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Toimetuselt

A jakirjale õn nime Ariadne Lõng andnud 
/ \ lugu kreeka mütoloogiast. Ariadne oli 

jLkuningas Minose ja kuninganna 
Pasiphae tütar, kes oli armunud Theseusesse, 
ning kui viimane pidi minema labürinti 
Minotaurust tapma, andis Ariadne talle lõnga
kera, et ta selle abil labürindist tagasitee leiaks. 
Ajakiija toimetus õn valinud Ariadne lõnga süm
boliseerima uue demokraatliku mõtlemise ja 
sugupoolte võrdsuse teejuhist - ilma võrdsuseta 
ei saa olla demokraatiat, mis hõlmab nii naisi 
kui mehi. Eesti rahvatraditsioonis ja eriti naiste- 
traditsioonis õn lõngal olnud tähtis roll; sellega 
tahame viidata ajakirja suunale mõtestada lahti 
omamaised probleemid. Vanakreeka kultuur õn 
õhtumaa mõttemaailma häll, ent just sealt sai 
alguse kä patriarhaalne sotsiaalsüsteem, nii nagu 
meie seda tunneme. Sellest peame alustama, kui 
tahame mõista sugupoolte ebavõrdsuse tekke
lugu ja näidata, mida tuleks muuta ja kuidas seda 
teha. Läänes õn üle kolmekümne aasta nende 
küsimustega tegelenud akadeemiline feminist
lik teooria, mis sai alguse ülikoolides naisuuri
muse kursustega. Naisuurimus, naisteadused ja 
akadeemiline feminism õn omavahel nii tihedalt 
seotud, et nendevaheline piir jääb sageli eba
määraseks.

Käesolev väljaanne õn Eestis esimene aja
kiri, mis tegeleb akadeemilise feminismi, nais
uurimuse ning soouurimusega. Ariadne Lõng 
võiks olla foorum, kus eesti naised ja mehed 
saaksid tutvustada oma uurimusi, mis käsitlevad 
nais- ning sugupoolte temaatikat, aga kä femi
nistlikku metodoloogiat, ning avaldada viima
sest lähtuvaid töid. Me loodame, et ajakiri ergu
tab naisteaduste ja naisuurimuse arengut Eestis 
ja informeerib kä üldsust vastavast problemaa
tikast. Oluline õn hakata Eestis mõjutama 
teaduste peavoole, milleni õn tänaseks jõutud 
Läänes.

Ajakirja esimene topeltnumber õn pühenda
tud sotsioloog Anu Naruski mälestusele, kes suri 
möödunud aastal. Naruski kolleeg, Leeni 
Hansson, õn kirjutanud lühiartikli tema mäles
tuseks. Anu Narusk oli Eestis esimene, kes uuris 
järjekindlalt ja ulatuslikult naiste rolli okupat
siooniaegses ja üleminekuaja ühiskonnas ning 
perekonnas, publitseerides saadud tulemusi rah
vusvahelistes artiklikogumikes ja teaduslikes 
ajakirjades. Avaldame Anu Naruski tööde bib
liograafia ja ühe tema ingliskeelse artikli tõlke.

Ariadne Lõng peegeldab naisteaduste inter
distsiplinaarset iseloomu, pakkudes artikleid, mis 
lähtuvad sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunsti
teaduse, psühholoogia ning filosoofia vaatenur
gast. Igas numbris avaldame kä rahvusvahelis
tes ajakirjades ning kogumikes ilmunud artikli
te tõlkeid. Esimesed kolm artiklit käsitlevad nais
uurimuse ja feminismi definitsioone ja mõisteid, 
kolm järgmist analüüsivad olukordi, millega eesti 
naised õn kokku puutunud Nõukogude okupat
siooni ajal ning Eesti iseseisvuse taastamisel 
toimunud ümberkujunduste jooksul. Ülejää
nud käsitlevad kunsti-, kirjandus- ja filosoofia- 
probleeme.

Professor Suzanne Lie, ENUT-i akadeemi
line direktor ja Oslo ülikooli sotsiaalteaduste 
naisuurimuse programmi endine direktor, kirjel
dab naisuurimuse ajalugu ja tähendust haridus- 
sotsioloogi pilgu läbi, jälgides naisuurimuse tek
kelugu ja institutsionaliseerimist ning panust in
tellektuaalsesse ellu ja demokraatiasse. Autor 
toob välja naisuurimuse poolt tõstatatud oluli
sed teemad ning esitab küsimuse, kas Lääne 
naisuurimuse kogemus võib kä Eestis aidata 
mõista sugupoolte demokraatiat ja kuidas töö
tada selle saavutamise suunas.

Kirjandusteadlane Tiina Kirss vaatleb nais- 
uurimust seestpoolt “administratiivsete koge
muste prisma kaudu”, pärast nelja aastat Merceri 
ülikooli naisteaduste programmi juhatamist 
Ameerika lõunaosariigis Georgias. Ta käsitleb 
ja kommenteerib Marilyn Jacoby Boxeri 1998.



aastal avaldatud raamatut “Kui küsimusi esita
vad naised” ning lisab analüüsi omaenda koge
mustest. Artikkel tegeleb muu hulgas mõistete
ga “naisuurimus” ja “naisteadused”, mis Eestis 
õn veel selgeks rääkimata. Viidates Boxerile, 
kirjutab Kirss, et naisteadus näeb naiste ajaloo
lises ahistamises eetilist probleemi, püüdes taas
tada moraalset õhkkonda ülikoolides. Ta kirjel
dab feministlikku valgustust Kuhni mõistes 
paradigmaatilise nihkena.

Kirjandusteadlase Toni Moi artikkel ilmus 
esmakordselt tõlkena 1991. aastal Vikerkaares. 
Siinkohal avaldame tänu tõlkijale Toomas Ro
sinale ja Vikerkaare toimetusele loa eest see 
uuesti avaldada. Oma artiklis “Feministlik, nais
soost ja naiselik” eristab ja defineerib Moi ni
metatud mõisteid. Autor väidab, et “feminist
lik” õn poliitiline määratlus, “naissoost” bioloo
giline ja “naiselik” kultuuriline. Nende mõiste
te valgusel kerkivad Moi väitel esile kaasaegse 
feministliku kriitika poliitilised ja teoreetilised 
teemad, mille selgitamine pole oluline mitte 
ainult feministidele, vaid kä laiemale publikule.

Katrin Kivimaa, Leedsi ülikooli doktorant, 
analüüsib oma artiklis “Teise tootmine - Ida- 
Euroopa ja feminism” eesti ühiskonna ja teiste 
postsotsialistlike maade suhtumist feminismi ja 
sealsete antifeministlike hoiakute põhjusi. Ta 
arutleb selle üle, miks Lääne feministlikku 
liikumist õn Ida-Euroopas niivõrd negatiivselt 
vastu võetud, ja vihjab vajadusele feminismi 
laiema tõlgendamise järele.

Anu Narusk! ja Leeni Hanssoni artiklid põ
hinevad eesti naiste ja perede kohta tehtud sot
sioloogilistel uuringutel. Artiklis “Eesti naised 
ja ratsionaalsed valikud”, mis esmakordselt il
mus ingliskeelsena 1997. aastal, kasutab Narusk 
feministlikku teooriat suuremas ulatuses kui oma 
varasemates töödes. Autor sedastab, et eesti nai
sed ei ole mitte ainult ohvrid, vaid kä traditsioo
niliste soorollide südid toetajad. Artiklis “Nai
ne, töö ja perekond Eestis - muutuvad hoiakud 
ja väärtushinnangud” võtavad Leeni Hansson ja

Virve-Ines Laidmäe üles Anu Naruski tõstata
tud teema eesti naiste lahendamata dilemmadest 
töö ja pereelu ühendamisel ning analüüsivad 
muutusi nende hoiakutes ja väärtustes perioodil 
1985-1998 . Mõlemad uurimused näitavad, et 
eesti naised õn oma pereeluga vähem rahul kui 
eesti mehed.

Marika Tiggeman, väliseestlasest psühho
loogiaprofessor Austraalias, keskendub artiklis 
“Kas Barbie-nukk õn oluline? Rahulolematus 
oma kehaga, dieedipidamine ja enesehinnang” 
seni Eestis vähekäsitletud teemale, noorte tüd
rukute kinnisideele olla kõhn. Ta osutab naiste 
igapäevaelu vormivale rahulolematusele oma 
kehaga ja madalale enesehinnangule, mis õn tä
napäeval tõsine probleem ning vajaks diskus
siooni.

Reet Varblane vaatleb artiklis “Karin Luts 
ja teised tüdrukud - Mina-kujund kui eesti nais
kunstnike enesemääratlemise vahend” lähemalt 
naiste osa eesti kunstiajaloos 1920.-1930. aas
tatel ja jõuab järeldusele, et ennast naiskunstni
kuna maksma panna polnud nii kerge, kui üldi
selt arvatakse. Enne 1939. aastat ei tohtinud nai
sed kuuluda isegi kunstiühingusse Pallas, mis 
piiras nende näitustel esinemise võimalusi. Uuri
des naiskunstnike, eriti Karin Lutsu autoportreid, 
paljastab Varblane naiskunstniku ambivalentse 
positsiooni kaasaegses eesti ühiskonnas.

Kunstiajaloolane Eda Sepp keskendub Kaja 
Kärneri abstraktsele kunstiloomingule aastatel 
1957-1968. Ta leiab, et Kärner, kes oleks täna
vu saanud 80-aastaseks, õn üks enim alahinna
tud kunstnikest eesti kunstiajaloos ning esitab 
küsimuse, kas Kärnerile pole mitte osaks saa
nud patriarhaalsele kunstiajalookäsitlusele tava
pärane ignoreerimine ja alahindamine, vaata
mata sellele, et tema 50-ndate aastate lõpu ja 
60-ndate abstraktsioonid õn eesti kunstis täiesti 
uus ja originaalne läbimurre.



Teist maailmasõda kajastavad eestlaste auto
biograafiad tavaliselt ei kirjelda naiste kogemu
si, eriti vägivalda naiste kallal. Leena Kurvet- 
Käosaar analüüsib kahte autobiograafilist raa
matut ajaloolise tekstina oma artiklis “Naistega 
juhtus teisi asju: Teine maailmasõda, vägivald 
ja rahvuslik identiteet Käbi Laretei teoses “Mi
neviku heli” ja Agate Nesaule teoses “Naine 
merevaigus””. Mõlemad autorid elavad eksiilis, 
lätlanna Nesaule USA-s, eestlanna Laretei 
Rootsis. Autor keskendub oma artiklis seksu
aalse vägivalla kujutamisele ja sellega seondu- 
vaile rahvuslikele enesemääratluslikele aspekti
dele, mida ta analüüsib soouurimuslikust vaate
punktist.

Toni Moi kirjeldab artiklis “Kes kardab Vir
ginia Woolfi? Woolfi feministlikud käsitlused” 
negatiivseid feministlikke vastukajasid Woolfi 
kirjutistele. Neid kaudselt marksistlikust kriiti
kast mõjutatud seisukohti esineb peamiselt 
angloameerika kirjanduskriitikas. Autor leiab, et 
Kristeva feminism peegeldab samu vaateid, mis 
Virginia Woolf 60 aastat varem omaks võttis. 
Woolfi raamatud õn ilmunud kä eesti keeles ja 
Toni Moi õn üks tunnustatumatest feministlikest 
kirjanduskriitikutest; lisaks õn artikkel meto
doloogilisest aspektist huvitav kui feministliku 
kriitika kriitika.

Mirjam Hinrikus annab oma artiklis “Femi
nistlik epistemoloogia teadusfilosoofias” ülevaa
te feministliku epistemoloogia koolkondadest, 
nagu feministlik .ytara/p^ViLepistemoloogia, fe
ministlik empirism ja postmodernistlik femi
nism, ning analüüsib feministliku epistemoloogia 
marginaalset positsiooni ja selle põhjusi.

Kuna Eestis õn pärast iseseisvumist ilmu
nud juba mitu Rousseau’ raamatut, õn ülim aeg 
tutvustada kä ühte feministlikku Rousseau’ krii
tikat. Toronto ülikoolis õppinud Lynda Lange oli 
esimene üliõpilane, kes 1970. aastatel kaitses 
filosoofiaosakonnas doktoritöö, kritiseerides 
Rousseau’ mõttekäiku feministlikust vaatenur
gast. Praegu peetakse teda üheks arvestatava

maks teadlaseks sellel alal. Teadvustades 
Rousseau’ panust lääne mõtlemisse, osutab 
Lynda Lange oma artiklis “Feminist loeb 
Rousseau’d: mõtteid õiglusest, armastusest ja 
patriarhaalsest perekonnast” tema õigluse ja ar
mastuse teooria piiratusele. Rousseau’ teooria 
kohaselt võivad ainult mehed omavahel võrd
sed olla. Lange järeldab, et ebavõrdsetele suhe
tele rajatud perekonnas puudub armastus, nii 
nagu ebavõrdsusel põhinevas ühiskonnas 
puudub õiglus.

Soovime tänada Euroopa Liidu PHARE 
demokraatiaprogrammi ning Soome, Norra, 
Ameerika ja Kanada saatkonda esimese välja
ande rahastamise eest; Tallinna Pedagoogikaüli
kooli toetuse, sõbraliku koostöö ja vastutulelik
kuse eest; Eesti Kunstimuuseumi Karin Lutsu 
tööde reproduktsioonide eest, fotograaf Räni 
Laanmaad Kaja Kärneri ja Karin Lutsu tööde 
pildistamise eest ning Malev Toomi Kaja Kär
neri tööde pildistamise eest ning Heldur Viirest 
vahendamise eest, kujundajat Jaan Klõšeikot ja 
väljaande kokkupanijaid Ilvi Cannonit, Selve 
Ringmaad, Kristiina Luhti ja Raili Riibergi 
ENUT-is. Samuti täname tõlkijaid Kristiina 
Rossi, Kati Hammer-Pratkat, Krista Kaera, Tii
na Auninit, Kertu Raamatut ja Toomas Rosinat 
ning keeletoimetajat Aili Künstlerit. Palju tänu 
kä toimetuse kolleegiumile arukate nõuannete 
eest.

Suzanne Ue ja Eda Sepp



Anu Narusk - in memoriam 
1948-1999



■ 1999. aasta kuum ja kaunis suvi lõppes pal
jude Eesti sotsioloogide jaoks sel nukral augus- 
tipäeval, mil saatsime Metsakalmistu mändide 
all mulda tunnustatud sotsiaalteadlase, hea kol
leegi ning lähedase sõbra Anu Naruski.

Anu tee Eesti teadusesse kulges läbi Tallin
na Tehnikaülikooli, kus ta 1971. aastal lõpetas 
kiitusega majandusteaduskonna, ja läbi Mosk
va Finantsinstituudi, mille juures ta 1982. aastal 
kaitses majandusteaduste kandidaadi kraadi. 
Alates 1980. aastast oli Anu seotud Eesti Tea
duste Akadeemia ja sotsioloogiaga, alustades 
Ajaloo Instituudi sotsioloogia osakonnas, mille 
baasil 1989. aastal moodustati Filosoofia, Sot
sioloogia ja Õiguse Instituut, mis omakorda kan
nab 1994. aastast alates Rahvusvaheliste ja Sot
siaaluuringute Instituudi nime. 1992. aastast juh
tis ta nimetatud instituudis perekonna- ja kul
tuurisotsioloogia osakonda.

Kuigi Anu peamiseks uurimisobjektiks oli 
Eesti perekond ning selle kohanemine ja toime- 
tulekustrateegiad kiirete sotsiaalmajanduslike 
reformide tingimustes, ei piirdunud ta oma töös 
sugugi kitsalt perekonnauuringutega. Teiseks 
suuremaks valdkonnaks, millele ta eriti 1990. 
aastatel suurt tähelepanu pööras, oli naiste olu
kord Eesti tööturul ning kutsetöö ja pereelu üh
tesobitamise problemaatika. 1990-ndate teisel 
poolel lisandus noorte alkoholi ja narkootiku
mide kuritarvitamise teema. Anu juhtimisel pe
rioodiliselt läbi viidud kogu Eesti täiskasvanud 
elanikkonda hõlmavad ulatuslikud elanikkonna- 
küsitlused panid aluse suurepärasele andmebaa
sile, mis võimaldab uuridaja analüüsida viimas
tel aastakümnetel toimunud muutusi nii elanik
konna majanduslikus toimetulekus, tööelu puu
dutavates küsimustes, vaba aja harrastustes, 
väärtushinnangutes ja hoiakutes, aga kä peresu
hetes ja rahuoluhinnangutes eri eluvaldkonda
dele. See õn suurepärane baasmaterjal, mida Anu 
ise tavatses nimetada “kullakaevanduseks” ning 
mille üle rõõmustavad kindlasti tulevasedki sot
sioloogid.

Anu tööd-tegemised olid tuntud kaugel väl
jaspool Eesti piire ning ta oli hinnatud koostöö
partner mitmetes rahvusvahelistes projektides.

Nii osales ta 1985-1992 Soome-Eesti ühispro
jektis “Perekonna mõju teismelise noore elulaa
di kujunemisele”, 1988-1992 13 Euroopa riiki 
hõlmavas projektis “Euroopa lapsevanemad”, 
1989-1995 9 Läänemere-äärset maad hõlmavas 
projektis “Sotsiaalsed probleemid Balti mere 
regioonis”, 1992-1996 Soome-Eesti koostöö
projektis “Naised, töö ja sotsiaalne stress”, 1995— 
1996 Balti- ja Põhjamaade ühisprojektis “Sot
siaalsed muutused Balti- ja Põhjamaades”, 
1994-1998 26 Euroopa riiki hõlmavas projek
tis “Alkoholi ja narkootikumide kasutamine 
Euroopa koolilaste seas” jne. Eriti tihedaks ku
junes Anu koostöö Põhjamaade teadlastega ning 
teda peeti pea omainimeseks nii Trondheimi, 
Helsingi kui kä Jyväskylä ülikoolis (võrdlevad 
perekonnauuringud), aga kä näiteks Soome Töö- 
tervishoiu Instituudis, mille teaduritega koos ligi 
kümne aasta jooksul uuriti just naiste olukorda 
tööelus ning töö ja pereelu ühtesobitamise ras
kustest tulenevaid stressiilminguid. Anu sulest 
ilmus umbes 80 teaduspublikatsiooni eesti, vene, 
ukraina, soome, inglise, rootsi ja saksa keeles.

Lisaks teadustööle jätkus Anul aega kä ak
tiivseks ühiskondlikuks tegevuseks. Nii oli ta 
aastatel 1992-1995 Eesti Akadeemilise Sotsio
loogide Liidu juhatuse liige, aastatel 1996-1998 
liidu president, samuti Euroopa Sotsioloogia 
Assotsiatsiooni perekonnauurimuste komitee lii
ge. Anu oli kä mitmete diplomi-ja magistritöö
de juhendaja.

Saatus õn tihtipeale halastamatu. Raske hai
gus katkestas Anu tööd ja tulevikuplaanid just 
siis, kui ta oli oma parimas loomeeas ning täis 
teotahet ja huvitavaid mõtteid. Talle ei olnud 
antud palju aastaid, ent kadestamisväärne töö
võime laskis tal väga palju korda saata. Kollee
gide ja koostööpartnerite mälestustesse jääb Anu 
lisaks tublile tööle kä kui sädelev ja südamlik 
isiksus. Olgu siinkohal ära toodud üks Anu te- 
gutsemisjuhistest: “Kui enam mitte kuidagi ei 
saa, siis kuidagi ikka saab!”.

TPÜ RASI sotsioloogide nimel
Leeni Hansson
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Mis õn 
naisuurimus?*

Suzanne Lie

* Artikli lühendatud variant kanti 
esmakordselt ette Tallinna Pedagoogikaülikoolis 
4.-6.veebruarini 1999. aastal toimunud ENUT-i 
konverentsil “Eesti naised poliitikas”.

7r"ommunistliku režiimi kokkuvarisemine 
õn avanud võimalused demokraatliku 

JL jLiihiskonna arenguks Baltimaades. 
Eeldatavasti aitab ideedevahetus demokraatia- 
protsessile kaasa. Artikkel tutvustab naisuurimu
se arengut Läänes lootuses, et sealne kogemus 
võib olla kasulik strateegiliste sammude välja
kujundamisel ning aidata kaasa Eesti demokraat
liku ühiskonna arengule.

Kommunismi kokkuvarisemine õn erakord
ne võimalus hinnata ümber mitmeid sotsiaalse 
ja poliitilise elu aspekte ning mõelda kä sellele, 
kuidas naised ja mehed saaksid osaleda täisve
reliselt nii ühiskondlikus kui kä eraelus. Eesti 
eesmärgiks õn demokraatia. Demokraatia üles
ehitamisel peaksime pidama meeles mitmeid 
aspekte. Meid huvitab “sugupoolte demokraa
tia”. Mõiste gender (sugupool) võtsid kasutuse
le naisuurijad. See osutab eeldustele, arusaama
dele, põhjendustele, käitumis-ja tegutsemisvor- 
midele, mis moodustavad erinevuse meeste ja 
naiste vahel. “Mehele” ja “naisele” sobivaks pee
tud käitumine õn ajajooksul muutunud ning sel 
õn erinevad tähendused ja võimalused erineva
tes ühiskondades (Bykova, et al., 2000). Mõiste 
sex (sugu) viitab aga mehe ja naise bioloogilis
tele erinevustele. Termin “sugupoolte demokraa
tia”, loodud samuti feministlike uurijate poolt, 
tähendab, et mõlemal, nii meestel kui naistel, 
peaksid olema võrdsed eelised, õigused ja ko
hustused tööjõuturul, tsiviilühiskonnas ja pere
konnaelus (Jönasdöttar, 1988).

Kuna naisuuringud õn sugupoole ning su
gupoolte demokraatia mõiste juurdumisele tu
gevalt kaasa aidanud, siis peaksid lähemalt huvi 
pakkuma järgmised küsimused:

1) Mida me mõistame naisuuringute all?
2) Miks naisuuringud tekkisid ja arenesid?
3) Milline oli nende tee kuni ametliku tunnusta
miseni?

4) Milliseid tähtsamaid küsimusi õn naisuurin
gud käsitlenud?

5) Milline õn olnud naisuuringute panus intel
lektuaalsesse ellu ja lõppkokkuvõttes demokraa
tia arengusse?



1. Mida me mõistame 
naisuuringute all?

Naisteadlaste viimase kolmekümne aasta 
üheks tähtsamaks saavutuseks õn olnud nais
uuringute juurutamine õpetamisesse ja teadus- 
tegevusse, just selle osa arendamine, mis kes
kendub naise olukorrale eraelus ja ühiskonnas 
(edaspidi viitan naisuurimuslikele õppeprogram
midele, naiste kohta tehtud uurimustele ja nais- 
uurimuskeskustele kui naisuuringute sünonüü
midele).

Naisuuringute üks esmaseid ülesandeid oli 
mõlema sugupoole, meeste ja naiste teadlikku
se tõstmine sellisele tasemele, et naisi ei pee
taks enam “teiseks sugupooleks” (Beauvoir, 
1953). Esimesed loengukursused aitasid üliõpi
lastel vaidlustada traditsioonilisi rolle ühiskon
nas ning esile tõsta naiste võimeid ja usaldus
väärsust. Teisteks eesmärkideks olid naisuurin
gute kui teadusharu ülesehitamine, naiste kadu
nud kultuuri ja ajaloo esiletoomine ja nende uute 
teadmiste ametlikesse õppekavadesse sissevii
mine (Beck, 1990).

2. Miks naisuuringud tekkisid 
ja arenesid?

Naisuuringute arengut tuleb vaadata seoses 
feministliku liikumise arenguga. Mõisted nagu 
“feminism” ja “võrdõiguslikkus” õn endistes 
sotsialismimaades negatiivse kõrvaltähenduse
ga, sest seal suhtuti feministlikku liikumisse kui 
Lääne ideede siirdamisse; pealegi oli seal aasta
kümneid kestnud tsentraalselt kontrollitud sot
siaalse ühtlustamise eksperiment (Kivimaa, 
1999, vt. kä Kivimaa artikkel selles väljaandes). 
Samas õn feminismil palju definitsioone. Palju
de meelest tähendab feminism üksnes meeste ja 
naiste võrdsuse saavutamist (Moi, 1993, vt. kä 
Moi artikkel selles väljaandes). Mina näen fe
minismis nii meeste kui naiste püüdu leida mõ
lema sugupoole jaoks uusi võimalusi ning avar
dada nende rolli ja elukogemust.

1960-ndate lõpus ja 1970-ndate algul hak
kasid USA naised ja nende Euroopa suguõed 
protestima naistele kohustusliku kodus püsimi
se ideoloogia vastu. Lääne (peamiselt keskklas
si) naised leidsid end elamas ühiskonnas, mis 
sundis neid kodused olema. Betty Friedan väl
jendas nende naiste frustratsiooni oma klassika
lises teoses “Naiselikkuse müstika” (Friedan, 
1963). Samal ajal olid Ida- ja Kesk-Euroopa 
naised sunnitud rügama riigitööl. Mõlemal ju
hul puudus neil valikuvõimalus. Muidugi ei sun
nitud Lääne naisi jõuga koduseks jääma, ent 
kehtivad ühiskondlikud väärtushinnangud ja 
sotsiaalsed struktuurid (näiteks lastehooldami- 
se alternatiivsete võimaluste puudumine) ei jät
nud valikule kohta.

3. Milline oli
nende tee kuni ametliku 
tunnustamiseni?

Naisuurimuse rahvusvaheline levik õn ehk 
kõige löövam ja dramaatilisem näide naisliiku
mise strateegia ja koostöö edust. Esimesed nais
uuringute programmid kinnitati aastatel 1968 - 
1970 Cornelli Ülikoolis ja San Diego Riiklikus 
Ülikoolis. Sealtpeale õn nende kursuste osakaal 
US A-s olnud fenomenaalne. 1969. ja 1970. aas
tal oli alla 20 kursuse. See arv kasvas 1986. aas
taks 30 000 kursuseni. Enam kui 600-st nais
uuringute programmist US A-s pakutakse 1990- 
ndate lõpus peaaegu pooles neist võimalust õp
pida seda peaainena. Üle 68 protsendis USA 
ülikoolidest õn sisse viidud naisuuringud. 1986. 
aastaks oli riigis 50 naisuuringutele pühendu
nud keskust, millest enamik põhineb ülikooli- 
programmil, mõned õn aga iseseisvad (Cham
berlain, 1988).

Need algatused õn toimunud üle maailma 
1970ndate algusest peale. Tänaseks õn nais
uuringutest saanud akadeemilise tegevuse tun
nustatud valdkond, ja seda kogu maailmas. 
Margaret Sutherland (1994), Inglismaa Leedsi 
Ülikooli emeriitprofessor ja juhtiv õpetlane nai
se õiguste ja hariduse küsimustes, väidab, et



naisuuringute areng õn olnud üks tähelepanu
väärsemaid uuendusi meie aja kõrghariduse õp
peprogrammis. Kä sellised mitmepalgelised 
maad nagu India, Türgi, Liibüa ning mitmed 
Aafrika maad evivad naisuuringute programme. 
1990-ndatest peale õn naisuurimusprogramme 
ja keskusi loodud kä endistes sotsialismimaades, 
näiteks Poolas, Tšehhis, Venemaal. 1992. aastal 
loodi naisuuringute keskus Vilniuses. Mul oli au 
olla seal esimene välislektor. Riia Ülikool lõi oma 
keskuse 1998. aastal. Tartu Ülikoolis avati su
gupooleuurimuse rühm 1995. aastal, Tallinna 
Pedagoogikaülikooli naisuuringute programmid 
said alguse aastal 1995, samast aastast hakati 
lugema feministlikust metodoloogiast lähtuvat 
kirjanduse analüüsi kursust. Eesti Naisuurimus- 
ja Teabekeskus, tuntud rohkem lühendi ENUT 
kujul, avas oma uksed novembris 1997.

4. Milliseid tähtsamaid 
küsimusi õn naisuuringud 
käsitlenud?

Ma käsitlen naisuurimuse püstitatud küsimu
si selle arengu ajaloolises kontekstis. Loomuli
kult valitseb siin kä mõningane üldistamise oht, 
kuna naisuuringud õn interdistsiplinaarne uuri
misvaldkond.

Feministlikud teadlased arvustasid 60-ndate 
lõpus ja 70-ndate alguses koos teiste kriitiliste 
häältega teadusliku uurimistöö olemust.

a. Naisi ei märgata ega käsitleta 
teadusuuringutes

Traditsiooniline uurimus oli “mehe lugu” 
(his story), mitte “naise lugu” (herstory). Nais
teadlased osutasid sellele, et naiste probleemid 
ja vajadused jäid poliitilistes ja intellektuaalse
tes ringkondades vastukajata. Kuhu jäid teadus
likus uurimuses naiste elu käsitlevad seisuko
had? Millised mõisted ütlesid midagi naiste elu 
kohta? Lääne kultuuris keskendub teaduslik 
uurimistöö “indiviididele”, ent naistes ei näh

tud “indiviide”. Kuigi indiviidide uurimine pais
tis olevat sootu, keskenduti peaaegu ainult mees
tele. Meeste käitumismudelid määrasid ära kogu 
ühiskonna käitumismudeli. Man (mees, inime
ne) oli otsekui mingi soota termin. Meeste loo
dud teadmiste maailmas jäid naised varju. Põ
hiliselt mehi käsitlevate uuringute tulemuste 
põhjal konstrueeriti üldistatud teooria. Parim 
näide õn meditsiin. Suur hulk teadmisi inimeste 
kohta õn saadud loomkatsete tulemusel, kusjuu
res teadusuuringutes eelistatakse isaseid rotte 
emastele. Põhjenduseks õn see, et emase roti 
menstruatsioonitsükkel teeb nende katselooma
na kasutamisel uurimise liiga keeruliseks.

