä sellele väljakutse esitada. Nagu Valerie Amos
ja Pratibha Parmar üsna ilmekalt oma hiljutises
essees väidavad, “feministlikud teooriad, mis
uurivad meie kultuurilisi praktikaid kui “feo
daalseid jäänukeid” või sildistavad meid “traditsioonilistena”, kujutavad meid kä kui poliitiliselt
ebaküpseid naisi, keda tuleb teavitada ja kooli
tada Lääne Feminismi eetose teemadel. Neile
tuleb pidevalt väljakutse esitada. [....]”12
Naised kui meeste vägivalla ohvrid:
Fran Hosken13, kirjutades inimõiguste ja
naiste genitaalse moonutamise suhtest Aafrikas
ja Lähis-Idas, asetab kogu oma genitaalse moo
nutamise diskussiooni/hukkamõistu aluseks
ühe privilegeeritud eelduse: et genitaalide moo
nutamise eesmärgiks õn “naise seksuaalse nau
dingu ja rahulduse hävitamine” (FGM, lk. 11).
See omakorda viib väiteni, et naiste seksuaal
sust, nagu kä nende reproduktiivset potent
siaali, kontrollitakse. Hoskeni väitel õn “meeste
seksuaalsel poliitikal” Aafrikas ja üle kogu maa
ilma “ühine poliitiline eesmärk: kindlustada
naiste sõltuvus ja orjalik alistuvus ükskõik mil
liste vahenditega” (FGM, lk. 14). Seega rakenda
vad “maailma mehed hämmastava üksmeelega”
naiste suhtes füüsilist vägivalda (vägistamine,
seksuaalsed kallaletungid, kliitori eemaldamine,
häbememokkade kinniõmblemine jne.) (FGM,

lk. 14). Siin defineeritakse naisi järjekindlalt
meeste kontrolli ohvritena - “seksuaalselt rõhu
tutena”. Kuigi õn tõsi, et meeste naistevastase
vägivalla võimalus piirab ja selgitab naiste ühis
kondlikku positsiooni mingil määral, külmu
tab naiste defineerimine arhetüüpsete ohvri
tena nad “objektideks-kes-ennast-kaitsevad” ja
mehed “subjektideks-kes-teostavad-vägivalda”
ning jagab (kõik) ühiskonnad võimututeks (loe:
naised) ja võimukateks (loe: mehed) gruppi
deks. Meeste vägivalda tuleb teoretiseerida ja
tõlgendada konkreetsete ühiskondade sees, sel
leks, et seda paremini mõista ning et efektiivselt
organiseeruda selle muutmise nimel.14 Me ei saa
eeldada, et me oleme õed soo baasil; see suhe
tuleb luua konkreetses ajaloolises ja poliitilises
praktikas ning analüüsis.
Naised kui universaalsed sõltlased:
Beverly Lindsay kokkuvõte raamatule Comparative Perspectives ofThird World Women: The
Impact of Race, Sex and Class (Võrdlev perspek
tiiv Kolmanda Maailma naistele: rassi, soo ja
klassi mõju) nendib, et “sõltuvussuhteid, mis
põhinevad rassil, sool ja klassil, põlistatakse läbi
ühiskondlike, hariduslike ja majanduslike insti
tutsioonide. Need seovad Kolmanda Maailma
naisi üksteisega”.15 Siin, nagu mujalgi, vihjab
Lindsay sellele, et Kolmanda Maailma naised
moodustavad identifitseeritava grupi puhtalt
jagatud sõltuvuse tõttu. Kui jagatud sõltuvus
õn kõik, mida õn vaja meie sidumiseks üheks
grupiks, siis nähtaks Kolmanda Maailma naisi
alati apoliitilise grupina, kellel puudub subjektistaatus! Pigem, kui me üldse saame millestki
sellisest rääkida, loob Kolmanda Maailma naisi
strateegilise grupina sel ajaloolisel hetkel ühine
poliitiline klassi-, rassi-, sooliste ja imperialist
like hierarhiate vastase võitluse kontekst. Lind
say väidab samuti, et Vietnami ja Musta Aafrika
naiste vahel esinevad küll keelelised ja kultuu
rilised erinevused, kuid “mõlemad grupid õn
rassi, soo ja klassi ohvrid”. Taas kord iseloomus
tatakse mustanahalisi ja Vietnami naisi nende

ohvristaatuse kaudu. Samamoodi vaadake väi
teid, nagu “minu analüüsi lähekohaks õn argu
ment, et kõik Aafrika naised õn poliitiliselt ja
majanduslikult sõltlased”.16 Või: “sellest hoo
limata, kas siis otseselt või kaudselt, õn prosti
tutsioon endiselt Aafrika naistele peamine, kui
mitte ainuke, töö allikas”.17 Kõik Aafrika naised
õn sõltuvas rollis. Prostitutsioon õn ainuke töövõimalus Aafrika naistele kui grupile. Mõlemad
väited õn illustreerivad näited üldistusest, mida
õn heldekäeliselt külvatud hiljuti kirjastuses Zed
Press ilmunud raamatu Women of Africa: Roots
ofOppression (Aafrika naised: rõhumise juured)
kaudu, mille autoriks õn Maria Rosa Cutrufelli,
keda kirjeldatakse kaanel kui itaalia kirjanikku,
sotsioloogi, marksisti ja feministi. Huvitav, kas
keegi kirjutaks 1984. aastal raamatu, mille peal
kiri oleks Euroopa naised: rõhumise juured? Mis
muudab kultuurilised Teised nii kergesti formuleeritavateks analüütiliselt homogeenseteks
gruppideks, vähese tähelepanuga ajaloolistele
spetsiifilisustele? Veelkord, ma ei vaidlusta uni
versaalsete grupeeringute kasutamist kirjeldaval
eesmärgil. Aafrika kontinendilt pärit naisi saab
kirjeldavalt iseloomustada “Aafrika naistena”.
Probleemid tekivad siis, kui “Aafrika naised”
muutub homogeenseks sotsioloogiliseks gru
peeringuks, mida iseloomustavad ühised sõltu
vused või võimutus (või isegi tugevused).
Kirjeldavad sooerinevused muudetakse
eristuseks naiste ja meeste vahel. Naised luuakse
grupina, lähtudes nende sõltuvussuhtest mees
tega, keda peetakse implitsiitselt vastutavaks
nende suhete eest. Kui “Aafrika naisi” nähakse
grupina (vastanduses “Aafrika meeste” kui gru
piga?) nimelt seetõttu, et nad õn üldiselt sõltuvad
ja rõhutud, siis muutub konkreetsete ajalooliste
erinevuste analüüs võimatuks, kuna reaalsus
paistab olevat struktureeritud erinevuste poolt
- kaks vastastikku välistavat ja ühiselt ammen
davat gruppi, ohvrid ja rõhujad. Siin asendub
sotsioloogiline bioloogilisega, et luua tegelikult
sama - naiste ühtsust. Seega küsimärgistan mitte
soolise erinevuse kirjeldavat potentsiaali, vaid

soolise erinevuse privilegeeritud positsiooni ja
seletavat potentsiaali rõhumise allikana. Kasuta
des “Aafrika naisi” (kui juba kujunenud rõhutud
inimeste gruppi) analüüsi kategooriana, võtab
Cutrufelli ära igasuguse ajaloolise spetsiifilisuse,
mis võimaldaks paigutada naisi alluvate, võimu
kate, marginaalsete, kesksetena või kuidas iganes
konkreetsete ühiskondlike ja võimuvõrgustike
sees. Naisi peetakse ühtseks “Võimutute” gru
piks, enne kui selle küsimuse analüüsi juurde
jõutakse. Pärast seda tuleb kontekst tagantjä
rele eristada. “Naised” asetatakse perekonna või
töökoha või religioossete võrgustike konteksti,
nagu eksisteeriksid need süsteemid väljaspool
naiste suhteid teiste naistega või meestega. Selle
analüütilise strateegia probleemiks õn eeldus, et
naised ja mehed õn juba eelnevalt loodud soolis-poliitilised subjektid, enne kui nad astuvad
ühiskondlike suhete lavale. Ainult sellesse eel
dusesse uskudes õn võimalik ette võtta analüüsi,
mis vaatleb sugulusstruktuuride, kolonialismi,
töökorralduse jne. “mõju” naistele, kes õn juba
grupina defineeritud, näiliselt tänu jagatud sõl
tuvussuhtele, kuid tegelikult nende soo tõttu.
Kuid naisi toodetakse nende suhete kaudu sama
palju, kui nad õn seotud nende suhete loomi
sega. Nagu Michelle Rosaldo ütleb: “ .... naise
koht inimkonna ühiskondlikus elus pole mingis
otseses mõttes nende asjade tulemus, mida ta
teeb (või, veelgi vähem, selle tulemus, mis ta
bioloogiliselt õn), vaid tema tegevused omanda
vad tähenduse läbi konkreetsete ühiskondlike
interaktsioonide”.18 See, et naised õn erinevates
ühiskondades emad, ei ole nii oluline kui see,
kuidas emadust neis ühiskondades väärtusta
takse. Eristus emaks olemise akti ja sellele omis
tatud staatuse vahel õn väga oluline - ning see
tuleb luua ja seda analüüsida kontekstuaalselt.
Abielunaised kui koloniaalprotsesside ohv
rid:
Levi-Straussi teoorias sugulusstruktuuridest
kui naiste vahetamise süsteemidest õn oluline,
et see vahetamine ise ei loo naiste allutamist;

naised pole allutatud mitte vahetamise fakti
tõttu, vaid nende mooduste tõttu, mis õn sel
leks vahetuseks loodud, ning tänu väärtustele,
mida neile omistatakse. Analüüsides bembade,
Zambia emajärgse ja naise perekonna juurde
asumist nõudva hõimu abielurituaali kesken
dub Cutrufelli sellest hoolimata oma raamatus
Women of Africa naiste abielulise vahetamise
faktile enne ja pärast lääne kolonisatsiooni,
mitte väärtusele, mida naiste vahetamisele selles
konkreetses kontekstis omistati. Sellest tuleneb
tema definitsioon, mille kohaselt bemba naised
õn ühtne grupp, mida koloniseerimine konk
reetsel moel mõjutab. Taaskord luuakse bemba
naised kui lääne kolonisatsiooni mõjude ohvrid.
Cutrufelli viitab bemba abielurituaalile kui mitmestaadiumilisele sündmusele, “milles noor
mees liidetakse tema naise perekonnagrupiga,
kui ta nende juurde elama asub ning pakub oma
teenuseid vahetuskaubaks toidu ja ülalpidamise
eest”.19 See rituaal kestab paljude aastate jooksul
ning seksuaalne suhe sõltub tüdruku füüsilisest
küpsusest. Alles pärast seda, kui tüdruk teeb
puberteedieas läbi siirderiituse, õn vahekord
lubatud ning mees omandab juriidilised õigused
oma naise suhtes. See siirderiitus õn kõige olu
lisem naise reproduktiivse võimu pühitsemise
akt. Seetõttu ei ole initsieerimata tüdruku röövi
mine oluline, kuid initsieeritud tüdruku võrgu
tamise eest õn ette nähtud kõrge trahv. Cutru
felli väidab, et Euroopa koloniseerimise mõju
õn muutnud kogu abielusüsteemi. Nüüd tohib
noormees oma naise raha eest naise perekonna
juurest ära viia. Kaudselt vihjatakse, et bemba
naised õn tänaseks kaotanud hõimuseaduste
kaitse. Siiski, kuigi õn võimalik näha, kuidas tra
ditsioonilise abielulepingu struktuur (võrdluses
postkoloniaalse abielulepinguga) pakkus nais
tele teatavat kontrolli oma abielusuhete üle, saab
ainult konkreetse praktika, mis eelistas initsiee
ritud tüdrukut initsieerimata tüdrukule, näida
tes seega naiste võimusuhete nihet selle tsere
moonia tagajärjel, poliitiline analüüs anda meile
täpse arusaama sellest, kas hõimuseadused

tõesti bemba naisi alati kaitsesid. Sellest hooli
mata pole võimalik rääkida bemba naistest kui
homogeensest grupist traditsioonilise abielust ruktuuri sees. Bemba naised enne siirderiitust
luuakse erinevate ühiskondlike suhete kon
tekstis kui pärast siirderiitust. Nende kohtle
mine ühtse grupina, mida iseloomustab nende
“vahetamine” meessugulaste poolt, eitab nende
eksistentsi ühiskondlik-ajaloolisi ja kultuurilisi
eripärasid ning erinevat väärtust, mida nende
vahetamisele enne ja pärast initsieerimist omis
tatakse. See tähendab siirderiituse käsitlemist
rituaalina, millel pole mingit poliitilist mõju või
tagajärge. See eeldab samuti, et naiste olukord
avastatakse pelgalt abielulepingu struktuuri kir
jeldades. Naised grupina asetatakse konkreetse
struktuuri sisse, kuid ei püüta leida abielupraktika mõju naiste vormijana selgelt muutuvate
võimusuhete võrgustiku sees. Seega eeldatakse,
et naised õn seksuaal-poliitilised subjektid enne
sugulusstruktuuridesse astumist.

majandusliku staatuse allikana, eeldatakse, et
naised õn seksuaal-poliitilised subjektid, enne
kui nad perekonnaga liituvad. Seega, kuigi ühelt
poolt saavad naised väärtuse või staatuse pere
konna sees, paistab eeldus, et eksisteerib üks
ainuke patriarhaalne sugulussüsteem (mis õn
ühine kõigile araabia- ja islamiühiskondadele),
struktureerivat naisi neis ühiskondades rõhu
tud grupina! See ainuline, sidus sugulussüsteem
mõjutab eeldatavalt teist, eristuvat ja eelnevalt
olemasolevat ühikut, “naisi”. Seega mõjutab see
süsteem kõiki naisi, hoolimata nende klassist
või kultuurilistest erinevustest. Kõik araabia ja
islaminaised mitte ainult ei näi moodustavat
homogeenset rõhutute gruppi, vaid ei analüü
sita kä spetsiifilisi praktikaid perekonna sees,
mis loovad naisi emadena, abielunaistena, õde
dena jne. Nagu paistab, ei muutu araablased ja
moslemid üldse. Nende patriarhaalne perekond
kandub edasi prohvet Muhamedi ajast. Näib, et
nad eksisteerivad “väljaspool ajalugu”.

Naised ja peresüsteemid:
Elizabeth Cowie näitab teises kontekstis20 sel
list laadi analüüsi mõju, kui ta rõhutab, et sugulusstruktuuride konkreetselt poliitilist olemust
tuleb analüüsida kui ideoloogilisi praktikaid,
mis määratlevad mehi ja naisi isa, abielumehe,
abielunaise, ema, õena jne. Seega pakub Cowie
välja, et naised naistena ei paigutu perekonda.
Pigem konstrueeritakse naisi naistena pere
konna sees, suguslusstruktuuride tulemusena,
grupi sees ja grupi poolt defineerituina. Seega,
kui näiteks Juliette Minces (Zed Press, 1980)21
viitab patriarhaalsele perekonnale kui araabia
ja islami-ühiskondade “peaaegu identse naisenägemuse” alusele, siis langeb ta samasse lõksu.
Õn problemaatiline rääkida naisenägemusest,
mida jagavad araabia ja islamiühiskonnad, rää
kimata konkreetsetest ajaloolistest, materiaal
setest ja ideoloogilistest võimustruktuuridest,
mis selliseid kujundeid loovad. Lisaks sellele,
rääkides patriarhaalsest perekonnast või hõimu
sugulusstruktuurist ainsuses naiste sotsiaal

Naised ja religioossed ideoloogiad:
Veel ühe näite sellest, kuidas “naisi” kasuta
takse analüüsi kategooriana, leiame kultuuridevahelistest analüüsidest, mis kasutavad teatavat
majaduslikku reduktivismi, kirjeldades suhteid
majanduse ja selliste faktorite, nagu poliitika
ja ideoloogia vahel. Vähendades võrdlusastme
“arenenud ja arenevate” maade majandussuhete
võrdluse tasandile, eitatakse siin naiste küsimuse
igasugust spetsiifilisust. Mina Moderes, analüü
sides hoolikalt naisi ja süa usku Iraanis, kesken
dub just sellele probleemile, kui ta kritiseerib
feministlikke kirjutisi, mis käsitlevad islamit kui
ühiskondlikest suhetest ja praktikatest eraldi
ja eemal seisvat ideoloogiat, mitte kui diskursust, millega käivad kaasas reeglid majandus
like, ühiskondlike ja võimusuhete kohta ühis
konnas.22 Patricia Jeffrey muidu suurepärane
uurimus Pirzada naiste meestest eraldamise
kohta (Zed Press, 1979)23 käsitleb islamistlikku
ideoloogiat kui naiste staatuse osalist selgitust,
kuna see ideoloogia õigustab lõõritamist. Siin

taandatase islamiideoloogia ideede kogumiks,
mille omaks võtmine Pirzada naiste poolt tagab
süsteemi stabiilsuse. Pigem aga õn naiste lõõ
ritamise esmane seletus kontrollis, mis Pirzada
meestel õn majanduslike ressursside üle, ning
turvalisuses, mille loor Pirzada naistele annab.
Käsitledes üht konkreetset islami varianti ainsa
islami variandina, annab Jeffery sellele ainulise
ja ühtse staatuse. Modares märgib, “seega suru
takse ‘islami teoloogiat’ peale eraldiseisvale ja
etteantud grupile, mille nimi õn ‘naised’. Siit jõu
takse järgmise ühendamise juurde: islam mõju
tab või ei mõjuta naisi (tähenduses kõik naised),
sõltumata nende erinevatest positsioonidest
ühiskondades. Need kontseptsioonid annavad
õiged koostisained probleemitule võimalusele
naisi kultuuridevaheliselt uurida”.24 Paljud kul
tuuridevahelised uurimused naiste positsiooni
kohta, mis usuvad sellisesse majanduslikku
reduktsionismi, taandavad kõik ideoloogilised
eripärad majandussuheteks ja üldistavad selle
võrdluse alusel.
Naised ja arenguprotsess:
Parimad näited üldistamisest majandus
liku reduktsionismi alusel leiame liberaalsest
“naised ja areng” teemale pühendatud kirjandu
sest. Selle koolkonna esindajad püüavad uurida
arengu mõju Kolmanda Maailma naistele, seda
vahel feministlikest vaatepunktidest lähtudes.
Vähemalt ilmneb siin selge huvi “arengumaade”
naiste elude vastu ja soov neid parandada. Tead
lased, nagu Irene Tinker, Ester Boserup ja Perdita Huston25 õn kõik kirjutanud arengupoliiti
kate mõjust Kolmanda Maailma naistele. Kõik
kolm naist eeldavad, et “areng” õn sünonüümne
“majandusliku arenguga” või “majandusliku
progressiga”. Nagu Mincese patriarhaalse pere
konna, Hoskeni meeste seksuaalse kontrolli ja
Cutrufelli lääne tsivilisatsiooni puhul, muutub
kä siin areng aegadeüleseks võrdsustajaks.
Majandusarengu poliitikad mõjutavad naisi kas
positiivselt või negatiivselt. Kultuuridevahelised
võrdlused erinevate “arengumaade” naiste vahel

muutuvad võimalikuks ja mitteproblemaatiliseks, sest eeldatakse, et naised kui grupp õn (või
ei ole) majandusprotsessidest mõjutatud. Näi
teks Perdita Huston väidab, et tema uurimuse
eesmäk õn kirjeldada, kuidas arenguprotsess
mõjutab “perekonnaüksust ja selle individuaal
seid liikmeid” Egiptuses, Keenias, Sudaanis,
Tuneesias, Sri Lankal ja Mehhikos. Ta väidab, et
“probleemid” ja “vajadused”, mida väljendavad
nende maade maa- ja linnanaised, keskenduvad
kõik haridusele ja koolitusele, tööle ja palkadele,
ligipääsule tervishoiu- ja muudele teenustele,
poliitilisele osalusele ja juriidilistele õigustele.
Huston seob kõik need “vajadused” tundlike
arengupoliitikate puudumisega, mis jätavad
välja naised kui grupi või kategooria. Tema jaoks
õn lahendus lihtne: paremad arengupoliitikad,
mis rõhutaksid na/spõllutööliste koolitamist,
rtazspraktikantide ja naissoost maapiirkondade
areguspetsialistide kasutamist, julgustaksid
naiste kooperatiivide loomist jne. Taaskord eel
datakse, et naised õn sidus grupp või kategooria,
enne kui nad “arenguprotsessi” astuvad. Huston
eeldab, et kõigil Kolmanda Maailma naistel õn
sarnased probleemid ja vajadused. Seega peavad
neil olema kä sarnased huvid ja eesmärgid. Ent
kui tuua ainult üks näide, siis linnakeskkonnas
elavate keskklassi haritud egiptuse kodupere
naiste huve ei saa kohe kindlasti näha sama
dena, nagu nende harimatute vaeste teenijate
omi. Arengupoliitikad ei mõjuta mõlema grupi
naisi samal moel. Praktikad, mis iseloomusta
vad naiste staatust ja rolle, varieeruvad sõltuvalt
klassikuuluvusest. Naisi luuakse naistena klassi,
kultuuri, religiooni ja teiste ideoloogiliste ins
titutsioonide ja raamistike keeruka koostoime
kaudu. Nad ei ole “naised” - sidus grupp - ainult
ühe konkreetse majandussüsteemi või poliitika
põhjal. Selliste reduktiivsete kultuuridevaheliste analüüside tulemuseks õn erinevatest sot
siaalsetest klassidest ja erinevatest kultuuri
dest naiste vaheliste konfliktide ja vastuolude
koloniseerimine.

Seega õn Perdita Hustoni arvates neil Kol
manda Maailma riikide naistel, kellest ta kir
jutab, “vajadused” ja “probleemid”, kuid vähes
tel õn “valikud” või tegutsemisvabadus. See õn
huvitav Kolmanda Maailma naiste kujutamine,
mis õn tähendusrikas, sest pakub meile välja
latentse lääne naiste enese-representatsiooni,
mida õn mõtet lähemalt vaadata. Ta kirjutab:
“see, mis mind kõige enam üllatas ja liigutas,
kui ma nii erinevates kultuurikontekstides naisi
kuulasin, oli rabav sarnasus - sõltumata sellest,
kas nad olid haritud või kirjaoskamatud, linnavõi maanaised - nende baasväärtuste vahel,
tähtsus, mida nad omistavad perekonnale,
väärikusele ja teiste teenimisele”.26 Huvitav, kas
Huston peaks neid väärtusi lääne naiste puhul
ebatavaliseks?
Seega õn mõiste “naised” kasutamine grupi,
stabiilse analüüsikategooria tähistajana proble
maatiline, sest eeldab, et naiste vahel eksisteerib
ajalooväline, universaalne ühtsus, mis tuleneb
üldistatud arusaamast nende allutatuse kohta.
Selle asemel, et analüütiliselt näidata, kuidas
naisi toodetakse ühiskondlik-majanduslike
gruppidena konkreetsete kohalike kontekstide
sees, piirab selline määratlus naissubjekti defi
nitsiooni pelgalt tema soolise identiteediga,
täiesti kõrvale heites sotsiaalse klassi ja etnili
sed identiteedid. Naisi kui gruppi iseloomus
tab eelkõige nende sugu (mis õn defineeritud
sotsioloogiliselt, mitte ilmtingimata bioloogili
selt), mis näitab monoliitset arusaama soolisest
erinevusest. Kuna naisi luuakse niimoodi selge
grupina, muutub sooline erinevus sünonüüm
seks naiste allutamisega ning võim defineeri
takse automaatselt binaarselt: inimsed, kellel
see õn (loe: mehed) ja inimesed, kellel seda pole
(loe: naised). Mehed ekspluateerivad, naisi eks
pluateeritakse. Nagu ülal välja pakutud sai, õn
sellised lihtsustatud formuleeringud nii reduktiivsed kui kä ebaefektiivsed rõhumisele vas
tuhaku strateegiate kujundamisel. Kõik, mida
nad teevad, õn taaskinnistada binaarset eristust
meeste ja naiste vahel.