Isegi kui pöörduti naiste elu poole, nähti seda 
sageli eelkõige bioloogiliselt määratletuna. Üks 
näide selle kohta õn 1960-ndate lõpus tehtud 
Norra valitsuse uurimus võimust, mis ignoree
ris naiste olukorda ja niisiis kä tähtsaid struktu
raalseid mehhanisme ühiskonnas (Norges 
Offentlige Utridninger, 1982). Komisjon koos
nes ainult meestest. Nad vaatasid läbi mitmeid 
võimu dimensioone, kuid ei käsitlenud tootmi
se ja taastootmise (reproduktsiooni) suhet. Toot
mise võimupositsioonidega tegelemine jätab 
varju fakti, et mehed õn tootmises võimuposit
sioonil osaliselt seetõttu, et teised teenivad nen
de vajadusi (emad ja abikaasad hoolitsevad nen
de kõduja laste eest). Teisisõnu, nad eirasid fakti, 
et enamik ühiskondi toetub patriarhaalsele men
taliteedile.

Naisuurimus õn kritiseerinud majandust. 
Nagu juba mainitud, keskendusid uuringud ka
pitalistlikes maades traditsiooniliselt “indiviidi
le”. Mõiste aluseks õn kujutlus, et indiviid õn 
ratsionaalne, eraldiseisev olevus - kodanik, kes 
tegutseb iseenda huvides. Naisi ei peetud rat
sionaalseks, kuna nende tegutsemist tõlgendati 
sageli enese huvide vastu suunatuks. Miks vali
vad nad näiteks jätkuvalt traditsiooniliselt ma
dalapalgalisi ametikohti? Norras võeti kasutu
sele mõisted “hooliv ratsionaalsus” ja “eesmärk- 
pühendab-abinõu-ratsionaalsus”, joonimaks alla 
erinevusi naiste ja meeste mõttelaadis ning te- 
gevusmudelites (Sorensen, 1988; Ve & Fjelde, 
1991). Mehed õn sotsialiseeritud mõtlema ja



tegutsema eesmärk-pühendab-abinõu ratsionaal
susest lähtuvalt, sest nende tegevus õn tihedalt 
turuga seotud. Siin õn efektiivsus põhiline ees
märk või väärtus. Seevastu naiste käitumine õn 
suunatud teisele ja see õn neisse sisendatud juba 
varases lapsepõlves. Nad õn tüüpilised hooliva 
ratsionaalsuse kandjad, hoolitsevad inimolendite 
- laste, haigete, puuetega ja vanemate inimeste 
eest (Lie, Steen Pedersen & Rorslett, 1994).

Naisuurijad õn kritiseerinud kä traditsiooni
lisi majandusmõõdupuid. Riigieelarve ja sise
majanduse koguprodukt SKP õn rahvusvaheli
sed majanduskasvu mõõdupuud ning olulised 
mõisted nii majandusteadlastele kui poliitikute
le. Marilyn Waring, ökonomist, endine parla
mendiliige ja Uus-Meremaa rahanduskomitee 
juht, õn kirjutanud raamatu, kus kritiseerib neid 
standardeid (Waring, 1988). Ta avastas, et selli
sed väärtused nagu asustamata alad, puhas mä
gijõgede vesi, kõigile avatud rahvuspargid, ran
nad ja järved ning ohtlike aatomielektrijaamade 
puudumine ei kajastu riigieelarves. Oma raama
tus “If Women Counted: A New Feminist 
Economics” näitas ta kä, kuidas naiste töö kao
tab tähenduse ja määratletakse kui “mitteproduk
tiivne”. Waring tõi esile, kuidas Lääne majan
duslikud ootused sunnivad arengumaid produk
tiivsust tõstma. Kohvi, suhkru ja teiste ekspor
diartiklite kasvatamine võib suurendada riigi 
SKP-d, ent see mõõdupuu ei võta arvesse mii
nuspoolt - ekspordile orienteeritud põllumajan
dus võib viia vaesuse ja näljani, sageli rikutakse 
kõrgtehnoloogia kasutuselevõtuga põllumajan
duses kä ökoloogiline tasakaal.

Norra Statistikabüroo õn pioneerina võtnud 
Waringi ideed ja arvestanud ümber SKP. Palka
jaks olid Norra üksteist suurimat naisorganisat- 
siooni, kes soovisid teada kui suur õn kodutöö
de ja kasvatustegevuse osa SKP-s. Selgus, et 
majapidamistöö annab umbes 40 protsenti SKP- 
st ja naised sellest kaks kolmandikku. Majapi
damistööd lõid kolm korda suurema väärtuse kui 
see, mida luuakse Norra tööstuses (Dahle & 
Kitterod, 1992).

Need naisuurimuse näited osutavad, et mit
med nn. üldised teooriad ei pea paika. Tavapä

rased uurimused ei too välja ei naiste ega sot
siaalsete struktuuride tegelikku panust (Taksdal 
&Widerberg, 1992).

b. Naisuuringute 
nähtavakssaamine

1970-ndate keskel hakkasid naisteadlased 
naise olukorda empiiriliselt uurima. Nad kriti
seerisid vanu kontseptsioone ja kujundasid uusi 
tõekspidamisi, tegid mitmeid avastusi naiste elu
olu kohta ja dokumenteerisid her story (naise 
loo), näidates, et ajalugu (history) õn tegelikult 
his story (mehe lugu). See faas kestab endiselt - 
ellu äratatakse unustatud naiste looming kirjan
duse, kunsti, ajaloo valdkonnast. Kuna see pro
duktsioon oli tohutu, jõudsid paljud naiste “lood” 
kä ülikoolide õppekavadesse. Kõik see kutsus 
esile uue kriitikalaine ja rõhuasetuse naise elu
tsükli uuringutele.

Naised kui ohvrid

Unarusse jäetud teemad nagu seksuaalsus, 
seksuaalne ahistamine, intsesti keelatud teema 
ja prostitutsioon leidsid tee akadeemilisse õp
pekavva. Traditsioonilised mõisted ja definit
sioonid pandi küsimärgi alla. Näiteks prostitut
siooni üldkäibiv määratlus oli: naine müüb oma 
keha raha eest - ostjast ei räägitud sõnagi. Tä
napäeval õn mõiste laienenud, kaasates kä ost
ja. Naisuuringud õn ajendanud meid nägema 
seoseid teistmoodi. Freudi arenguteooriad, mis 
põhinesid peamiselt “hüsteeriliste naiste” ravi
mise tulemustel, muutusid küsitavaks laialt prak
tiseeritud intsesti esiletoomisel.

Naised kui
aktiivsed mängijad

Reaktsioonina naise kirjeldamisele uurimis
tegevuses peamiselt passiivse ohvrina toimus 
1970-ndatel ja 1980-ndatel naisuuringutes nihe.



See uurimusfaas näitas, et naised ei olnud ainult 
ohvrid, vaid kä aktiivsed tegurid omaenda olu
korras ja seeläbi kä oma laste ja perekonna omas.

c. Praegune etapp 
õn enesepeegelduslik

Seda peegeldab üleminek terminilt “nais
uurimus” terminile “soouurimus”. Esitatakse 
järgmisi küsimusi:

1) Millise teadmise pagasi oleme loonud?

2) Kuidas me seda oleme teinud?

3) Kui me räägime naistest, siis millistest 
naistest?

Me teadvustame endale tõsiasja, et enamik 
teadmisi naiste olukorra kohta põhineb Lääne 
valge keskklassi naise uuringutel. Varasemad 
uuringud rõhutasid seda, mis õn naistel soo tõt
tu ühist. Selline lähenemine ignoreeris fakti, et 
naise situatsiooni määravad suures osas tema 
religioosne, etniline ja rahvuslik taust, samuti 
tema klassi-ja rassikuuluvus. Peame endalt kü
sima, missugune osa teadmistest õn iseloomu
lik just naisele.

Rõhk õn praegu sugupoole suhtes/seoses 
nägemisel. Naised ei ole naised, asetumata suh
tesse. Sama kehtib loomulikult kä meeste koh
ta. Paljud tänastest feministlikest uurijatest õn 
hõivatud sugupooleuuringutega. Sugupoolt nä
hakse kui suhete struktuuri, rõhk õn nüüd “kogu 
lool” (whole story). Pärast empiiriliste uuringu
te faasi tunneme vajadust teooria järele (Taksdal 
& Widerberg, ibid).
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nenud kä meesuuringud. Need õn tingitud nais
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kutsest. Meesuurimuse tähelepanu keskmes õn 
man kui mees ja tema suhted teistega, samuti 
maskuliinsuse laiaulatuslikud ja mitmekülgsed 
avaldumise võimalused, mitte traditsioonilise 
teaduse sooneutraalne fenomen man - inimene 
(Oftung, 2000).

5. Milline õn olnud naisuuringute 
panus intellektuaalsesse ellu ja 
demokraatiasse?

Jessie Bernhard (1989) - USA naisuuringu
te ema - õn nimetanud akadeemilise feministli
ku kriitika voolu “feministlikuks valgustuseks”. 
Õn komplekteeritud terved naisliikumise ajalu
gu ja teadussaavutusi ning feministlikku teadus- 
kriitikat sisaldavad raamatukogud, hämmastavalt 
palju õn juurde tulnud naisuuringute kursusi, mis 
seda teavet jagavad.

Naisuuringud osutavad vajadusele täiustada 
teadmiste baas-kontseptsiooni, millel põhineb 
õpetamine ja õppimine. Naisuurimus õn laienda
nud lubatavate küsimuste ja võimalike vastuste 
ala, uurides sageli nähtamatut või mahavaikitut 
naise perspektiivist (Pearson, et al. 1989).

Naisuuringute suurim panus teadusesse seis
neb teaduslikule kaanonile väljakutse esitami
ses, uute küsimuste esitamises, uute paradigma
de loomises. Sugupoolte võrdsuse edendamise 
ja naiste väärtustamise kaudu aitavad naisuurin
gud jõuda paremale arusaamisele inimõiguste 
olemusest ja demokraatlikest protsessidest, §€
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Kui küsimusi 
esitavad naised - 
naisteaduste 
tulevikku lombi 
teiselt kaldalt 
vaagides

Tiina Kirss

1998. aastal ilmus San Diego ülikooli ajaloo ja 
naisteaduste professori Marilyn Jacoby Boxeri 
raamat “When Women Ask the Questions” (“Kui 
küsimusi esitavad naised”). Alapealkirjast 
“Creating Women’s Studies in America” võib 
lugeja järeldada, et tegemist õn ajaloolise üle
vaatega naisuurimuse ning naisteaduste õppe
metoodika arengust USA-s 1960. aastate lõpust 
tänapäevani. Tuntud naisuurija ja kirjandustead
lane Catharine Stimpson toonitab oma eessõnas, 
et Marilyn Jacoby Boxer õn olnud algusest pea
le naisuurimuse kujunemisloo tunnistaja ja kaas
võitleja USA-s ning osalenud selles nii metodo
loogilisest, pedagoogilisest kui kä administratiiv
sest (sealjuures kä akadeemilis-poliitilisest) as
pektist lähtuvalt. Temast sai 1972. aastal USA 
esimese naisteaduste programmi juhataja San 
Diego ülikoolis.

Stimpson kirjeldab Boxeri naisteaduste aja
loolist käsitlust “indiviidide ja akadeemiliste 
programmide mosaiigina”, mitte naisteaduste 
üldsihte esitava sirgjoonelise narratiivina: suh
tuda haridusse mitte pelgalt kui teadmiste am- 
mutamisse etteantud metodoloogiliste mallide 
järele, vaid kui “moraalsesse otsingusse”, kuju
nedes “humanistlikuks kodanikuks” (civic 
humanists). Ameerika ülikoolides õn liberaalne 
kõrgharidus (liberai education) algusest peale 
silmas pidanud teadmiste moraalset kaalu ning 
ühiskondlikke tagajärgi. Küünikud tavatsevad 
idealistidele meelde tuletada, et tihti õn haridu
se moraalne või ühiskondlik-eetiline dimensioon 
vaid tühi sõnakõlks või ärinõks, mille abil kallid 
eraülikoolid oma paljutõotava intellektuaalse 
õhkkonna ja väikeste seminarrühmadega enda
le tudengeid juurde meelitavad. Boxeri raamatu 
lugeja peab teadma, et naisuurimus ja naistea- 
dused Ameerikas õn “akadeemilisse ringi tule
kul” ja institutsioonisisesel kohaotsingul sageli 
rõhutanud just oma eetilist ning seejuures möö
dapääsmatult ühiskonnakriitilist funktsiooni. 
Ulatuslike naisteaduste õppekavade ja pedagoo
giliste meetodite uurimustega tutvudes jõuti jä
reldusele, et just naisteaduste kursused pakuvad 
“liberaalset haridust” selle parimas ja ehedai
mas vormis. Seega ei peaks naisteadustes näge-



ma akadeemiliselt marginaalset, poliitiliselt ra
dikaalset, paarile kinnisideele keskendunud kild
kondlikku liikumist, vaid interdistsiplinaarset 
teadust, millega kaasneb uus metoodika. Nais- 
teaduste hariduskontseptsiooni arengu mõistmi
seks tuleb järelikult keskenduda mitmes insti
tutsioonilises miljöös ning regioonis väljakuju
nenud suundadele, rõhuasetustele ning struktuu
ridele ning jälgida polüfooniliselt nende kulgu.

Ma lähenesin Boxeri teosele oma administ
ratiivsete kogemuste kaudu. Raamatu lugemist 
alustades olin neljandat aastat USA lõunaosa- 
riigis Georgias asuva 2000 üliõpilasega Merceri 
ülikooli naisteaduste programmi juhataja. See 
baptistide rajatud ülikool oli end sidunud lõu- 
na-baptistide liberaalsema tiivaga. Olin nelja 
aasta vältel kirjutanud naisuurimuslikke kirjan
dusteaduslikke artikleid ja õpetanud naisteadu- 
si neljale kursusele. Merceri naisteaduste prog
ramm loodi 1991.-1992. õppeaastal, seda peeti 
oluliseks ja “kaas ajas tavaks” sammuks, kuid 
paljud konservatiivsete vaadetega õppejõud pü
sisid kindlalt arvamusel, et tegemist õn millegi 
väga radikaalsega ning nii moraalselt kui kä 
poliitiliselt ohtlikuga. Oma ideoloogilised kõhk
lused ja otsese vastuseisu peitsid nad sageli prag
maatiliste põhjuste taha. Kas ikka jätkub piisa
valt kvalifitseeritud õppejõude? Kas naisteaduste 
kaadri “kasv” rööviks tööjõudu mõnelt teiselt 
(tähtsamalt) alalt? Seevastu oli üliõpilaste hul
gas, kellest üle poole olid naistudengid, naistea
duste järele juba mitu aastat olnud suur nõud
mine, mida oli näha tungist inglise filoloogia 
kateedris pakutavale kursusele “Images of 
Women in Literature” (“Naise imago kirjandu
ses”) ja kä teistele üksikutele soo- ning naise
kesksetele kursustele afroameerika harus 
(African-American Studies), sotsioloogias ja 
usuteaduses. Sain Merceri ülikooli õppejõuks 
aasta pärast naisteaduste programmi rajamist ja 
selle paigutamist võrdlemisi uude ning mõne
võrra marginaalsesse “interdistsiplinaarsete tea
duste” kateedrisse koos keskkonnateaduse, 
afroameerika haru, Lääne kirjanduse tippteoste 
kursuse (Great Books) ja humanitaarsete semi
naridega. Niisiis ootas mind ees uue programmi

õppekava väljaarendamine nii kursusekaupa ja 
kui kä tervikuna ning programmi kujundamine 
ja reklaammaterjalide koostamine. Alustasin 
kahest põhikursusest ja ehitasin teaduskondade 
vahele sildu, mille kaudu lisandusid õppekava
le soouurimusliku temaatikaga kursused sotsiaal
teadustes ja muudel aladel. Peatselt mõistsin, et 
ees seisab piltlikult öeldes “mäe vallutamine” 
ning võitlus tuntud ja etteaimamatute vaenlas
tega. Kuigi naisteaduste programmi ei vedanud 
mina üksi, vaid õppejõududest koosnev nõuan
dev kogu (Advisory Committee), kuhu pikka
mööda kuulus või millega kaasa mõtles üle vee
randi õppejõududest ning kus olid esindatud nii 
täppisteadused, sotsiaalteadused kui kaunid 
kunstid ja humanitaarteadused, seostasid paljud 
kolleegid naisteaduse minu isikuga, kusjuures 
see, et mul olid väikesed lapsed, ei tulnud asjale 
kasuks. Oma mõju oli USA lõunapoolse osa aru
saamadel ning eelarvamustel intelligentsetest 
naistest ja (kuna minu abikaasa oli inglise keele 
ja kirjanduse õppejõud samas ülikoolis) profes
sori abikaasale kohasest rollist. Piirjooned “isik
liku” ja “poliitilise”, professionaalse ning era
elulise vahel ähmastusid; ees terendas hirmuära
tav võimalus olla ühekorraga eeskuju üliõpilas
tele ja pind vanemate meeskolleegide silmas.

Boxeri raamatut lugedes mõjus mulle julgus
tavalt, et paljud minu probleemid, takistused ja 
võimalused olid juba läbi elatud ja ära proovi
tud oma kakskümmend aastat varem, mis näi
tab USA suurt kultuurilist nihestatust regiooni
ti. Kuigi minu arvamus ei ühtinud kõiges Boxeri 
optimistlike prognoosidega, veenis ta mind, et 
naisteadused õn Ameerika ülikoolides saavuta
nud oma kriitilise massi ning piisavalt tähelepa
nuväärse koha akadeemilises elus, et neid ei saa 
enam teadusturult ega pedagoogiliselt areenilt 
välja tõugata, kuigi see võib ajutiselt nii tundu
da väiksemates ülikoolides. Pigem õn praegune 
seis seotud hirmuga, et naisteaduste kriitiline 
potentsiaal tasalülitub mitmesuguste poliitiliste 
sisepingete, isiklike tülide ning interdistsiplinaar
sele erialale omase heterogeensuse tagajärjel. 
Suuremates ja mainekamates naisuurimuskes- 
kustes vaieldakse praegu, kas tasub luua dokto



rantuure ja üle minna lõdvemalt programmide 
struktuurilt rangemale, pikema traditsiooniga 
kateedrile.

Siinkohal õn oluline märkida vahet, mida 
tuleb teha “naisuurimusel” ning “naisteadustel”. 
Eestikeelne termin “naisuurimus” sobib spetsii
filiselt sellesse konteksti, millest Boxer lähtub 
oma raamatu esimeses kahes peatükis. 1970. 
aastate algusest rakendasid “teise laine” femi
nistlikust liikumisest meelestatud naisõppejõud 
USA-s feministlikku mõtteviisi oma uurimistee
made ning -objektide valikus ning hakkasid “uusi 
küsimusi esitades” kujundama uusi metodoloo- 
gilisi suundi, millele tuli traditsioonilises teadu
ses, erialastel konverentsidel ja väljaannetes oma 
koht kätte võidelda. Selliste uurimuste üha ma
hukamaid tulemusi hakati nimetama “new 
scholarship õn women” ehk (uus) naisuurimus. 
Algul väga marginaalseks ja kõrvaliseks peetud 
naisuurimuse akadeemilisse sfääri jõudmine 
sõltus niihästi kõrgetasemelistest esinemistest 
erialalistel konverentsidel üleriigilistes profes
sionaalsetes organisatsioonides, nagu filoloogi
de Modern Language Associationyd ajaloolaste 
American Historical Association, kui kä teistest 
taktikatest, kusjuures professionaalsete organi
satsioonide sisese survegrupi moodustamine 
mängis olulist rolli. Korraldati kä iseseisvaid 
konverentse, kus esitati naisuurimuslikke ette
kandeid, asutati kirjastusi ning ajakirju, nagu 
interdistsiplinaarsed ajakirjad Signs ja Feminist 
Studies, mis asutati 1972. aastal. Hea näide nais
uurimuse läbimurdest õn tänaseks prestiižikaim 
ajalooalane naisuurimuskonverentside sari 
Berkshire Conference in Women s History. Pä
rast esimest konverentsi ilmus esseekogu “Clio’s 
Consciousness Raised” (“Klio teadvus avardub”, 
1974), millele järgnesid Gerda Lerneri, Joan 
Kelly, Carroll Smith-Rosenbergi, Lillian 
Fadermani jt. monograafiad. Kä tänapäeval õn 
iga kolme aasta tagant toimuv Berkshire konve
rents tähtis foorum teoreetiliste ja metodoloogi
liste küsimuste arutamisel naisajaloolastele ja 
teistele teiste erialade naisuurijatele.

Boxer toonitab, et algusest peale õn nii nais
uurimus kui kä naisteadused pidanud tegutse

ma mõnes mõttes paradoksaalselt: ühelt poolt 
õn vaja iseseisvat foorumit, kus uus teadus saaks 
ennast väljendada, kriitiliselt määratleda, kus 
valitseks “vaba mikrofon”; teisalt õn oluline end 
kehtestada ja maksma panna traditsioonilistes 
raamides ja valdkondades, mõjutades vaütsevaid 
seisukohti. Ilma esimese lähenemisviisita tuleks 
alalõpmata tegeleda väitlemise, võitlemise ja 
oma õiguse tõestamisega, ilma teiseta jääks nais
uurimus igavesti marginaalseks ja teisejärguli
seks, jõudmata iga tudengini ning julgustamata 
huvitatud magistrante ja doktorante süvaõpin- 
guiks. Naisuurimuse spetsiifilistele “riuklikele 
küsimustele” lisandub interdistsiplinaarsusest 
tulenev problemaatika, kuna naisuurimus laenab 
metodoloogiat teistelt erialadelt ja saab nende 
kriitika osaliseks, kes püüavad distsipliinide piire 
kaitsta. Kuigi, naisuurimus pole sugugi ainuke 
interdistsiplinaarne teadusvaldkond. Vahel õn 
raske piiritleda, kuivõrd tuleneb vastuseis mõ
nele uurimusele naistemaatikast ja feministlikust 
teooriast lähtuvaist küsimustest ja kuivõrd in
terdistsiplinaarsuse probleemiderägastikust.

Mõiste “naisteadused” hõlmab (paremini kui 
naisuurimus) teadusliku baasi laiemat õpetamist, 
feministlike õpetusaluste väljatöötamist, ja üli
kooli õppekavade mõjutamist ning ümberkujun
damist. Boxer pühendab oma raamatus tähele
pandavalt palju ruumi pedagoogilistele meeto
ditele ja õppekavade reformimisele. Kahtlema
ta arenesid uurimus ja pedagoogika sümbiooti
liselt nendes kollektiivides, kus teadustegevus 
oli naistekeskne ja interdistsiplinaarne. Algaas
tatel taotleti kä tihedaid sidemeid feministlike 
poliitiliste organisatsioonidega, mida üritati 
omakorda ülikoolile lähemale nihutada.

1994. aastaks tegutses Ameerika Ühendrii
kide ülikoolides üle kuuesaja naisteaduste prog
rammi või teaduskonna, hõlmates nii suuri üli
koole kui kä pisikesi kutsehariduskolledžeid. 
Boxeri raamat püüab spetsiifilisemalt kaardis
tada neid programme, mille alusel õpitakse tra
ditsioonilistes nelja-aastastes bakalaureusekraadi 
taotlejatele mõeldud õppeasutustes (sellesse ka
tegooriasse mahuvad ülikoolid ja nelja-aastased 
liberai arts kolledži). Samas ta täheldab, et



kõige kiiremini kasvab naisteaduste programmi
de arv välismaa ülikoolides, k. a. Kolmanda 
Maailma riikides ja Ida-Euroopas.

Oma teose teises ja kolmandas peatükis kir
jeldab Boxer naisteaduste õppekavade sisu ja 
struktuuri, käsitledes kolme õpiku uustrükkides 
ilmuvat uut materjali. Esimestel naisteaduste 
kursustel 1960-ndate lõpul olid õpikud õppejõu
dude koostatud artiklite ja manifestide kogumi
kud, millel oli “võitleva feminismi” ja “teadlik
kuse tõstmise” hõng juures. Esimesele naistea
duste õppekavade kogumikule pealkirjaga 
“Female Studies I” kirjutas sissejuhatuse Sheila 
Tobias, kes 1970. aastal oli Cornelli ülikooli pro
rektor.

Esimene (ja tänapäevani populaarseim) sis
sejuhatav õpik õn Jo Freemani “Women: A Fe
minist Perspective” (“Naised. Feministlik vaa
tenurk”), mis avaldati esmakordselt 1975. aas
tal ja mis õn tänaseni saanud viis uustrükki. 
Freeman meenutab, et 1975. aastal lükkasid tema 
õpiku tagasi mitmed prominentse idaranniku 
kirjastajad ning et ta leidis kirjastaja lääneran
nikult, kus naisteadused olid juba jõudnud aka
deemilises teaduses kanda kinnitada. Esimest ja 
teist trükki müüdi 50 000 eksemplari ning kor
dustrükke kokku 200 000 eksemplari. Igaks kor
dustrükiks õn Freeman teksti märgatavalt täien
danud, muutes seda üha teoreetilisemaks ja ar
vestades üha rohkem naiste kui objektide ja sub
jektide erinevusi vanuses, etnilises päritolus, 
usus, seksuaalses kallakus (lesbiline või hetero
seksuaalne). Teoreetiline ja erinevustest lähtuv 
õpikute kaasajastamine peegeldab naisuurimu
se laienemist ja süvenemist enam kui kaheküm
ne aasta vältel, aga kä hariduslikus kontekstis 
toimunud naisteaduste lõhestumisi ja ümberhin- 
damisi, kusjuures kõige määravam õn olnud 
värviliste naiste (women ofcolor) julge kaasa
rääkimine naisteaduste programmide kujunda
misel ja juhendamisel.

Teine populaarne lugemik “Women’s 
Realities, Women’s Choices” (“Naiste reaalsus, 
naiste valikud”) avaldati 1983. aastal, väljaand
jaks New Yorgi ülikoolile alluv Hunteri kolledž. 
Teksti kirjutas kolledži naisteaduste õppejõudu

de kollektiiv. Eelmistega võrreldes sarnaneb see 
kujunduse ja ülesehituse poolest kõige rohkem 
teiste ühiskonnateaduste tüüpiliste sissejuhata
vate kursusematerjalidega, mida üliõpilased esi
mestel kursustel üldaineteks valivad (eelkõige 
psühholoogia ja sotsioloogia). Kolmas Boxeri 
mainitud teos, Sheila Ruthi “Issues in Feminism” 
(“Sissevaade feminismi”), mis ilmus 1980. aas
tal, koosneb samaselt Freemani omale kommen
teeritud algupärastest artiklitest, seekord filosoo
filisema valiku ja rõhuasetusega, keskendudes 
põhimõistele “patriarhaat” ning sellele, kuidas 
õn see mõjutanud naiste elu eri valdkondades.

Pärast kõigi kolme teksti katsetamist nais
teaduste algkursustel Merceris, olid mu tähele
panekud üliõpilaste suhtumiste kohta mõneti 
üllatavad. Avastasin, et Hunteri kolledži õpik, 
vaatamata seal väljendatud radikaalsetele seisu
kohtadele, eriti usundiloo alal, oli üliõpilastele 
laadilt ja struktuurilt kõige vastuvõetavam. Tõe
näoliselt oli positiivne suhtumine enamasti tin
gitud sellest, et tekst kuulus äratuntavalt õpi- 
kužanrisse, sarnanedes teiste sissejuhatavate õpi
kutega materj ali jaotamise, küsimuste jakokku- 
võtete poolest ning sisaldades definitsioone. Ei 
olnud eriti vaja pingutada XVII ja XVIII sajan
di stiilist arusaamisega, kuna algupärast mater
jali oli Ruthi ja Freemani krestomaatiliste artik
likogumikega võrreldes vaid mõni lõik.

Samas oli oluline, et Hunteri kolledži õppe
raamatu pealkirjas puudus sõna “feminism”. 
Korduvalt väitsid üliõpilased, et see sõna mõjus 
nende kaastudengitele üliõpilasküla mikrosoot- 
siumis nagu punane rätik härjale, kutsudes esile 
vähemalt võõristust, halvemal juhul irooniat, 
pilkeid ja viha. Sellisest põhjendamatust raevust 
sai kursusel huvitav analüüsiobjekt, võimalus 
seletada mõisteid “androtsentrilisus” ja “patriar
haat”, kutsuda üliõpilasi avameelselt arutlema 
enda (eel)arvamuste üle feminismi kohta ning 
täpsustada feminismi kui termini kasutuselevõt
mise ajalugu ja ideoloogilist kasu naiste valimis
õiguste taotlemise kampaania kontekstis. Üliõpi
lasi rabas nende kaaslaste tõrjuv suhtumine 
feminismi, kuna nad ise nägid naisteaduste 
kursustes akadeemiliselt nõudlikku (ja mitte



kergesti punkte andvat) valikainet, mis oli neile 
kä isiklikult oluline. See pani nad mõtlema, miks 
“korralik tüdruk” pidi naisteaduste õpikule ümb
rispaberi panema, et teda ei tembeldataks “võit
levaks feministiks”, lesbiliseks või karvaste säär
tega “feminaažiks”. Teadvustades oma kursu- 
seteksti sotsiaalse märgina, tundsid naistuden
gid oma naha peal soorollide ühiskondlikku sur
vet. Seada soorollid küsimuse alla oli iseenesest 
juba ohtlik samm või (arvestades baptistide kas
vatuslikke ja usulisi põhimõtteid) lausa püha
duse rüvetamine. Nad tajusid selgemalt piiri 
“heale tüdrukule”, korralikule neiule suunatud 
käitumismallide ja oma elusihtide määratlemi
se ja elukorralduse vahel. Kursuse lugemispäe- 
vikus oli võimalus mõtiskleda oma tunnete ja 
reaktsioonide üle, hakata oma võimalusi ja nen
de piire teadvustama ja arutama. Nii mõnigi jõu
dis järeldusele, et kui mõni noormees julges neid 
kohtama kutsuda pärast naisteaduste kursust, 
võis teda tõsiselt võtta.