Milline oleks analüüs, mis oleks teistsu
gune? Maria Miesi töö õn üks selliseid näiteid.
See näide illustreerib Kolmanda Maailma naisi
puudutavate lääne feministide töö tugevusi ega
lange lõksudesse, millest ülal juttu oli. Maria
Miesi uuring India linna Narsapuri pitsitegijate kohta (Zed Press, 1982)27 püüab hoolikalt
analüüsida laiaulatuslikku kodumajapidamises
eksisteerivat tööstust, milles “koduperenaised”
toodavad pitslinikuid maailmaturu tarbeks.
Detailselt analüüsides pitsitööstuse struktuuri,
tootmis- ja reproduktiivsuhteid, soolist tööjao
tust, kasumit ja ekspluateerimist ning samuti
tagajärgi, mis tulenevad naiste defineerimisest
“mittetöötavate koduperenaistena” ja nende töö
määratlemisest “vaba aja tegevusena”, näitab
Mies selles tööstuses peituvat ekspluateerimise
määra ning selle tootmissüsteemi mõju selles
hõivatud naiste töö- ja elutingimustele. Lisaks
sellele saab ta analüüsida “koduperenaiseideoloogiat”, arusaama kodus istuvast naisest, mis
annab vajaliku subjektiivse ja ühiskondlik-kultuurilise elemendi sellise tootmissüsteemi loo
miseks ja säilitamiseks, mis annab oma panuse
naiste vaesumisele ning hoiab neid täiesti eral
datult ning töölistena organiseerimatutena.
Miesi analüüs näitab teatud ajalooliselt ja kul
tuuriliselt spetsiifilise patriarhaalse ühiskonna
korralduse tagajärgi. See ühiskonnakorraldus
õn konstrueeritud, lähtudes pitsitegijate defi
neerimisest “mittetöötavate koduperenaistena”
nii perekondlikul, kohalikul, piirkondlikul, üle
riiklikul kui kä rahvusvahelisel tasandil. Konk
reetsete võimuvõrgustike keerukusi ja tagajärgi
mitte ainult ei rõhutata, vaid need õn kä aluseks
Miesi analüüsile selle kohta, kuidas see konk
reetne naiste grupp õn paigutatud hegemoonilise, ekspluateeriva maailmaturu keskmesse. See
õn hea näide sellest, mida hoolikas, poliitiliselt
fokusseeritud kohalik analüüs võib saavutada.
See illustreerib, kuidas naiste kategooria luuakse
erinevates poliitilistes kontekstides, mis tihti
eksisteerivad samaaegselt ja üksteise otsa ladestatuina. Siin pole kergekäelist üldistust India

“naiste” kohta või “Kolmanda Maailma naiste”
kohta ega kä pitsitegijate ekspulateerimise polii
tilise konstrueerimise taandamist kultuurilisteks seletusteks passiivsuse või kuulekuse kohta,
mis võiks iseloomustada neid naisi või nende
olukorda. Lõpuks, selline kohalik poliitiline
analüüs, mis loob teoreetilisi kategooriad ana
lüüsitava situatsiooni ja konteksti seest, pakub
samuti kä asjakohaseid efektiivseid strateegiaid,
organiseerumaks selle ekspluateerimise vastu,
millega pitsitegijad silmitsi seisavad. Need Narsapuri naised pole mitte pelgalt tootmisprotsessi
ohvrid, sest nad hakkavad vastu, esitavad välja
kutseid ja õõnestavad seda protsessi erinevatel
etappidel. Siin õn üks näide sellest, kuidas Mies
toob välja seosed koduperenaiseideoloogia, pit
sitegijate enesetedvuse ja nende omavaheliste
suhete vahel, mis toetavad latentseid vastuhakke, mida ta nende naiste hulgas tajub:
Koduperenaiseideoloogia vastupidavust ja
pitsitegijate enesetajumist väikeste esemete
tootjate, mitte töölistena toetab mitte ainult
tööstuse kui sellise struktuur, vaid kä pat
riarhaalsete normide ja institutsioonide
teadlik levitamine ja kinnistamine. Seega
väljendas enamus pitsitegijaid sama arva
must oma kogukondade lõõritamise ja
eraldamise reeglite kohta, mida edendasid
pitsieksportijad. Eriti kapu naised ütlesid,
et nad polnud kunagi oma majadest välju
nud, et nende kogukonna naised ei saanud
teha muud tööd peale koduste tööde ja pitsitegemise jne. Kuid hoolimata tõsiasjast, et
enamus neist uskus täielikult goša naisi puu
dutavatesse patriarhaalsetesse normidesse,
esines nende teadvuses kä vastuolulisi ele
mente. Seega, kuigi nad vaatasid põlastusega
ülalt alla naistele, kes said väljaspool kodu
töötada - nagu puutumatute kasti kuuluvad
maia ja madiga naised või teiste madala
mate kastide naised - ei saanud nad igno
reerida fakti, et need naised teenisid rohkem
raha just seetõttu, et nad polnud väärikad

koduperenaised, vaid töölised. Ühe arutelu
jooksul nad isegi möönsid, et oleks parem,
kui nad saaksid välja minna ja teha teenijatööd. Kui neilt küsiti, kas nad oleksid valmis
oma kodudest välja tulema ja töötama ühes
kohas mingit laadi vabrikus, siis ütlesid nad,
et teeksid seda. See näitab, et eraldatuse ja
koduperenaiseideoloogia, mis õn küll endi
selt täiesti omaks võetud, õn juba osaliselt
mõranemas, kuna see õn silmitsi seismas
erinevate vastuoluliste reaalsustega.28
Ainult mõistes vastuolusid, mis tulenevad
naiste paigutatusest erinevate struktuuride sees,
saab luua efektiivset poliitilist tegevust ja välja
kutseid. Miesi uurimus teeb pika sammu sellise
analüüsi suunas. Kuigi praeguseks õn tekkinud
üha suurenev arv sellesse traditsiooni kuulu
vaid lääne feministide töid29, eksisteerib samas
samuti kahjuks suur hulk töid, mis langevad
ülalpool arutatud kultuurilise reduktsionismi
ohvriks.

Metodoloogilised
universalismid ehk naiste
rõhumine õn globaalne
fenomen
Lääne feministlikud kirjutised Kolmanda
Maailma naiste kohta kasutavad erinevaid
metoodikaid, näitamaks meeste domineerimise
ja naiste ekspluateerimise universaalset kultuu
ridevahelist toimimist. Võtan allpool kokku
kolm sellist meetodit ja kritiseerin neid, liikudes
kõige lihtsamast kõige keerukama metoodika
juurde.
Esiteks, universalismi tõestuseks kasutatakse
aritmeetilist meetodit. See argument liigub nii
moodi: mida suurem arv naisi kannab loori,
seda universaalsem õn sooline segregeerimine
ja kontroll naiste üle.30 Samamoodi paistab suur
arv erinevaid, fragmentaarseid näited erineva
test maadest kokku moodustavat universaalse

fakti. Näiteks kannavad moslemi naised Saudi
Araabias, Iraanis, Pakistanis, Indias ja Egiptuses
kõik mingit loori. See näitab järelikult, et naiste
seksuaalne kontrollimine õn neis maades, kus
naised õn looritatud, universaalne fakt.31 Fran
Hosken kirjutab: “vägistamine, pealesunnitud
prostitutsioon, mitmenaisepidamine, suguorga
nite moonutamine, pornograafia, tüdrukute ja
naiste peksmine, lõõritamine (naiste segregeerimine) õn kõik põhiliste inimõiguste rikkumised”
(FGM, lk. 15). Võrdsustades lõõritamise vägista
mise, koduvägivalla ja pealesunnitud prostitut
siooniga kinnitab Hosken “seksuaalse kontrolli”
funktsiooni lõõritamise peamise tähendusena,
ükskõik milline kontekst kä poleks. Seega jäe
takse lõõritamise traditsioon ilma igasugusest
kultuurilisest ja ajaloolisest spetsiifilisusest ning
selle institutsiooni vastuolud ja potentsiaalsed
õõnestavad aspektid välistatakse. Mõlemas ülal
toodud näites ei seisne probleem väites, et loori
kandmise praktika õn laialt levinud. Selle väite
saab esitada arvude põhjal. Tegu õn kirjeldava
üldistusega. Küsimärgistada tuleks aga analüü
tiline hüpe lõõritamise praktika juurest väite
juurde, et see õn naiste kontrollimiseks üldiselt
oluline. Kuigi Saudi Aaabia ja Iraani naiste poolt
kantavad loorid võivad olla visuaalselt sarnased,
varieerub sellele praktikale omistatav spetsii
filine tähendus sõltuvalt kultuurilisest ja ideo
loogilisest kontekstist. Näiteks õn hästi teada, et
Iraani keskklassi naised looritasid ennast 1979.
aasta revolutsiooni ajal, et näidata solidaarsust
oma töölisklassi õdedega, samas kui tänapäeva
Iraanis nõuavad kohustuslikud islamiseadused, et kõik Iraani naised kannaksid loori. Kuigi
mõlemal juhul võib loorile anda sarnased sele
tused (esimesel juhul vastuhakk ahhile ja lääne
kultuurilisele koloniseerimisele ja teisel Iraani
tõeline islamiseerimine), õn mõlema ajaloolise
konteksti puhul konkreetsed tähendused, mida
Iraani naiste loori kandmisele omistatakse, sel
gelt erinevad. Esimesel juhul õn loori kand
mine Iraani keskklassi naiste jaoks nii oposit
siooniline kui revolutsiooniline akt; teisel juhul

õn tegu sundusliku institutsionaalse nõudega.32
Ainult sellise konteksti-spetsiifilise diferent
seeritud analüüsi kaudu saavutab feministlik
teoretiseerimine ja praktika tähendusrikkuse.
Ainult sellistele analüüsidele toetudes saab luua
efektiivseid poliitilisi strateegiaid. Eeldada, et
pelk naiste lõõritamise praktika reas islamistlikes maades näitab naiste universaalset rõhu
mist soolise segregatsiooni kaudu, poleks mitte
ainult analüütiliselt ja teoreetiliselt reduktiivne,
vaid oleks kä poliitilise strateegia kujundamisel
üsna kasutu.
Teiseks, kontseptsioone, nagu reprodukt
sioon, sooline tööjaotus, perekond, abielu,
majapidamine, patriarhaat jne. kasutatakse
tihti, toomata välja nende kohalikke kultuu
rilisi ja ajaloolisi kontekste. Feministid kasu
tavad neid mõisteid, pakkudes seletusi naiste
allasurumisele, nähtavasti eeldades, et need õn
universaalselt rakendatavad. Kuidas näiteks õn
võimalik rääkida ainsuses soolisest tööjaotusest,
kui selle jaotuse sisu muutub ühest keskkonnast
teise, ühest ajaloolisest situatsioonist teise lii
kudes radikaalselt? Kõige abstraktsemal tasan
dil õn oluline ülesannete erinev jaotamine soo
alusel; samas õn see aga väga erinev tähendusest
või väärtusest, mille omandab soolise tööjao
tuse sisu erinevates kontekstides. Enamikul juh
tudel õn soo alusel ülesannete jagamisel ideo
loogiline päritolu. Pole mingit kahtlust, et väide,
nagu “naised õn kontsentreerunud teenindusele
suunatud ametikohtadele paljudes riikides üle
maailma” õn kirjeldaval tasandil kehtiv. Kir
jeldavalt võib seega ehk väita, et väga erineva
tes maades eksisteerib sarnane sooline tööjao
tus (kus naised töötavad teenindavas sektoris
nt. õdedena, sotsiaaltöötajatene jne. ja mehed
teistel ametikohtadel). Kuid mõiste “sooline
tööjaotus” õn enamat kui kirjeldav kategooria.
See viitab “meeste tööle” “naiste tööga” võrrel
des erineva väärtuse andmisele. Tihti peetakse
pelka soolise tööjaotuse olemasolu naiste rõhu
mise tõestuseks erinevates ühiskondades. See
tuleneb soolise tööjaotuse mõiste kirjeldava ja

seletava potentsiaali segiajamisest. Pealiskaud
selt sarnastel situatsioonidel võivad olla radi
kaalselt erinevad, ajalooliselt spetsiifilised sele
tused ning neid ei tohi käsitleda identsetena.
Näiteks võib naistest perekonnapeaga maja
pidamiste arvu kasvu keskklassi Ameerikas
käsitleda suurema iseseisvuse ja feministliku
progressina, mille alusel leitakse, et naised õn
teinud valiku olla üksiskvanemad (üha suurem
arv lesbilisi emasid jne.). Samas, viimasel ajal
suurenenud naistest perekonnapeadega maja
pidamiste arv Ladina-Ameerikas, mille puhul
võiks arvata, et naistel õn suurem otsuste tege
mise võim, õn kontsentreerunud kõige vaese
matesse ühiskonnakihtidesse, kus valikud õn
majanduslikult kõige piiratumad.33 Sama argu
mendi võib esitada naistest perekonnapeadega
majapidamiste arvu kasvu kohta USA mustahaliste või mehhiko päritolu naiste seas. Positiivne
korrelatsioon selle ning mitte-valgete naiste ja
valgete töölisklassi naiste vaesustaseme vahel
USA-s õn nüüdseks saanud nime: vaesuse feminiseerumine. Seega, kuigi õn võimalik väita, et
USA-s ja Ladina-Ameerikas õn suurenenud
naistest perekonnapeaga leibkondade arv, ei saa
seda käsitleda naiste suurema iseseisvuse või
naiste suurema vaesuse universaalse näitajana.
Selle suureneva arvu tähendus ja seletus loomu
likult varieerub, sõltuvalt ühiskondlik-ajaloolisest kontekstist. Samuti ei saa soolise tööjaotuse
olemasolu enamikus kontekstides olla piisav
seletus naiste universaalsele rõhumisele tööjõu
hulgas. Seda, kas sooline tööjaotus näitab naiste
töö alavääristamist, tuleb näidata konkreetsete
kontekstide analüüsi kaudu. Samuti saab ainult
hoolika analüüsi abil näidata, et naisi alavääris
tatakse. Mõisted, nagu sooline tööjaotus, saavad
olla kasulikud ainult siis, kui neid luuakse läbi
kohalike, kontekstualiseeritud analüüside.34 Kui
eeldatakse, et sellised mõisted õn universaalselt
rakendatavad, siis võib sellest tulenev Kolmanda
Maailma naiste elude klassiliste, rassiliste, usu
liste, kultuuriliste ja ajalooliste eripärade ühtlus
tamine luua väära ettekujutuse kõigi maailma

naiste rõhumise, huvide ja võitluste sarnasusest.
Lisaks naiste solidaarsusele eksisteerivad endi
selt rassism, kolonialism ja imperialism!
Lõpuks, mõned autorid ajavad segi soo
kasutamise analüüsi organiseerimise katuskategooriana selle kategooria universalistliku
tõestuse ja näitlikustamisega. Teisisõnu, empii
rilised uurimused sooliste erinevuste kohta
aetakse segi kultuuridevahelise töö analüütilise
organiseerimisega. Seda väidet illustreerib kõige
paremini Beverly Browni retsensioon raamatule
Nature, Culture and Gender (Loodus, kultuur
ja sugu)35. Brown väidab, et loodusrkultuur ja
naineunees õn katuskategooriad, mis organi
seerivad ja paigutavad väiksemaid kategooriaid
(nagu metsik/kodustatud ja bioloogia/tehnoloo
gia) oma loogika kaudu. Need kategooriad õn
universaalsed selles mõttes, et nad organiseeri
vad representatsioonide süsteemi universumit.
See suhe õn täiesti eraldiseisev ükskõik millise
konkreetse kategooria universaalsest tõestu
sest. Browni kriitika tuleneb tõsiasjast, et selle
asemel, et selgitada, mil määral loodus:kultuur
:: naine:mees õn üldistatavad organiseerivad
katusmõisted, peab raamat Nature, Culture and
Gender selle võrrandi universaalsust empiiri
liseks tõeks ning eeldab, et seda saab välitööde
kaudu uurida. Seega läheb kaduma formulee
ringu loodus:kultuur :: naine:mees kasulikkus
universaalse representatsioonide organiseeri
mise viisina iga konkreetse ühiskondlik-ajaloolise süsteemi sees. Siin eeldatakse eksistee
rivat metodoloogilist universaalsust, taandades
analüütilised kategooriad loodus:kultuur ::
naineanees nõudeks, et empiiriliselt tõestataks
selle olemasolu erinevates kultuurides. Representatsioonidiskursused aetakse segi mate
riaalsete reaalsustega ning kaduma läheb ülal
toodud eristus “Naise” ja “naiste” vahel. Kol
manda maailma naisi puudutav feministlik töö,
mis selle eristuse hajutab (mis esineb teatud
lääne feministide eneserepresentatsioonis)
lõpeb sellega, et luuakse monoliitsed kuvandid
“Kolmanda Maailma Naistest” kui naistest, keda

saab defineerida vaid materiaalsete subjekti
dena, mitte nende materiaalsuse suhte kaudu
nende representatsioonidesse.
Kokkuvõtteks: olen analüüsinud kolme
metodoloogilist strateegiat, mis õn eristatavad
feministlikus (ja kä muus akadeemilises) kul
tuuridevahelises töös, mis õn oma eesmärgiks
seadnud naiste allutatud ühiskondliku posit
siooni universaalsuse tuvastamise. Järgnev ja
viimane artikli osa võtab eelnenud osad kokku,
püüdes visandada nende analüütiliste stratee
giate poliitilisi tagajärgi Kolmanda Maailma
naisi puudutavate lääne feministlike tekstide
valguses. Need argumedid mitte ei ründa üldis
tusi, kuivõrd nõuavad hoolikaid, ajalooliselt
spetsiifilisi keerukaid üldistusi. Need argumen
did ei eita kä vajadust luua strateegilisi poliitisi identiteete ja liite. Seega, kuigi erinevatesse
uskudesse, kastidesse ja klassidesse kuuluvad
India naised võivad luua poliitilise liidu, orga
niseerudes politseipoolse naistevastase vägivalla
vastu36, peab igasugune poltseivägivalla analüüs
olema kontekstualiseeritud. Strateegilised koa
litsioonid, mis loovad endile opositsioonilisi
poliitilisi identiteete, lähtuvad üldistustest, kuid
nende grupiidentiteetide analüüs ei saa oma
aluseks võtta universalistlikke ajalooväliseid
kategooriaid.

Võimu subjekt (id)
Artikli viimane osa naaseb varem esitatud
väite juurde, et feministlik teadus õn oma ole
muselt poliitiline, ning püüab selgitada minu
seisukohta, mille kohaselt õn hegemoonilises
Esimese-Kolmanda Maailma teadussuhtes või
malik tuvastada kolonialistlikku suundumust.
Üheksa teksti kirjastuse Zed Press Kolmanda
Maailma naistele pühendatud seerias37, mida
olen ülal analüüsinud, keskendusid järgmistele
ühistele aladele, arutledes naiste “staatuse” üle
erinevates ühiskondades: religioon, perekond/
sugulusstruktuurid, õigussüsteem, sooline töö

jaotus, haridus ja viimaks kä poliitiline vastu
hakk. Paljud lääne feministide kirjutised kes
kenduvad neile teemadele. Muidugi õn kirjas
tuse Zed Press tekstidel erinevad rõhuasetused.
Näiteks kaks neist uurimustest, Women ofPalestine (Palestiina naised, Zed Press, 1982) ja
Indian Women in Struggle (India naiste võitlus,
Zed Press, 1980) keskenduvad otseselt naiste
vastuhakule ja poliitilisele osalusele, samas kui
Women in Arab Society (Naised araabia ühis
konnas, Zed Press, 1980) vaatleb araabia naiste
õiguslikku, religioosset ja perekondlikku staa
tust. Lisaks sellele õn igas tekstis erinevaid
metodoloogiad ja erineval määral tähelepane
likkust üldistuste tegemise suhtes. Siiski eelda
vad peaaegu kõik tekstid, et “naised” õn analüüsikategooria just nii, nagu ülal kirjeldatud. Iga
tekst eeldab, et “naistel” õn ühtne grupiidentiteet
erinevate analüüsitud kultuuride sees, enne kui
nad astuvad ühiskondlikesse suhetesse. Seega
saab Omvedt rääkida “India naistest”, kuigi ta
viitab konkreetsele naiste rühmale Maharashtra
osariigis, Cutrufelli räägib “Aafrika naistest”
ja Minces “araabia naistest”, nagu oleks neil
gruppidel mingi ilmne kultuuriline ühtsus, mis
erineb samade ühiskondade meeste omast. Eel
datakse, et naiste “staatus” või “positsioon” õn
ilmne, kuna naised kui juba olemasolev grupp
asetatakse religioossetesse, majanduslikesse,
perekondlikesse ja õiguslikesse struktuuridesse.
Paraku, selline fookus naiste positsioonile, mille
kaudu naisi nähakse ühtse grupina kõigis kon
tekstides, sõltumata klassist või etnilisest pärit
olust, struktureerib maailma lõpptulemusena
binaarselt, dihhotoomselt, kus naisi nähakse
alati meestele vastandatult, patriarhaati alati
kohustuslikult kui meeste domineerimist ning
implitsiitselt eeldatatakse, et religioossed, õigus
likud, majanduslikud ja perekondlikud süstee
mid õn meeste loodud. Seega luuakse nii naised
kui mehed alati näiliselt tervikkogukondadena
ning kä domineerimis- ja ekspluateerimissuhted esitatakse tervete rahvaste kohta - tervi
kutena, mis astuvad ekspluateerimissuhetesse.

Selline dihhotoomia õn võimalik ainult siis, kui
mehi ja naisi nähakse erinevate kategooriate
või gruppidena, kellel õn gruppidena erinevad
varem loodud kogemuse, tunnetuse ja huvide
kategooriad.
Mida see ütleb võimusuhete struktuuri ja
funktsioneerimise kohta? Selline Kolmanda
Maailma naiste võitluste ühtsustamine üle
klassi- ja kultuuripiiride üldise rõhumise mõiste
vastu (eelkõige võimul oleva grupi - s.t.meeste
- vastu) eeldab, et aluseks õn see, mida Michel
Foucault nimetab “juriidilis-diskursiivseks” võimumudeliks38, mille peamised jooned õn: “nega
tiivne suhe” (piirang ja puudumine); “valitse
mise rõhutamine” (mis loob binaarse süsteemi);
“keelutsükkel”; “tsensuuri loogika”; ja erineva
tel tasanditel toimiva aparatuuri “ühetaolisus”.
Kolmandat Maailma puudutav feministlik diskursus, mis eeldab, et eksisteerib homogeenne
kategooria - või grupp -, mida nimetatakse
naisteks, opereerib paratamatult alustpanevaid
võimusuhteid luues. Võimusuhted õn struktureeritud läbi võimu allika ja kumulatiivse reakt
siooni võimule. Opositsioon õn üldistatud feno
men, mis õn loodud võimule reageerides - mis
omakorda kuulub teatud inimeste gruppidele.
Sellise võimudefinitsiooni peamine probleem
õn see, et ta lukustab kõik revolutsioonilised
võitlused binaarsetesse struktuuridesse - need,
kellel õn võimu, nende vastu, kellel seda pole.
Naised õn võimuta, ühendatud grupid. Kui
võitlust õiglase ühiskonna nimel nähakse lii
kumisena võimutute naiste juurest võimukate
naiste juurde grupina ning sellele paistab viita
vat feministlik diskursus, mis struktureerib soo
list erinevust sugudevahelise eristuse kaudu, siis
oleks uus ühiskond struktuurilt identne eksis
teerivate võimusuhetega, luues end eksisteeriva
lihtsa ümbepööramisena. Kui domineerimis- ja
ekspluateerimisküsimusi defineeritakse binaar
sete eristuste kaudu - grupid, mis domineeri
vad, ja grupid, mille üle domineeritakse -, siis
paistab selle kaudne väide olevat, et naiste kui
grupi võimule tõusmine õn piisav eksisteerivate

suhete organisatsiooni lammutamiseks? Kuid
naised grupina pole mingis mõttes olemuslikult
paremad või eksimatud. Selle probleemi raskus
punktiks õn algne eeldus, et naised õn homo
geenne grupp või kategooria (“rõhutud”), mis
õn lääne radikaalses ja liberaalses feminismis
tuttav eeldus.39
Mis juhtub, kui selline eeldus “naiste kui
rõhutud grupi” kohta asetatakse lääne feminis
tide Kolmanda Maailma naisi puudutavate kir
jutiste konteksti? Just siia asetaksin koloniaalse
manöövri. Keskendudes Kolmanda Maailma
naiste kujutamisele ning samas kontekstis, nagu
ülal näitasin, lääne feminismi eneserepresentatsioonile, muutuvad lääne feministid üksi selle
vastuajaloo “subjektideks”. Kolmanda Maailma
naised aga ei tõuse kunagi üldistustest ja oma
“objekti” staatusest kõrgemale. Kui radikaalsed
ja liberaalsed feministlikud eeldused naiste kui
soolise klassi kohta võivad selgitada (ükskõik
kui ebaadekvaatselt) konkreetsete naisliikumiste anatoomiat läänes, koloniseerib homo
geense naistekategooria rakendamine Kol
manda Maailma naiste kohta erinevate naiste
gruppide samaaegse asetumise väga erineva
tesse sotsiaalse klassi ja etnilise päritolu põhistesse võrgustikesse ja võtab selle mitmekesisuse
üle. Samamoodi loovad paljud kirjastuse Zed
Press autorid, kelle töö aluseks õn traditsioo
nilise marksismi põhilised kategooriad, kaud
selt naiste “ühtsust”, asendades mõiste “naiste
tegevus” mõistega “töö”, mis muutub naiste olu
korra esmaseks teoreetiliseks määrajaks. Siingi
luuakse naised ühtse grupina mitte “loomulike”
omaduste või vajaduste põhjal, vaid lähtudes
nende rolli sotsioloogilisest “ühtsusest” koduses
tootmises ja palgatööl.40 Teisisõnu, lääne femi
nistlik diskursus, eeldades, et naised õn ühtne,
juba olemasolev grupp, mis asetatakse sugulus-,
juriidilistesse ja muudesse struktuuridesse, defi
neerib Kolmanda Maailma naisi kui väljaspool
ühiskondlikke suhteid seisvaid subjekte, selle
asemel, et vaadata, kuidas naisi nende samade
struktuuride kaudu naistena kujundatakse.

Juriidilisi, majanduslikke, religioosseid ja perekonnastruktuure käsitletakse kui fenomene,
mille üle tuleb otsustada lääne standarditest läh
tudes. Just siin tuleb mängu etnotsentristlik uni
versaalsus. Kui need struktuurid defineeritakse
kui “alaarenenud” või “arenevad” ning naised
asetatakse neisse struktuuridesse, siis toodetakse
“keskmise Kolmanda Maailma naise” kuvandit.
Nii muudetakse (implitsiitselt lääne) “rõhutud
naine” “rõhutud Kolmanda Maailma naiseks”.
Kui “rõhutud naise” kategooria luuakse, kesken
dudes ainult soolisele erinevusele, siis õn “rõhu
tud Kolmanda Maailma naise” kategoorial veel
üks omadus - “Kolmanda Maailma erinevus!”.
“Kolmanda Maailma erinevuse” alla kuulub
paternalistlik suhtumine Kolmandas Maailmas
elavatesse naistesse.41 Kuna arutelud neil palju
del teemadel, mida ülal nimetasin (nt. sugulus,
haridus, religioon jne.) toimuvad Kolmanda
Maailma suhtelise “alaarengu” kontekstis (mis
pole midagi muud, kui arengu õigustamatu
segiajamine selle konkreetse rajaga, mille lääs
oma arengus läbi tegi, samuti Esimese ja Kol
manda Maailma vahelise võimusuhte suuna
eiramine), defineeritakse Kolmanda Maailma
naised kui kategooria automaatselt ja paratama
tult kui usklikud (loe: “mitte-progressiivsed”),
perekonnale orienteeritud (loe: “traditsiooni
lised”), juriidilises mõttes alaealised (loe: “nad
pole endiselt teadlikud oma õigustest”), kirja
oskamatud (loe: “harimatud”), kodused (loe:
“mahajäänud”) ja vahel revolutsioonilised (loe:
“nende kodumaal valitseb sõjaseisukord ja seega
peavad nad võitlema!”). Nii toodetakse “Kol
manda Maailma erinevust”. Kui “sooliselt rõhu
tud naise” kategooria asetatakse konkreetsetesse
Kolmanda Maailma süsteemidesse, mis defi
neeritakse skaalal, kus normiks õn eurotsentristlikud eeldused, siis Kolmanda Maailma naisi
mitte ainult ei defineerita teatud moel, enne kui
nad astuvad ühiskondlikesse suhetesse, vaid
kuna ei looda mingeid seoseid Esimese ja Kol
manda Maailma võimunihete kohta, siis kinnis
tab see eeldust, et Kolmanda Maailma rahvad

pole lihtsalt sedavõrd arenenud kui lääs. Seda
tüüpi feministlik analüüs, homogeniseerides ja
süstematiseerides nende maade erinevate naiste
gruppide kogemusi, kustutab kõik marginaalsed
ja tõrksad kogemuse viisid. Õn oluline märkida,
et ükski neist kirjastuse Zed Press seeriasse kuu
luvatest raamatutest, mida ülal retsenseerisin,
ei keskendu lesbide poliitikale või etniliselt ja
usuliselt marginaalsete gruppide poliitikale Kol
manda Maailma naisgruppide seas. Vastuhakku
saab seega defineerida ainult kumulatiivselt rea
geerivana, mitte kui midagi, mis õn võimu ope
reerimises sisemiselt olemas. Kui võimu saab
tõesti mõista vaid vastuhaku kontekstis42, nagu
Michel Foucault hiljuti õn väitnud, siis õn selline
väärkontseptsioon nii analüütiliselt kui stratee
giliselt problemaatiline. See nii piirab teoreetilist
analüüsi kui kä kinnistab lääne kultuuriimperialismi. Esimese ja Kolmanda Maailma võimutasakaalu kontekstis loovad feministlikud analüüsid,
mis kasutavad ja säilitavad lääne üleoleku idee
hegemooniat, teisigi universaalseid kujundeid
“Kolmanda Maailma naiste” kohta, kujundeid,
nagu looritatud naine, võimukas ema, vooruslik
neitsi, kuulekas abielunaine jne. Need kujundid
eksisteerivad universaalses ajaloovälises hiilgu
ses, pannes liikvele kolonialistliku diskursuse,
mis kehtestab väga spetsiifilist laadi võimu, defi
neerides, dekodeerides ja säilitades olemasole
vaid sidemeid Esimese ja Kolmanda Maailma
vahel.
Lõpetuseks lubage mul välja tuua mõned
kõhedust tekitavad sarnasused selliste lääne
feministide Kolmanda Maailma naisi puuduta
vate kirjatööde tüüpiliselt autoriseeriva käekirja
ja humanismi projekti kui sellise autoriseeriva
käekirja vahel - pidades siin silmas humanismi
kui lääne ideoloogilist ja poliitilist projekti, mis
paratamatult tähendab “Ida” ja “Naise” kaasa
mist Teistena. Pajud kaasaegsed mõtlejad, nagu
Foucault, Derrida, Kristeva, Deleuze ja Said, õn
põhjalikult kirjutanud hegemoonilise huma
nistliku problemaatika aluseks olevast antropo
morfismist ja etnotsentrismist, mis korduvalt

kinnitab ja legitimeerib (Lääne) Mehe kesk
sust.43 Feministlikud teoreetikud, nagu Luce
Irigaray, Sarah Kofman, Helene Cixous ja teised
õn samuti kirjutanud naise/naiste tagasi võitmi
sest ja puudumisest lääne humanismis.44 Kõigi
nende mõtlejate töö fookuseks võib nimetada
nende poliitiliste huvide paljastamist, mis õn
humanistliku diskursuse ja ideoloogia binaarse
loogika vundamendiks. Seega, nagu selle sõnas
tab üks hiljutine oluline essee, “esimesele (ena
muse) mõistele (Identiteet, Universaalsus, Kul
tuur, Erapooletus, Tõde, Tervemõistuslikkus,
Õiglus jne.), mis õn tegelikult teisene ja tuleta
tud mõiste (konstruktsioon), antakse privileeg
teise (vähemuse) mõiste üle, mis õn tegelikult
esmane ja alustrajav (erinevus, ajalisus, anarhia,
viga, erapoolikus, hullus, hälve jne.), ning mis
koloniseerib selle”.45 Teisisõnu, (Lääne) Mees/
Humanism saab kujutada end keskusena ainult
siis, kui “Naine/Naised” ja “Ida” defineeritakse
Teistena või perifeersetena. Mitte keskus ei mää
ratle perfeeriat, vaid perifeeria oma piirituses
määratleb keskuse. Samamoodi kui feministid,
nagu Kristeva, Cixous ja teised, dekonstrueerivad lääne diskursuse latense antropomorfismi,
olen selles artiklis pakkunud välja paralleelse
strateegia, paljastamaks latentset etnotsentrismi, mis peitub teatud Kolmanda Maailma
naisi puudutavates lääne feministide tekstides.
Nagu juba varem öeldud, annab lääne
feministide eneserepresentatsiooni ja nende
Kolmanda Maailma naiste representatsiooni
võrdlus tähendusrikkaid tulemusi. Universaa
lsed kujundid “Kolmanda Maailma naistest”
(looritatud naine, vooruslik neitsi jne.), mis õn
konstrueeritud, lisades “soolisele erinevusele”
“Kolmanda Maailma erinevuse”, sõltuvad eel
dusest (tuues selle loomulikult selgemasse foo
kusesse), et lääne naised õn ilmalikud, vabasta
tud ja kontrollivad oma elu. Ma ei püüa väita,
et lääne naised poleks ilmalikud, vabastatud
ega kontrolli oma elu. Viitan siinkohal diskur
siivsele eneserepresentatsioonile, mitte ilmtin
gimata materiaalsele reaalsusele. Kui see oleks

materiaalne reaalsus, siis poleks läänes vaja
poliitilisi liikumisi - naeruväärne väide Jerry
Falwelli46 ja Indiana Jonesi imperialistlike seik
luste päevil! Samamoodi, ainult lääne vaate
vinklist õn võimalik “Kolmandat Maailma”
defineerida alaarenenu ja majanduslikult sõl
tuvana. Ilma selle üledetermineeritud diskursuseta, mis loob Kolmandat Maailma, poleks
kä (ainsuses defineeritud ja privilegeeritud)
Esimest maailma. Ilma “Kolmanda Maailma
naisteta” oleks ülalmainitud konkreetne lääne
naiste enesekuvand problemaatiline. Pakun siin
välja, et üks muudab teise võimalikuks ja säi
litab seda. See ei tähenda, et lääne feministide
kirjutised Kolmanda Maailma kohta omavad
sama autoriteeti kui lääne humanismi projekt.
Siiski, lääne teadusliku institutsiooni hegemoo
nia kontekstis tekstide tootmises ja levitami
ses ning humanistliku ja teadusliku diskursuse
legitimiseeriva kohustuslikkuse kontekstis võib
“Kolmanda Maailma naiste” monoliitne defi
neerimine olla seotud laiema “erapooletu” tea
dusliku uurimise ja pluralismi majandusliku ja
ideoloogilise praktikaga, mis õn “mitte-lääne”
maailma latentse majandusliku ja kultuurilise
koloniseerimise pinnaväljendused. Õn aeg lii
kuda edasi Marxi juurest, kes pidas võimalikuks
öelda, et nad [koloniaalsubjektid - tlk. märkus]
ei suuda ennast ise kujutada, mistõttu neid tuleb
kujutada teistel.
Cornelli Ülikool
Tänusõnad
See artikkel poleks olnud võimalik ilma S. P.
Mohanty tõsise ja hoolika lugemise ja toimetussoovitusteta. Sooviksin samuti tänada Biddy
Martinit meie paljude feministliku teooria ja
poliitika alaste diskussioonide eest. Mõlemad
aitasid mul mõningaid selle artikli argumente
läbi mõelda.
Inglise keelest tõlkinud Raili Marling
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Postkoloniaalse pilgu
all: lääne feminism ja
tema “teised”
Raili Marling

"¥"
äesolevas Ariadne Lõnga numbris tõlgi
lt tuna ilmuv Chandra Talpade Mohanty
XVartikkel “Lääne pilgu all: feministlik
teadus ja koloniaaldiskursused” (esmakordselt
ilmunud 1984) õn üks postkoloniaalse femi
nismi tähtteoseid. Mohanty (sünd. 1955) õn üks
olulisemaid postkoloniaalse ja transnatsionaalse
feministliku teooria autoritest. Oma haridus
teed alustas Mohanty Indias, kuid magistri- ja
doktoriõpingutest alates õn ta elanud Ameerika
Ühendriikides. Praegu töötab ta naisuuringute
professori ja naisuuringute osakonna juhata
jana Syracuse’i Ülikoolis (New Yorgi osariigis).
Essee “Lääne pilgu all” tegi Mohanty kohe aka
deemilistes ringkondades kuulsaks. Kä oma
edasises töös õn Mohanty järjepidevalt analüü
sinud feminismi ja sooküsimuste pingeid globaliseerumise kontekstis. Erinevalt paljudest
teistest puhtalt abstraktsele tasandile kesken
duvatest kaasaja feministlikest teoreetikutest
õn Mohanty jätkuvalt tegelenud küsimusega,
kuidas feministlik teadus ja teadmine toetavad
ühiskondlikke liikumisi. Selle heaks näiteks õn

2003. aastal ilmunud teos Feminism without
Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity (Ilma piirideta feminism - teooria dekoloniseerimine ja solidaarsuse praktiseerimine),
mis rõhutab vajadust ületada tihti teooriat ja
praktikat eraldav lõhe. Oma viimase aja töös õn
teda huvitanud feministlik imperialismivastane
praktika nii akadeemilises maailmas kui ühis
kondlikes liikumistes.
Mohanty 1984. aastal ilmunud essee õn jät
kuvalt oluline. Feministlik kriitika oli 1970. aas
tateks välja toonud, et teadmisel oli sugu ning
et naine oli selle teadmise valguses Teine, mehe
pilgu ja teadmise objekt (vt. nt. Keller 2001).
Teadmise küsimärgistamine sellega aga ei lõp
penud, vaid tõi esile rea uusi probleeme. Lääne
valgete keskklassi naiste sõnavõtud “naistest”,
nende näiliselt universaalsetest probleemidest
ja ülemaailmsetest õdedest tekitasid kriitika voo, mis küsis, kes andis neile - globaalsest
perspektiivist vaadatuna - privilegeeritud nais
tele õiguse rääkida kogu maailma naiste eest ja
nimel. Lääne keskklassi naiste taotlus pääseda
välja laste ja abielu ümber keerlevast “äärelinnagetost” kõlas kummastavalt naistele, kelle
mureks oli reaalne koduseinte vahele lukustatus või legitimeeritud peresisene vägivald (nn.
aumõrvad, kaasavaraga seotud mõrvad jne).
Õigus oma viljakust kontrollida kõlas kohati
valusalt mustanahalisetele naistele, keda oli
eugeenikaprogrammide raames sundsteriliseeritud. Ei tohi unustada, et Kuveidis said naised
hääleõiguse alles 2005. aastal ning Iraanis loobi
takse endiselt abielurikkumises süüdistatavaid
naisi kividega surnuks. Selles kontekstis tundu
vad paljud tänase feministiku teooria kesksed
teemad peaaegu esoteerilised.
Naised õn erinevad ja nende probleemid
ei ole ilmtingimata universaalsed. Nagu amee
rika mustanahaline luuletaja Audre Lorde juba
paar aastakümmet tagasi vahedalt küsis, kas
keskklassi valged naised õn märganud, et ini
mesed, kes nende tube koristavad ja nende laste
eest hoolitsevad, kui nad feministliku teooria

konverentsidel käivad, õn valdavalt vaesed ja
värvilised? (Lorde 1984, 110-113). Või nagu
kõlab ühe teise mustnahaliste feministide olu
lise teose pealkiri: Kõik naised õn valged, kõik
mustanahalised õn mehed (All the Women Are
White, All the Blacks Are Men, but Söme of Us
Are Brave, 1982). Selline kriitika tõstatas olulise
küsimuse, et nii nagu mees pole “universaa
lne inimene”, pole valge lääne keskklassi naine
“universaalne naine” ning tema kogemust ei saa
problematiseerimata laiendada kõigile naistele
kogu maailmas. Sellest ajast alates õn feministlik
teooria üha selgemini adunud teiste erinevuste
olulisust soolise erinevuse kõrval (vt. selle kohta
kä käesoleva numbri teist tõlketeksti intersektsionaalsuse teemal).
Identiteediküsimus tuli feministlikusse teoo
riasse ühelt poolt lääneriikides elavate rassivähemuste (nt. mustanahaliste või latiino autorite
kriitika ameerika valge keskklassi suhtes) ja
postkoloniaalse konteksti kaudu (mitte-lääne
naiste, eelkõige India ja islamimaade naiste
poolt tõstatatud kriitika lääneriikide hegemoo
nia suhtes kä näiliselt naiste vabastamisele suu
natud feminismi sees). Postkoloniaalsest kesk
konnast kerkinud küsimused õn feministliku
teooria jaoks jätkuvalt keerulised. Mohanty ja
teised kriitikud õn veenvalt näidanud, et lääne
feministid õn kaudselt süüdi läänekeskses mõt
lemises ja koloniaalajast pärinevates arusaama
des, mille kohaselt vaid läänest pärit inimene
teab, mis õn “pärismaalastele” hea. Paraku aga
lähtuvad väljastpoolt tulevad otsustused sageli
omaenda teadmise ülehindamisest või oma
arvamuste nägemisest normatiivseina.
Sooküsimustes õn heaks näiteks loori kand
mine, mida paljud lääne feministlikud autorid
õn karmilt hukka mõistnud kui naiste ühiskon
nast eraldamise katset (vt. kä Mohanty teksti).
Need üldistused aga eiravad seda, et erinevates
kultuurides (sh. erinevates islamistlikes kultuu
rides) õn lõõritamine erineva raskusastmega
(kõik naised ei pea kandma Talibani võimu ajal
Afganistanis kohustuslikku kogu pead, keha ja

nägu katvat burkat). Kõige sagedamini esineval
pearätil võib olla väga erinev tähendus. Mõnin
gatele naistele õn see tõesti pealesunnitud pii
rang, teistele aga oma usutunnistuse näitamise
vahend või suisa protest lääne kultuuri peale
tungi vastu (ei saa unustada, et paljudes riikides
õn läänevastane protest oluline kohaliku polii
tika osa, millesse õn kaasatud kä naised). Hoodfar (1993) õn välja toonud, et paljudele moslemi
naistele annab loor tegelikkuses suurema liikumis- ja tegutsemisvabaduse, sest võimaldab
neil oma perekodadele tõestada, et nad järgivad
endiselt traditsioonilisi usutavasid, kuigi käivad
kõrgkoolis või tööl. Kä ei saa mainimata jätta,
et loor vabastab naise füüsilise objektistamise
muredest, mis õn olnud kä üks feministliku
(meedia)kriitika jätkuvaid probleeme. Nagu
kirjutas Al-Hibri (1999, 40), “miks õn rõhuv
kanda pearätti, kuid miniseeliku kandmine õn
vabastav?” Nagu lähtub eelnevast, võivad paljud
väljastpoolt tulenevad määratlused ja ettekirju
tused olla ekslikud.
Neil sekkumistel võivad kä olla suisa kahju
likud järelmõjud. Kuna sageli õn läänes naiste
rõhumist peetud koloniaalpiirkondade põhi
probleemiks, siis õn sealsed eliidid teinud naiste
rõhumisest kui esmasest läänele vastandumise
allikast rahvusliku ideoloogia keskme (vt. nt.
Narayan 1997, 17 või Mernissi 2003, 7). Tei
sisõnu, naiste allutamine muutus rahvusliku
vabastusliikumise ajal näiliselt traditsioonili
seks kultuuri tugisambaks, mille kritiseerimist
nimetati imperialistlikuks rõhumiseks. Naiste
olukord sellest ainult halvenes, sest kui nad
soovisid rohkem läänelikku vabadust, leiti neid
oma kultuuri sees olevat “rahvavaenlased”. (Kultuuriimperialismina õn feminismi nähtud Eestiski.) Peale selle panevad läänest tulevad valda
valt valgenahalised keskklassi vaatlejad, nähes
maailma oma väärtuste kaudu, paika nn. prio
riteetsed teemad, ning kohalikel naistel õn raske
neid muuta. Läänes praegu oluline samasooliste
abielude küsimus ei näi näiteks eriti relevantne
kontekstis, kus naistel ei ole õigust isegi koolis

käia või kus puudub adekvaatne sünnitusabi.
Läänes edukaks osutunud praktikate tähttähe
line rakendamine võib sarnaneda tugeva kõhu
valu ravimisele peavalutablettidega, nagu ütles
üks Kolmanda Maailma feminist (Walters 2005,
123).
Postkoloniaalsed kriitikud õn tähelepanu
juhtinud kä sellele, et feministlikku retoorikat
õn ära kasutatud puhtalt imperialistlikel eesmär
kidel. Egiptuses naiste lõõritamise vastu võidel
nud Lord Cromer oli naiste hääleõiguse vastane
Suurbritannias. Naiste olukord oli talle vaid
mugav vahend Briti Impeeriumi võimu õigusta
miseks. Hiljutisest ajast peaksid kõik mäletama,
kuidas sooküsimustesse väga leigelt suhtunud
ja näiteks rasestumisvastasele vahendite levi
kut AIDS-ivastases võitluses piiranud George
W. Bush (keda mõned ameerika ajakirjanikud
suisa süüdistasid “naistevastases sõjas”) kasutas
Afganistani naiste rõhutud seisundit vabandu
sena Afganistani ründamisele (vt. nt. Põldsaar
2005, 141-142). Kuigi Afganistani naiste olu
kord võis ameerika ja NATO vägede kohaloleku
tõttu paraneda, ei saa eitada, et naisi ja feminist
likku rõhumisevastast retoorikat kasutati ära
imperialistliku sõja õigustuseks.
Kas vastuseks oleks siis mitte midagi teha
ja lasta mitte-Euroopa kultuuridel oma tavad
säilitada, ükskõik kui tagurlikud või naistevaenulikud need meile näivad, sest peame kultuu
ride erinevust austama? Kahjuks ei pruugi see
võimalik olla. Tänapäeva lääneriigid pole enam
ammu monokultuursed ja nagu õn näidanud
viimasel ajal kä näiteks Rootsis ja Taanis palju
kõlapinda leidnud aumõrvade juhtumid, tule
vad globaliseerumisega kaasa kä sooprobleemid. Pearäti probleem ei ole enam päevakajaline
mitte ainult Iraanis, Türgis või Saudi-Araabias,
vaid kä Prantsusmaal või Saksamaal. Teiseks õn
kõikide kultuuride sees alternatiivseid hääli ning
nende oma kogukondade soovaenulikesse kon
tekstidesse üksi jätmine ei ole samuti konstruk
tiivne (vt. nt. Narayan 1997). Alahindame teisi
kultuure, eeldades, et seal puuduvad kohalikud