Mõni aeg hiljem võeti naisteaduste sisseju
hataval kursusel kasutusele ühes Põhja-Caroli- 
na ülikoolis välja arendatud antropoloogilise 
praktika metoodika soorollide sotsiaalsete piiri
de määramiseks. Ülesandeks oli “lavastada” 
mingi soorolle trotsiv või ümberpöörav tegu. 
Naistudengil oli võimalus kas käituda “ebanai
selikult” (näiteks avalikult sülitada või tarvita
da rõvedaid sõnu) või siis käituda mehe soorolli 
kohaselt (näiteks paluda oma peigmeest kohta
misele, juhtida sealjuures autot ja avada oma 
partnerile uks või maksta ise arve). Tudengid 
töötasid paaris, üks “lavastas”, teine vaatles ja 
tegi märkmeid. Üks kursuse kirjalikest töödest 
oli enda valitud “reeglimurdmise” ja selle läbi
viimise analüüs. Peaaegu eranditult olid tuden
gid enne katset valmis väitma, et naissugu pole 
neile kunagi takistusi ega tõkkeid põhjustanud, 
et neid õn koheldud “nende enestena”, isiksus
tena ja mitte sookategooriast sõltuvalt; et soo
rollide defineerimine õn igaühe enese asi (need 
õn seega paindlikud) ning et elus läbilöömisel 
õn tähtis ainult tahe ja löögivalmidus. Pärast 
katset muutsid paljud oma arvamust või avasta
sid lõhe oma julgete vaadete ja tegelikult palju

ettevaatlikuma ja “heatüdrukulikuma” käitumis
viisi vahel. Kuna tihtipeale näevad kõrvalseis
jad naisteaduste kursustes “ideoloogiliselt ten
dentslikku ajupesu”, kus võitlevatest feministi
dest õppejõud oma seisukohti vägisi peale suru
vad ja panevad halbu hindeid õpilastele, kes 
nendega päri ei ole, siis tuleks rõhutada, et just 
üliõpilaste küsimused ja kõhklused, mis ei ulatu 
veel läbimõeldud väideteni, rääkimata kinnis
ideedest ja loosungitest, õn naisteaduste algkur
suste kõige põnevam tahk, mis annab tagasiside 
õppejõu enda teadvustatud ja teadvustamata 
küsimustele.

Õpikute pealkirjad ja nende sisust tulenevad 
reaktsioonid akadeemilises mikromaailmas näi
tavad, et naisteaduste eesmärk pole omaette tur
valise naisekeskse elevandiluust torni ehitami
ne ning iseolemine, vaid pigem olemasolevasse 
elevandiluust torni lisaakende raiumine. Nii 
mõnigi naisteaduste pedagoog ühineb Audre 
Lorde’i väitega, et õn tarvis “peremehe maja”, 
s.t. patriarhaalsed institutsioonid (kaasa arvatud 
akadeemiline teadus), hoopis lammutada, ning 
seda tuleks teha “peremehe” enda tööriistade
ga, kasutades sealhulgas kä akadeemilisi 
diskursusi ning infokanaleid (Lorde, 1984). 
Seega lammutab ja laastab (ehk viisakamalt öel
des dekonstrueerib) feministlik mõtteviis tahtli
kult dominantseid epistemoloogilisi struktuure, 
et neid asendada täiuslikumatega, millesse õn 
sisse arvatud naisvaatepunkt. “Peremehe maja” 
materjalidest ümber ehitatud akadeemiline elu
maja peaks olema mahukam ja naistesõbralikum, 
lõppkokkuvõttes inimlikum ja sallivam. Boxeri 
raamatut läbib epistemoloogilise muutuse (kui 
mitte revolutsiooni) võimalikuks pidamine ning 
püüded seda läbi viia. Peangi epistemoloogiliste 
struktuuride muutmist üheks olulisemaks prob
leemiks tänapäeva naisuurimuses ja naisteadus- 
tes.

Markantseimaks näiteks epistemoloogilisest 
nihkest kirjanduse alal õn maailmakirjanduse 
tippteoste õppekavade koostamine ning naistea
duste (kuid mitte ainult nende) katsed kaanoni
te piire nihutada. USA ülikoolide õppekavades 
moodustavad üldained kuni poole nõutavatest



punktidest, teise poole moodustab peaaine. 
Merced ülikoolis (ja kä mitmel pool mujal) õn 
kaks võimalust üldainete punktide kogumiseks: 
kas teha valik ettenähtud sotsiaalainete, täppis
teaduste ja humanitaarainete kursustest või va
lida seitse semestrit kestev maailmakirjanduse 
tippteoste õppekava, millesse õn valitud tekste 
nii kirjandusklassikast kui ajaloo ja täppistea
duste vallast (Pythagoras, Galilei, Machiavelli, 
Herodotos ja Thukydides). Tippteoste õppeka
vad õn enamasti koostatud Mailandis ja Ari
zonas tegutseva Püha Johni kolledži õppekava 
järgi, kus õn võimalik nelja aasta vältel semina
rides käsitletud lääne kirjanduse tippteoste kau
du omandada kogu (ning nii mõnegi arvates 
põhjalik) ülikooliharidus.

Kuna nende kursuste lektüür tugineb tradit
sioonilisele kirjanduslikule ning filosoofilisele 
kaanonile, siis õn naisautoreid õppekavas vaid 
kaks või kolm, heal juhul Mary Wollstonecraft 
ja Jane Austen, moodsamast ajast Virginia 
Woolf, erandjuhul Nobeli laureaat Toni 
Morrison. Viimase kahekümne aastaga õn nais
uurimus klassikalises filoloogias ja antiikteadus- 
tes naisautorite valikut juba kõige varasemast 
perioodist alates märksa avardanud; XIX-XX 
sajandil õn see lausa vapustavalt rikas. Kesk
aegsetest tekstidest võib nimetada XII-XIV 
sajandil tegutsenud usuteadlasi ja müstikuid: 
Hildegard von Bingen, Norwixhi Julian ja Siena 
Cätharina; ilmalike autorite hulgast Christine de 
Pizan, Marie de France ja XVII sajandil juba 
Mme de Lafayette. Kaanonipainutamise vasta
sed kardavad kaanonit “vähemtähtsate veidrike” 
juurdevõtmisega rikkuda või lahjendada, kuna 
mõni “tähtsam” autor tuleks siis lugemiskavast 
välja jätta. Loovaid uuendusi, näiteks kanooni
lise teksti kõrvutamist sellega polemiseeriva või 
alternatiivsega (näiteks Aquino Thomas ja 
Hildegard von Bingen, Boccaccio “Dekameron” 
ja Marguerite de Navarre’i “L’Heptameron”), 
mis teadvustaks lugejaile kaanoni olemasolu 
ning reguleeriva toime kultuuriruumis, tõrjutakse 
viidetega stiililistele puudustele. Tegelikult pei
tub tõrjuvuse taga õppejõudude viitsimatus end 
uue kirjanduse ning uute teadmistega koorma

ta, eriti kui naiste tekstidega seotud enesekooli- 
tust segab eelarvamus naisvaatepunkti või nais
uurimuse suhtes.

Boxer seletab oma raamatus, et sedalaadi 
koolitust õn püütud läbi viia üleriiklikult, era- 
sihtkapitalide ning riigi finantseerimisel, kusjuu
res eriti suurt rolli õn viimasel kümnel aastal 
mänginud Ford Foundation. Õppekavade integ
reerimise projektid õn enamasti ülikoolides kor
raldatud paarinädalased suvekursused õppejõu
dudele, kusjuures osavõtjatele makstakse taga
sihoidlik stipendium ja varutakse tasuta õppe
materjale. Kohale kutsutud konsultandid juhen
davad diskussioone ja annavad näpunäiteid uute 
tekstide efektiivseks kaasamiseks õppekavades
se. 1992. aastaks oli käigus juba 200 projekti 
ning 1993. aastal loodi Marylandi osariigi 
Towsoni ülikooli juurde Üleriigiline Õppekava
de Kohandamise Teabekeskus (National Center 
for Curriculum Transformation). Teabekeskusel 
õn õppekavade ekspertide nimekiri, andmebaas 
Internetis ja õppekavade kogu. Nagu Boxer ava
meelselt tunnistab, ei ole ambitsioonikas kursuste 
ja õppekavade “tasakaalustamine” oma ulatu
sele vaatamata sugugi mitte kindlalt läbi läinud. 
Samas viitab Boxer uurimusele, milles väide
takse, et suveseminaridest osa võtnud õppejõu
dude hulgas ei leidu kedagi, kes poleks kasvõi 
paari teksti osas midagi oma kursuste juures 
muutnud. Siiski õn tegemist palju üldisema ja 
sügavama akadeemiliste institutsioonide ning 
teadusvaldkondade metodoloogiliste ja 
epistemoloogiliste aluste mõjutamisega, mis toi
mub naisuurimuse ja naisteaduste kasvule ning 
teaduslikule legitiimsusele vaatamata pikkamöö
da ning ebaühtlaselt.

Vaevalt õn lähemate aastakümnete jooksul 
ette näha naisteaduste institutsioonilist “aegu
mist” või erialadesse assimileerumist nii, et need 
teaduskonna või programmina võiksid hoopis 
kaduda. Püüe täiendada haridust naisvaatekoha 
teadvustamise ja omaksvõtmisega peab ennast 
alles maksma panema. Tegemist õn protsessiga, 
mille ajaloolane Peggy Mclntosh jagab oma eri
ala kriitiliselt vaagides viieks osaks: 1) naisteta 
ajalugu, 2) naised ajaloos, 3) naised kui prob



leem, erand või lünk ajaloos, 4) naised ajaloo 
tegijatena, 5) kogu inimkonda arvestades re
konstrueeritud ning ümber kujundatud ajaloo
teadus (Scmitz, 1985). Sellise ümberhindamis
protsessi aluseks õn lähtekoht, mille Elizabeth 
Kamarck Minnich õn 1980. aastal sõnastanud 
järgmiselt:

“... [androtsentrilisus] ilmub ikka ja jälle 
mitmesuguste maskide all igas õppevaldkonnas 
ning läbib traditsiooni. Probleem õn selles, et 
niikaua kui suur osa inimkonnast oli hariduse 
saamisest välja lülitatud, ei saanud nende sei
sukohad kaasa rääkida võimul olevate teaduse- 
tegemise skeemide osas ega nende toimimisel 
teadmiste vahendamises. Võimul olev vähemus 
defineeris ennast “inimese” ja inimkonna pro
totüübina ning siit kasvaski välja ideaalse ehk 
normatiivse inimese definitsioon. Ekslik üldis
tus ning universaliseerimine eelistas mõningaid 
keskseid mõisteid, inglise keeles näiteks “man” 
või “mankind” vastetena “inimesele”ja “inim
konnale”, jõudes sealtkaudu teiste abstraktsete 
mõistete juurde, nagu “kodanik” ja “filosoof” 
või “luuletaja”, millele kõigil oli implitsiitselt 
mehe nägu. Selliste ainuliste ja näiliselt homo
geensete kategooriate ja mõistetega õn raske 
pluralistlikult edasi mõelda, kujutledes sinna 
juurde paljusust, diversiteeti, heterogeensust. 
Lõpptulemus õn vägagi poolik teadus, mis õn 
end aga maskeerinud kõiki esindavaks, üldiseks, 
universaalseks. ” (Minnich, 1980).

Probleemidering, millega Boxer oma raama
tu lõpetab, hõlmabki Minnichi poolt esitatud 
süvaümberhinnangute mõju Põhja-Ameerika 
ülikoolide vaimsele “maastikule” ja atmosfääri
le. Teadagi õn Boxeri huvi keskmes naisteadus- 
te ja naisuurimuse kui institutsioonide roll nen
des kliimamuudatustes, kuigi võnked ja nihked 
ühiskonna struktuuris ja majanduses ning men- 
taliteedimuutused, kasvõi feminismi “teise lai
ne” tagajärjel, mängivad sama olulist või isegi 
olulisemat rolli. Tuntud naisajaloolane ja julge 
naisteaduste “partisan” Gerda Lerner hoiatas 
1988. aastal antud intervjuus, et naisteaduste 
erialale õn niisama ohtlik hinnangut anda kui 
oleks olnud määratleda Euroopa renessansi mõju

ühiskondlikele struktuuridele ja õhkkonnale 
kümme aastat pärast selle algust (Winkler, 1988, 
A6). Sotsioloog Jessie Bernard oli juba ammu 
tarvitanud väljendit “feministlik valgustus(aeg)” 
ning see termin tundub Boxerile sobiva ning 
pädevana. (Farnham, 1987, 194) Arvestades 
postmodernistliku ja feministliku epistemoloogia 
valgustusajast pärinevate “suurte narratiivide” 
ja universaliseeriva reeglipärasuse taunimist, 
pakub Boxer välja “feministliku valgustus(aja)” 
mugandatud definitsiooni: “Feministlik valgus
tus tähendab seda mentaalset kohalejõudmist 
(<click), seda vaimset pöördumist (conversion), 
uut maailmanägemust, mis toob pimedusse val
gust ja avardab vaimset maastikku. Esitades 
hoopis uusi küsimusi ja otsides vastuseid nii, et 
naised asetuvad tähelepanukeskmesse, avasta
me, et õn võimalik läheneda nii naistele kui kä 
tervele maailmale teistmoodi ja uutmoodi. See
ga õn naisteadustele väga tähtis, kuivõrd see 
valgus jõuab akadeemilisse kultuuri ja avalikku 
kultuuri üleüldse” (Boxer, 1998, 225). Valguse 
kujund ja paralleel valgustusajaga õn Boxeril 
optimistliku värvinguga. Seda paralleeli tasuks 
arendada diskussiooniteemaks naisteaduslikus 
seminaris, uurida võrdlevalt Euroopa valgustus
aja põhisuundi, naismõtlejate rolli valgustusaja 
mõttemaailmas ja avalikus intellektuaalses kul
tuuris ning postmodernistliku ja feministliku 
valgustusajakriitika põhijooni. Ülaltoodud tsitaa
dis õn kä markantselt nähtav epistemoloogiline 
protsess, mida Boxer peab vajalikuks feminist
likus pedagoogikas, kusjuures ta peab seda nor
maalseks, isegi igapäevaseks mis tahes naistea- 
duslikul kursusel. See protsess, milles toimub 
põhjapanev nihe või hüpe mõtlemises, mille ta
gajärjel maailm paistab hoopis uuena, tuletab ehk 
meelde (mõnele lugejale vabastavalt, teisele 
ebamugavust tekitavalt, ehk isegi ahistavalt) 
usuvahetust või usku pööramist. Seda õn kasu
tanud naisteaduste kriitikud ja vastased tõesta
maks, et naisteadused ei olevat “tõeline” teadus, 
kuna selline meelemuudatus õn vaid subjektiiv
ne, ja et sellel tasemel tudengitega tegelemine 
polevat muud kui “oma naba (kollektiivne) vah
timine”. Kriitikud unustavad sealjuures Galilei



ja Koperniku ning Kuhni poolt teoses “The 
Structure of Scientific Revolutions” (“Teadus
like revolutsioonide struktuur”) kuulsaks tehtud 
väljenduse “paradigmanihe”, mille kaudu terve 
teaduspõld või eriala muutub kardinaalselt ühe 
põhilise avastuse või ümberhinnangu tagajärjel. 
“Koperniku nihe” mõtlemises pole aga sugugi 
nii äkiline, kui selle ilmutusliku lõppmomendi 
järgi võib paista. Naisekeskse arusaamise juur
de jõudmine võib küll tunduda üsna rabavana, 
tudengil võib tekkida sügavaid eksistentsiaal
seid, eetilisi ja poliitilisi küsimusi - eelkõige 
omaenda eneseteostamise võimaluste ja eluva
likute puhul -, kuid lähemalt uurides (nagu näh
tub kursuse lugemispäevikuist) hakkab “koitma” 
alles väga selge ja rangelt loogilise mõtlemis
protsessi tagajärjel ning kui see õn jõudnud toi
mida kä teistel vaimsetel tasanditel. Loogikavae- 
guses japelgas subjektiivsuses pole põhjust nais- 
teaduste kursustel toimuvat diskurssi ja episte- 
moloogilist protsessi süüdistada. Samas erineb 
selle mõtlemisprotsessi lähtekoht ilmselgelt har
jumuspärasest (androtsentrilisest konventsio
naalsusest); mõttemaailm õn rajatud alusele, kus 
naised õn subjektid ning tegutsejad. Sealjuures 
õn teatud seisukohad (näiteks naise täisväärili- 
sus kuuluda kategooriasse “inimene”; naise keha 
bioloogiline “erinev võrdväärsus” mehe omaga; 
sookategooria mõistmine sotsiaalselt konstruee
rituna) lõpuni läbi mõeldud, nende tagajärjed 
saavad ilmsiks. Konventsionaalsete seisukohta
de kriitiline mõtestamine seevastu toob esile nen
de nõrgad kohad, vastukäivused ja suvalisuse.

Praktilise näitena “Koperniku nihkest” (mis 
ühtlasi markeerib feminismi “teise laine” ajal 
populaarseks saanud “teadvuse avardumise” 
‘consciousness raising’ rühmi) võiks tuua esi
mese ja teise kursuse naistudengite arusaamad 
oma vahetust tulevikust pärast ülikooli lõpeta
mist ning kaugemas tulevikus pere ja kutsetöö 
sobitamisest. Naisteaduste algkursuse vältel õn 
nii mõnigi taibanud, et need sugulased ja sõb
rad, kes soovitavad valida arstikutse asemel 
meditsiiniõe oma, varjavad tõelisi põhjusi, miks 
nad peavad arsti elukutset naisele ebasobivaks. 
Kui neilt sugulastelt küsida, miks ei peaks ars

tiks õppima, siis tuleb pika pinnimise peale ilm
siks nii mõnigi essentsialistlik arvamus naise 
olemuse kohta: “Aga naise keha õn ju mehe 
omast nõrgem; arsti elukutse õn nii pingutav, et 
sa ju kumad ennast ära ja ei suuda siis enam 
sünnitada.” Või “Naisele ei sobi olla autoriteet.” 
Ehk siis “Naised õn ajalooliselt juba põetajad ja 
hoolitsejad; meil õn ju üsk, me oleme selleks 
loodud.” Kui aga nende essentsialistlike seisu
kohtade põhjendamatus õn selgeks saanud, õn 
tudengil endal palju lihtsam “teisiti mõelda”. 
Kuid see ei tarvitse sugugi kergendada sugulas
te ümberveenmist või suhteid emaga. Seega õn 
õppejõud naiivne, ebaaus või vastutustundetu, 
kui ta ei teadvusta tudengitele konventsionaal
sete seisukohtade sotsiaalset mõjuvõimu ning 
põhjusi, miks need õn olnud ajalooliselt visad 
muutuma. Traditsiooniline (patriarhaalne) ühis
konnakorraldus õn inimkonnale üpris kaua häs
ti istunud ning naiste elujõu pärssimine läheb 
kalliks maksma - seda õn kergem maha vaikida 
kui resoneerida lasta. Kui arstiks saada sooviv 
naistudeng tunneb end naisteaduste kursuse lõ
pul selleks valikuks küpsemana, siis õn põhjust 
tervitada nii tema mõttelist läbimurret kui kä 
tema julgust, kuid temas särasilmset naiivsust 
ja entusiasmi kasvatada õn ühekülgne ja väär.

Niisiis ei mõelda naisteaduslikel kursustel 
mitte subjektiivsemalt, vaid koguni objektiivse
malt ja kriitilisemalt kui akadeemilisel “kodani
kul” kombeks. Kursuse lõpul tuleb tudengitel 
mõelda, kuidas jätkata, kuigi see võib pahatihti 
kaasa tuua konflikti nii oma eakaaslaste kui kä 
vanemate ja sugulastega. Õpetamiskogemuste 
põhjal nendiksin, et kuigi võitlesin algul mitu 
semestrit subjektivistliku lähenemise vastu klas
siruumis, pidades seda asjast kõrvalekaldumi
seks ja sisu lahjendamiseks, jõudsin pikkamöö
da arusaamisele, et tudengite elukogemustele ja 
eluloole toetumine õn hädavajalik ja põhiline. 
Õpetamise kunst seisneb lugemismaterjali (klas
sikaliste feministlike artiklite) ja hajuma kippu
vate elulugude loovas seostamises, et tulemu
seks oleks terav kriitiline dialoog, mitte pelk elu
kauge intellektuaalne ponnistus.



Kuidas aga sobib feministlik-valgustuslik 
pedagoogika tänapäeva Põhja-Ameerika ülikoo
lidesse? Lõppkokkuvõttes õn Boxeri nägemus 
ettevaatlikult optimistlik, toonitades, et naistu
dengite, naisöppejõudude ja naisteadustega te
gelevate õppejõudude arvu kasv õn tugev vas
tukaal vanema kaadri opositsioonile. Toetudes 
fdosoof Alisdair Maclntyreri kolmikformulat- 
sioonile moraalse mõtlemise ja ideaalse ülikoo
li kohta, nõustub Boxer Maclntyre’iga, et üli
kool peab olema paik, kus moraalne mõtlemine 
õn võimalik: “Naiste ajalooline ahistamine õn 
minu arvates eetiline probleem, mille püstitab 
naisteadus kui niisugune. Naisteadused püüavad 
taastada moraalset mõtlemist ülikoolides. Põhi
liste moraalsete ja poliitiliste väärtuste ja nende 
mõtestamise ümberhindamine õn üks akadee
milise feminismi põhiteemadest ja põhiülesan- 
netest” (Boxer, 1988, 230; Maclntyre, 1990, 
223-34). Kuid naisteaduste ning selle eriala 
“praktiseerijate” mõju ülikoolile õn palju süga
vam ja segavam kui ühe uue interdistsiplinaarse 
eriala juurdetulek institutsiooni, kuna nende osa
lemine akadeemilises elus õn toonud paljudki 
“eraelulised” küsimused üle ülikooli läve ning 
teinud need aktuaalseks. Naisteadustega tegele
vad õppejõud õn asetanud ülikoolirahva elulis
te probleemide ette, mida õn aastakümneid eira
tud. Kuidas toetada vanemaid perekondadega 
naisi, kes taotlevad ülikooliharidust laste kõrvalt? 
Kas “me” neid ülikooli üldse tahame, kui nende 
õppimist ja keskendumisvõimet segavad pere
kondlikud kohustused? Ja kas “me” tahame endi 
hulka naisõppejõudusid, kes ei taha pärastlõu
nal koosolekul istuda, sest lapsed õn vaja koo
list ära tuua? Ja kas selliseid nais- ja meesõppe- 
jõudusid, kellele perekond õn tähtis, tuleks tuua 
tudengitele eeskujuks? Kuivõrd õn ülikool kui 
intellektuaalne kollektiiv nõus nihutama oma 
sallivuspiire, avardades (“liberaliseerides”) neid 
rohkem kui kogu ühiskonnas tavaks? Perekond 
ja lastehoidmine õn vaid üks probleeme tekita
nud teema, mille mainimine siinses kontekstis 
tuleneb ausalt öeldes minu enda “kasvuraskus- 
test” naisteaduste programmi juhendajana. Mõ
nes muus kontekstis võiksid teravalt esile kerki

da kä teised probleemid, näiteks nais- ja mees- 
õppejõudude palgavahe, sõltuvalt valulävest ja 
õrnadest punktidest.

Ajakirjanikud Paula Kamen ja Rose Glick- 
man õn küsitluste põhjal järeldanud, et Põhja- 
Ameerika keskklassi lapsevanemad eeldavad, et 
nende tütardel õn samad võimalused ja kohus
tused, mis eelmise põlvkonna puhul kuulusid 
vaid poegadele. Naisteadused õn küll tagasihoid
likult, kuid siiski märgatavalt mõjutanud üldha
riduslike kursuste õppekavasid. Boxeri arvates 
õn naisteaduste tulevikuks kõige olulisem üli
koolisisene avalik debatt selles kontekstis, kus 
opositsioon õn kõige tugevam, võimukandjate 
kontekstis (Glickman, 1993; Kamen, tsit. Boxer, 
1998, 242). Püüdes vaagida Boxeri usku mõist
likku ja mõistuspärasesse dialoogi, pean oma 
kogemuste põhjal väikeses ülikoolis (kus nais
teaduste poolt oli vastuvaidlematult üle veeran
di õppejõududest) pigem järeldama, et vastuseis 
naisteadustele ei kao ümberveenmise tagajärjel, 
vaid siis, kui õppejõudude kollektiivis toimub 
põlvkondade vahetus, s.t. siis, kui vanad võimu
kandjad pensionile jäävad. Ümberveenmine eel
dab vaimset avatust, mis paljudel õppejõududel 
suurel määral puudub, vaatamata retoorikale. 
Sageli ollakse feminismi vastu pigem vaistlikul 
kui mõistuse tasandil. Feministlik lähenemine 
ohustab neid eluvalikuid, rollijaotusi ning või- 
muharjumusi, mis õn võimaldanud oma eluga 
“mäele” jõuda. Selliste sümboolsete väljakutse
te puhul näitavad tiigrid hambaid ning nii mõni
gi tore, muhe, enda arvates mõistlik naisõppe- 
jõud ei taipa alati, et teda nähakse nõiana, kes 
õn kähku vaja ära süüa, tuleriidal põletada või 
kiiremas korras Lapimaale saata. Vähimgi 
feministliku diskursuse vari - debatist rääkima
ta-seab implitsiitselt ohtu akadeemilise kollek
tiivi tavakombestiku ning seda tajub mõni 
“hellem” veli ihukarvadega veel enne, kui mõis
tus protsessis osaleda jõuab; ohtu seatud võimu
struktuur otsib “patuoinaid” (seegi õn näide 
Minnichi poolt märgitud “üldise” terminoloogia 
soolisusest) ning selleks saab sageli naisteaduste 
institutsiooniline struktuur või selle juhendaja. 
Selleks, et akadeemiline kollektiiv feministliku



mõtlemise väljakutse üle elaks, pole vaja üks
nes võimul oleva kaadri hulgas toetavaid liitlasi 
ja patroone, kes imevad mürgi välja, vaid kä krii
tilist massi moraalselt mõtlevaid, sallivalt ene
sekindlaid sõpru. Merceri ülikooli kontekstis olid 
nad olemas, kuigi suurem osa neist oli alles ala
matel ametiastmetel ja ilma püsikohata 
(tenuurita). “Ebasoovitavate” projektide avalik 
toetamine võis neile maksma minna õppe
jõudude poolehoiu ning lõpuks püsikohagi. 
Bilanss õn iga institutsiooni puhul individuaal
ne ning “naisteaduste” küsimus ning naisteaduste 
juurutamise protsessi raskus õn ühe akadeemi
lise institutsiooni muutumisvalmiduse hea 
proovikivi. Lõpuks, kuigi võimuvõitlusest kas
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Feministlik, naissoost 
ja naiselik

Toni Moi

Tiisuguse sissejuhatava essee lugejad või- 
I vad sellelt õigusega oodata vastust kii- 

.X. simusele “Mis õn feministlik kirjandus
kriitika?” Ühed eelistaksid võib-olla, et vastus 
oleks vormistatud uurimusena kogu selle aine
ala kohta tema tekkimisest saadik; teised oota
vad võib-olla sedalaadi kriitika fundamentaalse 
aluse teoreetilist arutamist. Kuigi käesolev pea
tükk õn lähemal viimaste ootustele, riskib ta val
mistada pettumuse mõlemale rühmale. Sest kü
simus, millele ta vastama asub, õn tegelikult spet
siifilisem: “Mida tähendab sõna “feministlik” 
väljendis “feministlik kirjanduskriitika”?” Vii
mase kümne aasta jooksul õn feministid kasuta
nud termineid “feministlik” (feminist), “nais
soost, nais(te)-” (female) ja “naiselik” (feminine) 
väga mitmel eri viisil. Üks käesoleva peatüki 
põhiülesandeid õn osutada, et ainult nende sõ
nade erinevuse mõistmine võib näidata, missu
gustel poliitilistel ja teoreetilistel küsimustel õn 
tegelikult tänapäeva feministlikus kriitikas ot
sustav tähtsus. Kõigepealt teen ma ettepaneku 
eristada feminismi kui poliitilist seisukohta, nais- 
soolisust (femaleness) kui bioloogilist seika ja 
naiselikkust (femininity) kui kultuuri kaudu mää
ratud omaduste hulka. *

* Esmatrükk: Moi, T. (1986). Feminist, female, femi
nine. In Jefferson. A. & Robey, D. (eds.), Modern 
Literary Theory. London: 204-221.