naiste õiguste kaitsele suunatud rühmad. Pal
judes riikides - näiteks Ladina-Ameerikas või
kä islamiriikides - õn täiesti olemas feministli
kud liikumised, isegi kui need tõstatavad lääne
feminismist erinevaid küsimusi. Me ei saa eel
dada, et kogu postkoloniaalne maailm õn ühtne
ja ühtselt traditsiooniline. Nii nagu meie lääne
kultuurides õn erinevaid traditsioone, õn neid
kä mujal.
Samas ei saa traditsioonide, eelkõige usutraditsioonide võimu kä eitada. Inimesed, kes õn
elanud mingi kultuuritraditsiooni sees, ei pruugi
- ilma võrdlust omamata - aduda, et nendega
toimuv õn ebaõiglane, ning seega tähendab
igasugusest sekkumisest keeldumine paljude
inimõigustevastaste praktikate jätkumist (vt.
nt. Okin 1994, 19). Samuti õn problemaatiline
etnilise/rassilise identiteedi najal feministlikesse
dialoogidesse naasnud essentsialismiküsimus kas julgeme väita, et rassist võib rääkida ainult
mitte-valge inimene? Siin õn raske pakkuda
universaalselt sobivat retsepti. Pigem õn olu
line olla tähelepanelik ja avatud erinevusele,
mitte universaliseerivatele eeldustele. Ameerika
mustahaline feminist bell hooks (1986) soovi
tas selles kontekstis rõhutada solidaarsust, mitte
samasust.
Olulise küsimusena tõstatab Mohanty oma
essees teadmiste monopoli küsimuse. Nii nagu
mehed olid sajandeid monopoliseerinud tead
mise naiste kohta, olid lääne feministid oma
korda monopoliseerinud feministliku teadmise.
Selle taga ei pruukinud olla mingit vandenõud
- lihtsalt maailma kultuuriliste mõjuväljade ja
lääne (eriti ingliskeelse) teadusmaailma hegemoonse seisundi tõttu läks üldisesse käibesse
pigem tekst, mis tuli kultuurilisest “Keskusest”
ja mitte perifeeriast ning mis oli kirjutatud sora
vas inglise keeles ja avaldatud kõrgelt koteeri
tud teadusajakirjas. Kä postkoloniaalse kriitika
suurkujud õn hariduse saanud ja töötavad prestiižikates lääne ülikoolides. Mitte-lääne naisel
oli oma piiratud roll - olla uuritav objekt või
heal juhul keegi, kellel oli õigus rääkida ainult

oma kogemusest, mida siis keegi teine akadee
miliselt analüüsis. Sellises monopoolses tead
mise defineerimise seisundis muutus lääne
feminist samasuguseks paljususe häälte sum
mutajaks, nagu oli seda olnud valge või mitte valge mees ning taas kordus lääne antropoloo
giale omane võimusuhe. Just sellele paradoksile
juhib oma essees jõuliselt tähelepanu Mohanty
ning see kordab Gayatri Spivaki (1988) järel
dust, et subalterni rollis olev postkoloniaalne
naine ei saa jätkuvalt rääkida (vt. nt. Kirss 2010,
910-916).
Selle asemel, et asuda domineerivale posit
sioonile või hoopis debatist eemale tõmbuda,
õn kä kolmas variant - nimelt parem oskus
kuulata mitte-lääne hääli ning lasta neil oma
kogemustest jutustada ja ise oma mõtteraamistikke seletada. Kuid kä siin tekivad probleemid.
Mitte-lääne inimesi kutsutakse eelkõige rää
kima oma kogemusest, mitte oma abstraktsest
teadmisest. Esimene arvatakse talle kättesaadav
olevat, teine ehk mitte, sest vaikimisi eeldatakse,
et see nõuab akadeemilist etevalmistust, mis õn
võimalik vaid läänes. Samuti eeldatakse, et nn.
“Kolmanda Maailma” teadlased peaksid tege
lema vaid nende endi identiteediprobleemi ja
rõhumisega. Nagu Narayan (1997, 15) tabavalt
sedastab:
Olen vahel virila naeratusega imestanud, kas
eeldatakse , et “kolmanda maailma indiviidi
del” õn mingi “osmoosipõhine teadmine” kõige
nende kultuuri puutuva kohta või selle sisemiselt
keeruka nähtuse, “Kolmanda Maailma”, kohta.
See teeb mulle vähem nalja, kui ma mõtlen, kas
minu “Kolmanda Maailma probleeme” käsit
lev töö võib paista automaatse teadmisena, mis
immitseb minu Kolmanda Maailma pooridest,
mitte aga intellektuaalse ja poliitilise jõupingu
tuse tulemusena.
Mitte-lääne naisel lastakse rääkida oma
kogemustest, kuid kui ta soovib analüüsida
näiteks lääne naiste kogemust, siis tõstatatakse

küsimus, millel tema teadmine põhineb. Lääne
uurijate puhul ei huvitu üldiselt keegi, mis
annab talle õiguse rääkida Indiast, Sudaanist või
Venemaast. Kä läänel võib olla mõndagi õppida
väljastpoolt tulevalt analüüsilt ja kriitikalt.
Seega tõstab Mohanty artikkel olulisi küsi
musi feministliku teadmise ja feministliku
perspektiivi kohta laiemalt. Samuti ei tee paha
neidsamu küsimusi meeles pidada kä muus
uurimistöös ja miks mitte kultuuridevahelises
suhtluses üldse. Uurija ja uuritava suhe, kul
tuurilise dialoogi partnerite võimusuhe jpm. õn
teemad, mis õn olnud olulised kä näiteks antro
poloogias (vt. nt. Clifford 1988).
Samas õn Mohanty artikkel hea näide femi
nismide paljususest ja neile omasest intensiiv
sest kriitilisest dialoogist soo interpreteerimise
erinevate viiside üle. Erinevalt Eestis levinud
eksiarvamusest pole feminism mitte suletud
dogma, vaid avatud foorum, mille eesmärgiks
õn tegelikkuse mitmetahulisem mõistmine,
mitte ainsuses esitatud Tõe fikseerimine.
Miks õn need küsimused olulised Eestis?
Esmapilgul õn India, Aafrikaja kogu nn. “Kolmas
Maailm” meist, värskelt Esimese Maailma sisse
astumiseksami edukalt sooritanud riigist, väga
kaugel. Aga kas õn? Tunneme ennast “valgete”
Esimese Maailma kodanikena, aga kas meid sel
listena kä väljastpoolt nähakse? Mitmed teoree
tikud õn postsotsialistlikku olukorda võrrelnud
postkoloniaalsega (nende kahe suuna suuremat
integreerimist soovitavad nt. Chari ja Verdery
2009). Balti riigid, sh. Eesti, kuuluvadki sellesse
postsotsialistlikku ruumi (vt. nt. Kelertas 2006,
kus ilmus kä mitu eesti kirjandust puudutavat
teksti, või Peiker 2005). Iga Ida-Euroopa tead
lane, kä soouuringutega seotud, teab, et tead
miste loojana pole ida-eurooplased veel vana
maailma riikide teadlastega võrdsed. Enamus
uuringuid Ida-Euroopa ning kä Eesti kohta, mis
õn ilmunud olulistes teadusajakirjades või olu
liste teaduskirjastuste poolt avaldatud raama
tutes, õn kirjutatud lääne autorite poolt. Seda
võib selgitada nõukogudeaegse sotsiaalteaduste

alaarenguga ja sellega, et meie teadlased pole
veel n.-ö. oma muu maailma kolleegidele järele
jõudnud. Erinevusi võib esineda kä uurimisküsimustes, mida hetkel olulisteks peetakse, tsitee
ritavates allikates ja teistes spetsialistide siseringi
kuulumise märkides. Aga kas need annavad
meile ammendava vastuse? Kas pole mingis
mõttes endiselt nii, et ida-eurooplane saab olla
tõsise teadlase informant, kuid mitte iseseisev
teadmise looja? Kas ehk just Mohanty esseele
toetudes saame seletada, miks lääne feministlik
teadus kaldub kogu Ida-Euroopat ja selle sookogemust võrdlema ühe mõõdupuuga, milles õn
dominandiks nt. Balkani kogemus? Oleme ehk
kõik kokku puutunud olukorraga, kus eelda
takse, et ühe Ida-Euroopa riigi tundmine annab
piisava aluse meie kõigi kohta kirjutamiseks.
Kui asendame India tekstis Eestiga ja postkolonialismi postsotsialismiga, võime sellest tekstist
mõndagi õppida - vähemalt esitama kriitilisi
küsimusi lääne teadmise hegemoonia kohta.
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Intersektsionaalsus kasutamiskõlblik
mõiste
soouuringutes
Nina Lykke

Tl JC itmekesisusest ning multikultuurl\/■ susest kõnelemine õn moes. Minu
X ▼ JL kodumaal Taanis õn see mõiste
hakanud varjutama peaaegu kõiki katseid arut
leda selle üle, kuidas peaksime tegema lõpu
valitsevale sugude süsteemile. Sugudevahelisest
võimusüsteemist ehk naiste ja meeste võrdõi
guslikkusest kõnelemist esitatakse tänapäeva
Taani avalikkuses millegi vanamoelise ja igane
nuna. Need, kes peavad end progressiivseteks,
kannavad hoolt, et esimeseks päevakorrapunk
tiks seataks mitmekesisus. Ühiseks nimetajaks

* Artikkel õn esmakordselt ilmunud ajakirjas Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2003, nr. 1, lk. 47-56.

sellises mitmekesisusmõtlemises õn asjaolu, et
selles ei problematiseerita võimusuhteid ja dis
krimineerimist mitte üksnes seoses sooga, vaid
kä ühenduses terve rea täiendavate kategooria
tega: etnilisusega, klassiga, vanusega, seksuaal
sete eelistustega, rahvusega jne.
Avalik arutelu Rootsis erineb tugevasti
Taani omast. Taani feministina tunnen Rootsis
pidevalt heameelt selle üle, et selliseid mõisteid,
nagu feminism ning naiste ja meeste võrdõi
guslikkus, kasutatakse Rootsi debatis positiivse
laenguga terminitena. Rootsis ei ole poliitilist
võitlust naiste õiguste eest läkitatud kolikamb
risse, kuhu õn kuhjatud abjektsed jäänukid
kadunud aegadest, nagu õn juhtunud Taanis.
Samaaegselt - ja vahepeal - õn kä mitmekesisusmõiste pääsenud Rootsi avalikkuse ette.
Ning milline tähendus õn sel olnud? Olen vii
masel ajal mitu korda kuulnud Rootsi feministe
kurtmas, et keskendumine mitmekesisusele
võib viia välja selleni, mida nimetaksin “Taani
olukorraks”, nimelt selleni, et naispoliitilised
küsimused summutatakse, soosimaks soolisu
sest vabastatud diskussiooni etnilisuse, puuete
jne. üle. Ent vastupidi, olen kohanud kä Rootsi
feministe, kes nõuavad jõuliselt taga mitmeke
sisuse aluselt lähtuvat soopoliitilist arutelu, see
tähendab, arutelu, mis võtaks lähtekohaks asja
olu, et sotsiaalpoliitilisest vaatevinklist õn naised
erinevalt paigutunud ning õn poliitiliselt oluline
mitte jätta tähelepanuta neid võimuerinevusi,
mida see endas kätkeb.
Raamat Võimu ühe/erisugused maskeerin
gud. Sugu, klass ja etnilisus postkoloniaalses
Rootsis (Maktens (o)likaförklädnader. Kön, klass
& etnicitet i det postkoloniala Sverige, toim. de
los Reyes, Mölina ja Mulinari) õn sellise mitmekesisustendentsi näiteks. Nagu oli näha
feministlikust diskussioonist pärast Fadime
mõrvamist, paistavad eristusjooned mõlema
seisukoha vahel olevat teravalt tõmmatud ning poliitilises debatis võib see mõistagi olla
vägagi hea ja selgustloov. Kuid minu arvates õn
niihästi reduktiivne kui kä problemaatiline, kui

debatt viib välja “võrdsusfeminismi” ja “mitme kesisusfeminismi” vahelise dihhotoomiani.
Just sel taustal tahaksin tutvustada “intersektsionaalsuse” mõistet ning esitada argumente
selle toetuseks. Tegu õn mõistega, mida laialda
selt kasutatakse rahvusvahelises feministlikus
debatis - eesmärgiga kõnelda mitmekesisusest,
loomata samaaegselt võimalusi libisemiseks
diskursiivsesse olukorda, milles sugudeva
helise võimusüsteemi “unustamist” peetakse
“legitiimseks”.
Minu artikkel õn üles ehitatud nõnda, et
kõigepealt tutvustan intersektsionaalsusmõistet
ning selle mõningaid poliitilis-teoreetilisi kon
tekste ja päritoluliine. Seejärel, artikli teises osas,
arutlen küsimuse üle, miks see mõiste võib osu
tuda kasutuskõlbulikuks tööriistaks soouuringutes ning feministlikus teoorias.

Vastastiktoime kategooriate
vahel
Intersektsionaalsus õn tuletatud ingliskeel
sest terminist “intersectionality”. See sõna tule
neb verbist “to interseef (lõikuma, ristuma).
Tegu õn kultuuriteoreetilise mõistega. Seda
mõistet õn kasutatud ja kasutatakse eriti PõhjaAmeerika soo-, etnilisus- ja seksuaalsusuuringutes, et kirjeldada analüüsi, mis hõlmab ühis
kondlike võimuasümmeetriate vahelist koos
mõju, mis põhinevad sellistel kategooriatel,
nagu sugu, seksuaalsed eelistused, klass, elu
kutse, vanus, rahvus jne. (vt. nt. Crenshaw 1994;
Young 1997; Collins 1998; Ferree, Lorber, Hess
2000). Samas õn oluline alla kriipsutada, et
kategooriate vaheline vastastikmõju kui mõiste
osutab sellele, et üks sotsiaalkultuurilise välista
mise vorm lisandub teisele mingi liitmispõhimõtte kohaselt, mitte ei lähtu sellest nähtusest.
Ent vastupidiselt sellele kätkeb intersektsionaalsusmõiste endas arusaama, et võimuasümmeet
riate erinevad mõõtmed (ja nende mõjud) õn
üksteisega lahutamatult seotud dünaamilises

vastastikmõjus. Kui serbia sõdurid vägista
sid endises Jugoslaavias peetud sõjas bosnia
naisi, toimus see nii naiste soo, etnilisuse kui
kä rahvuse tõttu. Selles vastikus võimumängus
ei saa erinevaid mõisteid üksteisest lahutada.
Vägistamistesse mahuvad kõik need mõõtmed
üheaegselt.
Teoreetiliselt õn intersektsionaalsusmõistest
saanud postmodernse feministliku teooria,
postkoloniaalse teooria, mustanahalise femi
nismi (Black Feminism) ning queer-teooria
(queer theory) lõikumiskoht. Intersekstionaalsusmõistet õn lahti kirjutanud eriti afroameerika
feministlikud teadlased seoses ambitsiooniga
valgustada seoseid soo ja etnilisuse/rassi vahel.
Intersektsionaalsusmõistet käsitlevate klassika
liste tekstide hulka kuuluvad Kimberle Crenshaw’ Piiride kaardistamine: intersektsionaalsus,
identiteedipoliitika ja mustanahaliste naiste vas
tane vägivald (Mapping the Margins. Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against
Women ofColor, 1994) ja Patricia Hill Collinsi
See kõik õn oma perekonnas. Soo, rassi ja rahvuse
lõikumised (Us All in the Family. Intersections of
Gender, Race and Nation, 1998). Kä Iris Marion
Youngi raamatut Lõikuvad hääled (Intersecting
Voices, 1997) võib samuti pidada kesksete viida
tavate tekstide hulka kuuluvaks. Kuigi USA-s õn
intersektsionaalsusdebati keskmes seisnud soorassi-etnilisuse problemaatika, õn diskussiooni
samaaegselt selgesti mahtunud kä orienteeritus
seksuaalsetele eelistustele ning klassile. Mõle
mad osad leiavad väljendust nt. Kath Westoni
raamatus Anna mind edasi. Anna mulle sugu.
Lesbid räägivad seksist, klassist, nahavärvist,
rahvusest, pandavusest (Render Me. Gender Me.
Lesbians Talk Sex, Class, Color, Nation, Studmuffins, 1996).
Teabetekstides arendatakse ja konkretiseeri
takse intersektsionaalsusmõistet mitmel erineval
moel. Nt. Crenshaw (1994) paneb rõhku struk
turaalse ja poliitilise läbilõikelisuse eristamisele.
Crenshaw’ järgi tegeleb strukturaalne intersekt
sionaalsus sellega, kuidas võimuasümmeetriad,

mis näiteks puudutavad sugupoolt ja rassi, õn
üksteisega läbi põimunud. Poliitiline intersekt
sionaalsus tegeleb sellega, kuidas vastupanu
asümmeetriatele peab tuginema vastavatele mitmestele põhimõtetele, et olla tõhus. Young aren
dab seda debatti süvitsi, tuues sisse seriaalsuse
mõiste (lk. 12 jj.). Seda algselt Sartreilt pärine
vat mõistet ebaortodoksselt kasutades definee
rib ta seeriat kui sotsiaalset kollektiivi, mis jagab
mõningaid ühiseid strukturaalseid tingimusi,
ent ei ehita nende ümber tingimata üles poliitilist
grupiidentiteeti. Lähtudes Sartreist, näitlikustab
Young seda pedagoogiliselt bussisabas seisvate ja
ootavate inimeste abil. Eristades seeriasuhet gru
pist, mida vastupidiselt seeriale defineeritakse
aktiivselt seisukohta võtva poliitilise kollektii
vina, kriipsutab Young alla, et üksikisiku jaoks ei
ole tingimata olemas ühtelangevust strukturaa
lse ja poliitilise intersektsionaalsuse vahel. Me
kõik kuulume meie jaoks mitmeid elutingimusi
paika panevate ühiskondlike struktuuride jõutelgede intersektsionaalsusvõrgustikku. Kuid me
ei reageeri mitte kõigile neist poliitiliselt. Poliiti
lised grupid, mis õn mobiliseerunud, osutamaks
vastupanu mingile valikule neist jõutelgedest,
sisaldavad seega üksikisikuid, kes küll jagavad
mitmeid ühiseid seeriasuhteid, ent kes mõnest
teisest vaatevinklist nähtuna samahästi kuulu
vad erinevatesse seeriatesse. Naisliikumine, mis
loob end poliitilise grupina, et teadlikult osutada
vastupanu soo-võimusüsteemile, hõlmab seega
üksikisikuid, kes kuuluvad erinevatesse see
riatesse, mis puutub nende klassi, seksuaalseid
eelistusi, etnilisust jne. Erinevad seriaalsusolud
võivad viia välja konfliktideni liikumise sees, kui
neid ei tematiseerita, neid ühtlasi kollektiivsele
identiteediideoloogiale allutamata ja maha suru
mata. Seetõttu, väidab Young, peab liikumine
õppima erinevustega poliitiliselt arvestama - kui
soovitakse, et ühine võitlus õnnestuks ja mobiliseeritus säilitataks. Vaja õn välja töötada polii
tiline intersektsionaalsusmõtlemine, mis vastab
strukturaalsele intersektsionaalsusele.

Poliitiline tähendus
Isegi kui intersektsionaalsus ei ole Skandi
naavia aruteludes kujunenud kuigi levinud
mõisteks, õn see pälvinud suurt rahvusvahelist
tähelepanu. Hiljuti läbi viidud internetiotsingus
andis “intersectionality” 2090 tulemust, samas
kui rootsi ja taani kirjapilt “intersektionalitet”
pakkus neid vaid seitse. “Intersektsionaalsusega ’
seotud arvukad internetilingid annavad etteku
jutuse rahvusvahelisest debatist. Siinkohal võib
olla huvitav ära märkida, et see ei puuduta mitte
üksnes akadeemilist feminismi ega USA-1 põhi
nevat diskussiooni. Esiteks ei ole paljud neist
feministidest, kes USA-s seda mõistet kasuta
vad, mitte üksnes akadeemilised isikud, vaid
kä aktivistid. Teiseks õn oluline tähele panna,
et intersektsionaalsusmõistel õn olnud käega
katsutav poliitiline tähendus inimõigusi ja diskrimineerimisvastastust puudutavas poliitilises
debatis. Seoses ÜRO rassismi, rassilise diskri
mineerimise, võõraviha ja nendega seotud sal
limatuse vastase maailmakonverentsiga (“Worid
conference against racism, racial discrimination,
xenophobia and related intolerance’) Durbanis
Lõuna-Aafrikas 2001. aastal kasutas rida naispoliitilisi ja feministlikke (mh. Kagu-Aasiast
pärinevaid) valitsusväliste organisatsioonide
aktiviste intersektsionaalsuse mõistet. Konverentsisõnavõttude ühine nimetaja oli allakriipsu
tus, et poliitiliselt problemaatiline ja reduktiivne
õn keskenduda üksnes mingile kindlale võimuasümmeetriale. Intersektsionaalsusest kõnelnud
valitsusväliste organisatsioonide aktivistide ees
märgiks oli valgustada seda, kuidas erinevad
diskrimineerimisvormid (mis põhinevad sool,
klassil, etnilisusel, seksuaalsetel eelistustel jne.)
õn pidevas koostoimes.
Rahvusvahelises perspektiivis õn intersekt
sionaalsus nii poliitiliselt kui kä teoreetiliselt
päevakajaline feministlik mõiste. Lisaks sellele,
et teema õn ülimalt aktuaalne, õn minu arvates
oluline arutleda kä selle mõiste genealoogiliste
juurte üle varasemas feministlikus mõtlemises.

Selles valguses nähtuna näib otsustav tähendus
olevat rõhutamisel, et intersektsionaalsusmõtlemine õn feministlikkusse teooriasse palju enam
lõimunud, kui võiks arvata, vaadeldes üksnes
selle mõiste otsesõnalist kasutamist. Tahan väita,
et intersektsionaalsusmõtlemine õn olnud femi
nistliku teadustegevuse mõjukatesse vooludesse
sisse kirjutatud alates juba 1970. aastatest ja isegi
veelgi varasemast ajast. Kaudselt õn selle mõiste
lõimitus feminismisse seega palju ulatuslikum,
kui ilmneb sõnale “intersectionality” vastavate
võrgulinkide otsingust.

Intersektsionaalsus teoorias
Lubatagu mul - andmaks mõista, mida ma
seda väites silmas pean - esitada väga väike väl
javõte feministlikust teooriakirjandusest, mis
implitsiitselt tematiseerib intersektsionaalsuse
nähtust nii Skandinaavias kui kä laiemal rah
vusvahelisel laval. Feministlikus marksismis,
mis arenes välja 1970. aastatel, moodustas soo
ja klassi suhe esmase uurimisvaldkonna (nt.
Mitchell 1971; Arnfred ja Syberg 1974; Prokop
1976; Hartmann 1979; Bryld ja Lykke 1980;
Sargent 1981). Sel kümnendil hakkasid mõned
feministlikud teoreetikud uurima kä seost soo
ja seksuaalse eelistuse vahel (nt. Wittig 1973; Irigaray 1974; Rubin 1979) ning seesugused ana
lüüsid said teatavasti uue hoo sisse 1990. aasta
tel (Butler 1990, 1993; Lauretis 1994; Hoogland
1997; Rosenberg 2002). Samuti õn hästi teada,
et mustanahaline feminism (Black Feminism)
ning feministliku ja postkoloniaalse teooria
vahelised seosed 1980. aastatest ja hiljem õn
andnud tulemuseks asjaolu, et rida teoreetikuid
õn hakanud keskenduma soo ning etnilisuse
vahelisele koosmängule (nt. hooks 1983; Trinh
Minh-ha 1986/7, 1989; Mohatny 1988; Morck
1998; Spivak 1999; de los Reyes, Mölina &
Mulinari 2003). Seoses sellega, et feminism õn
tekitanud endale platvormi kultuuriuuringute
(■Cultural Studies) väljal, õn kä tütarlastekultuuri

uurimine juba 1980. aastatest alates olnud soouuringutes oluliseks valdkonnaks (nt. McRobbie 1980, 1991; Ganetz 1994; Phoenix & Tizard
1996; Scott Sorensen 2002). Selle uurimistöö
panuseks õn olnud olulised refleksioonid soo ja
vanuse intersektsionaalse suhte ümber.
Feministliku intersektsionaalsusmõtlemise
haaret esile tuues õn oluline osundada, et teo
reetilises kirjanduses ringleb kä rida muid, sel
lega lähedalt seotud mõisteid. Kommenteerin
üksnes paari neist, et illustreerida, mida silmas
pean.
Ühe paljudest põnevatest sõnastustest õn
formuleerinud Nira Yuval-Davis. Analüüsides
rahvusliku identiteedi ning soo vahelist suhet,
kõneleb ta transversalismist (Yuval-Davis, lk.
125 jj.) - mõiste, mis õn sündinud itaalia femi
nistidelt saadud inspiratsiooni tõttu. See mõiste
õn mõeldud lahendusettepanekuna problee
midele, mis võivad tekkida naisliikumistes, kus
üritatakse ületada rahvusrühmade vahelistest
konfliktidest tingitud erinevusi. Yuval-Davis
defineerib transversalismi kui poliitikat, mis õn
võtnud eesmärgiks feministliku solidaarsuse
ja löögijõu kehtestamise dialoogi kaudu, mis
niihästi peab silmas liikumises osalejate erine
vat paigutumust kui kä üritab samaaegselt üles
ehitada läbilõikelist mõistmist. Transversaalne
feminism tähendab seda, et lähtutakse omaenda
paigutumusest aga kä seda, et kehtestatakse
empaatiline suhestumisviis teisiti paigutunud
liikumiskaaslaste perspektiivide suhtes. YuvalDavis kõneleb sellest, et tuleks kombineerida
“rooting” (mis puudutab enese paigutumust)
ja “shifting” (teistsuguste perspektiivide suhtes
empaatia kehtestamine) (lk. 130).
Teise intersektsionaalsusmõistega suguluses
oleva mõistelise tematiseeringu leiab Rosi Braidottilt (1994,2002). Tema argumendid toetavad
“nomaadilist subjekti” kui poliitilist kuju, kel õn
võimalus lahendada feminismi poliitilisi dilem
masid, mis puudutavad ühest küljest kollek
tiivset poliitilist löögijõudu ning teisalt austust
erinevuste suhtes. Nomaadiline subjekt püüab

luua ruumi poliitilisele intersektsionaalsusele,
töötades kolme erinevusmõõtmega (1994, lk.
146 jj.):
1. erinevused naiste ja meeste vahel (ajalooliselt
erinev paigutumus, mille loob sugudevahe
line võimusüsteem);
2. naistevahelised
erinevused
(ajalooliselt
erinev paigutumus, mille loojaks õn hulk
teistsuguseid võimutelgesid, mis puudutavad
rassi, klassi, etnilisust, seksuaalseid eelistusi,
vanust, rahvust jne.);
3. iga üksiku naise sisesed erinevused (see, et
postmodernsest subjektimõistmisest lähtu
des ei saa meid defineerida ratsionaalsete sub
jektidena, kes õn alati identsed “iseendaga”).
Braidotti järgi peab feministlik poliitika kõigi
nende erinevustega tõsiselt tegelema. Üksnes
sellise tegevuse kaudu saavutatakse löögijõud ja
solidaarsus.
Kä Donna Harawaylt leiab ligilähedase
üleskutse. Trinh Minh-halt (1984) inspirat
siooni saanuna ning normi ja kõrvalekalde
vahelise seose Foucaulf-poolse tematiseerimise
(1978) järelkajana pakub Haraway välja mõiste
“inappropriate/d others” (“kohatu/kohatuks
muudetud teine”, Haraway 1992). Mõiste osutab
intersektsionaalsele võimutelgede võrgusti
kule ühiskonnas (seoses soo, klassi, etnilisuse,
seksuaalse eelistuse, rahvuse ja muuga), mis
toodab ühiskondlikku, kultuurilist, majandus
likku ja poliitilist kõrvalejäetust - mis, teisisõnu,
muudab mõned inimrühmad sobimatuteks,
kohatuteks - “inappropriate”. Kasutades mõistet
“inappropriate/d-ness’ saab Haraway kõnelda
erinevate välistamistelgede intersektsionaalsest
koosmõjust viisil, millega ei kaasne automaatselt
- nagu juhtub mõistetega “sugu”, “queer”, “rass”,
“klass” - see, et teiste suhtes tuuakse diskursiiv
selt esile üks telg, mis õn poliitiliselt ja analüü
tiliselt privilegeeritud. Kuid selles võib peituda
nii Haraway mõiste tugevus kui kä nõrkus. Ava
tusega kaasneb lai haardeulatus poliitilise intersektsionaalsuse defineerimiseks, ent samas riski
takse struktuuri- ja seeriaerinevustele pööratava

tähelepanu diskursiivse vähendamisega. Viima
timainitu ei ole aga Haraway eesmärk. Mõistet
“inappropriate/d others” tuleb seostada tema
ideedega paigutumusest ja osalisest perspektii
vist (1991, lk. 183 jj.). See mõttekäik kriipsutab
alla, et subjekt õn lokaliseeritud ajas, ruumis
ja kehas ning seetõttu alati kinnistunud osa
lise perspektiivi külge, st. intersektsionaalsete
jõutelgede spetsiifilise võrgustiku külge. Edasi
kombineerib Haraway mõistet “ inappropriate/d
others” poliitilise afiinsusmõistega. Vastandina
poliitikale, mis põhineb identiteediideoloogial
ning mis seetõttu ei tule toime intersektsionaal
sete suhetega, leidub afiinsuspõhises strateegias
koht kä erinevuste jaoks. Afiinsuspõhise stra
teegia raamides saavad “inappropriate/d others”
rühmiti koostööd teha küsimusepüstitustes,
mille suhtes nende eesmärgid õn omavahel
väga lähedased - õn olemas afiinsus, samas kui
samade gruppide eesmärgipüstitused võivad
teisalt olla erinevad. Sest, nagu Haraway rõhu
tab: “Affinity is precisely not identity...” [Afiin
sus just nimelt pole identiteet...] Selle asemel
õn siin kõne all “difraktsioon” (“diffraction ’),
mida ta defineerib: “the processing of small but
consequential dijferences” [väikeste, kuid olu
lise tähtsusega erinevuste töötlemine] (1992, lk.
318). Ehk teisisõnu: gruppidevaheline koostöö
tugineb sellel, et teadvustatakse selgelt mitte
üksnes seda, mis õn ühine, vaid kä seda, mis
neid üksteisest eristab.

Uus mõistmine muutuse
huvides
Minu arvates õn mõjuvaid põhjusi rajada
intersektsionaalsusmõistele teed tänapäeva
feministlikus teoorias ning praktikas. Eelkõige
õn see oluline seetõttu, et antud mõiste moodus
tab kultuuriteoreetilise ning poliitilise mõistmisraamistiku, mis võimaldab luua uusi teadmisi
sellest hübriidsusest, komplekssusest ja mit
mekesisusest, mis õn subjektiveerumisprotsessi

tunnusmärgiks postindustriaalses ühiskonnas.
Sellest mõistest võib saada tõhus vahend, mõist
maks subjekti tingimusi ühiskonnas, mida muu
hulgas iseloomustavad muutuvad sugudevahelised suhted, migratsioon, globaliseerumine, rah
vusriikide tähtsuse kahanemine, uued elustiilid,
elu- ja kooseluvormid, muutunud suhted laste
ja täiskasvanute, noorte ja vanade vahel, uued
elukutsed. Mõiste suhestub ühiskonnaga, milles
diskursiivsed kategooriad, sugu, etnilisus, vanus,
seksuaalsed eelistused, klass, elukutse, rahvus
(st. kategooriad, millel õn varem olnud suhte
liselt stabiilne identiteeti rajav mõju) mõjutavad
üksteist vastastikku uutel ning paindlikumatel
ja muutlikumatel viisidel kui varem. Intersektsionaalsusmõistest õn välja töötatud kultuuri teoreetiline ja -poliitiline lähtepositsioon, ees
märgiga mõista seda muutlikku ja dünaamilist
vastastiktoimet, mis leiab aset kategooriate
vahel ning nende võimuasümmeetriate vahel,
millel kategooriad tuginevad. Täpsemalt valab
see mõiste valgust sellele, kuidas indiviididest
saavad subjektid muutlike ning pidevalt omava
helises koostoimes olevate, sh. sugu, etnilisust,
klassi, vanust, seksuaalseid eelistusi, elukutset,
rahvust puudutavate diskursuste ja võimutelgede tulemusena ning nende üle läbirääkimisi
pidades.
Sel taustal osutub intersektsionaalsusmõiste
selgelt seotuks poststrukturalistlike arusaama
dega soost, etnilisusest jne. kui millestki, mida
üksikud subjektid kompleksses inimestevahe
lises kommunikatsioonis “teevad”, ning mitte
mingi olemuse või stabiilse ja ühetähendusliku
entiteedina, mis nad või mis neil “õn”. Ühtaegu
võimaldab see mõiste ületada mitmeste identi
teetide ja võimuasümmeetriatelgede liitmisel
põhinevat mõistmist. Eespool mainitud liitmi
sel põhinev mõistmine tähendab, et vaadeldakse
mitmeid erinevaid võimuasümmeetria telgesid,
ilma et keskendutaks nende vastastikmõjule.
Intersektsionaalsusanalüüsi mõte õn aga vas
tupidine - uurida, kuidas erinevad teljed ühes
koos toimivad; seega, kuidas nad kompleksse ja

dünaamilise vastastikmõju käigus üksteist vas
tastikku konstrueerivad.
Edasi õn kesksel kohal see, et mõiste võtab
fookusesse võimusuhted. Tegelike ühiskond
lik-kultuuriliste võimusuhete kustutamist, mis
kalduvad esinema seoses mõistetega, nagu multikultuursus ja paljusus, saab intersektsionaalsusmõistet kasutades vältida. Seda seetõttu, et
siinkohal õn kõne all nimelt asjaolu, et erinevad
võimuasümmeetriate teljed õn vastastiktoimes.
Lõpetuseks õn sellesse mõistesse sisse ehita
tud poliitiline nägemus. See õn nägemus ühis
konnast, milles luuakse ruumi sellele, et kul
tuurilist komplekssust käsitataks produktiivselt,
demokraatlikult, avaralt rikastavalt ning mitte
välistavalt, mitte vastuväidete kaudu, mis paku
vad kasvupinnast ühiskondlik-kultuurilisele
marginaliseerimisele, tõrjumisele, võõravihale,
seksismile, homofoobiale jne.
Intersektsionaalsusmõiste üks võimalik krii
tika võib kinni hakata sellest, et see mõiste avab
ukse võimuasümmeetriate lõputu rodu (sugu,
klass, etnilisus, vanus, seksuaalne eelistus,
rahvus, elukutse, puue ja nii edasi) analüütilisele
sissemarsile. Ning seda argumenteerimisjoont
järgides osutub mõiste analüütiliselt raskesti
hallatavaks. Jah, võib väita, et selle mõtteviisi
viljelejad asuvad võitlusse sellega, mida Donna
Haraway õn nimetanud teaduse “jumalatrikiks”
(“god-trick1991, lk 189). Sellest “jumalatrikist”
kõneleb ta, kui iseloomustab illusiooni, millel
tema arvates põhineb positivismi neutraalsete
väärtustega, isikust sõltumatu ning kõiketeadev
teadlassubjekt. Samas võime väita, et see teadlassubjekt, kes enda arvates üheaegselt suudab
omada ülevaadet vastastiktoimes olevatest võimuasümmeetriatest ning seda analüüsida, õn
analoogilisel moel takerdunud ebarealistlikku
ettekujutusse võimalusest “jumalatrikiga” toime
tulla.
Et vältida mõisteraamistiku püstitamist, mis
sellise kriitika poolt haavatavaks osutuks, õn
minu arvates oluline lasta feministlikul inter-

sektsionaalsusanalüüsil tugineda järgmistele
põhimõtetele:
1. Intersektsionaalsusanalüüs põhineb alati
teatavate võimuasümmeetriate eelistamisel teis
tele.
2. Soouuringute puhul õn oluline jääda selle
juurde, et oleme eriti kvalifitseeritud analüü
sima soo telge puudutavaid asümmeetriaid, ent
teisalt ei tähenda see automaatselt, nagu asuks
soo telg iseenesest hierarhiliselt kõrgemal teis
test võimuasümmeetria telgedest. Igal üksikul
juhul õn vaja põhjendada, millistele telgedele
antud konkreetses kontekstis omistatakse kõige
otsustavam tähendus.
3. Intersektsionaalsusmõiste nõuab, et soo
uuringute spetsialistid uuriksid ning võtaksid
- kõrvuti soo teljega - vaatluse alla teisigi võimuasümmeetriatelgi, s.t. telgi, mida konkreetne
analüüsitegevus toob esile tähendusrikastena.
4. Õn oluline, et teadlane liidaks oma ana
lüüsiga alati konkreetsed refleksioonid poolt ja
vastu langetatud valikuotsuste kohta; võimuasümmeetriatelgede kaasamise ja välistamise
kohta.
5. Õn vajalik seada oma uurimistöö pers
pektiivi, esitades selle suhtes kriitilisi küsimusi
mõne kõrvale jäetud telje seisukohast. Siinko
hal õn eesmärgiks välja selgitada, kas sellised
küsimused saavad genereerida uusi ning olulisi
probleemipüstitusi ning vaadeldavat valdkonda
alternatiivselt problematiseerida.
6. Õn strateegiliselt tähtis jääda kindlaks soo
kategooria analüütilisele ja poliitilisele tähendu
sele ühiskonnas, mis tugineb sooga seotud või
mule, nagu praegune ühiskond.
Neid põhimõtteid lähtekohaks võttes muu
tub võimalikuks arutelu mitmekesisuse üle, ilma
et see viiks välja olukorrani, milles sooga seotud
võimu eiramine muutub legitiimseks.
Esmapilgul võib tunduda, otsekui kahan
daksid esimesed viis põhimõtet soo kategooria
analüütilist ja poliitilist staatust, mille soouuringud õn sellele andnud. Intersektsionaalsus
mõiste mõte õn aga täiesti vastupidine. Mõiste

rõhutab prioriteedi andmist kä kuuendale põhi
mõttele - kindlaks jäämist selle juurde, et nii
ühiskondlikul kui kä bioloogilisel sool õn stra
teegiline tähendus ühiskonnas, mis õn sooga
seotud võimust läbi sööbinud. Eespool maini
tud feministlikud intersektsionaalsusuurijad õn
alla kriipsutanud, et kui soouurijad paljurahvu
selises ühiskonnas (mis tugineb etnilistele võimuasümmeetriatele) “unustavad” etnilisuse ja
rassi kategooriad, õn tegu reduktiivsusega. Ent
nendesamade intersektsionaalsusuurijate koha
selt õn samavõrra reduktiivne soo kategooria
eiramine etnilisusuurijate poolt sooga seotud
võimul põhinevas ühiskonnas. Nende analüüti
lisest ja poliitilisest perspektiivist nähtuna pole
mingit põhjust “unustada” tänapäeva ühiskon
nas sotsiaalset ja bioloogilist sugu, eelistamaks
kõikvõimalikke teisi võimutelgi.
Intersektsionaalsusmõiste juhib tähelepanu
erinevatele otsustavatele võimuasümmeetriatelgedele. Ent selle mõiste abil ei avata mingit
supermarketit, kus üksikuid vabalt valitud analüüsikategooriaid üksteise vastu vahetada saaks.
Analüüsikategooriate kaasamist ja välistamist
tuleb ette võtta teadlikult ning kaalutletult
analüüsikonteksti suhtes. Intersektsionaalsusperspektiivist nähtuna ei tarvitse võrdsusfeministid seega karta, et mitmekesisusfeministid
soovõimusüsteemiga peetava võitluse lahjaks
muudaksid.Vastupidi, mõlemad pooled saavad
intersektsionaalsusmõistet kasutada, nõudmaks,
et sotsiaalne ja bioloogiline sugu lõimitaks üha
enam tänapäeva ühiskonna uurimisse ja polii
tikasse. Feministlik intersektsionaalsusanalüüs
ei tegele sotsiaalse ja bioloogilise soo kõrvalejät
misega, vaid pigem nende kaasamisega tundu
valt laiemas ulatuses kui tänapäeval.
Rootsi keelest tõlkinud Ene-Reet Soovik
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Kommentaar Nina
Lykke artiklile
“Intersektsionaalsus
- kasutamiskõlblik
mõiste
soouuringutes”
Redi Koobak

ntersektsionaalsusest õn viimasel ajal saaI nud üks feministliku mõtte j a soouuringute
.X. teoreetilise pagasi võtmetermin, millest ei
saa enam üle ega ümber. Intersektsionaalust
võiks näha laiema mõistena, nähtusena, millel
õn muuhulgas kä mitmeid teisi nimetusi ja
millel õn tegelikult akadeemilisest feminismist
ja teooriast laiem ulatus: mõistet kasutavad
näiteks mitmed valitsusväliste organisatsioo
nide aktivistid ja sellel õn kä poliitiline tähen
dus inimõigusi ja diskrimineerimisvastasust
puudutavas poliitilises debatis. Lühidalt, kõige
olulisema panusena rajas intersektsionaalne
mõte tee arusaamale, et soosuhteid ei ole enam
võimalik vaadata vaid binaarselt, mees versus
naine. Teised sotsiaalse eristuse protsessid, nagu
näiteks haridus, (post)kolonialism, majanduslik
globaliseerimine, rassism, heteronormatiivsus
mõjutavad soosuhteid sama palju kui sookategooria. Erinevad diskrimineerimisvormid õn
pidevas koostoimes.

Käesoleva tõlkeartikli “Intersektsionaalsus kasutamiskõlblik mõiste soouuringutes” autor
Nina Lykke õn Taani päritolu soo- ja kultuu
riuuringute professor Rootsis Linköpingi üli
koolis, kus ta juhib nii soouuringute osakonda
kui kä keskust Centre for Gender Excellence
(GEXcel). Artikkel ilmus 2003. aastal Rootsi
soouuringute ajakirjas Tidskriftför Genusvetenskap ja see oli Rootsi konteksis üks esimesi laie
mat vastukaja saanud artikleid, mis püüdis lahti
mõtestada, kuidas intersektsionaalsuse mõiste
võiks soouuringutele kasu tuua. Skandinaaviamaades peetakse feminismi ja soolise võrd
õiguslikkuse temaatikat juba ammu üsna ise
enesestmõistetavaks ja oluliseks teemaks, kuid
nagu Nina Lykke artiklist nähtub, võttis inter
sektsionaalsuse mõiste pääs laiema avalikkuse
ette pisut aega. Võib öelda, et oma osa selle
mõiste populariseerimisel Rootsi kontekstis oli
kindlasti just sellel artiklil. Eesti lugejal, kes ehk
alles avastab selle termini erinevaid nüansse ja
kasutusvõimalusi, õn ilmselt huvitav lugeda selle
termini “kodustamisest” Skandinaavia konteks
tis, mis õn meile USA-st, kust mõiste alguse sai,
mitmes mõttes lähemal ja kust oleme tihti eri
nevates valdkondades eeskuju võtnud. Samuti
õn minu arust üks artikli olulisemaid panuseid
see, et Nina Lykke õn selle lõpus toonud esile
väga lihtsad põhimõtted, millele intersektsionaalse analüüsi alustamisel tugineda. Kuidas
ikkagi intersektsionaalset analüüsi päriselt teos
tada, õn olnud üks keerukamaid raskuspunkte
intersektsionaalse mõtte arengus.
Tänaseks õn intersektsionaalsuse teemal
Rootsis ja mujal Skandinaavias ilmunud mit
meid soouuringute ajakirjade erinumbreid ja
raamatuid, korraldatud seminare, kursusi ja
konverentse. Kui artiklis mainitakse, et 2003.
aastal sai rootsi- ja taanikeelne sõna intersektionalitet Googlei otsingus vaid seitse vastet,
siis täna, 2011. aastal, tuleb neid vasteid juba
22 000. Naljaga pooleks õn Rootsis räägitud kä
nn. “uutest” feministidest, kes end nüüd pigem
“ interksektsionalistideks” nimetavad.

Kardetakse aga, et sealjuures võib tekkida
oht, et naispoliitilised küsimused seega sum
mutatakse või jääb sugu lihtsalt etnilisuse, rassi,
puuete jt. sotsiaalsete kategooriate esile tõstmise
juures täiesti kõrvale. Siinkohal rõhutaksin kä
Nina Lykke artiklis kõlama jäänud mõtet, et õn
“strateegiliselt tähtis jääda kindlaks soo kategoo
ria analüütilistele ja poliitilistele tähendustele
ühiskonnas, mis tugineb sooga seotud võimule,
nagu praegune”. See ei tähenda, et sugu oleks
otseselt kõige olulisem kategooria, kuid see õn
kategooria, mis alati lõikub kõigi teiste sotsiaal
sete kategooriatega.
Viimasel ajal õn kasvanud kä rahvusvaheline
tähelepanu intersektsionaalsuse mõistele. Näi
teks täna leiab Googlei inglisekeelse sõna intersectionality kohta 151 000 tulemust (Nina Lykke
mainib artiklis 2090 vastet 2003. aastal). Skandinaaviamaade kõrval õn kä näiteks Saksamaal
intersektsionaalsus soouuringutes leidnud laial
dast vastukaja. Üks suuremaid hiljutisi inter
sektsionaalsuse teemalisi konverentse Celebrating Intersectionality? Debates õn a Multi-Faceted
Concept in Gender Studies toimus 2008. aastal
Frankfurdis, kus võtsid sõna sellised rahvusva
heliselt tuntud intersektsionaalsuse teemadel
kirjutavad feministlikud teoreetikud ja soouurijad, nagu Kimberle Crenshaw (keda peetakse
selle mõiste rajajaks), Kathy Davis, Ann Phoenix, Gloria Wekker, Nira Yuval-Davis, Helma
Lutz, Nina Lykke, JeffHearn, Myra Marx Ferree,
Kudrun Axeli Knapp ja teised. Huvilistel õn kon
verentsi ettekannete salvestusi võimalik kuulata
kä konverentsi koduleheküljel (http://www.cgc.
uni-frankfurt.de/intersectionality/audio.shtml).
Intersektsionaalsuse mõiste kujunemisloost
olen eesti keeles kirjutanud artiklis “Intersektsionaalsusest ehk lugusid feministliku mõtte
rändamisest”, mis ilmus Ariadne Lõnga 2008.
aasta numbris. Samuti avab Eesti kontekstis
intersektsionaalsuse mõistet ja kasutusvõimalusi
Kriistina Albini ja Mari-Liis Sepperi artikkel
“Mitmene diskrimineerimine - mõistest õigus
liku raamistiku ja õiguskaitse küsimusteni”, mis

ilmus Sotsiaalministeeriumi hiljuti avaldatud
kogumikus “Teel tasakaalustatud ühiskonda
II” (http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/l/3901/l/
Sotsiaalministeerium2010.pdf), milles analüü
sitakse Eesti võrdõiguslikkuse problemaatikat
1999-2010.
Kui käesolev Nina Lykke artikkel aitas Rootsi
kontekstis intersektsionaalsuse debatti soouu
ringutes käima lükata, siis tuleb loota, et sellest
leiab kä mõningaid nippe Eesti nais- ja soouu
ringutes samateemalise diskussiooni avamiseks.
Tasuks uurida kä Nina Lykke viimast raama
tut Feminist Studies: A Guide to Intersectional
Theory, Methodology and Writing (2010), kus ta
õn põhjalikumalt intersektsionaalsusest ja selle
geneoloogiatest kirjutanud. Selles aga, kas inter
sektsionaalsus õn soouuringutes kasutuskõlbulik mõiste, ei ole ilmselt põhjust enam kahelda.