Vikerkaares (1991, nr. 7) ilmus artikkel pealkirjaga 
“Feministlik kirjanduskriitika”.

Feministlik (feminist)

Sõnad “feministlik” ja “feminism” õn polii
tilised sildid, mis näitavad toetust 1960. aastate 
lõpul tekkinud uue naisliikumise eesmärkidele. 
Feministlik kriitika õn seega poliitilise 
diskursuse eriliik — patriarhaadi ja seksismi 
vastase võitlusega seotud kriitiline ja poliitiline 
tegevus, mitte lihtsalt huvi soo vastu kirjandu
ses, vähemalt mitte siis, kui see huvi ei esine 
enamana kui järjekordse põneva kriitilise lähe
nemisviisina, samas reas huviga merekujundite 
või sõjametafooride vastu keskaja luules. Femi
nistliku kriitika poliitilise iseloomu tõttu olengi 
ma otsustanud mitte teha pelka kokkuvõtet mit
mesugustest feministlikus kriitikas kasutatud 
lähenemisviisidest - niisugune esitus taandaks 
feministliku kriitika vaid järjekordseks metodo
loogiliste võtete kogumiks. Minu seisukoht õn, 
et feministlik kriitik võib kasutada kõiki meeto
deid ja teooriaid, mis talle meeldivad, kui need 
vaid tema poliitikaga kokku sobivad. Feministi
de leeris esineb muidugi erinevaid poliitilisi vaa
teid. Minu eesmärgiks ei ole siin mitte püüda 
neid erinevusi ühtlustada või ühtseks tervikuks 
koondada, vaid lihtsalt toonitada, et tunnustus
väärne feministlik kriitikaja teooria peab olema 
mingil viisil oluline sugudevaheliste ühiskond
like, institutsionaalsete ja isiklike võimusuhete 
uurimisele - sellele, mida Kate Milleri oma teed
rajavas uurimuses õn nimetanud seksuaalpolii- 
tikaks. Milletti jaoks “õn poliitika olemuseks 
võim” ning feministlike kriitikute ja teoreetiku
te ülesandeks õn näidata, kuidas meeste valitsus 
naiste üle (niisugune õn tema lihtne ja paindlik 
patriarhaadi-definitsioon) määrab “võib-olla 
meie kultuuri kõige läbivama ideoloogia ja tema 
kõige fundamentaalsema arusaama võimust”.1

Kooskõlas Milletti lähenemisviisiga õn fe
ministid olemasolevad kriitikameetodid politi- 
seerinud2, ja sel alusel ongi feministlik kriitika 
arenenud kirjandusteaduse uueks haruks. See
tõttu õn feministid sattunud teiste radikaalsete 
kriitikutega umbkaudu sarnasesse olukorda: 
kõneldes oma kõrvaletõrjutud seisukohtadelt 
akadeemilise establishmenfi äärealadel, püüa



vad nad oma kolleegide niinimetatud “neutraal
setest” või “objektiivsetest” töödest esile tuua 
poliitika, samuti tegutseda kultuuri kriitikutena 
sõna kõige laiemas mõttes. Nagu sotsialistid, nii 
võivad kä feministid teatud mõttes lubada en
dale tolerantset pluralismi kirjanduslike meeto
dite ja teooriate valikul just sellepärast, et iga 
lähenemisviis, mida nad saavad edukalt kohan
dada oma poliitilistele eesmärkidele, õn alati 
teretulnud.

Tunnussõnaks õn siin kohandamine loova 
ümberkujundamise mõttes. Et feminism rõhu
tab patriarhaalse võimu valitsevust jakõikehõl- 
mavust senises ajaloos, siis peavad feministid 
olema pluralistid: ei ole olemas puhtfeministlik- 
ku või ainult naiste ruumi, millest meie arutlus 
võiks lähtuda. Kõik ideed, sealhulgas feminist
likud, õn selles mõttes patriarhaalse ideoloogia
ga “määritud”. Seega ei ole põhjust varjata fak
ti, et Mary Wollstoneerafti inspireerisid Prant
suse revolutsiooni meessookesksed ideed või et 
Simone de Beauvoir oli oma “Teist sugu” kirju
tades Sartre’i fallotsentriliste kategooriate tuge
va mõju all. Kä ei tarvitse ainult sellepärast, et 
John Stuart Mill oli meesliberaal, keelduda tun
nustamast tema katseid analüüsida naiste rõhu
mist. Asi ei ole mingi idee algupäras (ükski neist 
ei ole päritolult puhas), vaid selle kasutusviisis 
ja tulemustes, mida see anda võib. Seetõttu ei 
ole asi mitte niivõrd selles, kas teooria õn mehe 
või naise sõnastatud, vaid kas selle mõju saab 
antud olukorras nimetada seksistlikuks või fe
ministlikuks.

Asjaolu, et meil ei ole olemas ainult naiste 
(female) intellektuaalseid traditsioone, ei ole 
seega selles spetsiifilises kontekstis nii rusuv, kui 
võiks arvata. Tähtis õn, kas me saame olemas
olevat ainest omal viisil kasutades (kohandades) 
avaldada äratuntavalt feministlikku mõju. See 
rõhuasetus teiste mõtlejate materjali loovale 
ümberkujundamisele kordab mõneti seda, mida 
loovad mõtlejad ja autorid õn alati teinud: vaa
kumis ei mõtle keegi, keegi ei elagi selles. Ometi 
süüdistavad feministid meesharitlasi tihti naiste 
ideede “varastamises”, nagu tõendab näiteks 
pealkiri, mille Dale Spender õn andnud ühele

oma paljudest raamatutest “Ideedega naised - 
ja mis mehed nendega teinud õn” (“Women of 
ideas and What Men Have Done to Them”, Lon
don, 1982). Ent kas me saame süüdistada mehi 
naiste ideede “varastamises”, kui samal ajal val
juhäälselt pooldame kõigi ideede feministlikku 
kohandamist? Spenderi raamat uurib ilmse in
tellektuaalse ebaaususe juhtumeid: seda, kuidas 
mehed esitavad naiste ideid enda omade pähe, 
ilma laenamist ühelgi viisil tunnistamata, mida 
tuleb nimetada selgeks näiteks patriarhaadi laia
haardelisest katsest naisi vaikima sundida. Fe
ministid aru tavad traditsioonilisi ideid kohanda
des avalikult selle ainese potentsiaali või stra
teegiate üle, mida nad kasutada või ümber ku
jundada tahavad: ei tule kõne allagi soovitada 
kohandada teisi teooriaid vaikides. (Paljud fe
ministid taunivad kujutlust, et mõtteid võidaks 
pidada kellegi isiklikuks omandiks. Kuigi ma 
jään selle vaatega nõusse, õn ikkagi oluline kri
tiseerida teistelt saadud mõjude esitamist enda 
omadena: niisugune teguviis võib intellektuaal
se omanduse ideoloogiat ainult tugevdada.) Po
liitiliste tegutsemismotiividega kriitikutena püüa
vad feministid oma tööde poliitilist konteksti ja 
tagamõtteid selgesti välja tuua, just nimelt sel
leks, et seista vastu patriarhaalse võimupoliitika 
vaikivale tunnustamisele, mida nii tihti esitatakse 
intellektuaalse “neutraalsusena” või “objektiiv
susena”.

Spenderi lähenemisviisi viga õn selles, et ta 
asetab naised meeste riugaste igaveste ohvrite 
rolli. Õn küll tõsi, et mehed õn paljusid naisi 
ohvriks toonud - intellektuaalselt, emotsionaal
selt ja füüsiliselt - ,kuid tõsi õn kä see, et mõned 
neist õn suutnud meeste võimule tulemusrikkalt 
vastu seista. Rõhutades, vajaduse korral agres
siivselt, oma õigust teiste ideid omaenda poliiti
listele eesmärkidele kohandada, saame hoiduda 
analüüsimast intellektuaalselt ja kultuuriliselt 
aktiivsete naiste olukorda lüüasaanu seisukohalt. 
Näitena sellest kultuurilisest ümberkujundus- 
tööst võime viidata paljudele naistele, kes õn 
võtnud endale ränga ülesande teha Freudi psüh
hoanalüüsist tõeliselt feministlike analüüside 
allikas sugupoolte vahe ja soo tõlgendamiseks



patriarhaalses ühiskonnas, Helene Cixous’le ja 
Luce IrigarayMe, kes õn valgustaval viisil femi
nistlikult rakendanud Jacques Derrida filosoo
fiat, ning Sandra Gilbertile ja Susan Gubarile, 
kes õn põhjalikult ümber kirjutanud Harold 
Bloomi kirjandusteooria3. Allpool tuleb juttu 
kõigi nende kriitikute teostest.

Naissoost (female)

Kui feministlikku kriitikat iseloomustab tema 
poliitiline seotus võitlusega patriarhaalsuse ja 
seksismi kõigi vormide vastu, siis järelikult ei 
taga see, et ollakse naissoost, iseenesest tingi
mata veel feministlikku lähenemisviisi. Poliiti
lise diskursusena leiab feministlik kriitika oma 
raison d’etre’\ (olemasolu õigustuse) väljastpoolt 
kriitikat ennast. See õn truism, kuid siiski õn vaja 
öelda, et mitte kõik raamatud, mis naised nais
kirjanike kohta õn kirjutanud, ei esinda patriar
haadi vastasust. See käib eriti paljude vanemate 
käsitluste kohta naiskirjanikest (ajast enne 1960. 
aastaid), mis tihti laskuvad täpselt samalaadi 
patriarhaalseisse stereotüüpidesse kui need, mille 
vastu võitlevad feministid. Naissoo traditsioon 
kirjanduses või kriitikas ei tarvitse tingimata olla 
feministlik.

Teravas essees teemal “Kas naiste romaa
nid õn feministlikud romaanid?” käsitleb Rosa- 
lind Coward feministliku kirjanduse üldlevinud 
segiajamist nä iste kirjandusega, seda nii naislii
kumise keskel kui kä kirjastustegevuses ja teis
tes suhtlemiskanalites. “Ei saa kuidagi öelda, et 
naisekesksetel kirjatöödel oleks mingi paratama
tu seos feminismiga,” väidab Coward. “Millsi 
ja Booni romantilised romaanid õn naiste kirju
tatud, neid loevad naised, neid müüakse naiste
le ja nad räägivad naistest. Ometi ei ole midagi 
kaugemat feminismi eesmärkidest kui need fan
taasiad, mis tuginevad selliseid romaane nii sa
geli iseloomustavate soo-, rassi-ja klassialand- 
likkusele.”4 Feministlike tekstide ja naiste teks
tide sagedase äravahetamise taga seisab enesest
mõistetavaks peetavate oletuste keerukas võr
gustik. Näiteks eeldatakse tihti, et mõne naiste

le iseloomuliku kogemuse kirjeldamine õn juba 
iseenesest feministlik akt. Ühelt poolt õn see ilm
selt õige: kuna patriarhaat õn püüdnud naisi ja 
naiste kogemust alati vaikima sundida ja alla 
suruda, siis õn nende nähtavaletoomine arusaa
davalt tähtis patriarhaadivastane strateegia. Tei
selt poolt aga saab naiste kogemust nähtavaks 
teha kä võõrandaval, eksitaval või madaldaval 
viisil: Millsi ja Booni kirjeldused naiste armas
tusest või AnitaBryanti heteroseksuaalse armas
tuse ja emaduse ülistused ei ole naistele üldsegi 
mitte emantsipeeruv lugemisvara. Ekslik usk 
kogemusse kui feministliku poliitika olemusse 
tuleneb varasemast rõhuasetusest teadlikkuse 
tõstmisele (c-r = consciousness-raising) uue 
naisliikumise poliitilise põhialusena. Asi õn sel
les, et teadlikkuse tõstmine, mis õn ju rajatud 
“representatiivse kogemuse” mõistele, ei saa ise
enesest olla ühegi poliitika aluseks, sest igasu
gune kogemus õn avatud vasturääkiväile polii
tilistele tõlgendustele.5 Tundub, et tänapäeval õn 
paljud feministid seda mõistnud. Rosalind 
Coward väidab isegi, et c-r-rühmad ei ole nais
liikumises enam juhtivad: “Enamasti ei ole tead
likkuse tõstmine enam feminismi tuumaks; väi
kesed rühmad, mis asuvad feministlikus poliiti
kas ikka veel kesksel kohal, korraldavad praegu 
tihti kas kampaaniaid või õn uurimisrühmad.” 

Uskuda, et ühine naiskogemus iseenesest 
kutsub esile naiste olukorra feministliku analüü
si, tähendab olla korraga poliitiliselt naiivne ja 
teoreetiliselt ebateadlik. Samade kogemuste ole
masolu kellegi teisega ei taga mingil viisil polii
tilist ühisrinnet: miljonitest sõduritest, kes I maa
ilmasõja ajal kaevikus kannatasid, ei saanud 
pärast seda sugugi mitte kõikidest patsifistid - 
või sotsialistid või militaristid. Õnnetuseks ei ole 
sünnituse või pahade päevade kogemus ei kõi
gile naistele ühine ega kaldu see kä eriti suurt 
poliitilise vabanemise soovi sisendama, vasta
sel korral oleksid naised Maa palge ammugi tei
seks muutnud. Kuigi patriarhaadi-vastasusest 
tulenev naiskogemuse rõhutamine õn feminis
mi oluliselt kujundanud, ei saa seda kui poliiti
list teooriat taandada selle kogemuse peegeldu
seks või saaduseks. Marksistlik arusaam teooria



ja praktika paratamatust dialektilisest seosest 
kehtib kä seose kohta naiskogemuse ja feminist
liku poliitika vahel.

Et nii paljud feministlikud kriitikud õn eelis
tanud kirjutada naisautoritest, õn niisiis küll ot
sustav poliitiline valik, kuid see ei määratle fe
ministlikku kriitikat. Feministlikule kriitikale ei 
anna tema (suhtelist) ühtsust mitte ta objekt, vaid 
ta poliitiline vaatekoht. Seega ei takista miski 
feministlikke kriitikuid käsitlemast meeste kir
jutatud raamatuid, nagu nad õn seda kä teinud 
60. aastate lõpust tänapäevani. Et nimetada vaid 
üksikuid: Kate Millett paljastab oma teedraja
vas raamatus “Seksuaalpoliitika” (“Sexual 
Polities”) meeskirjanike, näiteks Norman Mai
leri, Henry Milleri, D. H. Lawrence’i fundamen
taalset seksismi; Mary Ellmann käsitleb raama
tus “Naistest mõeldes” (“Thinking about 
Women” New York, 1968) vaimukalt mees-kir- 
janduskriitikute seksistlikke kombeid ja Penny 
Boumelha analüüsib oma raamatus “Thomas 
Hardy ja naised” (“Thomas Hardy and Women”, 
Brighton, 1982) Hardy seksuaalideoloogiat.

Viimane probleem, mis kerkib feministlik- 
kuse ja naissoolisuse eristamisest, õn küsimus, 
kas kä mees võib olla feminist või feministlik 
kriitik. Kui feministid ei pea käsitlema ainuüksi 
naissoost autoreid, siis ei tarvitse nad võib-olla 
kä naissoost olla? Põhimõtteliselt õn vastus sel
lele küsimusele kindlasti jaatav: mehed võivad 
olla feministid, kuid nad ei saa olla naised, sa
muti nagu valged võivad olla rassismi vastu, kuid 
nad ei saa olla neegrid. Patriarhaadi tingimustes 
kõnelevad mehed alati naistega võrreldes teist
suguselt positsioonilt ja nende poliitilised stra
teegiad peavad seda arvestama. Praktikas peaks 
isehakanud feministlik meeskriitik endalt see
pärast küsima, kas ta mehena feminismile tõesti 
meie praeguses olukorras kasu toob, kui ta sel
lesse ainsasse kultuurilisse ja intellektuaalsesse 
ruumi, mille naised õn “tema” mehekeskses dist
sipliinis endale loonud, vägisi sisse tungib.

Niinimetatud meesfeministidest kriitikute 
loodud tegelik kriitika, vähesed erandid välja 
arvatud, ei ole päriselt veenev. Näiteks K. K. 
Ruthven lükkab oma raamatus “Feministlik

kirjandusteadus” (Feminist Literary Studies, 
Cambridge, 1984) selgelt tagasi mõtte, nagu 
võiks feministlikul kriitikal olla midagi ühist fe
ministliku poliitikaga: “Mulle tundub,” kirjutab 
ta, “et ükskõik mida muud feminism kä õn ja 
mis eesmärke teenivaks ta end peab, niipea kui 
ta astub kriitilise diskursusena kirjandusteadus
se, õn ta vaid veel üks raamatutest kõnelemise 
viis teiste seas” (lk. 8). Kaaneannotatsiooni jär
gi õn Ruthveni “särav uurimus” kirjutatud “ta
sakaalukalt, erapooletult seisukohalt”. Naistel, 
annab autor kaalukalt mõista, õn niisuguse voo
rusliku neutraalsuseni hoopis raskem jõuda:

“Mõnes suhtes õn meestel feministliku krii
tika naeruväärseid ilminguid kergem taunida kui 
naistel, lihtsalt sellepärast, et radikaalse femi
nismi heidutav retoorika kuulutab iga feminist
liku diskursuse suhtes tugevasti kriitilise naise 
separatistliku neegri-retoorika “valgeperselise 
neegri” vasteks” (lk. 14).

See “tasakaalukas” käsitlus, täielikult “era
pooletu” oma omakasupüüdmatus vaates radi
kaalsetele feministidele kui kriiskavatele, hirmu
tavatele ja potentsiaalselt kastreerivatele eluka
tele, kubiseb “feministlikest terroristidest”, kes 
püüavad oma “mõõdukaid” õdesid “heidutava 
retoorikaga” vaikima panna. Ainuüksi see 
Ruthveni retoorika (tema lõhestuslikkus, agres
siivsus, üleolevad žestid) peaks panema iga fe
ministi kahtlema tema hinnangutes kui teejuhis 
feministliku kriitika põhiprintsiipide juurde.

Naiselik (feminine)

Kui naissoolisuse segiajamine feminismiga 
ähvardab poliitiliste püünistega, siis mitte vähem 
ei kehti see tagajärgede kohta, mis tekivad nai
selikkuse taandamisel naissoolisusele. Paljude 
feministide hulgas õn juba ammu saanud kom
beks tähistada sõnadega “naiselik” ja “mehelik” 
sotsiaalseid konstruktsioone (kultuuri- ja ühis
kondlike normidega kehtestatud seksuaalsus-ja 
käitumismalle) ja reserveerida sõnad “naissoost” 
ja “meessoost” sooerinevuse puhtbioloogiliste 
külgede tarvis. Niisiis, selle kasutusviisi puhul



tähendab “naiselik” kasvatust (nurture) ja “nais
soost” loodust (nature). “Naiselikkus” õn kul
tuuriline konstruktsioon: naiseks ei sünnita, vaid 
saadakse, nagu ütleb Simone de Beauvoir. Sel
les perspektiivis nähtuna seisneb patriarhaalne 
rõhumine teatud sotsiaalsete naiselikkuse-stan- 
dardite pealesurumises kõigile bioloogilistele 
naistele, just nimelt selleks, et panna meid us
kuma, et valitud “naiselikkuse-standardid õn 
loomulikud (natural). Nõnda saab naise, kes 
keeldub neid norme täitmast, kuulutada ühtaegu 
ebanaiselikuks ja ebaloomulikuks. See, et need 
kaks terminit (naiselikkus ja naissoolisus) põh
jalikult segiaetuks jääksid, vastab patriarhaadi 
huvidele. Teisiti öeldes, patriarhaalne võim ta
hab, et me usuksime, nagu eksisteeriks naissoo- 
lisuse olemus, mida nimetatakse naiselikkuseks. 
Feministidel seevastu tuleb see segadus lahti 
harutada, seetõttu peavad nad alati rõhutama, et 
kuigi naised õn kahtlemata naissoost, ei tähen
da see veel sugugi, et nad peaksid olema naise
likud. See õn ühtviisi nii, defineeritagu siis nai
selikkust mõnel vanal patriarhaalsel või uuel fe
ministlikul viisil. Essentsialism (siin: usk ette
antud naisloomusesse) tuleb lõppude-lõpuks ala
ti kasuks neile, kes tahavad, et naised kohan- 
daksid end ettepiiritletud naiselikkuse-mallide- 
ga. Biologism tähendab selles kontekstis usku, 
et niisugune olemus õn bioloogiliselt ette mää
ratud. Vähem essentsialistlik aga ei ole arvamus, 
et õn olemas ajalooliselt või sotsiaalselt määra
tud naissoo olemus.

Aga kui me määratleme feminismi, nagu 
pakutud, poliitilise seisukohana janaissoolisust 
bioloogilise seigana, siis seisame ikka veel prob
leemi ees, kuidas määratiedanaiselikkust. “Kul
tuuri kaudu määratletud tunnuste kogum” või 
“kultuuriline konstruktsioon” võivad paljudele 
tunduda ärritavalt ähmased. Näib, et sellisesse 
anumasse saab valada mis tahes sisu; see ei näe 
välja nagu “õige” definitsioon. Küsitav õn aga, 
kas feministidel õn üldse soovitav püüda naise
likkuse tähendust fikseerida. Patriarhaat õn väl
ja arendanud terve rea “naiselikkuse” tunnuseid 
(leebus, häbelikkus, alistuvus, alandlikkus jne). 
Kas feministid peaksid tõesti hakkama välja

kujundama uusi “naiselikke” voorusi, ükskõik 
kui soovitavaid? Ja kui me tahaksimegi naise
likkust normatiivselt määratleda, kas ei saaks 
sellest siis vaid üks osa neist metafüüsilistest 
binaarsetest vastandustest, mida Helene Cixous 
õigusega kritiseerib? (Selle üle arutleme üksik
asjalikult allpool.) Õn oht teha naiselikkuse po
sitiivsest, feministlikust definitsioonist naissoo- 
lisuse definitsioon ja seega taas uude patriarhaal
sesse lõksu langeda. Kuigi õn meeldiv kuulda, 
et naised õn tegelikult tugevad, terviklikud, ra
huarmastavad, hoolitsevad ja loovad olendid, ei 
ole need ülirohked uued voorused vähem 
essentsialistlikud kui vanad ega vähem rõhuvad 
kõigi nende naiste jaoks, kes ei taha mängida 
Emakese Maa rolli. Eelkõige õn just patriarhaal
ne võim, mitte feminism, alati uskunud tõelisse 
naissoolisse/naiselikusse loomusesse: biologism 
ja essentsialism, mis alati varitsevad soovis omis
tada kõigile naissoost kehadele naiselikke voo
rusi, toob paratamatult kasu patriarhidele.

Binaarsete
vastanduste
dekonstrueerimine

Siiani oleme vaadelnud termineid “nais
soost”, “naiselik”, “feministlik” ainult nende 
omavahelistes suhetes. Sama tähtis aga õn tea
da poliitilisi ja teoreetilisi järeldusi, mis tulene
vad eeldusest, et nad lülituvad sellistesse auto
maatsetesse ja staatilistesse binaarsetesse vas
tandustesse nagu naissoost/meessoost ning nai
selik/mehelik.

Feministlikkuse või feminismiga näib asi 
olevat siiski mõnevõrra teistsugune. Suhe sõna
de “feminism”, “seksism”, “patriarhaat” vahel 
tundub olevat keerukam kui naissoost/meessoost 
või naiselik/mehelik puhul, võib-olla nende ter
minite poliitilisuse tõttu. Seetõttu ma ei väida, 
et järgnev arutelu binaarsete vastanduste ideo
loogiast õn maksev kä paaride seksistlik/femi- 
nistlik või patriarhaalne/feministlik kohta, sest 
nähtavasti ei ole nad homoloogilised näiteks paa
ridega meessoost/naissoost või mehelik/naiselik.



Prantsuse feminist Helene Cixous õn esita
nud väärtusliku arutluse “surmaga lõppevast bi
naarsest mõtlemisest”, nagu ta seda nimetab. 
Oma kaastöös raamatule “Uuesti sündinud nai
ne” (“La Jeune Nee”, Paris, 1975) annab Cixous 
pealkirja “Kus ta õn?” (“Whereis she?”) alljärg
neva binaarsete vastanduste loetelu:

aktiivsus/passiivsus
päike/kuu
kultuur/loodus
päev/öö
isa/ema
mõistus/tunded
mõistlik/tundlik
logos/pathos

Tulenedes nende taga seisvast vastandusest 
Mees/Naine, õn need binaarsed vastandused ti
hedalt kokku põimitud patriarhaalse väärtussüs
teemiga: igaüht neist vastandustest saab analüü
sida hierarhiana, kus “naiselikku” poolt nähak
se negatiivsena, jõuetuna. Bioloogilist vastan
dust meessugu/naissugu (male/female) kasuta
takse, teisisõnu, negatiivsete “naiselike” 
(feminine) väärtuste konstrueerimiseks, mis see
järel “naissoole” peale surutakse ja temaga ära 
vahetatakse. Cixous’ jaoks, kes õn selles asjas 
suuresti tänu võlgu Jacques Derridale, õn Lää
ne filosoofia ja kirjanduslik mõtlemine praegu 
ja alati püsinud selle lõputu hierarhiliste binaar
sete vastanduste sarja raames, mis viivad lõpuks 
alati tagasi fundamentaalse paari meessoost/nais
soost juurde:

loodus/ajalugu 
loodus/kunst 
loodus/vaim 
passi ivsus/aktii vsus

Neist näidetest ilmneb, et ei ole kuigi tähtis, 
missugune vastandipaar parajasti esile tuuakse: 
alati võib alusparadigmana tuvastada varjatud 
vastanduse meessoost/naissoost koos kindlalt 
juurdekuuluva hinnanguga positiivne/negatiivne.

Tüüpilise käiguna teeb Cixous seejärel kind
laks surma tegevuspaiga selles mõttelaadis. Et 
üks pool võiks tähenduse omandada, väidab ta,

selleks peab ta hävitama teise. Paar ei saa jääda 
puutumata: ta muutub üldiseks lahinguväljaks, 
kus igavesti kordub võitlus tähendusülimuse 
pärast. Lõpuks võrdsustatakse võit aktiivsusega 
ja kaotus passiivsusega; patriarhaadis õn mees
sugu alati võitja. Cixous taunib kirglikult niisu
gust naiselikkuse võrdsustamist passiivsusega ja 
surmaga, sest niiviisi ei jää naisele positiivset 
ruumi: “Naine õn kas passiivne või teda ei ole 
olemas”.8 Kogu tema teoreetilist kavatsust, mis 
õn suurel määral innustust saanud Jacques 
Derrida ideedest ja intellektuaalselt stratee
gialt, võib teatud mõttes kokkuvõtlikult nime
tada katseks lammutada see logo tsentristlik ideo
loogia - kuulutada naine elu, võimu ja energia 
allikaks ning tervitada uue, naiseliku keele tule
kut, mis lakkamatult kummutab neid patriarhaal
seid binaarseid skeeme, kus logotsentrism naisi 
rõhuda ja vaikima sundida püüdes mängib kok
ku fallotsentrismiga. (Fallotsentrism tähendab 
süsteemi, mis võimu sümbolina või allikana 
eelistab fallost. Logotsentrismi ja fallotsentrismi 
ühendust nimetatakse Derrida eeskujul tihti 
fallogotsentrismiks.) See kava kätkeb kä ise ohte: 
kuigi Cixous õn kõnealustest probleemidest tead
lik, satub ta tihti täbarasse olukorda, kui püüab 
eristada oma kujutlusi “naiselikust” ja “naiste” 
kirjutusest. Võib arvatavasti õigusega öelda, et 
Cixous’ teooriad ecriture feminine'\sX (nais-/ 
naiselikust kirjutusest) langevad pärast kange
laslikku võitlust biologismi ohtudega lõpuks ta
gasi omamoodi bioloogilisse essentsialismi.9

Kuid vastanduse naiselik/mehelik “dekon- 
strueerimine” Cixous’ poolt õn feministide jaoks 
siiski väärtuslik. Kui tema analüüs õn õige, siis 
tähendaks binaarse mõtlemise kaitsmise jätka
mine, kaudselt või otsesõnu, feministile patriar
haalse metafüüsika piiresse jäämist. Ühtse 
naLopositsiooni rivistamist võitluseks meeste 
rinde vastu ei saa seega pidada strateegiaks, 
millega feministid patriarhaati võita suudaksid; 
vastupidi, see vaid tõestaks sama süsteemi, mida 
nad lammutada püüavad. Igasugusele binaarse
le mõtlemisskeemile seab Cixous vastu mitme- 
lise, heterogeense erinevuse. Selle poolest õn ta 
Jacques Derrida erinevuse- või õigemini



differance ’-i käsituse tugeva mõju all.* Derrida 
käsituses ei teki tähendus (tähistamine) binaar
se vastanduse staatilises suletuses. Pigem saa
vutatakse see “tähistaja vaba mängu” kau
du.10 Just sulgedes meessoolisuse ja naissooli- 
suse teineteist välistavasse vastandusse, väidab 
Cixous, sunnitakse neid astuma võimuvõitlusse 
elu ja surma peale. Tema loogika järgi saab fe
ministide ülesandekspar excellance patriarhaal
se metafüüsika (usk märgi seesmisse, kohalole
vasse tähendusse) dekonstrueerimine. Kui me 
elame, nagu Derrida õn väitnud, ikka veel 
metafüüsika valitsuse all, siis õn võimatu luua 
kohalolumetafüüsikast rüvetamata uusi mõisteid. 
Naiselikkuse uue määratluse esitamine tähen
dab seepärast paratamatut tagasilangemist 
metafüüsika lõksu.

Naiselikkus
kui marginaalsus

Ent kas kogu see teooria ei aja feministe 
kahekordsesse ummikusse? Kas õn tegelikult 
võimalik püsima jääda dekonstruktsiooni valda, 
kui Derrida isegi tunnistab, et me elame ikka 
veel “metafüüsilises” intellektuaalses ruumis? Ja 
kuidas me saame oma poliitilist võitlust jätkata, 
kui meil kõigepealt tuleb dekonstrueerida oma
enda veenduvus meeste võimust ja naiste allu
tatusest? Üks võimalus neile küsimustele vas
tust leida õn vaadelda prantsuse-bulgaaria ling
visti ja psühhoanalüütiku Julia Kristeva kaalut
lusi naiselikkuse probleemi käsitlemisel.11 Kind
lalt keeldudes igasugusest naiselikkuse definee
rimisest, eelistab ta näha seda positsioonina. Kui 
naiselikkusele seega saab üldse Kristeva mõis
tetes definitsiooni anda, siis õn ta lihtsalt “see, 
mida patriarhaalne sümboolne kord kõrvale tõr
jub”.** See suhteotsustuslik “definitsioon” õn 
sama muutlik kui patriarhaadi enese mitmesu
gused vormid ja võimaldab Kristeval väita, et 
kä mehi saab vaadelda sümboolse korra suhtes 
marginaalseina, nagu õn näidanud tema avan
gardistlike meeskunstnike (Joyce, Celine, 
Artaud, Mallarme, Lautreamont) analüüs.12

Kristeva rõhuasetus naiselikkusele kui pat
riarhaalsele konstruktsioonile võimaldab femi
nistidel vastustada igasuguseid fallotsentrismi 
kaitsjate biologistlikke rünnakuid. Kõigi naiste 
naiselikkuse ja kõigi meeste mehelikkuse tingi
matu eeldamine õn, nagu oleme näinud, just see 
käik, mis võimaldab patriarhaalsel võimul mää
ratleda mitte ainult naiselikkust, vaid kõiki naisi 
marginaalseina sümboolse korra ja ühiskonna 
suhtes. Kui naiselikkust määratletakse, nagu 
Cixous õn näidanud, ilmaolekuna, negatiivsu
sena, tähenduse puudumisena, irratsionaalsuse
na, kaosena, pimedusena, lühidalt mitte-Olemi- 
sena, siis Kristeva rõhuasetus marginaalsusele 
võimaldab meil vaadelda seda naiselikkuse al
lasurumist pigem positsiooni kui olemuse sei
sukohalt. See, mida hetkel marginaalsena taju
takse, oleneb kohast, kus keegi asub. Nihet ole
muselt asukohale illustreerib väike näide: kui 
patriarhaadi meelest hõivavad naised sümbool
ses korras marginaalse positsiooni, siis võib ta 
tõlgendada neid kui selle konapiiri või rajajoont. 
Fallotsentristlikust seisukohast vaadatuna saab 
naistest siis tarviliku rindejoone esindaja inime
se (man) ja kaose vahel, kuid just nende margi
naalsuse tõttu näivad nad alati kä taanduvat vä- 
limisse kaosesse ja sellega kokku sulavat. Nais
tel, keda nähakse sümboolse korra piirina, õn 
teisisõnu kõigi piirialade häirivad omadused: nad 
ei ole ei sees- ega väljaspool, ei tuntud ega tund
matud. Just sellelt positsioonilt lähtudes õn mees
te kultuuril olnud võimalik naisi kord halvusta
da kui pimeduse ja kaose esindajaid, pidada neid 
Lilithiks või Paabeli hooraks, kord aga tõsta neid 
mingi kõrgema ja puhtama loomuse esindajaiks, 
austada neid Neitsitena ja Jumalaemadena. Esi
mesel juhul vaadeldakse piiriala välise kaootili
se kõnnumaa osana, teisel juhul sisepoole lahu
tamatu osana, - osana, mis kaitseb ja varjab süm
boolset korda imaginaarse kaose eest. Õn ütle
matagi selge, et kumbki seisukoht ei vasta ühe
legi olemuslikule tõele naise kohta, kuigi pat
riarhaalsed jõud tahaksid meid seda uskuma 
panna.13

Naiselikkuse tähenduse vaatlemine positsio- 
naalsest perspektiivist näib olevat ainus viis pää



seda biologismi ohtudest (segiajamine naissoo- 
lisusega). Kuid see ei anna vastust meie poliiti
listele põhiküsimustele. Sest kui me nüüd nais- 
soolisuse olematuks oleme dekonstrueerinud, 
siis tundub, et kaduma õn läinud feministliku 
võitluse alused üldse. Oma artiklis “Naiste aeg” 
(“Le temps des femmes”) kaitseb Kristeva 
dekonstruktiivset lähenemist sugupoolte erine
vusele. Feministlikku võitlust, väidab ta, tuleb 
ajalooliselt ja poliitiliselt näha kolmeastmelise
na. Skemaatiliselt saab seda kokku võtta järg
miselt:

(1) Naised nõuavad võrdset ligipääsu süm
boolsele korrale. Liberaalne feminism. Võrdsus.

(2) Naised lükkavad meeste sümboolse kor
ra erinevuse (difference) nimel tagasi. Radikaal
ne feminism. Naiselikkuse ülistus.

(3) Naised lükkavad tagasi naiseliku ja me
heliku dihhotoomia kui metafüüsilise. (See õn 
Kristeva enda seisukoht.) Kolmas seisukoht õn 
dekonstrueerinud naiselikkuse ja mehelikkuse 
vastanduse ning ründab seetõttu paratamatult 
identsuse mõistet ennast. Kristeva kirjutab:

“Kolmanda hoiaku puhul, mida ma tungi
valt toetan — mida ma ehk ainult ette kujutan? —, 
võib naise/mehe dihhotoomiat kui kahe võistle
va olemuse vastandust mõista metafüüsikasse 
kuuluvana. Mida võib “identsus”, isegi “sek
suaalne identsus”, tähendada uues teoreetilises 
ja teaduslikus ruumis, kus identsuse mõiste ise 
õn kahtluse alla seatud?”H

Nende kolme seisukoha omavahelised suh
ted nõuavad kommentaare. Teisal oma artiklis 
kinnitab Kristeva selgesti, et ta näeb neid kui 
tänapäeva feminismis korraga esinevaid ja üks
teist mittevälistavaid seisukohti, mitte kui Hegeli 
ajaloofilosoofia feministlikku varianti. Kaitsta 
kolmandat seisukohta kaht esimest välistavana 
tähendaks kaotada side feminismi poliitilise 
reaalsusega. Meil tuleb ikka veel taotleda kohta 
inimühiskonnas - kohta selle võrdsete, mitte al
lutatud liikmetena -, ja meil tuleb ikka veel rõ
hutada erinevust meeste ja naiste maailmako
gemuse vahel.

Kuid seda erinevust kujundavad patriarhaal
sed struktuurid, mille vastu feministid võitlevad; 
ja neile struktuuridele ustavaks jääda tähendaks 
mängida kaasa patriarhaadi mängu. Ometi, seni 
kui valitseb patriarhaat, jääb feministidele ikka 
poliitiliselt oluliseks kaitsta naisi kui naisi, töö
tamaks vastu patriarhaalsele rõhumisele, mis 
põlgab naisi nimelt kui naisi. Kuid “2. astme” 
feminismi “dekonstrueerimata” vorm, ebatead
likuna sooidentsuste metafüüsilisusest, riskib 
muutuda seksismi ümberpööratud vormiks. Nii 
juhtub, kui võtta ebakriitiliselt üle needsamad 
metafüüsilised kategooriad, mis patriarhaat õn 
kehtestanud selleks, et näidata naistele nende 
koht kätte kä siis, kui nendele vanadele kate
gooriatele püütakse omistada uusi feministlikke 
väärtusi. Feminismi Kristeva moodi “dekonst
rueeritud” vormi omaksvõtt jätab seetõttu ühes 
suhtes kõik nii, nagu oli - meie seisukohad 
poliitilises võitluses ei ole muutunud; kuid tei
ses suhtes teisendab ta radikaalselt meie tead
likkust selle võitluse iseloomust. Seetõttu õn de- 
konstruktsiooni kohandamine feminismi poolt 
võimalik ja kä poliitiliselt produktiivne seni, 
kuni me ei hakka tema tõttu maha suruma 
vajadust hõlmata meie perspektiivi kä kaks 
esimest astet.

Naiste kriitika
(Feniate criticism)

Sei taustal võiks olla kasulik jaotada täna
päeva feministliku kriitika ja teooria tegevusvä
li kahe põhikategooria vahel: “naiste” kriitika ja 
“naiselik” teooria. “Naiste” kriitika, mis iseene
sest tähendab ainult kriitikat, mis mingil viisil 
keskendub naistele, võib siis analüüsida vasta
valt sellele, kas ta õn feministlik või mitte, kas 
ta arvab, et “naissoost” tähendab “feministlik”, 
või vahetab ta naissoolisuse ära naiselikkusega. 
Naisautorite apoliitiline uurimine ei ole ilmselt 
veel feminism; see võib väga hästi olla kä vaid 
niisugune lähenemine, mis taandab naised hu
vitavate teadusobjektide staatusesse, võrdselt 
putukate või tuumaosakestega. Siiski õn tähtis



rõhutada, et mehekeskses kontekstis tuleb huvi 
naiskirjanike vastu objektiivselt vaadelda kui 
toetust feministlikule üritusele naised nähtavaks 
teha. See ei kehtiks muidugi ilmselt seksistlike 
uurimuste puhul naiste kohta. Teisiti öeldes, õn 
võimalik olla “nais”-kriitik, olemata tingimata 
feministlik kriitik.

Üks näide sedalaadi lähenemisest leidub 
Patricia Beeri raamatus “Lugeja, ma läksin talle 
mehele” (“Reader, I Married Hint”, London, 
1974), kus autor end eessõnas selgesti feminist
likest kriitikuist eraldab, sest need, kes kirjuta
vad “naiste vabastamise teemal”, käsitlevad tema 
arvates kirjandust “nii, nagu oleks see hulk lend
lehti, millesse omaenda poleemika illustreerimi
seks sukelduda, vajaduse korral võltsides ja välja 
jättes” (lk. IX). Üsna ettearvatavalt ei ole niisu
gusele eessõnale järgnev Beeri uurimus inglise 
naiskirjanikest enamat kui traditsiooniline (fe- 
minismieelne) uurimus mõnedest kirjanikest, kes 
juhtumisi õn naissoost.

Siiski õn alust öelda, et angloameerika fe
ministliku kriitika vallas kirjutab suur enamik 
“nais”-orientatsiooniga kriitikuid selgelt femi
nistlikult seisukohalt. Elaine Showalter õn and
nud kasuliku soovituse eristada kaht liiki kriiti
kat: “feministlikku kriitikat”, mis tegeleb nais
tega kui lugejatega, ja “günokriitikaf’, mis kä
sitleb naist kui kirjanikku. Kuigi esimene tege
leb Sho wai teri järgi meesautorite teostega, näib, 
et ta jääb “nais”-orientatsiooniga kriitika piires
se selles suhtes, et seda teevad eeldatavasti nai
sed, kelle “nais”-vaatenurk, mis eeldatavasti ra
janeb nende “nais”-kogemusel, võimaldab neil 
meesautorite riukaid läbi näha. Kuigi Showalt- 
eri kategooriad õn siin kasulikud, võimaldades 
eristada varasemaid “naise kuju” käsitlusi ja hi
lisemat “naiskesksef ’ lähenemist, mida esinda
vad Showalteri enda teosed, näib, et “feminist
liku kriitika” puhul ajab ta segamini naissoolise 
ja feministliku. Näiteks ei ole mingit mõjuvat 
põhjust, miks ei tohiks “feministliku kriitika” 
kriitilist feministlikku vaatenurka kohaldada 
naiste kirjutatud teostele, kui õn tegemist “aja
looliselt põhjendatud uurimusega, mis sondee- 
rib kirjandusnähtuste ideoloogilisi lähtepunkte”.

Kuid “günokriitika” keskendub ainuüksi 
naiste kirjandusele. Antud juhul ei ole põhjust 
uskuda, et Showalter ajab naissoolisuse segi fe- 
ministlikkusega. Siin õn tema eesmärgid empii
rilisemad: “günokriitika” peab valgustama naiste 
kirjanduse iga aspekti, näiteks “naiste kirjandu
se ajalugu, teemasid, žanre ja struktuure”, “naiste 
loovuse psühhodünaamikat” ning andma kä 
“uurimusi üksikkirjanike ja -teoste kohta”15. See 
lähenemine õn osutunud äärmiselt viljakaks 
mitte ainult Ameerika feministlikus kriitikas, 
vaid kä rahvusvahelises ulatuses. Nii õn Show
alteri enda “Nende oma kirjandus” (“A 
Literature of Their Own”, Princeton, N. Y., 1977) 
ning Sandra Gilberti ja Susan Gubari “Hull nai
ne pööningul” (“The Madwoman in the Attic”) 
vaid kõige õnnestunumad näited ühest feminist
liku kriitika viljakast ja tähtsast žanrist. Showal
ter järeldab siin, et naiskirjanike käsitlemine õn 
juba iseenesest feministlik akt, ja vähemalt me
hekesksete institutsioonide kontekstis tuleb seda 
suures osas õigeks pidada. Ta ei väida aga, et 
uuritavad naiskirjanikud ise osutuvad feminist
likeks. Tema jaoks õn tähtis uute teadmiste 
omandamine naiste loomingu tundmatu “tume
da mandri” kohta (siin aga õn võib-olla segi aetud 
naiselikkus ja naissoolisus), mitte kavatsus lei
da omaenda poliitiliste seisukohtade peegeldusi 
meie kirjanduslike esiemade teostest.

Showalter ei usu mingisugusesse bioloogi- 
lisse naisolemusse. Kirjeldades raamatus “Nen
de oma kirjandus” üht naiste kirjandustraditsioo
ni inglise romaanis, väidab ta, et ükski selles tra
ditsioonis leiduv ühine mall ei ole tingitud bio
loogiast, vaid asjaolust, et naisi õn ajalooliselt 
allutatud samalaadi rõhumisele. Niisugune õn 
vähemalt teooria, millele tugineb tema idee, et 
patriarhaadi ajal moodustavad naised eraldi 
subkultuuri. Kuigi see lähenemisviis riskib üht
lustada nii patriarhaalsed strateegiad kui kä nais
te saatuse ja seega luua uue, sotsiaalselt tingitud 
naisolemuse, õnnestub Showalteri 1 endal oma 
materjali tundlikult käsitsedes enamasti neid ilm
seid püüniseid vältida.

Gilberti ja Gubari monumentaalne uurimus 
“Hull naine pööningul” õn õpetlikuks näiteks



sellest, missugused võivad olla tagajärjed, kui 
aetakse omavahel segi mitte ainult naissoolisus 
ja naiselikkus, vaid kui see kokkusulatatud nais- 
soolisus/naiselikkus vahetatakse omakorda ära 
feminismiga. XIX sajandi naiskirjanike tüüpili
si motiive ja kujundeid uurides kasutavad nad 
lakkamatult epiteeti “naiste” (female), arutledes 
näiteks “naiste traditsioonist kirjanduses”, “nais
te kirjandusest”, “naiste loovusest” või “naiste 
vihast”, et mainida vaid mõnd üksikut. Üks nen
de keskseid argumente õn, et XIX sajandi nais
kirjanikud eelistasid väljendada omaenda nais- 
viha paljude kahekordsete tekstistrateegiate kau
du, misläbi nii ingel kui koletis, nii leebe nais
kangelane kui märatsev naishull õn autori mi
napildi aspektid ja ühtlasi tema reetlike patriar- 
haadivastaste strateegiate elemendid. See õn 
äärmiselt ahvatlev teooria ja rabavalt viljakas, 
kui seda rakendada näiteks Charlotte Bronte 
teostele, kes esimesena lõi õilsa naishullu nimi- 
kuju. Ent kui me harutame lahti sõna “naiste” 
võimalikud tähendused Gilberti ja Gubari teks
tis, siis leiame, et see “naiste loovuse” teooria 
tugineb eeldusele, et naisautorid tunnevad oma 
südames alati patriarhaadi vastast raevu ja et see 
feministlik viha loob tüüpiliselt naiseliku kirju- 
tamismalli, kus kasutatakse kavalat maskeeri- 
misstrateegiat, et teha marginaalseks tõijutud rüh
ma sõnum vastuvõetavaks patriarhaalsele võimu
le. See naiselik mall ei ole kättesaadav meesauto
ritele, kuid õn ühine kõigile naiskirjanikele.

Siin võib näha tegevuses patriarhaalset stra
teegiat, naiselikkuse ja naissoolisuse ärasega- 
mist: sedalaadi argumentatsioonist esiletulev 
ecriturefeminine õn tugevasti biologismimaigu- 
line. Gilberti ja Gubari esituses taandub naiste 
loomingulisuse igasugune eneseväljendus femi
nistlikuks eneseväljenduseks: strateegia, mis jä
tab seletamata, mil viisil võivad naised jõuda 
meheliku subjekti positsiooni kaitsmiseni - see 
tähendab muutuda patriarhaalse status quo kind
laks kaitsjaiks.

Naiselik teooria

“Naiselik” teooria tähendaks oma lihtsaima 
definitsiooni kohaselt teooriaid, mis tegelevad 
naiselikkuse tõlgendamisega. Feministlikust 
vaatenurgast õn säärase mõtlemise viga selles, 
et ta õn eriti aldis biologismi rünnakuile ja pöör
dub tihti kogemata hoopis teooriateks naissoo 
olemustest. Samal ajal võivad isegi kõige sihi
kindlamad “konstruktsionistlikud” teooriad väga 
hästi olla mittefeministlikud. Näiteks Sigmund 
Freudi teosed õn hiilgav näide teoorialoomest, 
mis, olemata sugugi feministlik, annab määrava 
aluse sooerinevuse mitte-essentsiaistlikuks ana
lüüsiks. Selle alternatiiv, teooria olemuslikest 
naissoolistest omadustest, mängiks, nagu nägi
me, lihtsalt patriarhaalsete reeglite järgi. Kuigi 
psühhoanalüüsi tuleb siiski veel loovalt ümber 
kuj undada vastavalt femini stlikele sihtidele, j ääb 
tõsiasjaks, et feminism vajab sugudevaheliste 
võimusuhete mõistmiseks inimese seksuaalsu
se ja iha mitte-essentsialistlikku teooriat.

Minu positiivne hinnang psühhoanalüüsile 
õn mõnedele feministidele võib-olla üllatav: ala
tes Kate Milletti mõjukast rünnakust Freudile 
raamatus “Seksuaalpoliitika” õn naiste enamik 
naisliikumises alati olnud Freudi teooria väär
tuse suhtes skeptiline. Et Millett Freudi tagasi 
lükkas, tulenes suures osas sellest, et Freudi teoo
riad peenisekadedusest, naiste nartsissismist ja 
naiste masohhismist, nagu tema neist aru sai, olid 
talle vastumeelsed. Kuid sellist Freudi tõlgen
damist õn teised feministid nüüd energiliselt rün
nanud. Juliet Mitchell ja Jacqueline Rose õn 
veenvalt näidanud, et Freud ei pea seksuaalset 
identiteeti kaasasündinud, bioloogiliseks olemu
seks, ja et Freudi psühhoanalüüs näeb seksuaal
ses identsuses tegelikult ebastabiilset subjekti- 
positsiooni, mis konstrueeritakse kultuuriliselt ja 
sotsiaalselt lapse inimühiskonda sisenemise prot
sessis.16 Mis puutub Milletti peenisekadeduse 
ning naisnartsissismi ja-masohhismi tõlgendus
tesse, siis kä neid õn rünnanud teised naised: 
Sarah Kofman ja Ulrike Prokop õn mõlemad 
erinevas kontekstis mõistnud Freudi seletust 
nartsissistliku naise kohta naisvõimu kujutusena



ning Janine Chasseguet-Smirgel õn jõuliselt ja 
veenvalt väitnud, et naiste peenisekadeduses 
tuleb näha avaldumas väikese tüdruku vajadust 
kehtestada arusaam omaenda identsusest lahus 
emast, ja see protsess õn Chasseguet-Smirgeli 
arvates otsustava tähtsusega naise loovuse hili
semale arengule. Prantsuse teoreetikud, nagu 
näiteks Helene Cixous ja Luce Irigaray, pane
vad tihti lõpuks ühte patta naiselikkuse ja nais- 
soolisuse, mõnikord oma paremate kavatsuste 
kiuste (Cixous), mõnikord täiesti sihilikult 
(Irigaray). Luce Irigaray teosed õn huvitav näi
de naiselikkusele keskenduva analüüsi tugeva
test ja nõrkadest külgedest. Oma säravas pat
riarhaalse diskursuse kriitikas, alates preso- 
kraatikutest ja lõpetades Freudiga, raamatus 
“Teise naise speekulum” (“Speculum de 1’autre 
femme”, Paris, 1974), väidab Irigaray, et kogu 
ajaloo jooksul õn naiselikkust alla surutud ja 
Lääne filosoofilisest diskursusest välja jäetud. 
Tagajärjeks õn, et kui naine tahab kõnelda teo
reetikuna, siis leiab ta end kõnelemas nagu 
mees, teisiti öeldes, meeste diskursust jäljenda
mas. Tema naiselikkusel ei ole lihtsalt kuidagi 
võimalik valitsevais filosoofilistes diskursustes 
ise kõnelda: parimal juhul leidub selle jälgi teksti 
lünkades, tühikutes ja ütlematajätmistes. Mehe
keskse diskursuse dekonstruktsioon õn Irigaray’ 1 
eeskujulik. Ent kui patriarhaalse rõhumise mär
ki kannavad kõik Lääne teooriad, olenemata teo
reetiku soost, kuidas saab siis Irigaray’ enda 
doktoriväitekiri “Speculum” selle hukutavast 
mõjust pääseda? Irigaray’ lähenemisviis ei või
malda tal teoretiseerida omaenda positsiooni üle: 
kas ta kõneleb naisena? Ja kui ei, kuidas siis eri
neb tema diskursus patriarhaalseid tekste jäljen
dava naise omast? Otsekui selle silmatorkava 
puuduse hüvitamiseks defineerib ja kirjeldab 
Irigaray seejärel naiselikkust, mida patriarhaal
ne diskursus alla surub. Eriti raamatus “Sugu, 
mis ei ole üks” (“Ce sexe qui n’est pas un”, Pa
ris, 1977) arendab ta välja teooria naiselikku
sest- paljukordsest, voolavast ja heterogeensest 
jõust, mis naiste diskursust märgistab:

“Naine “puudutab end” kogu aeg, ilma et 
keegi saaks seda talle keelata, sest tema sugu 
koosneb kahest pidevalt embavast huulest. Nõn
da õn ta juba iseendas kaks - kuid mitte ühte
deks jaotatav — kes teine-teist ergutavad. ”

“Oma seisukohtades - vähemalt siis, kui ta 
julgeb need välja öelda - puudutab naine end 
ikka ja jälle. Ta eraldab endast vaid pisut jutu
vada, hüüatuse, pooliku saladuse, õhku rippu
ma jäänud lause - kui ta selle juurde tagasi tu
leb, siis ainult selleks, et teisest naudingu- või 
valupunktist taas teele asuda. ”19

Naissuguelundite ‘‘morfoloogiale’’ (kujule) 
rajatuna ilmutab see teooria naisessentsialismi 
kõiki vigu ja ohte, mida õn kenasti kokku võt
nud Monique Plaza ühes artiklis Prantsuse aja
kirjas “Questions feministes”:

“Iga olemisviis, mida ideoloogia naistele 
osana Iginaiselikkusest süüks paneb ja mida 
Luce Irigaray näis hetkeks esitavat kui rõhumi
se tulemust, õn nüüdsest peale naise olemus, 
naise olemine. Kõik, mis “õn” naine, tuleb talle 
kokkuvõttes tema anatoomilisest soost, mis end 
kogu aeg puudutab. Vaene naine. ”20

Kui Irigaray’ katset naiselikkust teoreetili
selt käsitleda tuleb pidada nurjunuks, siis mitte 
ainult sellepärast, et prantsuse keel ei erista nais- 
soolisust ja naiselikkust (mõlema eest peab käi
ma üks sõna - feminin) - see tuleb kõigepealt 
sellest, et ta seda üldse defineerida püüab. Loo
giliselt peaksid feministid siis võib-olla lükka
ma tagasi kõik katsed naiselikkust defineerida: 
nagu oleme näinud, võtab Julia Kristeva selle 
vaate omaks ning püüab selle asemel analüüsi
da naiselikkust kui marginaalsust, kui positsiooni 
selle suhtes, mida mingil ajal juhtiva korra mee
lest põhiliseks peetakse. Selle positsiooni või
vad muidugi omaks võtta nii naised kui kä me
hed, kuigi naissoolisuse ja naiselikkuse patriar
haalne segiajamine teeb masendavalt tõenäoli
seks, et meie ühiskonnas leiab end olevat mar
ginaalse ja vaikima sunnitud palju enam naisi 
kui mehi.

Ent kui definitsioonideks õn piiravad ja



essentsialistlikud kategooriad, kuidas võib siis 
väita, nagu mina siin, et sõnu “naissoost” ja “nai
selik” õn kasulik ja vajalik määratleda ja erista
da? Siin käib tähtis teoreetiline vaidlus ühelt 
poolt nende, kes arvavad, et definitsioonid, ni
med või sildid õn feministlikus võitluses vajali
kud ja konstruktiivsed relvad, ja teiselt poolt 
nende vahel, kes väidavad, et need naelutavad 
meid sellesama patriarhaalse metafüüsika kül
ge, millest me vabaneda tahame. Minu enda sei
sukoht selles punktis õn loodetavasti dialektili
ne: definitsioonid võivad muidugi olla konstruk
tiivsed, kuid - ja see õn punkt, mida ei märka 
näiteks paljud angloameerika feministlikud ling
vistid - need võivad olla kä piiravad. Kui paljud 
prantsuse feministid hülgavad sildid ja nimed, 
eriti “-ismid” - isegi “feminismi” ja “seksismi” 
-, siis teevad nad seda sellepärast, et nende ar
vates reedab niisugune nimetamistegevus 
fallogotsentrilist tungi meie kontseptuaalset uni
versumit stabiliseerida, organiseerida ja ratsio
naliseerida. Nad väidavad, et mehelik ratsionaal
sus ongi alati eelistanud mõistust, korda, ühtlust 
ja selgust ja et selleks õn ta vaigistanud ja tõrju
nud irratsionaalsust, kaost ja killustatust, mis õn 
hakanud esindama naiselikkust. Minu enda ar
vamuse järgi õn niisugused kontseptuaalsed ter
minid nii poliitiliselt otsustavad kui kä äärmi
selt metafüüsilised: õn tarvis korraga dekonst
rueerida traditsiooniliselt “mehelike” ja tradit
siooniliselt “naiselike” väärtuste vastandus ja 
astuda vastu niisuguste kategooriate kogu polii
tilisele jõule ja reaalsusele. Me peame seadma 
oma sihiks ühiskonna, kus ei liigitata loogikat, 
mõistete loomist ja ratsionaalsust “mehelikuks”, 
aga mitte ühiskonna, kust need voorused õn 
“ebanaiselikuna” üldse välja heidetud.

Selle tänapäeva feministliku kirjandusteoo
ria ülevaate kokkuvõtteks võime nüüd määrat
leda naissoolise kirjandusena naiste kirjutatud 
kirjanduse, pidades meeles, et see nimetus ei ütle 
mitte midagi selle kirjanduse iseloomu kohta; 
feministlikuna kirjanduse, mis asub äratuntavalt 
patriarhaadi- ja seksismivastasele seisukohale; 
ja naiselikuna kirjanduse, mis näib valitseva 
ühiskondliku/keelelise korra poolt marginaalsus

se tõrjutuna (allasurutuna, vaikima sunnituna). 
Viimasest ei järeldu (Kristeva kiuste) mingit eri
list poliitilist positsiooni (selgepiirilist feminis
mi), kuigi ta seda kä ei välista. Nõnda õn mõned 
feministid, näiteks Helene Cixous, püüdnud luua 
“naiselikku” kirjandust, ja teised (Simone de 
Beauvoir) mitte. Nimetuse “naiselik” puuduseks 
õn seni olnud tema kalduvus eelistada kirjan
dusliku modernismi ja avangardismi olemasole
vaid vorme ja/või nendega kattuda. See õn minu 
arvates ainult üks viis olla marginaalne valitse
va korra suhtes (antud juhul kirjanduse tradit
siooniliste kujutavate või realistlike vormide 
suhtes). “Marginaalsus” ei saa ega tohiks olla 
ainult vormi küsimus.