Sooperspektiiv
ajalooõpikutes:
metodoloogilist
tähelepanekuid
Milvi Martina Piir

Probleemiseade ja
ülevaade
historiograafiast
2009. aasta lõpul valmis Eesti Naisuuri
mus- ja Teabekeskuse (ENUT) uuring “Aga
mida naised sel ajal tegid? Kolme 2008./2009.
õppeaastal Eesti keskkoolidele mõeldud ajaloo
õpiku analüüs sooperspektiivist” (Aavik 2009a).
Uuringu eesmärgiks oli kindlaks teha naistege
laste kujutamise viisid Eesti värskemates ajaloo
õpikutes ning võrrelda tulemusi eelmise, 2002.
aastal läbi viidud analoogilise uuringu tule
mustega, mis õn avaldatud kogumikus Soorol
lid õppekirjanduses. Värskes uuringus jõutakse
tõdemuseni, et tookord loodetud ja vajalikuks
peetud muudatused õn jäänud napiks: käsit
letud õpikutes ei tõuse naiste arvuline osakaal
kõigi tegelaste hulgas üle paari protsendi ja
needki vähesed naised jäävad enamikus ano
nüümseteks või kujutavad endast mütoloogi
lisi või idealiseeritud olendeid, kel puudub seos
reaalse eluga. Nii päädibki uuring Eesti ajaloo
õpikute sooperspektiivi (täpsemalt naistege
laste osakaalu ja rolli) suhtes üsna pessimistlike
järeldustega.

Uuringu jätkuna valminud lisa esitab soo
vitusi ja ettepanekuid olukorra parandamiseks
(Aavik 2009b). Lisaks nimetatule leidub mõne
suguseid naiste esindatust puudutavaid soovi
tusi laialipillatult veel paaris allikas. Kuna need
osaliselt kattuvad või õn sarnase iseloomuga, siis
õn otstarbekas kä need samaaegselt vaatluse alla
võtta. Seetõttu olen käesolevasse analüüsi kaa
sanud soovitusi kä eelmisest, 2002. aasta uurin
gust (Järviste 2002a; Sadam 2002; Leinus 2002;
Hiieväli 2002). Mõningat lisa pakuvad veel
mõlema uuringu tulemusi tutvustavad artiklid
ja ettekannete materjalid (Järviste 2002b; Mikk
2002; Aavik 2009c). Sellega õn kogu olemas
olev, Eesti ajalooõpikute sisu sooperspektiivist
puudutav allikmaterjal kokku koondatud.1
Oma tagamaade, olemuse ja rakendatavuse
osas pakuvad kõik need soovitused tõsist huvi,
ent tekitavad kä mitmeid küsimusi, mille üle
püüan järgnevalt arutleda.

Metodoloogilisi tähelepanekuid
Kahtlemata vajaks ajalooõpikute sooline
tasakaalustatus senisest enam tähelepanu ning
konkreetsed ettepanekud selleks õn teretulnud.
Paraku ei anna nimetatud uuringute hoolikas
lugemine nende koostajate taotluste suhtes täit
selgust. Mõlema uuringu autorid õn seadnud
eesmärgiks analüüsida naiste resp. soorollide
kujutamist [minu sõrendus] ajalooõpi
kutes (Aavik 2009a, 3; Järviste 2002a, 11; Säälik
2002,33; Sadam 2002,49; Leinus 2002, 58; Hiie
väli 2002, 66), mis peaks ootuspäraselt viitama
uuringute kvalitatiivsele olemusele. Ometi esita
vad tulemused, milleni jõutakse, esmase prob
leemina naistegelaste arvulist, seega kvantitatiiv
set allajäämist meestegelastele. Loogiliselt saab
sel juhul lahenduseks olla õpikute meestekesk
suse vähendamine ja/või naistekesksuse suu
rendamine. Needki õn kvantitatiivsed abinõud
ja nende kasutamist õn mõlemad uuringud kä
selgesõnaliselt soovinud.

Järgmiseks torkab silma, et sooperspektiivi
tasakaalustamiseks tehtud ettepanekud õn eri
neva kaalukusega ning esitatud küllalt süsteemi
tult. Esialgne vaatlus lubab need liigitada kolme
suurde gruppi:
A. Soovitused, mille puhul taotletakse spet
siifilise naisi puudutava materjali lisamist ole
masolevatesse ajalooõpikutesse. Muutuste läbi
viijatena nähakse õpikute autoreid, kes peaksid
need üksikud isoleeritud meetodid õppema
terjali sobitama. Sedalaadi soovitused lähtuvad
otseselt mõlemast uuringust ning näivad olevat
nende autorite originaallooming.
B. Soovitused, mis eeldavad ajalooõpetu
ses mõningat sihtide ümberseadmist ning mis
tuleks seega teostada õppekava koostajate ja
õpikute autorite ühistööna. Need soovitused
õn loomult komplitseeritumad ning kujutavad
endast erinevaid metoodikaid, mida ajalooõpi
kutes rakendada. Samas ei minda ettepaneku
tega nii kaugele, et seataks kahtluse alla väljaku
junenud ajalookirjutuse traditsiooni.
C. Soovitused, mille rakendamine eeldaks
ajalookirjutuse paradigma muutmist ning mille
puhul ei ole võimalik tuvastada lähtumist uurin
gutest endist. 2002. aasta uuringu puhul kohtab
niisuguseid soovitusi uuringut kokkuvõtvas ja
üldistavas artiklis (Järviste 2002b), mis muuhul
gas tutvustab kä naisteajaloo erinevaid arengu
järke. 2009. aasta uuringus aga näivad sedalaadi
soovitused olevat kaasatud pigem autoriteetsete
allikate tsiteerimise huvides. Tegemist õn üpris
ambitsioonikate soovitustega, mis kompavad
erinevaid metodoloogilisi võimalusi.
Õpikuautori vaatepunktist õn ilmne, et
nende põhimõtteliselt erineva iseloomuga soo
vituste reflekteerimisega ei ole tegeldud ja pole
kindel, kas soovituste autorid õn neid erinevusi
vajalikul määral teadvustanud.
Soovituste erinevast iseloomust tulenevad
raskused tekitavad probleeme kä nende rakendamisviiside osas. Eraldi juhendeid selleks pole
antud, kuid siingi tekib küsimusi. Pole selge,
kas uuringute läbiviijate nägemuse kohaselt

tuleks soovitusi rakendada valikuliselt või kõiki
üheskoos ja üheaegselt. Esimesel juhul oleks
hädavajalik teada valiku kriteeriume ja nende
põhjendusi. Kindlasti leiduks siin potentsiaali
kasulikuks diskussiooniks. Seevastu soovituste
komplekssel rakendamisel paisuks segadus
käsitamatuks. Erinevate reflektsioonitasandite
teadvustamine õn siin hädavajalik.

Analüüs
Kui intrigeeriv kä ei tunduks väljavaade luua
eesti ajalooõpetuses uusi paradigmaatilisi väär
tusi, ei teki olemasolevate uuringute ja neis sisal
duvate ettepanekute põhjal täit veendumust, et
just see õn uuringu läbiviijate taotluseks. Vas
tavad soovitused õn jäänud nii üldsõnalisteks
ja vastuolulisteks, et nende lähemast analüü
sist tuleb praegu kahjuks loobuda. Pealegi õn
uuringute kokkuvõttes nenditud, et vastavate
muutuste eelduseks õn tugev ja igakülgne naisteajalugu, millega Eesti oludes õn alles vaevu
alustatud. Seega möönavad kä uuringute auto
rid, et prevaleerivale ajalookirjutusele hetkel
alternatiivi ei leidu (Järviste 2002b, 88). Nende
asjaolude tõttu tuleb jääda eelduse juurde, et
uuringute järeldused õpikute sooperspektiivi
osas tuleks teostada olemasoleva ajalooõpetuse
paradigma raames.
Sellele eeldusele õn rajatud kogu järgnev
analüüs, milles vaatlen soovituste võimalikke
poolt- ja vastuargumente ajalooõpikute autori
pilguga. Ootuspäraselt pälvib enim tähelepanu
esimene grupp, kuna sellesse koondunud soo
vitused õn kõige problemaatilisemad. Oma
hinnangutes lähtun ajalooteaduse, eetika, inim
kesksuse ja ettepanekute praktilise teostatavuse
printsiipidest. Soovituste järjestus gruppide
sees õn juhuslik ega taotle mingite hierarhiliste
seoste loomist.

GRUPP A - üksikmeetodid
I. Lülitada ajalooõpikute autorite hulka
rohkem naisi (Järviste 2002b, 88; Mikk
2002, 208).
Soovitus näib lähtuvat vaikivast eeldusest, et
ajaloos eksisteerivad spetsiifilised mees- ja naisteemad ning et sookuuluvus määrab inimese
ajaloomõistmise laadi. Paraku ei kinnita senine
kogemus, nagu esineks naisautorite poolt kirju
tatud õpikutes olulisi nihkeid naistegelaste esita
mise kasuks. Mõlemast soost autorid tegutsevad
teatud kindla paradigma raames, alludes tradit
sioonidele, arvestades õppekavade diktaati ning
lähtudes oma formaalsest haridusest ja isikli
kest eelistustest. Soovitus näib astuvat samasse
soospetsiifilise stampmõtlemise lõksu, mida
vahel meesautoreile ette heidetakse. Selles osas ei
pruugi aidata kä “pikk perspektiiv” (Mikk 2002,
208), s.t. panustamine lootusele, et aja jooksul
muutuvad hoiakud iseenesest suurema soolise
tasakaalustatuse suunas. Võrdlusena võiks osu
tada, et ajalooõpetajad õn kaua olnud rõhuvas
enamuses naised, ent see tõsiasi pole suurenda
nud naistegelaste esindatust ajalooõpikutes. Kui
feminiseerunud õpetajaskond ei ole iseenesest
kaasa toonud ajalooõpetuse feminiseerumist,
siis õn vaevalt põhjust niisugust efekti oodata kä
õpikute autorkonna feminiseerumisest.2
II. Lisada õpikutesse üksikuid silmapaistvaid
naistegelasi (Aavik 2009a, 33—34).3
Tegemist õn kvantitatiivse meetodiga, mille
abil võib parimal juhul saavutada minimaalse
arvulise suhte paranemise naiste kasuks. Sel
gelt meestekeskses või poliitilisele ja sõjaajaloole
orienteeritud käsitlustes ei leidu piisaval hulgal
ajaloolisi naisisikuid, kelle poliitilised, riigiadministratiivsed või sõjalised saavutused vastak
sid sellise käsitlusviisi normidele. Nii võib juh
tuda, et sellest vaatevinklist tekib oht n.-ö. lati
langetamiseks, mis omakorda hakkaks gene
reerima naiste suhtes alavääristavat suhtumist.
Kardetavasti pole selle meetodi abil võimalik

naiste osakaalu tugevasti parandada ning võrd
sustamine, isegi mehaaniline, jääks endiselt saa
vutamata. See abinõu ei aitaks kaasa naistege
laste adekvaatsele kujutamisele.
IIL Lisada eraldi peatükke/alateemasid naiste
ajaloo õpetamiseks (Mikk 2002, 208).
Naiste tegevuse märkamine ja selle ereda
mate episoodide lisamine õppematerjali näib
esmapilgul sobiliku võimalusena. Siiski tuleb
küsida, mis õn meie kaugem eesmärk. Kui
kvantitatiivne liitmistehe, siis õn selle abinõuga
tõesti lihtne naiste esindatust tõsta. Ent suure
tõenäosusega kujutaksid nad olemasolevas kon
tekstis endast kurioosumit. Kuni ajalooõpetuse
peamiseks sisuks õn poliitika, majandus, sõjad,
riigihaldus, institutsioonid, s.t. kõik see, milles
naiste roll õn ajalooliselt tõesti vähene olnud,
asetuksid naised sellesse teemaderingi kui ala
väärsed olendid, kelle panus ajaloolisse aren
gusse seisnes väheväärtuslike kõrvalrollide täit
mises. Õn vaevalt usutav, et niisugune abinõu
aitaks kaasa naistegelaste väärtustamisele. Kaht
lemata leidub näiteks majapidamise, rõivastuse,
seltskonnakommete, perekonna, sünnitusabi,
heategevuse jm. spetsiifiliselt naiselikuks peetud
valdkondade ajaloos tõepoolest mujetavaldavaid seiku, ent selliselt rakendatuna ei väljuks
ükski neist naiste traditsioonilise rolli piirest.
IV. Pöörata rohkem tähelepanu naisliikumi
sele, naiste tegevusele ja edusammudele
naiste positsiooni parandamise nimel
(Aavik 2009c, 26; Aavik 2009b).
Naisliikumist õn mõningates õpikutes tõe
poolest käsitletud, iseasi, kas piisaval määral.
Olulisem õn minu meelest selle kujutamise
viis. Ajalooliselt õn naiste olukorda parandada
püüdev tegevus olnud üsna mitmekesine, ula
tudes poliitilisest võitlusest teaduslike diskus
sioonide ja heategevuseni (The Oxford 2008,
463-470). Tavapärase arusaama kohaselt õn aga
naisliikumine võrdsustatud võitlusega naiste
poliitiliste õiguste eest, mis paigutub õpikutes

samasse mõttelisse ruumi koos marksismi,
sotsialismi jm. ühiskondlik-poliitiliste format
sioonidega. Iseenesest pole see loomulikult vale
ega taunitav, kui antakse endale aru, et võrdsed
õigused ja võrdne ühiskondlik lugupidamine
õn erinevad asjad. Harjumuspärase käsitluse
puhul õn tegemist institutsiooni- ja protsessiajaloo paradigmaga, mis räägib statistika ning
üldistuste keeles. See ei ütle meile midagi nende
miljonite naiste kohta, kes vastavast tegevusest
otseselt osa ei võtnud. Muidugi ei teeks paha,
kui õpikute autorid end naisliikumise ajaloo
osas rohkem hariksid, kuid põhimõtteliselt ei
näe ma, et selle abinõu rakendamine pakuks
piisavalt võimalusi naiste mitmekesiseks ja tasa
kaalustatud kujutamiseks.

VI. Kujutada naisi senisest enam õpikute pil
dimaterjalil (Aavik2009c, 26; Aavik2009b).
Võimalik, et tegemist õn ainsa tõeliselt toi
miva soovitusega selles grupis. Mõistagi tuleb
kõigepealt osata probleemi märgata. Materjalipuudust õn vaevalt võimalik vabanduseks tuua,4
kui vaid pisut enam arhivaalide ja alliktekstidega
töötada (nõuanne, mis samuti õn naisuurijate
kirjutistest kõlanud, vt. nt. Aavik 2009c, 27).
Kokkuvõtvalt ütleksin, et punktides I-VI
käsitletud üksikmeetodid annavad küll märku
soovitajate heast tahtest, kuid ei saa asendada
laiemat metodoloogilist ja ajaloofilosoofilist dis
kussiooni. Praktikas võiks niisugust tasakaalus
tamist käsitleda kui ideoloogilist esmaabi.

V. Kasutada võimaluse korral sooneutraal
seid termineid (Järviste 2002b, 84-85).
Näidetena esitatakse kõige sagedamini
sõnu, nagu esimees resp. eesistuja, meeskond
resp. võistkond, vahel kä postimees, kirjamees
resp. postiljon, literaat jms. Leian, et niisugused
sõnad ei ole eesti keeles kuigi tugevasti soospetsiifikast laetud, pigem õn need keeleajalooliselt
kujunenud asisteks ja neutraalseteks. Naissoo
halvustamist või tõrjumist õn neist keeruline
välja lugeda. Kaldun arvama, et tegemist õn
anglosaksi traditsioonist (mis muuhulgas heit
leb grammatilise sooga keeles) piisava kriitika
meeleta üle võetud nõudega, mille rakendamine
eesti keele- ja mõtteruumis jätab mõnevõrra
anekdootliku mulje. Kä sugude mainimiste jär
jekord, millele õn tekstide analüüsil soovitatud
tähelepanu pöörata, paneb õlgu kehitama. Pole
sisulist vahet, kas rääkida meestest ja naistest või
naistest ja meestest.
Nõustun Järvistega (2002, 84-85), et kok
kuvõttes oleks sooneutraalsete terminite kasu
tuselevõtt vaid kosmeetiline muudatus, mis ei
puuduta ajalooõpetuse sisu. Pigem õn tegemist
tähelepanu hajutava pseudoprobleemiga.

GRUPP B - erinevad
metoodikad
VII. Väärtustada naiste panust ühiskonda
ajajärgukohaselt neile omaste rollide kau
du (Sadam 2002, 55).
VIII. Väärtustada poliitilise ajaloo kõrval kä
teisi ajaloo aspekte, kus naistel õn oluli
sem roll (Leinus 2002, 64).
IX. Lisada arutelusid selle üle, kas naised ja
mehed kogesid ajaloolisi sündmusi ühte
moodi (Aavik 200c, 26; Aavik 2009b) - soo
vitus, mida õn korduvalt illustreeritud Joan
Kelly essee “Kas naistel oli renesanss?” (Kelly
1986b, 19-50) näitel.
Üldiselt näivad need soovitused üsna pal
jutõotavad ning ilmselt osutuksid praktikas kä
efektiivseteks. Neis ei sisaldu suuri vastuolu
sid ja nende rakendamine ei nõua erakorralisi
ressursse. Metoodikate korralik väljatöötamine
nõuab kujutlusvõimet ning soovi traditsioo
niliselt ajalookirjutuse rajalt mõnevõrra kõr
vale kalduda. Ent mõnikord piisab väikesestki
rakursimuutusest, saavutamaks senisest hoopis
avaramat vaadet.

Mõistagi õn piir selle ja järgmise soovitustegrupi vahel mõnevõrra ähmane, kuid üldis
tavate juhiste suhtes oleksin pigem ettevaatlik.
Loomulikult peavad uuendused olema “põh
jendatult objektiivsed ja otstarbekad”. Teisest
küljest aga tekitab küsitavusi kä nõue “jälgida,
et need omakorda ei hakkaks varjutama prevaleerivaid rahvuskangelasi ning maailma ajaloo
suurkujusid” (Hiieväli 2002, 79-80). Sisuliselt
hoiatatakse siin kujunenud traditsiooni vaid
lustamise eest (tõsi küll, see õn ainus repliik,
mis eestikeelses diskussioonis vastavat teemat
puudutab). Siiski leian, et diskussioonile tuleks
kasuks võimalikult suur avatus ning tõsiasja
mõistmine, et kä “prevaleerivad rahvuskange
lased ning maailma ajaloo suurkujud” õn sellel
positsioonil vaid kokkuleppeliselt. Õn küllalt
raske üldsõnaliselt määratleda, millal õn vaate
nurga muutus adapteeruv ja millal radikaalne.
Ilmselt tuleb seda otsustada igal üksikjuhtumil
eraldi ning otsustavaks saab ümberfokuseerimise laad ja määr.5

GRUPP C - metodoloogiline
tasand
Selles grupis tuleks kõigepealt välja sõeluda
soovitused, mis jäävad pelgalt deklaratiivseks.
Esile võib tuua selliseid fraase, nagu “õn vaja
lik senise ajalookirjutuse ümberhindamine”
(Järviste 2002a, 31), “ümber hinnata kogu tra
ditsiooniline ajalookäsitlus” (Aavik 2009c, 27)
jms. Jäetakse selgitamata, milles peaks ümber
hindamine täpsemalt seisnema. Üldsõnalised
nõudmised ei anna sellest vajalikku ettekuju
tust, sest naisi (nagu mehigi) õn võimalik eri
paradigmades kujutada väga erineval moel. Ent
järgnevad soovitused õn kahtlemata huvitavad
ja intrigeerivad:
X. Kirjutada sõdade ja valitsejate ajaloo
asemel inimeste ajalugu ning muuta
seda tervikuna sotsiaalsemaks, indiviidi

kesksemaks (Hiieväli 2002, 79; Mikk 2002,
208; Aavik 2009c, 27).
Poliitilise ja militaarajaloo vastustamist
toetab kä väide, et vaatamata nende valdkondade
ebaproportsionaalselt suurele esindatusele õpi
kutes ei saa need mingil juhul olla ainsad “tõeli
sed” ajalood (põhjalik arutelu nt. Janeway 1978,
48-88). Poliitiline ajalugu annab hädavajaliku
raami, määratleb need administratiivsed ja jurii
dilised tingimused, mille piires miljonid koha
nevad ja tegutsevad. Ent raam ei saa muutuda
sisust tähtsamaks.Teatud määral võib poliitilist
ajalugu võrrelda loodusseadustega, millega igal
öko- või sotsiosüsteemi liikmel tuleb arvestada.
Oleks aga kummaline, kui enamik ajaloolise
inimtegevuse kajastamisest piirduksid vaid keskkonnatingimustega. Samasugune tõrge peaks
meid tabama kä poliitilise ajaloo ülemäärase
esitamise ees.
XI. Analüüsida naiste staatust eri maades
ja eri ajajärkudel, seisustes, rahvustes,
elukeskkondades.
Esmapilgul võiks arvata, et tegemist ei ole
teab mis ulatusliku uuendusega ning soovituse
võiks liigitada gruppi B. Ent süvenedes selgub,
et pelgalt uudse teemaseadena oleks selle soo
vituse rakendamine väga mahukas ja see ei
annaks kä vajalikku efekti. Soovituse eesmärgiks
õn eelkõige võrdlusvõimaluse loomine. Et aga
igasugune võrdlus sõltub taustsüsteemist ning
mõttelistest oponentidest, siis õn ilmne, et selle
abinõu edukas rakendamine nõuab enamat, kui
vaid sihiku nihutamist.

XII. Ühendada avaliku ja eraelulise sfääri
uurimine (Aavik 2009c, 27; Aavik 2009b).
Silmas peetakse niisuguste ajaloovaldkondade kaasamist, mis võimaldaksid näidata kahe
sfääri omavahelist seotust ja sõltuvust. Eel
kõige panustatakse perekonna-, isiku- jm. aja
loole, mis hõlmaks ühtmoodi nii mehi kui naisi
ning mille raames oleksid head võimalused nii

meeste- ja naisteajaloo eristamiseks kui kä koos
käsitlemiseks. Usutavasti osutuks selline lähene
mine viljakaks.
XIII. Lülitada ajalooõpetusse uusi üldinim
likke kategooriaid (Aavik 2009b).
Eeskätt õn need töötamise, hariduse ja pere
konna eest hoolitsemisega seotud teemad, mida
traditsiooniline käsitlus peab naisspetsiifiliseks
ja kõrvaliseks. Soovitus kattub osaliselt eelmi
sega, ent lisab mõningaid nüansse (esivanemate
elulood, kodukoha ajalugu). Eesmärgiks õn nii
suguse materjali esitamine, mis aitaks õpilastel,
nii poistel kui tüdrukutel, paremini ajalooga
suhestuda. Tõenäoliselt õn seda oluliselt raskem
saavutada läbi poliitilis-militaarsete narratiivide, mille suhtes ei saa õpilastelt (ega loomu
likult kä õpetajatelt) oodata märkimisväärset
isiklikku kogemust või samastumist. Enamik
inimesi pole ajaloos valitsenud ega teinud polii
tikat, vaid töötanud. Just sellest vaatenurgast
võiks püüda uuendustega edasi minna.
Selle soovitustegrupi võtmemõisted õn ini
meste ajalugu, võrdlusmoment, avaliku ja pri
vaatsfääri seotus, üldinimlikud kategooriad ning
suhestumine/samastumine. Need kõik õn tuge
vasti seotud niisuguste väärtustega, mida oleks
keeruline rakendada tavapäraseks saanud aja
lookirjutuse raames. Enesestmõistetavalt vajak
sid paradigma muutmist nõudvad ettepanekud
paljude spetsialistide ühendatud tähelepanu,
ent diskussiooni tuleks alustada siiski väärtus
test kui niisugustest.