Kõigest sellest õn võib-olla kõige tähtsam 
mõista, et need kolm “silti” ei ole olemused. 
Need õn kategooriad, millega me lugejatena või 
kriitikutena opereerime. Meie loome marginaal
seid tekste, paigutades neid kindlal viisil valit
sevate struktuuride suhtes; meie eelistame luge
da vanu naiste kirjutatud tekste eelfeministlike 
teostena; meie otsustame töötada “naiste” teks
tide kallal. Siin esitatud määratlused õn mõel
dud vaidluse algatamiseks, mitte selle lõpetami
seks, kuigi need peavad eeldatavasti kä ütlema 
midagi maa-ala kohta, millel seda vaidlust vil
jakalt lavastada saaks: võtmeküsimuseks õn siin 
nähtavasti poliitika, bioloogia ja marginaalsus. 
Õnnetuseks ei ole olemas midagi niisugust nagu 
seesmiselt feministlik tekst: õiges ajaloolises ja 
ühiskondlikus kontekstis võib kõiki tekste tur
gutada valitsev võim või omaks tarbeks kohal
dada feministlik opositsioon. Nagu võiks väita 
Julia Kristeva: kõik keele vormid õn võitluspai- 
gad. Feministlike kriitikutena õn meie ülesan
deks takistada patriarhe pääsemast oma tavalise 
nipiga, opositsiooni vaikima sundides. Meie 
enda asi õn muuta võitlus märgi tähenduse - 
teksti tähenduse - pärast avalikuks ja vältima
tuks sissekandeks kultuuripäevakorras. $€

Tõlkinud Toomas Rosin
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Teise tootmine - 
Ida-Euroopa ja 
feminism*

Katrin Kivimaa

* Siinse teksti aluseks õn 1998. aasta oktoobris 
esimesel Balti-ja Põhjamaade naisuurimuse 
konverentsil Riias peetud ettekanne, mis õn lühen
datud kujul ilmunud konverentsi kogumikus. 
(Manufacturing the other: Eastern Europe and femi
nism. The Proceedings of the First Baltic-Nordic 
Conference. Women ’s Studies and Gender Research 
in the Baltic and Nordic Countries: Mapping the 
Situation ’98, N.I.M.S., Riga.)

** Erandiks oli kindlasti eks-Jugoslaavia, kus femi
nistliku liikumise traditsioon nii akadeemilises kui 
aktivismi vormis läheb tagasi 1970-ndate algusesse.

■ 1995. aastal ilmunud eesti esimese feminist
liku kunsti näituse “EST. FEM” kataloogis kir
jutab Hasso Krull, et feminism õn eesti intellek
tuaali jaoks skandaal, olgu siis tegemist naise 
või mehega (Krull, 1995, 9). See viie aasta ta
gune iseloomustus näib üsna edukalt kirjelda
vat kä praeguse eesti ühiskonna suhtumist femi
nismi. Vahest võib ümber sõnastada väite teise 
poole, sest, hoolimata peavoolu meedia ja ühis
konna jätkuvast “sõjakäigust” (pro)feminismi ja 
naisliikumise vastu, õn esile kerkinud institut
sioone, üksikisikuid, akadeemilisi programme ja 
naispoliitikuid, kes tegelevad aktiivselt sugupoo- 
le-problemaatikaga. Vaenulik või vähemalt nae
ruvääristav ja kahemõtteline suhtumine sotsiaal- 
poliitilisse naisüritusse nagu kä sugupoolte ja 
naisuuringute umbusaldamine õn aga visad ka
duma, mida ilmekalt demonstreeris 24. ja 25. 
märtsil 2000. a. toimunud konverentsi “Eesti 
naised Euroopa Liidu kodanikena” alavääristav 
kajastamine eesti meedias. Osa meediakanaleid 
portreteeris seda vastavalt stereotüüpsele arusaa
male feminismist kui meestevihkamise ja ühis
konna lammutamise ideoloogiast, hoolimata tõ
siasjast, et konverents keskendus kuristikule 
Eesti seadusandluse ja ühiskondliku teadvuse 
ning naiste võrdõiguslikkuse euroopaliku aru
saama vahel. Piisab, kui tuua näiteks see, kui
das intervjuud Iivi Massoga moonutati TV 3 
programmis visuaalse taustamaterjaliga (mehi 
nugadega loopiv naine jms.), mille sõnum oli 
kuulutada nõudmine naiste kohtlemisest inimes
tena “hüsteerilise vähemuse” põhjendamatuks 
nõudmiseks.

Sellises suhtumises ei ole aga midagi Eesti
le ainueripärast: samasugune negatiivne hoiak 
kujundati 1990-ndate algul kiiresti välja peaaegu 
kogu postsotsialistlikus areaalis, vaatamata pa
radoksile, et feminismi polnud enamikus neis 
riikides ei selle ühiskondlikult aktiivses ega kä 
akadeemilises vormis peaaegu et olemaski.** 
Eestis vähemalt küll mitte.

Selline oli siis vaenulik keskkond, kuhu esi
algu vaid väike grupp Ida-Euroopa ja suurem 
hulk Lääne entusiaste üritasid 1980-ndate lõpul 
ja 1990-ndate algul feminismi “smugeldada”,



nagu õn seda nimetanud Jirina Smejkalovä. 
“Smugeldamise” viis osutus aga üsnagi erine
vaks: idaeurooplased seisid kangekaelselt vastu 
Lääne feministide kohati pealesuruvale otserün
nakule, mille messianistlik iseloom oli eriti tun
tav 1990-ndate esimesel poolel. Läänlased oma
korda olid hämmeldunud idaeuroopa naiste ha
rimatusest sugupooltevahelisi erinevusi ja nais
te olukorda puudutavates küsimustes nagu kä 
end idaeuroopa feministideks nimetavate naiste 
distantseerunud olekust. Näiteks Jo Anna Isaak 
kirjutab, et postsotsialistlike riikide naised ei jaga 
Lääne naistega feministliku liikumise intellek
tuaalset ajalugu, mis järgnes Simone de 
Beauvoir’ 1949. aasta väitele, et naiseks ei sün
nita, vaid saadakse (Isaak, 1992, 10). Ilma su
gupoole kategooria kui sotsiaalse konstruktsioo
nita jäävadki arutelud soolise erinevuse teemal 
essentsialistlike, bioloogiliste paradigmadega 
määratud konteksti või taanduvad totalitaarse 
androgüünsuse sooliseks “ükskõiksuseks” 
(ibid.).

Vahel mulle tundub, et praegune olukord õn 
veidi muutunud - õn ju mu esialgse ettekande 
kirjutamisest möödas peaaegu kaks aastat - ning 
vahepeal õn toimunud väga palju. Reageerides 
põhjamaalastele “omase” aeglusega, oleme siiski 
just paari viimase aasta jooksul üles tõstnud roh
kem feminismi ja naisliikumise küsimusi kui 
kunagi varem ning seda nii ühiskondliku liiku
mise kui kä akadeemilise uurimuse vormis. 
Ometigi pole aegunud mu siinne üritus lahata 
küsimust, miks õn Ida-Euroopas ja sealhulgas 
kä Eestis olnud ja õn jätkuvalt nii raske rääkida 
naiste solidaarsusest ja feministlikust seisuko
havõtust. Kuhugi pole kadunud vaenulikkus su
gude võrdsust puudutavate küsimuste vastu ning 
samuti suhtutakse kä võõrprodukti “feminismi”. 
Ma sooviksin rõhutada, et minu eesmärk ei ole 
korrata laialt levinud argumente Lääne feminis
mi Ida konteksti sobimatuse kohta ega kä vas
tandada idaeuroopa feminismi lääne omale. Vas
tupidi, tuleb hoopis küsida, miks selline vastas
seis üldse tekkis, seda nii kohaliku feminismi 
kui kä laiema elanikkonna tasandil, ja mida sel
lest võib järeldada meie endi kohta.

Võõrad teel

Et vastata nendele küsimustele, tuleb alus
tada üldisest feminismivaenulikkusest meie ühis
konnas, sest viimast ei saa täielikult lahutada 
meie feministide problemaatilisest suhtest Lää
nest “imporditavasse” feminismi. Paljud Ida-ja 
kä Lääne-Euroopa feministlikud autorid õn rõ
hutanud erinevat ühiskondlikku ja ajaloolist ko
gemust, mis teeb Lääne feminismi teisaldamise 
Ida-Euroopa konteksti kohati küllaltki keeruli
seks. Näiteks Jirina Smejkalovä polemiseerib 
1990ndate esimesel poolel:

“Kas me peame esitama üleskutse suuren
dada naiste osakaalu haridussüsteemis, kui nais- 
ja meesüliõpilaste suhe õn kõrgkoolis 50:50 ning 
kui koolide “ülefeminiseerumine ” nii õpetajate 
kui kä õpilaste osas õn kuulutatud tihti hariduse 
kvaliteedi languse põhjuseks? Kas me peame 
nõudma pornograafia tsensuuri maal, mille 
kogu modernne ajalugu seisneb väsimatus võit
luses väljendusvabaduse eest? ...Kas me pea
me nõudma võrdsuse kehtestamist, olgu siis su
gude vahel või muus sfääris, ühiskonnas, mis 
õn väsinud sotsiaalse tasalülitamise tsentrali
seeritud eksperimentidest?”

(Smejkalovä, 1997,27-28).

Isegi kui Eesti ühiskonnas üha kasvava ül
dise segregatsiooni üheks osaks õn soolise dis
krimineerimise või, kui soovite, sugude vahel 
vahetegemise üha nähtavamaks muutumine ning 
selle loogiliseks tagajärjeks õn olnud küll väga 
visalt, aga siiski kasvav naiste ja meeste võrd
õiguslikkuse nõue liberaalses mõttes, siis iga- 
päevatasandil õn Smejkalovä kirjeldatud pärand 
tugevalt kinnistunud meie alateadvuses. Need, 
kes õn tuttavad 2000. aasta kevade antifeminist- 
liku ja isegi misogüünse artiklite seeriaga Õpe
tajate Lehes, saavad väga hästi aru, mida ma sil
mas pean. Kui naisõpetajad ise (!) võtavad seis- 
koha, et naiste ülekaal koolihariduses viitab sel
le nõrkusele või et naisõpetaja pole võimeline 
õpilastele edastama teatavaid “mehelikke” väär
tusi, siis võikski ju esmase reaktsioonina käed 
allaandmismärgiks üles tõsta ja öelda, et me pole



midagi reaalset saavutanud. Kuid õn selge, et 
kollektiivse teadvuse nn. patriarhaalne vormi
mine pole mitte möödanik, vaid käimasolev prot
sess. Ning meie uusvabadusaegne problemaati
line suhe nõukogudeaegsesse (pseudo)võrd- 
susesse, millel olid oma konkreetsed positiivsed 
tulemused (ärgem seda unustagem), ainult ras
kendab selge pilguga naiste praeguse olukorra 
hindamist. Seega, hoolimata olemasolevatest 
võrdsusenõuetest, õn meie reaalne pagas ikkagi 
selline: võrdsuseloosungi all osalist võrdsust 
praktiseerinud, kuid sisimas patriarhaalne 
“paha” nõukogude aeg versus paternalistlik, 
patriarhaalne ning sugude vahel vahet tegev 
“vana hea” esimene EW.

Et nn. nõukogude pärand õn takistav tegur 
feminismi vastuvõtmisel nii laiemalt kui kä fe
ministide endi hulgas, sellele viitavad kasvõi 
peamised argumendid Lääne feminismi (mitte 
niivõrd naiste ja meeste võrdsete võimaluste!) 
vastu. Naiste kõrge tööhõive ja osalemine ava
likus elus (reaalne N. Liidu aegne positiivne saa
vutus) ja sellele vastanduv topeltkoormus, mis 
oli tingitud traditsiooniliste rollide säilimisest 
perekonnas, nõukogude tüüpi ehk riigi poolt 
kontrollitud võrdsus ja sooline tasalülitamine, 
mitte aga sugude erinevuse rõhutamine, erinev 
perekonnakäsitus: idalastele pelgupaik, lääne 
naistele rõhumise koht - nendel erinevustel ida
euroopa ja lääne naiste elus õn oluline koht mää
ratlemaks suhtumist feminismi. Viimasena ja 
vaat et kõige olulisemana tuleb nimetada sugu
devahelist solidaarsust ühise vaenlase - “kom- 
munismitondi” vastu võitlemisel. Peeti ju kõige 
olulisemaks naiste ja meeste ühisrinnet totali
taarse režiimi vastases tegevuses ning naiste eri
huvide esiletõstmisel puudus selles kontekstis 
koht. See tähendab, et parema tuleviku lubadu
sed nii naiste kui meeste jaoks olid eksklusiiv
selt seotud ühiskondliku korra muutmisega, ilma 
et naiste rolli ja olukorda demokraatlikes ühis
kondades oleks üldse analüüsitud. Et suur osa 
totalitarismivastasest võitlusest oli looritatud 
tugeva minevikuihalusega, siis kaasnes sellega 
nõukogude tüüpi emantsipatsiooni eirav rõhu
asetus naiste traditsioonilistele rollidele.

See nimekiri õn loomulikult palju pikem ning 
tavaliselt järeldati sellest, et “Lääne feminism 
tuleb kõrvale lükata, kuna see ei mõista naiste 
kogemusi Idas” (Regulskä, 1997, 11). Mis mind 
antud juhul huvitab, õn aga nende erinevuste 
loodud soodne situatsioon antifeministliku po
liitika jaoks. Selle asemel, et rõhuda neile erine
vustele kui Ida-Euroopa ja Lääne feministide 
vahel seisvatele paratamatutele tõketele, tuleks 
hoopis küsida, kas antifeministlik propaganda 
pole mitte neid erinevusi edukalt ära kasutanud. 
Ning kui, siis kuidas.

Võtame näiteks naiste kõrge tööhõive. Vii
masega kaasnes naiste traditsiooniliste rollide 
säilitamine perekonnas ja isiklikus elus, mis tõi 
loomulikult kaasa naiste ülekoormamise. Seda 
olukorda õn lõputult kasutatud seletamaks nais
te “vabatahtlikku” eemaldumist palgatööst ja 
avalikust sfäärist ning nende “loomulikku” kes
kendumist ainult perekonnaelule (mis oli eriti 
silmatorkav 1990-ndate alguses). Samal ajal jäe
takse mainimata tõsiasi, et see protsess tähen
dab kä naiste kui konkurentide tööturult välja
tõrjumist, mis õn iseenesest vägagi “tervitatav” 
nähtus meie varakapitalistliku turumajanduse 
üha kasvava konkurentsi tingimustes. Teisalt 
toimib naiste “loomuliku” reproduktiivse rolli 
rõhutamine edukalt uusrahvusliku ideoloogia 
raames ning 1990-ndate naiivselt tõsine usk loo
sungisse “Maa tuleb täita lastega!” pole ju rah
vuse säilitamise seisukohast kuhugi kadunud. 
Selle õn lihtsalt praegu tagaplaanile tõrjunud 
anarho-individualistlik seif-made-man i ja aja- 
lehepoisistki võib saada miljonär loogika. Või 
kas õn? Palju vähem õn ju juttu self-made- 
womaii ist või ajalehetüdrukust. Igal juhul õn 
nõukogudeaegne pärand tõestanud, et seda saab 
edukalt kasutada sugude ja sooliste sfääride - 
“mehelik” avalik ja “naiselik” isiklik - lahuta
miseks. (Naiste majanduslikest tingimustest läh
tuv sunnitud osalemine tööturul õn muidugi 
omaette probleem, kuna väheste perekondade 
eelarve lubab naistel koju jääda. Kä seda ei to
hiks unustada.) Sealjuures tuleks lisada, et “nai
sed koju” ideoloogia õn kasulik hoopis naiste 
tööjõu madalama hinna hoidmiseks. Et naised



võiksid tegelikult koju jääda, selleks pole ena
masti piisavalt jõukad ei pered ega ühiskond, küll 
aga toetab selline ideoloogia arusaama, et naine 
sobib tööturule vähem ja seega õn kä tema töö 
vähem väärt.

Need erinevused õn tegelikult olemas kui osa 
meie ainelisest olemisest, kuid see ei tähenda, 
et see eitaks feminismi vajalikkust. Vastupidi, 
neid saab kasutada paljastamaks antifeministlik- 
ku propagandat, aga kä analüüsimaks idaeuroo
pa feminismi problemaatilist suhtumist lääne 
feministlikku diskursusesse.

Oluliseks feminismivastaseks argumendiks 
laiemalt, aga kä mitmete naisküsimusest huvi
tatud naiste seas, sai tõsiasi, et feminism impor
dib Läänest ning seetõttu õn nähtud seda mille
gi võõrana, meie “oma” kultuuri ohustavana. Kui 
heita pilk näiteks feminismi väljunditele kuns
tis või akadeemilises uurimuses, siis sai kõik al
guse lääne feminismi ideede sissetoomisest ko
halikku kultuuriruumi. Tegelikult õn siiani ras
ke rääkida eesti feministliku teoreetilise mõtte 
olemasolust (loomulikult õn tehtud palju femi
nistlikke sotsioloogilisi, kirjandus-, kunsti-, mee- 
diauurimusi jne., kuid ma pean siinkohal silmas 
filosoofilis-epistemoloogilist lähenemist, mis 
kasvaks välja meie eripärast). Ometigi unusta
takse sealjuures ära lihtne tõsiasi, et kogu meie 
teadus ja kultuuriuurimus nagu kä kultuuriloo- 
me põhineb ja õn dialoogis Lääne teaduse ja 
kultuuriga. Püüdke väita, et kapitalistlikul turu
majandusel või liberalistlikul ideoloogial pole 
Eestis kohta, kuna nad õn meile mujalt sisse too
dud ! Impordil ja impordil, nagu selgub, õn vahe. 
Ning sama käib kä ideoloogia kohta.

Vastasseisu feminismile õn tihti tõlgendatud 
väsimusega kõigest ideoloogilisest ja poliitilisest. 
Teatav umbusk poliitiliselt aktiivse liikumise 
suhtes (kusjuures alternatiivse liikumise, mille
ga ei kaasne majanduslikud ja poliitilised “kin
gitused”, vaid hoopiski sõim ja kivirahe) ei ise
loomusta ainult Ida-Euroopa poliitilisest väsinud 
maastikku, vaid laiemalt kogu hiliskapitalistlik- 
postmodemistlikku olukorda. Kuid samas õn 
selge, et feminismi “ohtlikult ideoloogiline ise
loom” (justnagu iseloomustaks see ainult femi

nismi!) toimis jällegi soodsa argumendina selle 
ühiskondlikust diskussioonist väljalülitamisel. 
Kui tsiteerida ühte juhtivat tšehhi feministlikku 
autorit JirinaŠiklovät, siis “tšehhi meedias taan
dati feminism ideoloogiale”. Seega “oli olukor
ras, kus igasugune ideoloogiline argument ja 
poliitiline organiseerumine jätab tšehhidele suhu 
mõru maitse, täiesti võimatu mõista feminismi 
fenomeni” (Šiklovä, 1997,38). Analoogilisi ar
gumente olen ma lõputult kuulnud eesti naiste 
suust, kes soovivad väljendada oma soolist iden
titeeti ja pooldavad naiste ja meeste võrdsust 
ühiskonnas ja seaduse ees, kuid keelduvad sel
leks midagi tegemast. Inimlikul tasandil õn see 
mõistetav: kes siis soovib vabatahtlikult häbi- 
märgistatud saada - kuid kust need võrdsed või
malused ja naiste eripära ja erihuvide tunnista
mine ühiskonnas siis tulema peavad?

Kui aga analüüsida Šiklovä argumenti lähe
malt, saab selgeks, et kä ideoloogia ja ideoloo
gia vahel õn vahe. Pavla Veselä vaatleb oma 
Kesk-Euroopa Ülikoolis kaitstud magistritöös 
semantilisi ja ideoloogilisi “trelle”, mis rasken
davad feminismi “tõlkimist” Ida-Euroopa kon
teksti. Ta väidab, et mitte ainuüksi vasakpoolne 
ja progressiivne retoorika, vaid kogu seda tüüpi 
mõtlemine õn diskrediteeritud, kuna selle lört
sis ära sotsialistlik või nõukogude režiim. Seega 
toob Lääne feministliku liikumise võtmetermi- 
nite nagu “teadlikkuse tõstmine” (consciousness 
raising), “liikumine” (movement), “rõhumine” 
0oppression) jne. kasutamine kaasa Ida-Euroo
pa feministide ja naiste distantseerumise (Veselä, 
1998, 3). Laiemast auditooriumist rääkimata. 
Kuid selge õn see, et nende õõnsaks muudetud 
mõistete taga haigutav minevik teeb nende ka
sutamise raskeks kä kohalikele feministidele. Nii 
ongi siiani kõige vastuvõetavamad olnud libe
ralistliku feminismi ideed, mis rõhutavad naiste 
kodaniku-ja isikuõigusi olemasoleva ühiskond
liku struktuuri raames.

Paraku iseloomustab suurt osa feministlikust 
mõttest sisuline sobimatus meil valitsevate ideo
loogiatega. Nii kasvab vastasseis Lääne femi
nismi retoorikale (mis õn pigem kitsalt feminis
tide probleem) üle vastasseisuks nende mõiste



tega väljendatavatele ideedele ning viimast juba 
üldiselt. Suur osa esialgseid arusaamatusi Lää
ne ja Ida-Euroopa feministide vahel tulenes eel
kõige kasutatavatest strateegiatest, taktikatest ja 
retoorikast, mitte aga sisuliste lahknemiste tõttu 
(eriti, mis puutub liberaalse feminismi nõudmis- 
tesse). Ma usun, et eesti naiste hulgas õn tead
likkus eksisteerivast ebavõrdsusest (sh. tööala
ne diskrimineerimine) palju suurem kui soov 
osaleda konkreetsetes aktsioonides, mis õn suu
natud olukorra parandamisele. Sunniviisilise 
“poliitilise võitluse” ja “ühiskondliku aktiivsu
se” ajalooratas õn pöördunud ning tulemusrik
kalt jõudnud punkti, kus kasvõi väliselt või sõ
nades sellistele meetoditele “ei!” öeldakse.

Hiljutine pettumus uue iseseisvuse aegses 
poliitikas ja rahva tahte rollis meie ühiskonnas 
ilmselt ainult aitab kaasa eemaldumisele kõigest 
poliitilisest - või olen ma liiga pessimistlik ning 
just sellest situatsioonist võib sündida uus akti
viseerumine ja sekkumise soov? Kindlasti saab 
sekkuda nii poliitilise kui praktilise töö kaudu 
naiste olukorra parandamiseks, aga sama ees
märki teenib kä (sotsioloogiline) uurimus. Selle 
poolt näib kõnelevat kä Anu Naruski järeldus, 
et eesti naised kalduvad muutma oma arvamusi 
läbielatud ühiskondlike kogemuste põhjal: “nai
sed, kes aktsepteerisid traditsioonilisi soorolle 
enne abiellumist, muudavad tihti pärast abiellu
mist ja lastesaamist oma arvamust egalitaar- 
semate vaadete suunas” (Narusk, 1997, 35).

Võim ja vastupanu

Judith Butler kirjutab oma krestomaatilises 
teoses “Gender Trouble” (1991):

““Dialoogi” enese mõiste õn kultuuriliselt 
spetsiifiline ja ajalooliselt määratud ning samal 
ajal kui üks kõneleja õn kindel, et kõnelus toi
mub, võib teine seda eitada. Kõigepealt peab 
vaatluse alla võtma võimusuhted, mis määra
vad ja piiravad dialoogivõimalusi”

(Butler, 1990, 15).

Nagu eelnevalt mainitud, oli üks feminismi- 
vastaseid argumente, et see pole välja kasvanud 
meie omarohujuuretasandilt, vaid õn 1980-ndate 
lõpul ja 1990-ndate alguses sisse toodud Lää
nest. Seega võiks feminismi importimist justna
gu vaadelda kolonisatsioonina, mille palju ilm
selgemad näited leiame küll hoopis Eesti pan
ganduse, meedia ja tööstuse omandamises Lää
ne kapitali poolt. Või õn selle väite taga ainult 
soov feminismi ideid juba ette diskrediteerida?

Ometigi õn kolonisatsiooniargumendil tea
tav põhi all. Paljud nn. kolmanda maailma ja 
idaeuroopa feministid õn kritiseerinud lääne 
(valget, keskklassi) feminismi. JoannaRegulskä 
väidab, et Ida-Euroopa naised õn praeguses pea
voolu feminismis konstrueeritud “uute teiste- 
na” ning et see konstruktsioon formeeritakse 
kahes omavahel seotud ja samas võistlevas 
diskursuses - Lääne poliitilis-majanduslikus ja 
kultuurilises üleolekus (Regulskä, 1997, 3).

Isegi kui vaatame naisi meestega võrreldes 
marginaalse(ma)tena, esindab lääne keskklassi 
naine seda majanduslikku ja intellektuaalset 
võimu, mis õn Läänel Ida üle. Intellektuaalses 
sfääris väljendub see kõige ilmekamalt järgmi
ses: kui lääne feministid võivad teoretiseerida 
ükskõik millistel teemadel, siis idaeurooplaste! 
palutakse tavaliselt rääkida naiste olukorrast oma 
maal, nagu õn tähelepanu juhtinud Renata 
Salecl.

Selline intellektuaalne “rõhumine” käib kä
sikäes aga mahajäämusega, mis õn tingitud nii 
majanduslikest ja poliitilis-ajaloolistest kui kä 
meie tegelikkust iseloomustavatest ideoloogilis
test tingimustest. Kuidas saabki rääkida “võrd
setest võimalustest”, kui meie materiaalne baas 
ehk raamatud ja uurimisstipendiumid õn ena
masti kingitus Lääne õdedelt ning kui oleme 
alustanud teoreetilist tööd samade küsimuste 
kallal ligikaudu viiskümmend aastat hiljem, kui 
võtta tinglikuks stardipunktiks Simone de 
Beauvoir’ klassikalise teose “Teine sugupool” 
ilmumine aastal 1949? Mis intellektuaalsest dia
loogist me räägime, kui seesama “Teine sugu
pool” “vääris” ainult osalist tõlkimist eesti keel
de? Viimasele tuleb lisada spetsiifilise intellek



tuaalse kliima valitsemine eesti akadeemilises 
sfääris, kus vaadatakse (pehmelt öeldes) kaht
lusega kõikidele distsipliinidele, millele toetub 
suur osa kaasaegsest feministlikust mõttest - 
nagu näiteks marksistlik-materialistlik ajalookä
sitlus, psühhoanalüüs, poststrukturalistlik filo
soofia, dekonstruktsioon. Feministlik uurimis
töö saab tohutult intellektuaalset tuge väljast
poolt, mis aga enamasti toetab ja soodustab vaid 
kohalike ning (näiliselt) partikulaarsete problee
mide uurimist; sisemine tugi, mis võimaldaks 
feminismi(de)l kaasa rääkida teadmise arengus 
kui sellises, aga suuresti puudub.

Samas ei tohi unustada, et sugupoole-prob- 
lemaatika mittenägemine ei ole sugugi ainuoma
ne Ida-Euroopale, see eksisteerib hämmingut 
tekitaval kujul nii Ida- kui Lääne-Euroopas ja 
Ameerikaski. Joanna Regulskä viitab erineva
tele allikatele, kus sugupoole kategooria õn suh
teliselt kitsalt defineeritud ja naiste ellu puutuv 
mitmel tasandil Euroopa Liidu raames väljajäe
tud (Regulskä, 1997, 2). Kas me saame seega 
väita, et lääne feministide eeldatav intellektuaal
ne üleolek kuulub Lääne ja Ida-Euroopa vahe
liste uute võimusuhete konstrueerimise protses
si? Ilmselt õn vastus nii jaatav kui eitav ning stra
teegilisi eesmärke silmas pidades tuleks kaldu
da eelistama eitavat vastust. Küll võib aga väita, 
et Lääne feministliku diskursuse võimuposit
sioon Ida-Euroopa naiste suhtes põhineb polii
tilisel, majanduslikul ja kultuurilisel domineeri
misel.

Kuid sel võimusuhtel õn kä teine külg ja nii 
õn osa Ida uurijaid rõhutanud Lääne feministli
ke ideede ja praktika positiivset mõju idaeuroo
pa naisliikumisele ja-uurimusele. Selle asemel, 
et vastanduda lääne feminismile kui “kolonisee- 
rivale” praktikale, rõhutatakse erinevate ideede 
kokkupuutumise ja dialoogi kasulikkust. 
Regulskä väidab, et idaeuroopa feministid õn 
saavutanud lääne ja ida naiste erinevuse rõhuta
misega vähemalt ühte: nad märgistasid nende 
kogemuste vahele jääva piiriala ja “hakkasid 
avastama naiste identiteeti, mis nende arusaa
ma järgi peegeldaks naiste kogemusi konkreet
sel maal”. “Seetõttu õn lääne mõtte kõrvaleheit

misel olnud [kohalikele feministidele ja naiste
le] enesekehtestuslik efekt (empowering effect)” 
(Regulskä, 1997, 12-13).

Et mitte jätta vale muljet, tahaksin veel kord 
rõhutada, kuivõrd oluline õn Lääne feminism 
olnud nii teoreetilise aluspõhja kui kä kohalike
le nais- ja sugupoolte uuringutele impulsi ja 
omapoolse panuse andjana (unustamata majan
duslikku abi, milleta paljud Ida-Euroopa kon
verentsid, publikatsioonid, uurimused jne. olek
sid ilmselt olemata). Kuid see ei tähenda, et meil 
poleks ühelt poolt õigust seada küsimärgi alla 
lääne feminismi või õigemini selle erinevaid 
suundi kuipret-ä-porter’d, nii nagu nad meieni 
õn tihti jõudnud. Teisalt tuleks esitada palju olu
lisem küsimus: miks meie, idaeuroopa feminis
tid, kipume nägema lääne feministlikku mõtet 
või parimal juhul selle erinevaid suunitlusi kui 
pret-ä-porter'd, s.o. kui lammutamatut tervikut 
ja uut tõepakkumist? Ja miks me nii tihti soovi
me, et meie “feminismi” nähtaks millegi erine
vana sellest, mida mõistame ühisnimetaja “lää
ne feminism” all?