Kokkuvõte
Kokkuvõtteks tuleb nentida, et esimesse
gruppi kuulvad meetodid ei luba väljuda tra
ditsioonilisest meeste-, eliidi- ja rahvusriigikesksest ajalookontseptsioonist. Tegemist õn
ühekordsete, petlikult lihtsate abinõudega, mis
ei kanna endas sisulisi väärtusi ega õhuta loovat
diskussiooni. Olemasoleva kontseptsiooni raa

mes jääksid naised nii või teisiti kõrvalisteks;
kui seni avaldus nende tõrjutus ignoreerimise
kaudu, siis antud soovituste raames avalduks
see kontekstist väljarebituse ja naeruväärse ase
tuse kaudu.
Teise grupi abinõud õn tunduvalt relevantsemad ning moodustavad orgaanilise sideme
kolmanda, põhimõttelisi uuendusi eeldava soovitustegrupiga. Kui enamik niisuguseid õppe
materjalide koostamise soovitusi osutuvad
vastuvõetavaks, ei tohiks kä paradigmaatiliste
erinevuste aktsepteerimisega raskusi tekkida.
Viimane aga oleks kindlasti tulemuse komp
lekssuse, süsteemsuse ja läbitöötatuse huvides.
Suunamuutus ajalooõpikutes õn raske, kuni
eeltöö õn tegemata. Õpikute ülesanne ei ole uue
ajalooteadmise loomine - see tuleb ära teha aja
looteaduse avaramatel väljadel. Seepärast õn
liiast nõuda ajalooõpikute autoritelt pöördeliste
kontseptsioonide ja uue teadusliku teadmise
esitamist, pealegi sisuliselt (põhikooli osas) las
teraamatutes. Küll aga suunavad õpikute puu
dujäägid meie tähelepanu terviklikuma lähenemisnurga vajalikkusele. Just õpikud ütlevad
välja tõsiasja, et kuningas õn alasti, ent sobiliku
rõivastuse leidmine ja selgasobitamine õn ikkagi
ajalooteadlaste ülesanne.
Meeste ja naiste kujutamine ajalooõpiku
tes ei ole võrrandi tasakaalustamine, kus kaht
poolt tuleb mõõta teineteiselt ülevõetud mõõ
dupuudega. Kompensatoorne lähenemine,
mis panustab mehaanilisele võrdsustamisele
või poliitilisele korrektsusele, ei tule kellelegi
kasuks. Eesmärk pole muuta ajaloos toimunut,
vaid arutleda, kuidas me ajaloost aru saame
ja seda esitame. Paljude erinevate võimaluste
seas pakub sooperspektiiv selleks tänuväärse
võimaluse.
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Loetletud materjalid sisaldavad omakorda siir
deid muudest, osalt rahvusvahelistest allikatest,
mida tuleks eristada ning vaadelda omaette gru
pina. Tegemist õn erinevate organisatsioonide
poolt koostatud või edastatud juhistega, millele
eesti naisuurijad oma soovitustes osaliselt toetuvad.
Ameerika Ajalooõpetajate Assotsiatsiooni poolt
koostatu õn neist kõige süsteemsem ning puudu
tab mõistagi spetsiifiliselt ajaloo õppematerjale.
Keelekümbluskeskuse kodulehel leiduv õn üldisem
ning mõeldud universaalse juhisena ainese soo
tundlikuks esitamiseks mistahes õppematerjalides,
kuid selle autorit ei ole märgitud, (http://www.kke.
ee/index.php?lang=est&pages_ID=64&menus_
ID=7&active_link_ID=45&mark=0).
Iseäranis briti teadlased õn osutanud sellele, et sageli
kiputakse naisi käsitlema ühekülgselt vaid ideo
loogiate ja ühiskondlike asjaolude ohvritena, kel
puudus/puudub igasugune võimalus oma olukorda
kontrollida. Ajaloolise tõe huvides õn niisama oluline
vaadelda naisi kä samade alavääristavate ideoloogiate
teostajatena, mis neid oma suhtumise ja tegevusega
legitimeerivad ja põlistavad. Ülevaade põhjustest ja
diskussioonist vt. Halldorsdottir 2006, 144; Oden
2003, 727-767; Abrams 2002.
Täpsuse huvides peab märkima, et otsesõnu nii
sugust soovitust viidatud allikast ei leia. Kuna aga
kogu uuringut läbib tähelepanu juhtimine mees
tega võrdväärsete naistegelaste puudumisele, tuleks
seda siiski mõista kui kaudset nõuet selle puudujäägi
parandamiseks.
Ettekäändesse tuleb suhtuda teatud ettevaatusega.
Üheks markantseks näiteks õn raamatuajalugu, mida
ajalooliselt kujunenud põhjustel esitatakse praegu
seni küllalt meeste-, teaduse- ja rahvusriigi või -keele
keskselt. Naisuurijate õigustatud kriitikat paree
ritakse üheselt materjalipuudusega. Ometi leidub
hulgaliselt allikaid (osalt juba alates keskajast), mis
avavad küllalt hästi naiste tegevust raamatute kirjuta
mise, trükkimise ja raamatukaubanduse vallas. Pike
mat ülevaadet koos esindusliku bibliograafiaga vt. nt.
DeKruif2006, 121-134.
Naisuurimusliku mõtte edukaks arenguks õn peetud
ajalooteaduse kolme alustala - periodiseerimise, sot
siaalse analüüsi kategooriate ja sotsiaalsete muutuste
teooriate - põhjalikku ümbertöötamist (Kelly 1986a,
1-18).
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Moderner Kunst Stiftung Ludwig, Vienna,
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"T da-Euroopa kunsti- ja sooteemalisi tekste
I koondav antoloogia Gender Check: A Reader.
-M- Art and Theory in Eastern Europe (Gender
Check: lugemik. Kunst ja teooria Ida-Euroopas)
õn kahtlemata märgilise tähendusega. Viimati
Londonis Serpentine Gallery raamatupoes
käies jäi see raamat lääne raudvarasse kuuluvate
kunstiraamatute hulgast oma särava helepunase
kaane tõttu kohe kaugelt silma. Silmapaistev

pole muidugi mitte ainult selle raamatu väline
kest, vaid kä sisu, sest nagu kogumiku toime
taja Bojana Pejic sissejuhatuses rõhutab, õn selle
näol tegemist esimese omataolise ingliskeelse
kogumikuga, mis aitab luua ühist platvormi, mis
“meil” Ida-Euroopas kunstikäsitluses ja sooküsimustes siiani õn puudunud (Pejic 2010a, 14).
Feministliku kultuuriuurijana huvitabki mind
eelkõige, kuidas selline “meie” platvorm toimib
ja mis mõju sellel võiks olla Ida-Lääne debatile
feministlikes diskursustes laiemalt. Sellest lähtu
valt keskendun alljärgnevalt vähem kunstikriiti
kale kui sellisele ja rohkem üldisemale kultuuri
kontekstile, millega antud kogumik suhestub ja
kuhu ta kä paigutub.
Üheks Gender Cüec/c-projekti põhieesmär
giks õn täita erinevaid tühimikke teadmistes
ning senises kunsti- ja soouurimises. Kõne
alune kogumik õn osa eelnenevast laiaulatusli
kust, peaaegu kaheaastasest uurimistööst ning
näitusest nimega Gender Check: Femininity and
Masculinity in the Art of Eastern Europe, mida
eksponeeriti novembrist 2009 kuni veebruarini
2010 Viinis MUMOK-is ja hiljem märtsist juu
nini 2010 Varssavis Zach^ta rahvuslikus kunsti
muuseumis (Pejic 2009a). Oluline õn välja tuua,
et selle projekti raames ei vaadelda lihtsalt soo
kujutamist kunstis, vaid sooperspektiiv võe
takse kunsti tõlgendamisel omaette meetodiks.
Kuidas mehi ja naisi tänapäeva visuaalkunstis kujutatakse? Millist rolli mängib sealjuures
kunsti tegijate, vahendajate ja publiku sugu?
Kuidas mõjutavad naissoost ja meessoost vaa
tajaid naissoost kunstnikud ja teoreetikud, võr
reldes meessoost kunstnike ja teoreetikutega?
Läänes õn nende küsimustega tegeldud juba
aastakümneid, puudunud õn nende küsimuste
süstemaatiline uurimine Ida-Euroopa kuns
tis eesmärgiga vaadelda, kuidas arenes kunst
sotsialistlikul ajajärgul ja pärast radikaalseid
muutusi, mis järgnesid idabloki lagunemisele.
Konkreetsemalt püüab kogumik seega vaadelda
soo- ja võimusuhteid erinevates kommunistli
kes ja postkommunistlikes kontekstides, luua ja

koondada kokku Ida-Euroopa oma feministlik
visuaalkultuuri- ja kunstikäsitlus (vt. kä inter
vjuud Pejic 2009b). Ehkki iga riigi tasandil üht
teist selles valdkonnas ikka toimub, ei liigu sel
lekohane teave ja teadmised eriti kaugele, kuna
pole loodud kollektiivset “meie” positsiooni,
mis toimib mingil määral näiteks postkolo
niaalse või nn. Kolmanda Maailma feminismi
puhul. Seetõttu ei olegi imestada, miks “me”
end Ida-Euroopa konteksti puudutavates lääne
kirjutistes tihti päris täpselt ära ei tunne. Nagu
Pejic ühes intervjuus väidab, sai kogu Gender
Cfiec/c-projekt alguse tema ärritusest ja vihast
(Pejic 2010b). Miks rahvusvahelisel feminist
likul suurnäitusel WACK! Art and the Feminist
Revolution oli esindatud vaid neli Ida-Euroopa
kunstnikku? Miks Global Feminisms-näituse
kataloogis Ida-Euroopat nii lihtsustatud ja
romantiseeritud moel kujutatakse?
Kogumikku tutvustavast eessõnast jääb
kõlama mõte, et projekti eesmärgiks õn pakkuda
strateegiline töövahend, süvitsi minev ja vaja
likke ajaloolisi korrektiive tegev historiograafia,
mis ei ole oluline mitte ainult Ida-Euroopa enda
jaoks, vaid kä feministliku kunstiajaloo jaoks
laiemalt (vt. kä Gržinic 2009; Ruchel-Stockmans 2010; Treier 2010; Tralla 2010). Raamatu
sissejuhatuses rõhutatakse, et lääne feminist
lik teooria ja kriitika ei püüa mitte teadlikult
ja järjepidevalt Ida-Euroopat oma kaanonist
välja jätta, vaid osaliselt õn see “meie” endi süü,
kuna siiani pole veel loodud kollektiivset plat
vormi, mis võimaldaks meil olla nähtavamad
rahvusvahelisel tasandil. Pejici sõnul õn osa
probleemist olnud just selles, et sotsialistliku
ja postsotsialistliku Ida-Euroopa kunsti kohta
õn küll varem päris palju kirjutatud, kuid mitte
sooperspektiivist lähtuvalt. Samas ei puudu
kä sotsioloogilised käsitlused sooküsimustest
kommunistliku ja postkommunistliku perioodi
jooksul, kuid need ei keskendu tavaliselt kunstiteemadele. Seega õn Gender Check seadnud oma
sihiks need kaks aspekti kokku tuua - vaadelda
Ida-Euroopa kunsti sooperspektiivist ja teha

algust koherentse, järjepideva ning originaalse
feministliku ja soodiskursusega Ida-Euroopa
visuaalkultuuris.
Üheks Gender Cfiec/c-projekti oluliseks panu
seks õn kä see, et Ida-Euroopat puudutavasse
kunstikriitikasse ja -ajaloolistesse käsitlustesse
sooaspekti toomise kõrval annab see kä sisse
juhatava ülevaate sooküsimustest Ida-Euroopa
ühiskondlikus ja kultuurikontekstis laiemalt,
aidates selgemalt välja joonistada Ida-Euroopa
riikide sooküsimusi puudutavate diskussioo
nide ajaloolisi ning tänapäevaseid aspekte enne
ja pärast Berliini müüri langemist. Tulenevalt
sellise ülesande suurusest ja ambitsioonikusest
jääb loodud pilt etteaimatavalt fragmentaarseks
ja tekitab rohkem küsimusi kui vastuseid. Kuid
samas õn see suur samm edasi Ida-Euroopa
kui “Teise” Euroopa, kui nn. vähem euroopa
liku Teise Maailma ja semi-perifeeria “vajakajäämiste” kaardistamisel. Ja veelgi positiivsema
noodina - kogumik tekitab isu enama järele.
Tekstid, mis õn algselt avaldatud ajavahemi
kus 1988 kuni 2009, vaatlevad lähemalt, kuidas
sotsiaalsed ja kultuurilised arengud ning polii
tilised ideoloogiad mõjutavad sooidentiteetide
konstrueerimist visuaalkultuuris ja kunstis sot
sialistlikul ja postsotsialistlikul ajaperioodil.
Kõik kokku koondatud tekstid püüavad oma
moodi õõnestada tavapärast arusaama, et kom
munistlikes ühiskondades oli vaid üks ja ühtne
soorežiim. Mulle meeldib väga, et kogumikus (ja
kä näitusekataloogis) õn vaid üsna üldsõnaliselt
järgitud kronoloogilist liini ja veelgi lahtisemaks
õn jäetud tekstide teematiline grupeering, mis
võimaldab lugejal kogumikku suvalisest kohast
lahti lüüa ja ise oma seoseid luua. Vähemtähtis
pole kä tõsiasi, et kogumikku sirvides tuleb väga
selgelt esile, kuivõrd erinevad ja mitmehäälsed
õn Ida-Euroopa feministlikud teoreetikud, soouurijad, kunstiteadlased, kuraatorid ja kunst
nikud, lõhkudes seega efektiivselt pildi mono
liitsest ja üksmeelsest Ida-Euroopast, mis tihti
domineerib lääne Ida-Euroopat puudutavates
diskussioonides.

Laias laastus võib raamatu tekstid jagada
kaheks: kaks esimest osa käsitlevad soorežiime
ja sooidentiteete visuaalkunstis sotsialistlikul
ajajärgul, kolm järgmist osa aga kaardistavad
sooküsimusi postkommunistlikes ühiskonda
des, pärast Berliini müüri langemist. Enamik
tekste õn juba varem avaldatud - paljud algselt
inglise keeles, kuid õn kä mõningaid tekste, mis
tõlgiti kogumiku tarbeks - ja neid õn võimali
kult vähe muudetud, et säilitada nende algupära.
Tekstid õn kä vormilt üsna erinevad, kuna need
õn kirjutatud erinevatel eesmärkidel: essee
dena, kunstiteaduslike või feministlike ajakir
jade artiklitena, näitusekataloogide tekstidena,
konverentsiettekannetena või monograafiatena
konkreetse kunstniku kohta. Nimetan siinko
hal ära kä konkreetsed autorid: Anna Alchuk,
Branislava Andjelkovic, Edit Andras, Zdenka
Badovinac, Agnes Berecz, Lyudmila Bredikhina,
Branislav Dimitrijevic, Hildtrud Ebert, Ewa
Franus, Jana Geržovä, Nataša Ilic, Eva Khachatryan, Katrin Kivimaa, Izabela Kowalczyk,
Vjollca Krasniqi, Laima Kreivyte, Dejan Kršic,
Pawel Leszkowicz, Suzana Milevska, Danica
Minic, Olivia Niti§, Aleksis Osmanis, Martina
Pachmanovä, Bojana Pejic, Piotr Piotrowski,
Zora Rusinovä, Angeli Sachs, Lydia Sklevicky,
Vera Sokolova, Inga Šteimane, Maria Vassileva
ja Mirek Vodräžka. Ehkki siinkohal pole ruumi
kõigi nende autorite konkreetseid tekste tutvus
tada, tahan siiski nende nimed esile tõsta. Tihti
õn nii, et lääne teoreetikud, nn. staarid ja teised
tegijad, domineerivad distsipliini enim tsitee
ritud ja loetud autorite seas ning “meie” ise ei
oska “oma” Ida-Euroopa autoreid nimetadagi.
Kuidas seda “meie” platvormi ikka teisiti luua,
kui mitte esmalt teineteist tundma õppides, isegi
kui see algab vaid nime mainimisest ja hiljem
ehk juba äratundmisest?
“Meie” platvormile keskenduvad paljuski kä
seda rikkalikku tekstivalikut raamistavad Bojana
Pejici sissejuhatus ja Martina Pachmanovä essee,
mis õn kirjutatud Gender Checki näitusekata
loogi jaoks (ja siinkohal uuesti avaldatud). Kui

sotsialistlikul ajajärgul kritiseeriti patriarhaal
set kultuuri üsna juhuslikult ja süstematiseeri matult, siis postkommunistlikes ühiskondades
oli feministlik kriitika juba konkreetsem, võttes
vaatluse alla postkommunistlikud demokraa
tiad, mida tuntakse kä “mehe näoga demokraa
tiate” nime all. Läbivalt jäävad õhku rippuma
olulised küsimused: kuidas sai sotsialistlikus
riigis elav kunstnik muutuda feministiks, kui
tal polnud feminismi kui sotsiaalse liikumise
kogemust, ning kuidas tekkis ja väljendus nn.
“intuitiivne feminism” või “latentne feminism”?
Kas kriitilised positsioonid, nagu näiteks femi
nistlik teooria ja aktivism, gei- ja lesbiliikumine,
natsionalismi kriitika, antiglobalistlik liikumine
jäävadki nendes “uutes“ kapitalistlikes ühis
kondades vaid lääne impordiks, mida pigem ei
taluta? Kas Ida-Euroopa feminism õn ajast maha
jäänud? Parafraseerides feministliku geograafi
Doreen Massey mõtet, millele Pejic oma sisse
juhatuses viitab, kas “meid” õn vaja sellises kon
tekstis järele aidata, kui erinevused õn tegelikult
pigem ruumilised, mitte ajalised (Pejic 2010a,
35)? Kuidas “me” saaksime end lahti rebida sel
lest nn. peavoolu feminismi kaanoni raudsest
haardest, mis hindab kõike vaid ajalistel tingi
mustel ja kus kehtib pigem sirgjooneline progressinarratiiv (kus erinevused seisnevad selles,
kui kõrgele arengutasemele ollakse jõutud) ning
arusaam modernsusest toetab aja diskursiivset
võitu ruumi üle?
Pachmanovä pakub oma essees välja mudeli,
mis võiks meid viia edasi stereotüüpidest ja eel
arvamustest, mis seostuvad “erinevusega” nii
siin- kui sealpool endiselt nn. vaimsel tasandil
kõrguvat Müüri (Pachmanovä 2010). Sellest,
et see Müür ikka veel mingil määral õn püsti,
annab ehk paradoksaalsel moel tunnistust kä
kogu Gender Check-projekti raamistus, sest
kuigi räägitakse nii Ida kui Lääne pool toimunud
muutustest pärast Berliini müüri langemist, mis
väidetavalt kaotas kõik piirid, õn näituse ühiseks
nimetajaks siiski Ida-Euroopa (ja selle toetajaks
lääne rahastaja ERSTE Stiftung). Pachmanovä

leiab, et “meie” peaksime idas õppima ise glo
baalsel tasandil enda eest rääkima, et mitte lasta
end lääne feministlikul diskursusel definee
rida. “Nemad” läänes peaksid aga järjepidevalt
kritiseerima oma privilegeeritud positsiooni ja
“läänekeskse” feminismi jätkusuutlikkust. Alles
seejärel, leiab Pachmanovä, õn võimalik rääkida
“meist” ilma geograafiliselt eristavate tunnus
teta. Kuigi selline mudel näib üsna idealistlik
ja utoopiline, tuleb siiski nentida, et see võtab
kokku ühe keskseima ida-lääne feminismi
debatti iseloomustava probleemi: ükskõik kust
kä ei vaata, see õn kahe otsaga asi. Ühelt poolt
õn “meil” vajadus Ida-Euroopa “erinevust” näi
data ja kinnitada ning teisalt ei taha me kä selle
“erinevuse” rõhutamisest tulenevasse potent
siaalselt essentsialiseerivasse lõksu jääda.
Veel üks mõte. Täpsemalt öeldes koondab
kogumik endas tekste autoritelt, kes õn pärit
Armeeniast, Bulgaariast, Horvaatiast, Tsehhist,
Eestist, Saksamaalt, Ungarist, Kosovost, Lätist,
Leedust, Makedooniast, Poolast, Rumeeniast,
Venemaalt, Serbiast, Slovakkiast ja Sloveeniast
ning kes käsitlevad antud teemasid neis kon
tekstides. Sellest riikide loetelust nähtub, et
siinkohal õn tehtud teatud valikuid. Kuid mis
õn välja jäetud ja miks? Kuhu jäid taolised teks
tid näiteks Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina,
Gruusia, Moldova, Montenegro, Valgevene või
Ukraina kohta? Kogumiku bibliograafia õn
sealjuures oluliselt ülevaatlikum ja ei jäta ühtegi
neist riikidest katmata. Kä õn Gender Checki
näitusekataloogi lõpus ära toodud intervjuud
projektiga seotud, igast mainitud riigist pärit
kunstiteadlasega (ehkki kä selline loetelu-tüüpi
lähenemine - igast kultuurist väike ülevaade õn alati limiteeriv ja valikud õn möödapääsma
tud). Ühelt poolt võib selline kriitika nii suure
töö puhul, mis seab kindlasti omamoodi pii
rangud, tunduda tähenärimisena, kuid teisalt
tekitab see end representatiivse ja laiahaardeli
sena tutvustava kogumiku puhul siiski teatud
küsimusi, eriti kui püütakse üsna selgelt “meie”
platvormi luua.

Eeldusel, et eesti lugejat huvitab eelkõige
see, kuidas Eesti siia konteksti paigutub, tuleb
mainida, et Katrin Kivimaa kaks peatükki selles
raamatus avavad laiemalt sooküsimuse tausta
nii seoses Ida-Lääne debatiga feminismis kui
rahvuslusega Eesti kontekstis (vt. kä Kivimaa
2009a). Kivimaa puudutab põgusalt kä Gender
Check-kataloogis ära toodud intervjuus (kät
tesaadav kä Internetis: Kivimaa 2009b) ühte
olulist mõtet, mis ilmselt seostub mitmes IdaEuroopa riigis peamiselt 1990-ndatel hoo sisse
saanud katsega tuua feministlikku perspektiivi
kunsti ja visuaalkultuuri praktikatesse ja uuri
misse: nimelt olid need katsed tihti nn. riietatud
etnilis-nationalistlikku rüüsse. Ehkki, nagu ta
samuti samas märgib, oli feministlik teooria ja
praktika üks esimesi valdkondi, mis asus domineeerivat nationalistlikku ideoloogiat kritisee
rima, olgugi et monoetniliselt positsioonilt.
Tundub, et erinevate puudujääkide ja marginaliseerimiste väljatoomine ning nende rõhu
tamine õn iga sellise kriitilise ülevaate puhul
juba vältimatuks saanud. Kuid mil moel teisiti
edasi minna? Kuidas lammutada lääne femi
nistliku teooria hegemoonilist suhtumist IdaEuroopasse? Kuidas murda lääne feministliku
teooria episteemilist privileegi? Kuidas definee
rida “meie” kuuluvust, kui me pole “piisavalt
erinevad”, võrreldes nn. dominantse keskusega,
ega “piisavalt sarnased”, võrreldes perifeeriaga?
Kuidas võtta arvesse erinevusi ning samal ajal
luua ja kinnistada feministlik platvorm, mis
suudab vastu astuda ühiskonnas endiselt laialt
levinud, muuhulgas soopõhistele, domineerimis- ja võimusuhetele? See pole vist võimalik
teisiti, kui rõhutab postkolonialistlik feministlik
teoreetik Chandra Talpade Mohanty, rääkides
nn. Kolmanda Maailma feminismidest: jätkata
hegemooniliste “lääne” feminismide kriitikat ja
samaaegselt autonoomsete, geograafial, ajalool
ja kultuuril põhinevate feministlike problee
mide ja strateegiate formuleerimist (Mohanty
1988). See mõte jääb kõlama kä Katrin Kivimaa
artikli “Present Histories and Missing Voices”

lõpetuseks. Selles osas õn Gender Check-pro
jekti näol üldisemalt ja antud kogumiku näol
konkreetsemalt juba suur algus tehtud.
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aastal 2010
Kadri Aavik

Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja
mehed Eestis II. Toim. Raili Marling, Liina
Järviste, Käthlin Sander. Eesti Vabariigi Sot
siaalministeerium, Tallinn, 2010.196 lk.