Kõiges õn süüdi
need pahad tüdrukud

Ilmselt pole vaja selle ajakirja lugejat veen
da selles, et feminismi nähakse ikka veel (kui 
kaua veel?) millegi hirmsana - meestevihkami- 
se, meie armsate naiste nende jubedate “välis
maiste” (loe: euroopalike) ideedega rikkumise, 
“koledate naiste” kibestumisena jne. Iga naine, 
kes julgeb väita end olevat feministi (mehed õn 
antud juhul eelistatumas olukorras), riskib auto
maatselt marginaliseerumise ning loobumisega 
ühiskondlikust heakskiidust ja käitumuslikust 
kinnitusest, nagu sotsioloogid seda kutsuvad 
(Narusk, 1997, 36). Tunnustatud naised väljen
davad seda hirmu omaenda kultuuris marginaal
seks muutumise (või pigem muutmise) ees lõ
pututes omaelust võetud lugudes. “Edukad nais
kirjanikud, -kunstnikud ja -poliitikud üritavad 
saavutada oma kolleegide austust, kes õn ena
masti mehed, ning et nad ei taha kuuluda mada



lamasse “vähemusse”, siis identifitseerivad 
ainult vähesed tšehhi kirjanikud või kunstnikud 
ennast feministina” (Šiklovä, 1997,40).

1995. aastal, kui Tallinna Pedagoogikaüli
koolis avati Tallinna esimene naisuuringute kes
kus, ei suudetud leida ainsatki (!) naisprofesso- 
rit, kes oleks soovinud olla keskuse direktor. 
Selle asemel sai nais(!)uuringute keskuse juha
tajaks prof. Voldemar Kolga, mis oli Eesti olu
korras strateegiliselt võib-olla isegi õige samm, 
kuid mis teisalt ainult tõestas seda, et “naissoost 
võitjad ei taha olla probleemide tekitajad” 
(Wager 1988, tsiteeritud Narusk, 1997, 34). 
Milleks riskida oma ühiskondliku staatusega, mis 
õn niigi alati ebastabiilsem ja kergemini kriti
seeritav kui meeskolleegide oma (võib-olla ise
gi mitte niivõrd professioonisiseselt kui just laie
ma avalikkuse hukkamõistu näol)?

Järelikult oleks tugev lihtsustus vaadelda 
laiemalt idaeuroopa ja kitsamalt eesti naisi (sh. 
kä feministe) mehi soosiva ühiskonna ohvrite
na. Paljud postsovetliku ajastu naised õn kaasa 
aidanud traditsiooniliste soorollide ja perekon- 
namudeli kinnistamisele ning teevad seda siia
ni, jäädes kõrvale professionaalsest ja ühiskond
likust elust (Heinen, 1995,4). Lisaks leiab mee
dia nendes endale tihti lemmikud, kes õn valmis 
oma “tõelise naise” tõde kõigile edastama. Tei
ne äärmus, mis sisuliselt samuti kinnistab tra
ditsioonilisi arusaamu, lisades neile küll tubli 
annuse kapitalismi loogikat, õn supemaise fe
nomen, mis toetab naise topeltkoormust ning 
eeldab edukat toimetulemist nii kodus ja pere
konna eest hoolitsemisel kui kä töökohas. Mul 
pole võimalik seda äärmiselt vastuolulist näh
tust siinkohal lahata, kuid selge õn see, et super- 
naise mudel mitte ei vabasta naist, vaid kam
mitseb veelgi enam: pakutakse ju tõelise valiku 
asemel välja omamoodi naise “ülendamine” 
traditsioonilise mehelikkuse kriteeriumi alusel, 
ilma et teda naise “põhirollist” vabastataks või 
et meeste rolli isa ja abikaasana ümber mõtes
tataks.

Kui nüüd meie, feministid (kas idaeuroopa 
või endiste sotsialismimaade või kitsamalt eesti 
feministid), kipume või vähemalt kippusime

ennast nii agaralt lääne feministidele vastanda
ma, oleks ilmselt aeg küsida, mis selle taga õn. 
Veselä leiab, et ““feminism” funktsioneerib (Ida- 
Euroopas) “patuoinana”, millele idaeurooplased 
kannavad üle oma hirmud “üleminekuperioodi” 
ees” (Veselä, 1998, 26). Seega ei sõltu feminis
mi populaarne (ega kä feministide loodud) konst
ruktsioon Ida-Euroopa maades mitte ainult sel
lest, kuidas läänlased õn meile esitanud femi
nistlikke ideaale ja poliitikat, vaid samavõrra kä 
meie endi probleemidest ja hirmudest. Perioo
dil, mida iseloomustavad majanduslikud rasku
sed, Lääne “kolooniaks” muutumine, rahvusli
ku identiteedi probleemid - meie oma “vana- 
emaaegne” kultuur versus Euroopa Liidu nõud
mised -jne., õn võimalike “teiste” konstrueeri
mine ehk maakeeli uute vaenlaste otsimine ühis
konnale enam kui tervitatav. Kedagi peab ju 
hulgalistes hädades süüdistama ning eriti tradit
siooniliste soorollide ja perekonnamudeli muu
tumise puhul õn “pahade feministide kamp” hea 
lihtne varnast võtta. Eriti kohtab sellist käsitlust 
kaasaegse “rahvapärimuse” tasandil ehk kollas
te ajakirjade kaante vahel, aga meie tingimustes 
kahjuks kä nn. tõsises meedias.

Veselä väidab, et üldlevinud feminismivas- 
tased hirmud õn hämmastavalt proportsioonist 
väljas ning järelikult õn see üks kanalitest, mille 
kaudu meie ühiskond elab välja oma “ülemine
kuaja” probleeme (Veselä, 1998, 33):

“Et feminism näib ohustavat pühasid väär
tusi (kodu, pere, kindlustunne), mille külge ini
mesed majanduslike ja kultuuriliste vapustuste 
ajal klammerduvad, siis saab sellest lähim vaen
lane. Palju lihtsam õn süüdistada feminismi kui 
kriitiliselt vaadata, kuidas vanad mudelid ja tra
ditsioonid paratamatult transformeeruvad, kui 
väike rahvus astub globaalsesse tarbimiskapi- 
talismi" (Veselä, 1998, 33).

Sotsioloogilised uuringud õn näidanud, et 
majanduslike raskustega maadlev ühiskond kal
dub alati traditsioonilisemate väärtuste suunas 
ning muutub konservatiivsemaks. Näiteks isik
liku sfääri transformeerimise nõukogude vene 
eksperimendi läbikukkumist ning patriarhaalsete



väärtuste kiiret tagasitulekut pärast varaste 1920- 
ndate avangardismi ja vabaarmastuse propagee
rimist ei saa tõlgendada ainult riigi sooviga pe
rekonnaelu võimalikult palju kontrollida; oluli
ne faktor oli kä inimeste psühholoogiline hää
lestatus. Samamoodi õn lühinägelik, kuid loo
mulikult väga kasulik eesti feminismivaenulik- 
kust toestada mingi abstraktse ja müütilise “eesti 
olemusega”. Tõsiasi, et feminism õn Eestis de
fineeritud millegi “imeliku” ja “ohtlikuna”, pee
geldab esmajoones hoopis meie oma ühiskonna 
probleeme sugupoolte võrdsuse, “teistsuguste” 
seksuaalsete orientatsioonide, perekonna erine
vate vormidega. Meie idaeuroopalik vastupanu, 
kuigi see õn tihti õigustatud, õn osa sellest pee
geldusest niivõrd, kuivõrd see õn konstrueeri
tud vastasseisuna lääne feminismi agressiivse
le, radikaalsele, lesbilisele vormile. Eriti meie 
kogemuste erinevust ja erinevaid vajadusi puu
dutavad argumendid, mis, nagu me nägime, üh
tivad tihti kohalike antifeministlike argumenti
dega, viitavad, et see vastasseis õn vähemalt osa
liselt mõjustatud peavoolu ideoloogiast.

Nii ongi meie feministid ja/või naisasja aja
jad nagu kahe tule vahel: ühelt poolt kardame 
me külge saada ühiskondlikku häbimärki (ja 
kardame õigusega), teisalt aga soovime kaasa 
aidata feministlikule läbimurdele oma ühiskon
nas. Selleks, et teha feminism patriarhaalsele 
ühiskonnale “seeditavaks”, tuleb selle imidžit 
kohandada vastavalt selle ühiskonna nõudmis
tele. Jääda radikaalsele ja kompromissitule fe
ministlikule positsioonile aga tähendab tihti en
dale kui ühiskonda mõjutada suutvale tegurile 
kriipsu pealetõmbamist. Lihtne kaks pluss kaks 
annabki tulemuse, et meie idaeuroopa feminism 
(mis õn loomulikult konstruktsioon, nagu kõik 
üldistused) õn peamiselt kahe jõuvälja toimimi
se tulemus - balansseerimine lääne feminis
midega kohaliku patriarhaalse ühiskonna nõud
miste vahel.

Või kas õn? Kuhu jäävad meie oma naiste 
kogemused ja pingutused, millest ammutavad 
ainet nii naisliikumine kui -teooria? Ma ei taha 
neid sugugi eitada, vastupidi, ning võib-olla aja

möödudes ja selliste pingutuste kasvades leia
vad nad oma iseseisvama koha vähem pessimist
likes käsitlustes. Igal juhul õn allpool esitatud 
üleskutsed kantud nimelt sellesamastest tegeli
kest aktsioonidest. “Selle asemel, et konstruee
rida idaeuroopa feminismi lääne feminismi ste
reotüüpide vastandina, peaksime me laskma 
võimalikult paljudel defineerida feminismi ise
enda jaoks” (Veselä, 1998, 34).

Tõepoolest, kuna lõppude lõpuks pole ju ei 
teoreetilise kategooriana ega kä tegelikkuses ole
mas selliseid ühtseid kogumeid nagu “idaeuroo
pa feministid” või “eesti naised” , vaid õn hoo
pis erineva tausta ja haridusega, erineva klassi- 
ja rassikuuluvusega naised, siis peame me kõi
gepealt loobuma “naiste” ja “naiste kogemuste” 
ühendkategooriast (sama käib “idaeuroopa” ja 
“eesti” kohta). Võib-olla siis, “ilma kohustusli
ku ootuseta, et feministlikud aktsioonid peavad 
olema üles ehitatud vankumatule, unifitseeritud 
ja kokkuleppelisele identiteedile, võivad need 
hakata kiiremini aset leidma ja pakkuda vaimu- 
sugulust suuremale arvule “naistele”, kes selle 
kategooria tähenduse pidevalt vaidlustavad” 
(Buller, 1990, 15).

Kahjuks jääb ikkagi õhku küsimus, kuidas 
see ülesanne ette võtta ühiskondades, kus naiste 
ühiskogemuste eitamine ja naiste kollektiivse 
identiteedi kummutamine rajab teed liberaalse 
ideoloogia individualismile ja teooriale (loe: 
muinasjutule) indiviidipiiramatustvõimest nõu
da oma õigusi (Regulskä, 1997, 12). Kui pole 
naist kui ajaloolist ja kultuurilist subjekti, siis 
pole kä mingit identiteeti, mida lammutada. Prae
gu saab anda vaid ajutise vastuse: tuleks teosta
da mõlemat. Kui vaja, siis toetuda ühisidenti- 
teedile (seda eriti ühiskondlikus ja poliitilises 
tegevuses), kuid teooria peab endale aru andma 
selliste identiteetide konstrueeritusest (olgu need 
konstruktsioonid siis negatiivsed ehk meile “pea
le surutud” või meie endi poolt positiivsetena 
loodud). §€

Autor tänab Ilvi Massot asjalike märkuste 
ja nõuannete eest.
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Eesti naised ja 
ratsionaalsed 
valikud*

Anu Narusk

* Originaal: Narusk, A. (1997). Gender and 
Rationality: Estonian Women's Case.
In Kauppinen-Toropainen, K. & Gordon, T. (eds.), 
Unresolved Dilemmas: Women, Work and the 
Family in the United States, Europe and theformer 
Soviet Union. Avebury: 112-128.
Artikkel õn kirjutatud 1990-ndate alguses ja 
seetõttu õn osa esitatud andmetest tänaseks 
aegunud ja muutunud. - Tõlkija.

■ "Vean kohe alguses tunnistama, et seda ar- 
tiklit kirjutama asudes oli mul palju kõhk- 

■JL lüsi. Ühelt poolt õn väga huvitav arutle
da kõiki ja igaüht isiklikult puudutavate naiste 
töö ja pereelu seoste lahendamata dilemmade 
üle kiirelt muutuvas maailmas. Teisalt, nagu võib 
juhtuda iga katsega käsitleda naisküsimusi või 
ratsionaalseid valikuid, õn see kaasa toonud 
muresid ja kahtlusi, eriti totalitaarse Nõukogu
de režiimi (kus sugudevaheline võrdõiguslikkus 
ametlikult eksisteeris, kuid tegelikult puudus) 
kokkukukkumisest tekkinud kaose tingimustes. 
Raudse eesriide tagune reaalsus õn nii mõnele
gi teadlasele olnud suureks üllatuseks ja palju
dele tõeline šokk.

Nõukogude Liidu lagunedes ilmnes, et naiste 
ühiskondlik ja tööalane positsioon Lääne-ja Ida- 
Euroopa maades õn paljuski samane. Naiste olu
korra peamised sarnased ühisjooned õn 
Sutherland (1990) kokku võtnud järgmiselt:

1) püramiidistruktuur (ühiskondlikel ja pro
fessionaalsetel juhtpositsioonidel õn naisi väga 
vähe, alamatel positsioonidel palju);

2) naiste rühmitumine teatud ametitesse;

3) tendents, et naistele makstakse samaväär
se töö eest vähem kui meestele;

4) naiste suurem töökoormus, võrreldes 
meestega.

Naiste töö- ja pereelu ühendamise lahenda
mata dilemma õn ilmseks saanud nii Idas kui kä 
Läänes, mis väljendub selles, et naisi nähakse 
patriarhaalse, meessoole orienteeritud sotsiaal
se süsteemi rõhumise ohvrina.

Harvem küsitakse, millist rolli naised ise 
mängivad oma olukorra ja traditsiooniliste soo
rollide alalhoidmisel muutuvates sotsiaalsetes 
tingimustes? Kuigi selleteemalist kirjandust õn 
väga vähe, võib mõned näited siiski leida. 
Bestužev-Lada väitel õn “ajalooliselt välja ku
junenud koduste tööde jaotus “meeste töödeks” 
ja “naiste töödeks” tänapäeval anakronism ja 
lõhub perekondi”. Ta süüdistab naisi selles, et 
nood õn oma abikaasadel ja poegadel lasknud 
kodustest toimetustest kõrvale jääda, ja selles,



et sellist käitumist õn peetud loomulikuks, mõist
mata, et võrdsemalt jagatud ülesanded tugevdak- 
sid perekonda.

Analoogilised väited, nagu näiteks - “ajast 
ja arust stereotüüpide lagunemine pole aeglane 
mitte üksnes seetõttu, et meeste teadlikkus õn 
madal, vaid kä seetõttu, et naised pole piisavalt 
nõudlikud” - põhinevad naiste tugeval mõjul 
perekonnaelus ja lastekasvatamises endistes sot
sialismimaades, mida uurimused õn kinnitanud 
(Kõhn et al, 1986; Narusk, 1988; Narusk, 1992).

Naiste valikute uurimisel lähtun ratsionaal
se valiku teooria peapostulaadist, mis väidab, et 
teatud kindlas situatsioonis valitakse võimalikest 
käitumisviisidest eeldatavalt kõige kasulikum. 
Tegevuse eeldatud kasulikkust tõlgendatakse 
sellest saadud kasu ja selle eest makstava hinna 
suhtena (Wippler, 1986). Nii kasu kui kä mak
sumust peetakse sotsiaalselt determineerituks - 
samalaadne käitumine võib indiviidile erineva
te sotsiaalsetes või majanduslike piirangute tin
gimustes kaasa tuua erineva hinna või erinevad 
kasu.

Samaselt võime käsitleda kä naiste problee
mi - naised peavad kaaluma, milline õn nende 
poolt valitud käitumise hind ja sellest saadav 
kasu. See ei tähenda, et kõik naised kaalutleksid 
ükshaaval iga oma valikut, vaid nagu Wippler 
(1990) väidab, “võib oletada, et inimesed rea
geerivad positiivsetele ja negatiivsetele ajendi
tele (või lihtsamalt väljendudes, muutustele kesk
konnas) ühtsete ja etteaimatavate mudelite ko
haselt, s.t. et inimesed käituvad nii “justnagu” 
kaaluksid nad mõttes üle oma käitumisest tule
nevad kulud ja sellest saadava tulu”.

Eesti õn üks Ida-Euroopa üleminekumaadest 
ja üleskutseid säilitada traditsioonilised soorol
lid ning väärtused toetavad nii mehed kui kä 
naised ise1. Traditsiooniline tähendab siinkohal 
seaduslikku, eluaegset, seksuaalselt monogaam
set (naiste jaoks) abielu, kus kodule orienteeri
tud naise (töötava või mitte) kohuseks õn mehe 
eest hoolitseda ja lapsi kasvatada.

Et sellist analüüsi teha, üritan määrata naiste 
traditsioonilisse soorolli sotsialiseerimise loode
tud tasu (kasu) ja sellise tegevuse hinda (kahju).

Lisaks püüan leida vastust küsimusele, millistes 
tingimustes vastavad tegelikult saadud kasu ja 
kulu oodatule.

Sotsiaalsed eeldused 
traditsioonilise soorolli 
valikuks ja eeldatav 
sotsiaalne tasu
Valikuküsimusele vastamiseks peab viitama 

protsessile, mille käigus ressursside valdajad 
püüavad “toota” nende sotsiaalse seisundiga 
kaasnevate piirangute tingimustes positiivselt 
väärtustatud seisundeid (eesmärke) (Wippler, 
1990). Sellisel juhul õn eeldatav kasu ja kahju 
rangelt ja läbipõimunult seotud sotsiaalsete pii
rangutega ja ressurssidega, nii et neid õn kohati 
raske eristada. Eeldades, et kõigi inimolendite 
põhieesmärgiks õn toimetulek ja ellujäämine, 
analüüsigem sotsiaalsete piirangute ja indivi
duaalsete (perekondlike) ressursside vastastikust 
mõju.

Piiratud majanduslikud 
ressursid ja
toimetulekustrateegiad

Endises Nõukogude Liidus ja teistes Ida- 
Euroopa maades valitseb praegu sügav majan
duslik kriis. Nii näiteks väitis iga kümnes eesti 
naine 1993. aasta alguses, et tal ei jätku raha kä 
igapäevase toidu tarbeks, iga teine naine aga 
kulutas kogu oma sissetuleku üüri ja toidu pea
le, iga kolmas suutis lisaks üürile ja toidule osta 
kä vajalikke riideesemeid ja ülejäänutel (11 %) 
oli rahalisi raskusi ainult suuremate väljamine
kute (mööbli, auto, maja jne. ostmise) puhul 
(Narusk, 1995a)2.

Perekonna-ajaloolased õn tuvastanud, et sü
gava majandusliku kriisi elavad kõige edukamalt 
üle traditsioonilised “tugevad” maapered 
(Thomas & Wilcox, 1987). Viletsa majandusli
ku olukorra tõttu õn eestlased maalähedaseks 
jäänud3 ja sõltuvad küllaltki suurel määral oma



põllul kasvatatud saadustest. Nende inimeste 
osakaal, kes üritasid enda tarbeks ise juurvilja 
kasvatada, oli 1985. aastal natuke üle 50 % ja 
1993. aastaks kasvas see 70 %-ni. Tänapäeva 
eestlased soovivad ühtlasi taas ellu äratada va
hepeal (II maailmasõja ja Nõukogude okupat
siooni ajal) vägivaldselt peatatud väiketalude 
pidamise traditsiooni. Loodetakse, et maalähe
dase eluviisi taastamine aitab üle saada nii iden
titeedi- kui kä majanduskriisist sügavate sotsiaal
sete muutuste tingimustes.

Kultuuritraditsioon
ja “nõukogude pärand”

Lisaks maalähedase eluviisiga seotud väär
tuste tugevale mõjule õn eesti perekonnas põlv
kondi edasi kantud kä puritaanlikke, luterlikke 
eluväärtusi ja -laadi, mis rõhutavad “hea ema” 
tähtsust. Kultuuritraditsiooni edasikandmisest 
rääkides peame arvestama kä nõukoguliku pä
randiga.

Esiteks oli sunniviisilise industrialiseerimi
se, kollektiviseerimise, poliitilise terrori, “puhas
tamise” ja sõja õhkkonnas perekond tihtipeale 
ainus “varjupaik”, “ajutise põgenemise võima
lus” tekkinud pingete eest; perekond säilitas ja 
kandis edasi varasemat kultuuriorientatsiooni ja 
eluviisi (Lapidus, 1978; Lapidus, 1992).

Teiseks oli sõja ja küüditamiste tulemusel 
mehi ebanormaalselt vähe, mis sundis naisi ole
ma nii perekonnapea kui kä hoolitsema kõikide 
teiste (liiga noorte, liiga vanade, liiga haigete 
jne.) pereliikmete eest.

Kolmandaks õn kultuuritraditsiooni edasi
kandmist tugevasti mõjutanud usaldusväärse 
sotsiaalse informatsiooni puudumine. Mida su
letuni õn ühiskond informatsioonile, seda tuge
vam õn kultuuritraditsioonide mõju inimeste 
käitumisele. Just see õn Eestis viimase viieküm
ne aasta jooksul toimunud: inimestel puudus 
võimalus saada objektiivset informatsiooni nii 
süsteemisiseste kui kä süsteemiväliste asjade 
kohta.

Ideoloogiliselt piiratud sotsiaalsed uurimu
sed ja võltsitud statistika olid totalitaarse süs
teemi alussammasteks ja nüüd, hoolimata nõu
kogude korra lagunemisest Eestis, õn “nõuko
gude pärandi” mõju endiselt nähtav. Pikaajali
ne suletud informatsioonisüsteemis elamine õn 
inimestes põhjustanud omamoodi “õpitud abi
tuse” (Maier & Seligman, 1976) sotsiaalsete 
ümberkorralduste tegemiseks vajaliku operatiiv
se informatsiooni kogumisel ja kasutamisel. In
formatsiooni puudulikkus mõjutab aga omakor
da nii meeste kui naiste otsustusprotsessi: tead
mata alternatiivseid variante, ei saa ju kä vali
kut teha.

Infopuudusega õn lähedalt seotud kä “kasu
tatavate sõnade nappus” (Baalsrud & Fougner, 
1992). Et mõista, miks naistele võrdsete võima
luste taotlemine õn postsotsialistlikes riikides 
kohanud niivõrd tugevat vastuseisu, peab tead
ma, et seesama range nõukogude süsteem, mil
lele vastu hakati, kuulutas meeste ja naiste va
helist võrdsust (olgugi et vaid sõnades). Seetõt
tu õn neil, kes postsotsialistlikes maades tahak
sid tänapäeval naiste heaolu eest välja astuda, 
väga suuri probleeme sõnavaraga. “Juba sõna 
“õigused” kõlab õõnsana... tähenduselt läheda
ne “kohustustele” - nõudmistele, et naised peak
sid kõvasti tööd rabama ja palju lapsi sünnita
ma” (Baalsrud & Fougner, 1992, 103).

Nõukogude korra järgse eesti naise olukor
ra paremaks mõistmiseks peaksime arvestama 
sellega, et nõukogude süsteemis kohustuslik täis
kohaga töötamine, nõukogude majandus ja sot
siaalpoliitika (sh. madalad palgad) sundisid naisi 
töötama kodust väljaspool isegi puudulike las- 
tehooldusvõimaluste puhul. Näiteks jätkus 1988. 
aastal lasteaedades ja -sõimedes kohti 75 %-le 
linnalastest ja 51 %-le maalastest.

Naistel puudus võimalus mitte töötada või 
oma töötingimusi individuaalsete vajadustega 
kohandada. Olgugi et naised olid tegevad palju
del teaduslikel ja tehnilistel aladel, püsis ameti
alade sooline stereotüübistamine nii ametliku 
poliitika kui kä avaliku arvamuse toel. Keegi ei 
vaidlustanud bioloogilistel ja psühholoogilistel 
stereotüüpidel põhinevat “naiste töö” ja “mees



te töö” eristamist. Koduse majapidamisega seo
tud kohustused jäid viletsal järjel sotsi aal teenin
dussüsteemi tingimustes üksnes naiste õlule. 
Niisiis “pani nõukogude majandus- ja perepo
liitika põhieeldus - et naistel ja ainult naistel õn 
topeltroll - naised erilisse olukorda nii ameti
alases kui kä perekondlikus süsteemis” (Lapidus, 
1992).

Lisaks sellele ei saanud eesti naised loota 
oma abikaasa aktiivsele kaasalöömisele kodus
tes toimetustes ja laste kasvatamises. Meeste 
õigusi või kohustusi kodus ja lastekasvatuses ei 
toetanud ükski seadus - polnud isa lapsehool
duspuhkust, jagatud hooldusõigusi, isal polnud 
kä mingit õigust osaleda sünnitusel, tal ei luba
tud oma vastsündinud last haiglas isegi vaata
mas käia. “Nõukogude pärandi” mõju õn endi
selt nähtav - kuigi viimastel aastatel õn isa lap
sehoolduspuhkus ja isade sünnituse juures vii
bimine seadusega ja tervishoiuasutustes aktsep
teeritud, ei pea sellist käitumist “tõelisele mehe
le” kohaseks avalik arvamus. Kuid pikemad ema 
lapsehoolduspuhkused ja teised “emarolli” soo
dustavad tingimused aktsepteeritakse ilma iga
suguse tähelepanuta asjaolule, et spetsiaalselt 
naiste jaoks tehtud kaitsvad elukorraldustingi- 
mused vaid tugevdavad ametialase segregatsioo
ni mudeleid ja takistavad soolise võrdsuse saa
vutamist (Haavio-Mannila & Kauppinen, 1994).

Tänasel päeval õn kä sõna “võrdsus” Eesti 
ja teiste postsotsialistlike riikide üldsuse poolt 
hukka mõistetud. Seda õn tehtud mõistmata, et 
nõukogude ajal ei eksisteerinud mingisugust 
sugudevahelist võrdsust. Sama kehtib kä teiste 
nõukogude ideoloogias formaalselt kasutusel 
olnud sõnade kohta nagu “solidaarsus”, “inter
natsionalism”, “sotsialism” ja “kommunism”. 
Samaselt õn kä Lääne teadlastel “raskusi sõna
dega”: ei mõisteta, et postkommunistlikest rii
kidest rääkida õn absurdne - kommunistlikke 
riike pole ju kunagi eksisteerinud. Sellises kon
tekstis õn arusaadav, et kuna ametlikult 
“väärkasutatud” sõnad õn “mahakantud” ja nen
de uuesti defineerimiseks puudub vajalik infor
matsioon, tervitatakse Eestis “vanade sõnade” 
ja traditsiooniliste väärtuste “tagasitulekut”.

Eestlaste rahvuslik mure
oma maal vähemusse jäämise 
pärast

Kõige lihtsam statistika teeb eestlaste mure 
oma maal vähemusse jäämise pärast arusaada
vaks. Alates 1940. aastast, kui Eesti esmakord
selt Nõukogude Liitu annekteeriti, õn eestlaste 
osakaal rahvastikus pidevalt kahanenud tollaselt 
90 %-lt 75 %-le 1959. aastal ja 61 %-le 1989. 
aastal. Neokonservatiivsed sotsiaalsed liikumi
sed oma hüüdlausetega, näiteks “Maa tuleb täi
ta lastega!”, ühendasid eestlasi, kes muretsesid 
oma rahvuse hääbumise pärast. Nad lootsid, et 
eesti rahva, looduse ja kultuuri saab päästa. Sel
line lootus - mitte jääda vähemusse omal maal 
- õn (kuni 1990-ndate alguseni) soodustanud 
eestlaste (eriti just kõrgema haridusega ja sot
siaalselt aktiivsemate eestlaste) suhteliselt kõr
get sündimust, võrreldes Eestis elavate mitte- 
eestlastega.**

Sellist lootust mõistame veelgi paremini, kui 
võtame arvesse fakti, et vaatamata eestlaste suh
teliselt kõrgele iibele enne 1990-ndaid, oli im
migratsiooni tase jätkuvalt kõrge ja seeläbi jät
kus kä mitte-eestlaste mehaaniline juurdekasv. 
Aastatel 1980-1988 oli migratsioonilise sisse- 
rände kasv 60 000, loomuliku rahvastikuiibe 
kasv vaid 49 000 ja eestlaste loomulik iive 6000.

Individuaalsel tasandil 
eeldatud kasu

Traditsiooniliste soorollide säilitamise pin
gutusi hüvitatakse Eestis mitmeti.

Esiteks, sellest võib olla kasu kõigile pere 
liikmetele. Pingutustega kaasneb kõrge hinnang 
sellistele traditsiooniliselt “naiselikele” väärtus
tele nagu seda õn tõhusus, töökus, teiste eest 
vastutamine ja ohverdamine. See paistab eriti 
hästi silma argielus, mis pole nõukogude ajaga 
võrreldes eriti muutunud. Klans-Timans iseloo
mustab seda järgneva kirjeldusega:



“Nõukogude teadustöös ja massimeedias õn 
isegi väidetud, et naised peaksid halvad abikaa
sad, nende joomingud ja abieluvälised suhted 
välja kannatama, ning et naised peaksid olema 
nõrgad või vähemalt näiliselt nõrgad, et nende 
mehed saaksid olla tugevad. Meeste eest peab 
hoolitsema umbes nagu laste eest — neile peab 
süüa tegema, nende pesu peab pesema, nende 
WC-potti peab puhastama. Kui abielumees kä 
abistab kuidagi, siis peaks selle abistamise saa
vutama situatsiooniga manipuleerides nõnda, et 
mees saaks mõne ülesandega hakkama seda 
peaaegu enesele teadvustamata. ”

(Kalns-Timans, 1992,40).