"¥" 7" ogumiku Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis esimese
.X. ^L.osa ilmumisest aastal 2000 õn möödu
nud kümme aastat. Vahepeal õn Eesti ühiskon
nas erinevates soolisuse aspektides toimunud
mõningaid muutusi ja esile õn kerkinud uusi
soolise võrdõiguslikkusega seotud väljakut
seid. Samuti õn uurijatel vahepealse aja jooksul
olnud võimalus olemasolevat soolist ebavõrd
sust ning soolisusega seonduvaid küsimusi põh
jalikumalt analüüsida. Seetõttu õn 2010. aastal
ilmunud uus kogumik mahukam ning käsitleb
eelmisega võrreldes rohkem ning mitmekesise
maid teemavaldkondi. Kogumiku eesmärgiks

õn soolisuse perspektiivist lähtuvalt anda üle
vaade Eesti ühiskonnas viimase kümne aasta
jooksul erinevates eluvaldkondades toimunud
arengutest ning arutleda, milline õn naiste ja
meeste positsioon Eestis 2010. aastal. Kogu
miku koostajad õn artiklite teemasid valides
püüdnud katta peamisi soolise võrdõiguslik
kuse seisukohalt probleemseid eluvaldkondi
tänapäeva Eestis. Kui 2000. aasta kogumikus
oli üheks keskseks teemaks sooline ebavõrdsus
tööturul ning esindatud olid kä artiklid soolisu
sest ja tervisest ning naistest ja meestest meedias
ja poliitikas, siis uues kogumikus leidub lisaks
neile juba eelmises kogumikus käsitletud vald
kondadele muuhulgas kä artikleid teemadel
paarisuhtevägivald, inimkaubandus ja prosti
tutsioon ning soolisus haridussüsteemis. Nagu
eelmise kogumiku puhulgi, õn autoriteks vas
tavate eluvaldkondade tunnustatud eksperdid
ning soouurijad.
Andes hinnangu soolise võrdõiguslikkuse
hetkeseisule ja viimaste aastate arengutele Eestis
2010. aasta perspektiivist, väljendavad mitmed
kogumiku autorid, kes kirjutavad muutustest
soolise võrdõiguslikkuse vallas erinevates elu
valdkondades, sarnast sõnumit, mille võtab hästi
kokku Liina Järviste oma artiklis Eestis levinud
võrdõiguslikkust toetavate hoiakute kohta: “....
kuigi Eestis vaikselt murenevad traditsioonilisi
soorolle pooldavad ja taastootvad hoiakud, õn
need siiski veel piisavalt tugevad. Meie ühis
kondlikud hoiakud ning kultuur peavad veel
päris palju arenema, enne kui võime naiste ja
meeste võrdväärsusest rääkida” (lk. 25). Samuti
leiavad mitmed autorid (nt. Papp, Viik, Masso),
et soolise võrdõiguslikkuse poole liikumisel
õn määrava tähtsusega selge poliitilise tahte vähendada soolist ebavõrdsust - olemasolu.
Kahtlemata võib üheks silmapaistvamaks
sooliseks ebavõrdsuseks tänapäeva Eestis pi
dada 30-protsendilist naiste ja meeste palgalõhet tööturul, mis õn ühtlasi Euroopa Liidu
suurim. Seda olulist teemat käsitleb Märt Masso
oma artiklis “Mehed ja naised tööelus”, lisaks

teistele tööturu soolistele aspektidele. Palgalõhe
probleemi mainivad vähemal või rohkemal
määral oma artiklites kä mõned teised auto
rid (nt. Liina Järviste, Marre Karu). Arvestades
teema olulisust ja aktuaalsust, oleks kogumikust
oodanud ehk mõnevõrra põhjalikumat soolise
palgalõhe käsitlust. Sellega seoses õn kahju, et
kogumiku koostamise ajaks ei olnud veel ilmu
nud PRAXIS-e soolise palgalõhe süvaanalüüs
(mille peatsele ilmumisele Masso oma artiklis
kä viitab), mille tulemusi oleks saanud kogumi
kus kasutada.
Huvitava lisandusena õn kogumiku artik
lite vahele paigutatud tsitaate esimese Eesti
Vabariigi aegsetelt naisõiguslastelt ja naisorga
nisatsioonide aktivistidelt, mis aitab tänapäeva
lugejatel mõista, et püüdlused soolise võrdõi
guslikkuse poole ei ole Eesti ühiskonda kunst
likult sissetoodud, mis õn Eestis paraku levinud
seisukoht. Juba mitmed tolleaegsed naisaktivistid ning naisorganisatsioonid tajusid naiste ja
meeste soolist ebavõrdsust ning sellega seotud
sotsiaalseid probleeme, nagu selgitab kogumiku
sissejuhatuses tsitaatide lisamist Raili Marling
(lk. 11). Samuti aitavad tsistaadid tutvustada pal
jude tänapäeva lugejate jaoks tundmatuid naisorganisatsioone ning tolleaegseid naisõiguslasi.
Hea meel õn tõdeda, et kogumikus leiab
mõningast kajastust eelkõige viimasel ajal lääne
feministlikus uurimises inimeste kogemuste
ning sotsiaalse ebavõrdsuse uurimisel järjest
mõjukamaks saanud intersektsionaalne lähe
nemine1, mille järgi omavahel põimuvad ja
ristuvad sotsiaalsed kategooriad ja identitee
did, nagu näiteks sugu, etniline ja klassikuuluvus, vanus, puue, seksuaalne orientatsioon jne.,
avaldavad sageli samaaegset koosmõju inimeste
sotsiaalsele kogemusele, staatusele ja positsioo
nile ühiskonnas. Intersektsionaalsuse küsimust
käsitleb Kristiina Albi ja Mari-Liis Sepperi artik
kel mitmesest diskrimineerimisest (lk. 97-111),
kus selgitatakse lugejaile mitmese või läbipõimuva diskrimineerimise mõistet ja selle kuju
nemislugu ning keskendutakse selle juriidilisele

küljele. Eesti konteksti silmas pidades õn olu
line, et autorid peatuvad artiklis vähemusrah
vusest naiste olukorral Eestis, viidates sealjuures
ühele vähestest selleteemalistest uuringutest2.
Identiteetide mitmekesisust ja sellest tulene
vat inimeste erinevat paigutust ühiskonnas ning
nende erinevaid vajadusi ja võimalusi mainib
kogumiku sissejuhatuses põgusalt kä Raili Mar
ling (lk. 7): “Vaesel vanemal naisel õn teised
vajadused kui noorel reproduktiiveas naisel,
keskklassi gay-mehel teised vajadused kui rahvusvähemusse kuuluval pensionäril”.
Kui ühelt poolt tuleb tunnustada selle
feministlikus uurimuses aktuaalse, kuid eesti
lugejate jaoks veel uudse teema tutvustamist
kogumikus, siis oleks samas oodanud intersektsionaalsusele suurema tähelepanu pööramist
kä mõnedes teistes kogumiku teemakäsitlustes,
kuna lisaks soole määravad inimese positsiooni
ühiskonnas kä teised sotsiaalsed kategooriad ja
nende ristumine. Eesti kontekstis tuleb kind
lasti tähtsustada soo ja rahvuse koosmõju ini
meste sotsiaalsele positsioonile ja kogemusele.
Seega, eelkõige selliste teemade puhul, nagu
näiteks tööturg, vaesus ja paarisuhtevägivald,
oleks tahtnud sookategoorial põhinevale ana
lüüsile lisaks lugeda kä näiteks vene rahvustest
naiste olukorrast, eriti arvestades seda, et Eestis
(peamiselt Tallinnas) ilmneb vähemusrahvus
test naiste palkades “topeltlõhe”, mis tuleneb
ühtlasi nii soost kui rahvusest (Anspal, Kallaste
2007). Seega tundub intersektsionaalse lähene
mise vaatepunktist, et mitmete kogumiku tee
made puhul jäävad märkamatuks sotsiaalsete
kategooriate ristumiskohtadel paiknevad ini
mesed, kelle positsioon õn ühiskonnas sageli
kõige haavatavam ja kes kogevad ühiskonnas
“intersektsionaalset nähtamatust” (PurdieVaughns, Eibach 2008).
Samas tuleb aga tõdeda, et intersektsionaal
ne perspektiiv õn Eesti kontekstis alles uus ning
uuringud nendest vastastikustest mõjudest,
mis suurendavad teatud sotsiaalsete gruppide
allasurutust, õn alles oma järge ootamas, nagu

tõdeb kä Ülle-Marike Papp kogumiku kokku
võtvas artiklis (lk. 184).
Kokkuvõtteks võib öelda, et kogumik Teel
tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed
Eestis II õn vajalik ja informatiivne ülevaade (ja
tagasivaade) soolise võrdõiguslikkuse arengu
test Eestis viimase kümne aasta jooksul. Loo
detavasti leiab väljaanne laialdast kasutust mit
mete sihtgruppide seas, sealhulgas võiks see olla
kasulik lugemine muuhulgas poliitikutele ning
erinevate valdkondade riigiametnikele ja poliitikakujundajatele. Samuti jääb loota, et kümne
aasta pärast sellele kogumikule tagasi vaada
tes leiame, et suur osa siin välja toodud soolise
võrdõiguslikkusega seonduvaid probleemkohti
õn Eesti ühiskonnas leidnud lahendused. Kuid
nagu tõdeb Kadi Viik kogumiku järelsõnas, ei
toimu ükski positiivne muutus iseenesest, sel
leks õn vaja eelkõige konstruktiivseid debatte
poliitiliste valikute üle (lk. 195-196).
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Summaries

Correlations between
femininity-masculinity and
personality traits among
16-19-year-old Estonians
Mare Ainsaar, Kadri Soo, Tiina Laur
Gender is one of the most influential sources
of human identity, which affects people s behavior and the types of gender roles they prefer.
Thus the study of gender and related identities
has become extremely important in research
into equality between men and women, family
issues, labor policy, rights and behavior. Femininity and masculinity are two traits that may
appear in parallel in one persons identity. The
aim of the present article is to analyze what character traits 16-19-year oid Estonians associate
with masculinity and femininity. Young people
are future actors õn the labor market, they wiil
be establishing their own families and future
developments in society are dependent õn their
opinions.
The empirical data of the analysis derive hõrn
the Estonian data from a study of the sexuality

of the young people in the Baltic Sea region.
The study was conducted by the University of
Tartu and Tartu Child Support Center in AprilMay 2003 among students of Estonian-medium
schools. The analysis wiil use the data about
16-19-year-olds, a total of1709 people. The article
presents analyses based õn biological sex, gender
(masculinity-femininity) and gender roie type.
The article wiil analyze the distribution of different personality traits among boys and girls, the
associations created between certain traits and
the perception of masculinity and femininity
and which traits are considered characteristic of
certain gender roie types (combination of mas
culinity and femininity). The applied methods
indude comparisons of averages, correlation
analysis and logistical regression.
The results show that 7% of students had
either undeveloped or weak gender roles. 90%
of boys considered themselves predominantly
masculine, 2% androgynous and 1% feminine.
The distribution of girls was more varied - 72%
saw themselves as predominantly feminine, 18%
as androgynous and 3% as masculine. As there
seem to be very few boys in Estonia who have
a feminine self-perception, the analysis that
employed models designed to measure correla
tions between personality traits was only applied
to the study of the personality traits of boys who
identified with the masculine or undeveloped
gender roie type and girls who identified with
the feminine, androgynous and undeveloped
gender roie type.
Boys who considered themselves predomi
nantly masculine were considerably more selfconfident, dominating and open to risk than the
less masculine boys. In boys the perception of
masculinity was associated with greater athleticism, physical activeness and bravery. The per
ception of masculinity grew in the ages of 16-19.
In the case of girls, masculine self-identification
was associated with quick decision-making and
the perception of oneself as aggressive and as
häving poorer skills in forming relationships.

The girls who considered themselves feminine
had a lower level of aggressiveness and risktaking and tended to consider themselves more
attractive to the opposite sex than other groups
of girls.
Androgynous girls differed from the girls
who considered themselves feminine and masculine. They were characterized by a higher
opinion of their caring and friendliness, but
they were also risk-takers, athletic, aggressive
and frequently had a higher opinion of their
initiative and courage to act and showed less
empathy. The boys and girls with undeveloped
gender identity did not resemble each other or
any of the other gender roie types.
Thus the results for Estonian boys are in
quite clear correlation with the traits that are
characteristically attributed to men. The results
for girls who consider themselves feminine are
equally predictable. However, girls as a group
are more diverse in Estonia and girls who
have adopted masculine character traits also
have combinations of other traits that are usually not considered feminine. The results of the
article allow us to conclude that young people
may have a different understanding of gender,
depending õn their gender and ethnicity. For
example, there were no common traits between
girls who perceived themselves to be masculine
and boys who perceived themselves to be mas
culine. It is impossible to draw the same conclusion about femininity because of the low level of
feminine identification among boys.

Gender in Estonian
phraseology

speech, more specifically in Estonian phrase
ology. Õn the basis of examples, the article wiil
highlight the primary characteristics that have
been attributed to women in different periods, primarily in the 19th-early 20th century. It
wiil attempt to draw a collective portrait of the
woman as it appears in Estonian phraseology.
The present study is based õn studies conducted
õn German phraseology, an important influence
õn early Estonian phraseology. The results show
that the opinions and attitudes are quite similar
in the case of the two cultures: in the specific sarcastic-teasing manner of phraseology, women
have above all been criticized for talkativeness,
power, argumentativeness, frivolity, ete. As can
be seen from examples about men, presented
here as a contrast, men have been ridiculed for
obeying women or being defeated by them. As
archival sourees are inconsistent, it is hard to
draw firm conclusions about what lies behind
these expressions. Similarly to other reeordings
of past folklore or language, the material does
not give us suffieient information about specific
language users to enable us to make valid generalizations about peoples worldview. Õn the
other händ, we also cannot overlook these texts.
Rather, we should attempt to analyze why sueh
expressions have endured in language for centuries and why they continue to be used today.

Main trends in the textual
construction of men in
the womens magazine
Cosmopolitan
Grete Kempel and Andra Siibak

Anneli Baran
The present study is the first attempt to analyze Estonian data õn gender marking in figurative language use. The article wiil take a closer
look at gender-specific reference in figurative

The aim of the article is to explore how
men are represented in the Estonian version of
the womens magazine Cosmopolitan. Content
analysis of Cosmopolitan articles from 20052008 was carried out with the aim of studying

the topics prevalent in the articles about men
and masculinity, and analyzing the main trends
used in the textual construction of men in the
articles. Self-representations of well-known
Estonian men whose interviews appeared in the
magazine were also studied.
The findings of the study indicate that the
traits and values associated with hegemonic
masculinity mainly appear in the articles of
Cosmopolitan. Although the results of the comparative analysis of magazine issues allow us to
claim that there are slight changes in the textual
constructions of masculinity and manhood, the
majority of the articles studied were stiil huilt õn
stereotypical assumptions about men and mas
culinity. For example, rather than emphasizing the plurality of masculinities, the articles of
Cosmopolitan mainly characterized men as very
active sexual beings who are totally incapable of
being romantic, emotional and communicative.
However, the analysis of interviews with wellknown Estonian men indicates that the interviewees were far more willing to express values
and norms that were formerly not considered to
be masculine (e.g., emotions, focus õn family).
Although the findings of the study illustrate the presence of söme shifts in ideas about
masculinities, lasting change in values, norms,
perceptions and attitudes about masculinity
depends õn the dominant thought-patterns of
the general public and future generations.

Female nude in Soviet-era
art: hidden eroticism,
politicized gesture or
protofeminist image?
Katrin Kivimaa
The aim of the article is to study the use of
the female nude in examples drawn from the
unofficial art and visual culture created in the

Soviet cultural space in the 1970-80s. Using
examples from Estonian, Latvian and Russian
art, the article asks what gendered images are
being produced in the artistically innovative
and/or socially radical avant-garde art pro
duced in the late-Soviet period and what their
relationship is with both Soviet and Western
gender ideology. Our art-historical memory
carries a deeply entrenched belief that the use
of the female nude was hindered in Soviet-era
art both by official sanctions õn art and wider
public morals. Restrictions and opportunities were different, depending õn the era, the
medium or artistic language used and whether
the approach followed official norms. However,
the control of the images of the naked body was
one of the main reasons why the female nude
came to be associated with the free expression
of the artist and the democratization of visual
culture. The use of the nude genre as a symbol
of resistance proved to be a different practice for
female and male artists. When we look at the
late-Soviet avant-garde art or art photography,
we can see the dominance of the male gaze in
the processes of the representation of and look
ing at the female nude. If the dominant meaning
of the (erotic) female nude as an expression of
artistic freedom was constructed by male artists
and photographers, what options did it leave to
women artists?
In the 1970s and 1980s we can speak about
the emergence of the so-called feminine figurative language, which for example in Estonian art
was most notable in the work of women graphic
artists. One of the examples of this approach
is Marju Mutsu, whose work focused õn the
formation of female identity in relation to the
people and events surrounding her. The use of
the female nude in Mutsus work stresses the
erotic-bodily being of the woman and hints at
lesbian sexuality. Innovations in avant-garde art
(performance, happening, use of photography)
led to the use of the artists body as a medium
of art. While independent women performance

and body artists emerged in many socialist
countries (Yugoslavia, Poland, Hungary), nothing of the kind happened in the Soviet Union.
This can be explained by more strict social and
artistic rules, as well as the internal gender relations of the avant-garde circles. However, there
are numerous examples in the history of Russian, Latvian and Estonian late-Soviet avantgarde of the radicalization of the female artist
in co-operation with a male partner in life and
art. In Estonian art, one of the exciting examples
in which the female artist was the one to take
the first step, is a pair of nude autobiographic
images by Sirje Runge and Leonhard Lapin. The
analysis of the work allows us to shed light õn
not only the importance of the artist s biography
but also õn the link between the social circumstances and gender ideology õn the one händ
and the act of creating a work of art and its later
reception õn the other.

Gender perspective
in Estonian history
textbooks: methodological
observations
Milvi Martina Piir
The article addresses the possible options for
improving the gender balance of materials used
in teaching history in schools of general education. The article proceeds from studies conducted in Estonia in 2002 and 2009 and from
the given suggestions for the gender-sensitive
representation of historical figures.
The appropriateness of the recommendations presented in previous studies has been
analyzed from the perspective of the textbook
author. The analysis wiil highlight the disparateness of the recommendations, which may in
practice result in problems with a meaningful
integration of the balanced gender perspective

and the traditional treatment of history. The arti
cle hopes to open a discussion õn the questions
related to deeper aims and functions of history
teaching in schools of general education.

Women and men õn
television: who speaks
õn the screen of Estonian
television (ETV)
Barbi Pilvre
The article focuses õn the proportion of
female and male speakers õn the screen of Esto
nian national television (ETV) in 2002 and
2008, based õn the content analysis conducted
within the project Screening Gender (2000). The
Estonian results wiil be compared to the average
results of the project. The article wiil also analyze the comments by the leading figures of the
ETV õn the results of the study.
As the results for 2002 and 2008 are similar,
we can describe lasting tendencies and the order
of discourse which conditions certain journalistic choices (e.g„ who speaks õn the screen).
Women constituted 34% of the speakers õn the
screen of the ETV in 2002 and 32% in 2008 (the
average for the Screening Gender project in 2000
was 32%). Women s speech covered 1/3 of the
speaking time in the ETV in 2008 (1/5 in 2002).
Women predominantly spoke as average citizens; they were a minority in other roles (expert,
politician, ete.). Women made up 1/3 of TV
show hosts and news anehors, 1/4 of the interviewees and 1/5 of the guests in TV shows. The
only topies õn which women spoke more than
men were health and social topies. Women were
a minority among speakers in all äge groups,
except for Under 18-year-olds.
The responses of TV professionals demonstrated the existence of both gender-blindness
and gender awareness. Although one respondent

also mentioned positive discrimination in
favor of women, there appears to be no widely
shared perception of the need to implement
special measures to ensure greater proportion
of women speakers õn the TV screen. TV professionals either do not see the choices made by
the media or explain them by professional routines or the belief that the media represents the
reality and the decision to prefer male speakers
over women is determined outside the media.
It can thus be concluded that the order of discourse determines the boundaries that do not
allow giving greater attention to gender equality
in Estonian society and that this ruie also holds
within media organizations.

Ateneum art schools and
women from Estonia
Kai Stahl
In 1890-1918 at least 30 women who can be
associated with Estonia studied in the Ateneum
art schools, but only seven were enrolled in
the drawing school of the Finnish Art Union
and only three of the latter received a diploma
there. The remaining studied in the school of
the Applied Art Union and only four graduated.
Two women from both schools received prizes
for success in their studies (Kristine Mei and
Nora von Samson-Himmelstierna in the draw
ing school and Vanda Juhansoo (Johanson) and
Rosalie Alver in the applied art school) and two
women from both schools went õn to have a
career as an artist. Graduation did not necessarily mean working in the chosen field. The
majority of Estonian women went to study
in Helsinki in the 20th century; only three had
studied there earlier, in the 1890s.
In läte 19th-early 20th century women could
pursue art education thanks to their economic
and social Capital, as well as the existence of
an inspiring and liberai atmosphere, neither of

which was easy to find in Estonia. Therefore the
majority of women who attended the Ateneum
schools belonged to upper- or middle-classes,
although there were also representatives from
other social classes. Modernization of soci
ety became both a hindrance and opened new
opportunities for women as applied arts, the area
that was studied by the majority of women, were
seen as traditionally more fitting for women.
The data presented in the article derive from
the student catalogues and course registers of
the two schools. The article draws attention to
the many women who were registered as students of the drawing or applied art school in
the given period. Although the data are limited,
they allow us to demonstrate which women
from Estonia studied in Helsinki. In addition,
the womens decision to pursue their studies
and their later work reflects the opinions of the
culture about women as artists and their oppor
tunities in the Estonian and Finnish art worid of
the period studied.
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Naisakt nõukogude
perioodi kunstis.
Varjatud erootika,
politiseeritud žest,
protofeministlik
kujund?
Katrin Kivimaa

Artikli fookuses õn 1970.1980. aastate nõukogude
kultuuriruumis valminud
kunsti- ja visuaalkultuuri
teosed, millel ilmub alasti
naisekeha - nii lääne akadee
milise kunstitraditsiooni kui
moodsa kunsti armastatumaid
kujutisi. Klassikalisest
traditsioonist lähtuv aktižanr
maalis või skulptuuris, mille
näiteid võib eriti stalinismijärgses kunstis leida küllalda
selt, funktsioneerib siinses
arutelus siiski eelkõige
taustana, sellal kui peamiseks
uurimisobjektiks õn
kunstiuuenduslikud (ja
paljudel juhtudel kä sotsiaal
selt radikaalsed) praktikad,
mida õn nimetatud nii
põrandaaluseks, mitteametli
kuks kui nonkonformistlikuks
kunstiks.

Intersektsionaalsus
- kasutamiskõlblik
mõiste
soouuringutes

Peamised trendid
meeste tekstilisel
konstrueerimisel
naisteajakirja
Cosmopolitan

Nina Lykke

Mitmekesisusest ning
multikultuursusest
kõnelemine õn moes. Minu
kodumaal Taanis õn see
mõiste hakanud varjutama
peaaegu kõiki katseid
arutleda selle üle, kuidas
peaksime tegema lõpu
valitsevale sugude
süsteemile. Sugudevahelisest
võimusüsteemist ehk naiste
ja meeste võrdõiguslikkusest
kõnelemist esitatakse
tänapäeva Taani avalikkuses
millegi vanamoelise ja
iganenuna. Need, kes
peavad end
progressiivseteks, kannavad
hoolt, et esimeseks
päevakorrapunktiks seataks
mitmekesisus.

artiklites
Greete Kempel,
Andra Siibak

Käesolevas artiklis uuritakse,
milline õn Eestis ilmuva
naisteajakirja Cosmopolitan
nägemus meestest. Kontentanalüüsi meetodil vaadeldak
se Cosmopolitani artikleid,
mis õn ilmunud aastatel
2005-2008 ja mis käsitlevad
meeste ja mehelikkuse
temaatikat. Analüüsi eesmärk
õn teada saada, milliste
teemadega seonduvalt
Cosmopolitanis meestest
kirjutatakse ning milliste
omaduste kaudu artiklites
mehi kujutatakse. Samuti
uuritakse, milliseid eeldusi
meessoo ja maskuliinsuse
kohta laiemalt ajakirja
artiklites püstitatakse.
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