Siin võib tuua mõningaid paralleele 1980. 
aastate “hoolitsus-kirjanduse” arutlustega. Mõ
ned kaasaegse naisliikumise suunad ülistavad 
naiselikkust ja hellust, emalikkust ning tundlik
kust, mida peaks igaühes toetama. Neid omadu
si rõhutatakse mitte üksnes selle pärast, et need 
õn olemuslikult väärtuslikud (tõepoolest toime
tulekuks olulised), vaid kä selleks, et aidata taas
tada naiste eneseaustust ja -väärikust (Saarinen, 
1992). “Hooliv ratsionaalsus” (care rationality) 
õn uus mõiste, mis tähendab, et naiste tegevuse 
aluseks õn ratsionaalne otsus. Samuti õn välja 
töötatud mõiste “uus argielu”, mis tähistab utoo
piat ratsionaliseerida argielu. Õn arvatud, et hoo
litsuse vähenemine viib naiselike väärtuste ka
dumiseni. Naised õn argumenteerinud, et ratsio
naalne pole mitte koduste toimetuste ja hoolit- 
susfunktsioonide vähendamine, vaid hoopis 
laiendamine meeste hoolitsemisse kaasamise 
kaudu.

Teiseks, “naistele kui naissoo esindajatele” 
kasulikuks peetud hüved. Need õn järgnevad: 1

1. “Naine saab toetuda mehele”, pidades 
mehe majanduslikku, füüsilist ja intellektuaal
set abi “loomulikuks, looduse ja inimbioloogia 
poolt ettemääratuks”. Naise kohus õn vaid olla 
“hea” abikaasa ja “hea” ema oma lastele.

2. “Naine saab vältida talumatust kahekord
sest koormusest tulenevat läbipõlemist ja ahas
tust”. Eesti naised eeldavad, et nende olukorras 
õn targem valida perekeskne elustiil ning rõhu

da sotsiaalsete võrgustike loomisele, alalhoid
misele ja arendamisele nii peresiseselt kui -väli
selt, kuna seda õn vaja vaimsete ja majandusli
ke ressursside kindlustamiseks nii neile eneste
le kui kä nende peredele. Hüüdlaused, mis pii
ravad naiste kohustused kodu ja lastega, õn vä
gagi ahvatlevad, kui töö kodust väljas tähendab 
tihtipeale füüsiliselt rasket, tervisele kahjulikku, 
monotoonset, pingelist ja viletsalt tasustatud te
gevust. Ainult iga neljateistkümnes eesti naine 
pidas oma tööd hästi tasustatuks; iga kuues nägi 
oma töös karjääritegemise võimalusi; iga teine 
pidas oma tööd pingeliseks; iga viies tervistkah
justavaks; iga kolmas füüsiliselt raskeks. Ainult 
iga viies töötav naine jätkaks täiskohaga tööta
mist kä olukorras, kus selleks puuduks majan
duslik vajadus (Narusk, 1995a). Teisisõnu võib 
mõnede naiste puhul täheldada kompensatsioo- 
niefekti - rahulolematus kodu- ja pereväliste 
valdkondadega õn nad viinud suurema rahulolu 
otsimiseni pereelust.

3. “Naine saab vältida või vähemalt vähen
dada identiteediprobleeme”. Mõnedele naistele 
paistab sobivat, et teised määravad nende iden
titeedi, nagu see traditsionaalse soolise sotsiali
seerimise käigus sünnib. Marcia (1980) väitel 
julgustatakse poisse rohkem otsuste tegemisel, 
mis viivad konfliktini kas perekonnas või teiste 
autoriteetidega; sellised konfliktid tugevdavad 
tavaliselt nende identiteeti. Tüdrukutega aga õn 
vastupidi, neid kasvatatakse tegema kompromis
se, arendama ja säilitama häid suhteid. Seetõttu 
nõrgendavad sellised konfliktid nende identitee
ti, sest surve teistega arvestada ja hästi läbi saa
da õn väga tugev. Lisaks sellele, väidab Miller 
(1986), organiseerub naiste minatunnetus selli
sena suurel määral tihedate sotsiaalsete sideme
te ja suhete loomise ning alalhoidmise oskuse 
ümber. See viib omakorda olukorrani, kus pal
judele naistele ei tähenda sotsiaalse sideme kat
kemise oht mitte suhte kaotust, vaid pigem nen
de “mina” totaalset kaotust. Arvestades sotsiaalse 
heakskiidu positiivse mõjuga naiste enesehin
nangule, võime tänases Eestis täheldada mõle
mat liiki sotsiaalseid tingimusi sotsiaalse heaks
kiidu pälvimiseks läbi käitumusliku kinnituse.



4. “Naine saab nautida emadusega seotud 
võimu perekonnas”. Seda, et nõukogude pere
konnas valitses ema, mitte isa mõju (Mozny, 
1985; Kõhn et al., 1986; Narusk, 1988; Narusk, 
1992), võib seletada naiste kõrge haridustase
mega (nt. õn naiste keskmine haridustase Eestis 
kõrgem kui meestel) ja nende järjest suureneva 
rollide hulgaga nii kodus kui kä väljapool kodu. 
Bimbi (1990) väitel “saab mees kasu koduste 
toimetuste jaotuse asümmeetriast, naine aga oma 
suuremast autoriteedist emadusega seotud ko
hustuste täitmisel” ning seetõttu peab nõustuma 
tema järeldusega, mille kohaselt “paistavad nai
sed soovivat alles hoida emadusest tulenevat 
ülemvõimu perekonnas, samal ajal võrdsuse 
poole püüeldes”. Tunnetatud emadusest tulene
vat võimu ja formaalset võrdsust võib vähemalt 
osaliselt pidada selle (Lääne teadlaste jaoks tih
ti uskumatuna tunduva) fakti põhjuseks, et ainult 
üksikud naised tunnistavad, et nad õn kogenud 
diskrimineerimist koolis või tööl ning veelgi 
harvem peetakse sellise diskrimineerimise põh
juseks oma sugu.

5. “Tajutud sotsiaalne heakskiit ja emantsi
peerunud naise sildi vältimine”. Emantsipeeru
mise süüks aetakse sellised sotsiaalsed problee
mid nagu lahutused, meeste joomarlus, noorte 
kuritegevus, moraalitus jne.

Kuigi mitmeid neist tajutud hüvedest võiks 
vaidlustada, aitavad need meil mõista, miks eesti 
naised toetavad kõnelejaid, kes seisavad avali
kult vastu “võrdsete õiguste” eest võitlevatele 
liikumistele. Asjad õn aga nii eriti just seetõttu, 
et sellise käitumise hind ei ole silmaga näha. 
Sellel õn kaks põhjust: esiteks ei ole enamikul 
naistest kojujäämine (ja selle tegelike tagajär
gede nägemine) majanduslikult võimalik ja tei
seks pole mingisugust usaldusväärset statistikat 
või uuringuid (ega kä huvi nende vastu), mis 
näitaksid, millist hinda tuleb traditsiooniliste 
soorollide säilitamise eest maksta naistel, kes ise 
töötavad.

Milline õn traditsiooniliste
soorollide toetamise tegelik hind 
töötavate naiste puhul?

1. Sotsiaalsel tasandil

1989. aasta rahvaloenduse andmetel moo
dustasid naised Eestis 53 % rahvastikust, 54 % 
töötavast elanikkonnast, 57 % töötavast kõrg
haridusega elanikkonnast ja 62 % töötavast kesk
eriharidusega elanikkonnast. Eesti naiste aktiivse 
osalusega tasustatud töö valdkonnas kaasneb 
Eesti tööturu tõsine horisontaalne ja vertikaalne 
sooline segregatsioon4. Perestroika avalikustas 
meeste ja naiste varjatud ebavõrdsuse kä sotsiaal
sete otsustuste raames. Pärast kindlate kvootide 
tühistamist langes naiste osalus poliitikas miini
mumini. Praegu õn Eesti riigikogu 101 liikme 
hulgas 13 naist. Sama olukorda täheldatakse 
mujalgi Ida-Euroopa maades.

Vaatamata eesti naiste suhteliselt kõrgema
le haridustasemele (keskmiselt meeste haridus
tasemest kõrgem5), õn naiste palk meeste omast 
tunduvalt madalam. Huvitava seigana tasub 
märkida, et 1980-ndate keskpaiku tekkis Eestis 
olukord, kus kõrgeima keskmise palga teenisid 
algharidusega mehed. Samal ajal teenisid kuni 
põhiharidusega naised samaväärse töö eest 58 % 
meeste palgast, kõrgharidusega naised 78 %.

Enamik naistest ei tea või ei hooli sellisest 
segregatsioonist, sest nad usuvad endiselt “amet
likke väiteid”, mis kinnitavad täielikku soolist 
võrdõiguslikkust. 1993. aastal uskus üle poole 
töötavatest naistest, et meestel ja naistel õn elus 
edasijõudmiseks võrdsed võimalused (44 % ar
vas, et meeste võimalused õn paremad ja, 2 % 
arvas, et naistel õn paremad võimalused - 
Narusk, 1995a). Nii kuulutasid paljud eesti nai
sed, nagu seda teevad kä tänase Eesti populaar
seima naisorganisatsiooni Eesti Naisliidu esin
dajad, et “meil juba oli võrdsus ja see oli halb, 
nii et me ei soovi seda enam”.



2. Individuaalsel tasandil

Naised kannatavad pingete ja ülekoormuse 
all. Lääneriikide naistega võrreldes kulutab eesti 
naine tööst vaba aega rohkem abikaasa- ja ema- 
kohustuste täitmisele ja neil pole piisavalt aega 
harrastusteks ega vaba aja veetmise võimalus
teks (Narusk, 1998). Naiste suur ajakulu õn seo
tud ühiskondliku teeninduse kehva korralduse
ga, inimesed ei saa endale lubada kä piisavalt 
toidu- ning tarbekaupu (sh. kodutehnikat), nen
de kvaliteedist rääkimata.

Naistel tuleb sellise kontekstis teha rohkem, 
kui neile jõukohane (õn vaja rohkem energiat ja 
suuremat vastupidavust). Nad peavad rahulda
ma mitmeid vastukäivaid nõudmisi ja lahenda
ma olukordi, kus tuleb samaaegselt hakkama 
saada erinevate ülesannetega. See põhjustab pin
geid ja konflikte (Pearlin, 1989).

Ülekoormatus viib stressi ja rahulolematu
seni. Eriti paistavad selle all kannatavat suhted 
abikaasaga (elukaaslasega) ja ametialane töö. 
Üldiselt õn naise rahulolu oma abieluga ja part
neriga positiivses korrelatsioonis abielumehe 
osalusega kodustes töödes-toimetustes (Kaup- 
pinen-Toropainen & Kandolin, 1991; Haavio- 
Mannila, 1991). Partneri traditsionaalsed hoia
kud ja abielumehe toetuse puudumine õn aga 
seotud rollikonfliktide suurenemisega. Lääne 
perekondadega võrreldes leidub eesti perede 
hulgas suhteliselt vähe võrdse kodutööde jaotu
sega perekondi (Haavio-Mannila & Rannik, 
1985; Narusk, 1995).

Mõju ulatub kä lasteni. Konfliktsetes pere
des leiavad vanemad laste jaoks vähem aega ja 
vanemate ning laste suhted (eriti just isa ja lap
se suhted) õn jahedamad ning pakuvad vähem 
tuge (Narusk, 1988; Narusk, 1995).

Tihtipeale viib naiste pere- ja tööelu tasa
kaalustatuse poole püüdlemine “akommodat
sioonini” (piiratakse osalust ühes sfääris, et vas
tata teise sfääri nõudmistele - Lambert, 1990). 
Või siis viib see pühendumuse vähenemiseni 
mõlemas sfääris (elanikkonnaküsitluse “Eesti 
93” andmetel ei märkinud iga kuues eesti naine 
viiepallisel skaalal ei perekonda ega tööd “väga

tähtsaks” - Narusk, 1995).
Isade argielust kõrvalejätmine õn suur kao

tus kõigile pereliikmetele - naistele, meestele ja 
lastele. Naistele toob meeste passiivsus kaasa, 
nagu juba märgitud, ülekoormuse ja rahulole
matuse suhetes abikaasaga6 (mis õn omakorda 
seotud rahulolematusega teistes eluvaldkonda
des). Meestele tähendab see tihti kaotatud lähe
dasi suhteid (eriti just naise ja lastega). Isade 
otsustamisõiguse puudumist pereelus võib võr
relda naiste omaga tööl ja sotsiaalses elus koos 
kõigi sellega kaasnevate negatiivsete tagajärge
dega. Kui naistel jääb puudu võimalustest pro
fessionaalses elus ja töö korraldamisel, siis mees
tel puuduvad võimalused pereelus. Õn tavaline, 
et mehed (1) väldivad vastutust ja osalust, (2) 
omavad vähem enesekindlust, (3) otsivad rahul
dust töövälises tegevuses, (4) suhtuvad kriitili
selt võimu ja juhtimisse ning (5) juhinduvad vaid 
otsesest kasust (Kvande & Rasmussen, 1989). 
Tegelikuks tulemuseks, nagu Kalns-Timans 
(1992) väidab, õn see, et “mehed ei oska endale 
tänapäeva ühiskonnas rolli leida ja nii õn palju
del väljapääsuks alkohol, teistel lugupidamatus 
naiste vastu”.

Laste puhul õn nõrkadel sidemetel isadega 
mitmesugune, peamiselt negatiivne mõju. Kui 
kahe vanemaga peredes õn isa ja lapse (laste) 
ühiseid ettevõtmisi vähe (eriti just isade ja tü
tarde ühiseid ettevõtmisi), siis kaob isade ja las
te läbikäimine lahutusjärgsetes ainuhooldajast 
emaga peredes sootuks. Eestis ja kä teistes post
sotsialistlikes riikides piirduvad isad oma “la- 
hutusjärgses rollis” alimentide maksmisega, 
hüljates kõik tegeliku lastekasvatusega seondu
va. Sellise olukorra eest tuleb nii perekonnal kui 
kä ühiskonnal kallilt maksta.



Tunnetatud väärtuste ning
pere ja töö korraldusega seotud 
rahulolu lahknemine

Naiste poolt tajutud väärtuste ja nende eri
nevate eluvaldkondadega seotud rahulolu vas
tuolu ilmneb “Eesti 85” ja “Eesti 93” elanikkon- 
naküsitluste tulemuste võrdlemisel (Narusk, 
1995a). “Ühiskonna poolt heaks kiidetud” pe
rekonna tähtsuse tõusuga ja professionaalse elu 
tähtsuse langusega (nii meeste kui naiste puhul) 
ei ole kaasnenud töörahulolu kahanemist, see õn 
hoopis kasvanud.

“Eesti 93” küsitluse alusel nõustus 72 % töö
tavatest eesti naistest täielikult või põhiliselt 
(viiepallisel skaalal) väitega “olen üldiselt väga 
rahul oma tööga” (Narusk, 1995a). 58 % nõus
tus väitega “tööpäeva lõppedes tunnen tihti, et 
olen teinud midagi kasulikku” ja 88 % tunnis
tas, et nende enesekindlus tõuseb, kui nad tööl 
hästi hakkama saavad. Vaid 60 % naistest oli 
täielikult või põhiliselt rahul oma pereeluga; 
53 % abielus (vabaabielus) naistest oli täielikult 
või põhiliselt rahul emotsionaalsete suhetega 
oma partneriga ja 60 % oli samaselt rahul oma 
intiimsuhtega.

Juhul kui madalama tähtsusega eluvaldkon
naga ollakse rohkem rahul kui suurema tähtsu
sega eluvaldkonnaga (nt. kui töörahulolu õn töö
tavatel naistel suurem rahulolust suhetega oma 
partneriga), viitab see väärtuste ja tegeliku elu 
sügavale konfliktile. Kuid rõhutan veel kord, et 
need konfliktid ja selle eest makstav hind õn seni 
nähtamatud ja nähtamatut kasu ja kahju ei saa 
kaaluda.

Kokkuvõte

Eestlased pole mitte üksnes traditsioonilise 
soolise sotsialiseerimise ohvrid, vaid kä selle 
tegelikud toetajad. Valikud tehakse sotsiaalse 
piiratuse tingimustes, mis vähendavad alterna
tiivsete käitumisviiside valikuks vajalikke indi
viduaalseid ressursse. Individuaalsete ressurssi
de alla kuuluvad omavahel tihedalt seotud staa

tus ja raha, aeg ja energia, kättesaadav informat
sioon, aga kä naiste tervis ja enesehinnang.

Sõltuvalt sotsiaalsetest takistustest, mille 
määravad käsitletava ühiskonna majanduslik ja 
poliitiline areng, arvatakse enesele kasuks tule
vat väga erinevaid asju. Sageli õn millestki kel
lelegi kasu vaid teise isiku tegevuse tõttu. Neid 
tegevusi saab aktiveerida juhul, kui indiviid 
ootab teise isiku käitumisest endale kasu tõus
vat. Seetõttu võib kä kõige altruistlikumalt käi
tudes loota sellest materiaalset või mittemate
riaalset hüve. Tundub, et pole mõistlik rääkida 
“ratsionaalsest” valikust ainult siis, kui kõne all 
õn majanduslik hüve. Samamoodi tundub, et õn 
kohatu vastandada sihipärast ratsionaalsust ja 
hoolivat ratsionaalsust või “ratsionaalset” ja 
“normatiivset” valikut. Pigem peaksime rääki
ma ratsionaalsest valikust, kui valitakse see te
gevus, millest loodetakse kõige rohkem tulu ole
vat, olenemata selle olemusest (majanduslik või 
psühholoogiline heaolu). Indiviidi jaoks oleneb 
oodatud hüve nii sotsiaalsetest piirangutest kui 
kä personaalsetest teguritest. Mida parem õn 
ühiskonnas valitsev majanduslik olukord ja mida 
demokraatlikum õn ühiskond, seda mõjukamaks 
muutuvad isiklikud tegurid.

Majanduslikult rasketes oludes, samuti kä 
madala staatuse puhul ilmneb käitumusliku kin
nituse kompenseeriv ja positiivne efekt eriti te
ravalt (Wippler, 1990). Tunne, et oma “tähtsate 
teiste” silmis “toimiti õigesti” õn sellistes tingi
mustes kõige tähtsam. Sellise käitumisaltema- 
tiivi valikut võib tõlgendada ratsionaalse vali
kuna, kus majandusliku heaolu puudumisel va
litakse emotsionaalne heaolu. Seevastu võib 
majanduslikult heal järjel ühiskonnas pidada 
ratsionaalseteks mitmeid (ja erinevaid) käitumis
strateegiaid.

Käitumisvalikud sõltuvad otseselt nende tu
lususe ja makstud hinna “nähtavusest”. “Nähta
matuid” valikuid arvesse võtta ei saa, neid võib 
üle(või ala-) hinnata. Indiviidi jaoks õn aga ta
gajärgede “nähtavus” sõltuv avaliku arvamuse 
ja massimeedia poolt peegeldatud sotsiaalse 
keskkonna vastavusest tegelikkusele.



Kuigi inimesed ja ühiskonnad õn erinevad 
ning sotsiaalsete soorollide süsteem õn alati ti
hedalt seotud käsitletava riigi poliitiliste ja ma
janduslike teguritega, kasvab maailmas pidevalt 
erinevate kultuuritundlike lähenemiste hulk. 
Keegi ei loodagi leida tõe või headuse ühist 
ideaali. Tänapäeva eesti naise ratsionaalseid ot
suseid võib pidada ebaratsionaalseteks teiste 
maade naiste jaoks. Õn väga ebatõenäoline, 
et leiame ühtse, “kõigi jaoks ratsionaalse” 
alternatiivi.

Tõlkinud Kati Hammer-Pratka

** Tänaseks (augustiks 2000) õn kä eestlaste sündi
mus langenud. - Tõlkija.

Märkused

1 Ma ei oota, et kõik Eesti naised jagaksid minu arva
must. Olen teadlik sellest, et Eesti naiste seas leiab 
vägagi erinevaid rühmitusi, erinevaid hoiakuid ja käi
tumisstrateegiad. Mina olen valinud käsitluseks kõi
ge silmapaistvama pärast Nõukogude süsteemi lagu
nemist 1990. aastal. Seetõttu püüan ma vastata küsi
musele, miks eelistas avalik arvamus ja uus poliitili
ne peavool 1990-ndate alguses eksisteerivate naislii- 
kumiste seast just kõige konservatiivsemat. Täitnud 
oma kohuse “vaikse” revolutsiooni käigus, mis Ees
tile iseseisvuse tõi, soovitati naistel koju tagasi pöör
duda. Ma püüan selgitada, miks enamik naistest mi
dagi ei öelnud, kui teise osa naiste hääl massimeedia 
abiga “võimendab”. See hääl kuulutas, et tõelised 
naised õn emad, kes “käituvad nagu koduperenaised 
isegi siis, kui nad kodust väljaspool tööd teevad”. 
Kindlasti polnud põhjuseks see, et Eestis poleks lei
dunud ühtegi naist, kes sugudevahelist võrdsust po
leks tähtsaks pidanud või otsinud viise naiste tegelik
ku olukorda parandada. Nad olid olemas - teadlased, 
õpetajad, arstid jne. - ja nende mõtted jäädvustab 
programmis “Eesti naised tänaja homme”. Kuid vaa
tamata sellele, et programmi kiitsid 1989. aastal heaks 
kõik (ligikaudu tuhat) Eesti Naiste Kongressil osale
nud naist, ei saavutanud see populaarsust.
2 Põhineb representatiivsete elanikkonnaküsitluste 
“Eesti 85” ja “Eesti 93” andmetel. Elanikkonnakü- 
sitlused viisid läbi Eesti Teaduste Akadeemia sotsio
loogid (Narusk, 1995a).
3 “Eesti 93” elanikkonnaküsitlus näitas, et kuigi 72 % 
Eesti elanikkonnast elab linnades, peab ennast põhi
liselt linnainimeseks või rohkem linnainimeseks kui 
maainimeseks siiski vaid 40 % eestlastest. 13 % ei 
osanud selles küsimuses seisukohta võtta ja ülejää
nud (47 %) tajusid ennast “rohkem maa- kui linna
inimesena” või “peamiselt maainimesena”.
4 1989. aasta rahvaloenduse andmetel oli naiste osa
kaal kaubandus-ja teenindussfääris 87 %, tervishoius 
ja sotsiaalabis 82 %, hariduses 79 %, kultuurisfääris 
76 %, posti- ja kommunikatsiooniteenustes 72 % ja 
ehituses vaid 20 %. Tippjuhtidest olid 1989. aasta 
Eestis naised vaid 3 %.
5 1989. aasta rahvaloenduse andmetel oli töötavatest 
naistest 16 %-l kõrgharidus ja 27 %-l keskeriharidus, 
meestel vastavalt 14 %-l ja 22 %-l.
6 Statistikaameti poolt 1990. aastal läbi viidud uuri
muses paluti 921 töötaval naisel välja tuua oma elu 
kolm peamist rahuloluallikat. Kõige rohkem hääli 
kogus “lastega tegelemine” (seda mainisid esimese 
kolme hulgas 53 % naistest). Rohkem kui “suhteid 
abikaasaga” (vastavalt 17 %) mainiti “sõpru” (27 %), 
“harrastusi” (21 %) ja isegi “aiatööd” (21 %).



Viidatud kirjandus

Baalsrud, E. S. & Fougner, B. A. (1992). Chain of 
women. Iri Baalsrud, E.S. (ed.), Free and Equal? 
Female Voices from Central and Eastern Europe. 
Norwegian Equal Status Council, No. 2.
Bimbi, F. (1990). Parenthood in Italy: asymmetrical 
relationships andfamily affection. Paper for the work- 
ing-meeting õn European Parents in the 1990s. Suzdal.
Haavio-Mannila, E. (1994). Erotic relations at work. 
In Alestalo, M., Allardt, E., Rychard, A. & Weso- 
lowski, W. (eds.), The transformation of Europe: 
Social Conditions and consequences. IFIS Publish- 
ers, Warsaw.
Haavio-Mannila, E. (1991). Emotional relations at 
work. Finnish Work Relations Bulletin, 2b: 12-15. 
Haavio-Mannila, E. & Rannik, E. (1985). Vertaileva 
tutkimus Eestin ja Suomen perheestä, työstä ja vapaa- 
ajasta, TTYK, Helsinki.
Kalns-Timans, A. (1992). Latvian women: the way 
forward? In Trapenciere, I. & Kainina, S. (eds.), Fräg
ime nt s of Reality: Insights õn Women in a Changing 
Society. VAGA Publications, Riga: 32-44. 
Kauppinen-Toropainen, K. & Kandolin, I. (1991). 
Työn ja kodin vaatimusten yhdistäminen. Työ ja 
ihminen, 5(3): 295-312.
Kvande, E. & Rasmussen, B. (1989). Women in men ’s 
organizations - a structural model ofanalysis. Paper 
presented at the 15lh Nordic Sociological Congress. 
Aalborg.
Lambert, S. (1990). Process linking work and family: 
a critical review and research agenda. Human 
Relations, 3: 239-257.
Lapidus, G.W. (1978). Women in Soviet Society: 
Equality, Development, and Social Change. Univer- 
sity of CA Press, Berkley, Los Angeles, London. 
Lapidus, G.W. (1992). The interaction of women’s 
work and family roles in theformer USSR./n Kahne, 
H. ja Giele, J. Z. (eds.), Women ’s Work and Women ’s 
Lives: The Continuing Struggle Worldwide. Boulder, 
San Francisco, Westview Press, Oxford: 140-164.
Maier, S. F. & Seligman, M. E. P. (1976). Learned 
helplessness: theory and evidence. Journal of 
Experimental Psychology: General, 105, 3-46. 
Marcia, J. E. (1980). Identity in adolescence. In 
Anderson, J. (ed.), Handbook of Adolescent 
Psychology. John Wiley, New York.
Miller, J. B. (1986). Towards a new psychology of 
women, 2nded. Beacon, Boston.
Mozny, 1. (1985). Ot komplementarnosti k 
universalizacii: O socjaPnyh roljah mužciny. Socio- 
logiceskie Issledovaniia, 4: 88-91.

Narusk, A. (1988). Pered, kus kasvavad teismelised. 
Valgus, Tallinn.
Narusk, A. (1989). Podrostok iz horošej sem ’i. 
Perioodika, Tallinn.
Narusk, A. (1992). Parenthood, partnership, and fam
ily in Estonia. In Björnberg, U. (ed.), European Par
ents in the 1990s: Contradictions and Comparisons. 
Transaction Publ., New Brunswick, London: 155— 
171.
Narusk, A. (ed.) (1995a). Everyday Life and Radical 
Social Changes in Estonia. ETAK, Tallinn.
Narusk, A. (1995b). The Estonian family in transition. 
Nationalities Papers, 23 (1).
Pearlin, L. I. (1989). The sociological study of stress. 
Journal of Health and Social Behaviour, 30: 241 — 
256.
Saarinen, A. (1992). Feminist research - an intellec- 
tual adventure. Publ. Series, 4, University of Tampere 
Research Institute of Social Sciences, Center for 
Women’s Studies and Gender Relations, Tampere. 
Sutherland, M. B. (1990). Report at the seminar Wom- 
en’s studies and the social position of women in East
ern and Western Europe, Hague, the Netherlands. 
Publications of European NetWork for Women ’s Stud
ies: 22-27.
Thomas, D. L. & Wilcox, J. E. (1987). The rise of 
family theory: a historical and critical analysis. In 
Sussman, M. B. & Steinmetz, S. K. (eds.),Handbook 
ofMarriage and the Family. Plenum Press, New York: 
81-100.
Wippler, R. (1986). Oligarchic tendencies in 
democratic organization. The Netherlands’ Journal 
of Sociology, 22 (1): 1-18.
Wippler, R. (1990). Cultural resources and participa- 
tion in high culture. In Hechter, M., Opp, K. D. & 
Wippler, R. (eds.), Social Institutions, Tlteir Emer- 
gence, Maintenance and Effects. Aldine de Gruyter, 
New York: 187-205.



Näme, töö ja 
perekond Eestis - 
muutuvad hoiakud 
ja väärtushinnangud

Leeni Hansson ja 
Virve-Ines Laidmäe

V yT”äesolevas artiklis vaadeldakse aastatel 
1985-1998 toimunud muutusi Eesti 

JL Aknaiste väärtushinnangutes ja hoiakutes 
kahe tähtsama eluvaldkonna, töö ja perekonna 
suhtes, samuti analüüsitakse nihkeid erinevate
le eluvaldkondadele antud rahuloluhinnangutes. 
Uurimuse aluseks õn TPÜ Rahvusvaheliste ja 
Sotsiaaluuringute Instituudi perekonnasotsioloo- 
gide poolt nimetatud perioodil läbi viidud ela- 
nikkonnaküsitluste “Eesti 85”, “Eesti 93” ja 
“Eesti 98” materjalid {ca 2000-2300 respon- 
denti). Uurimusest selgub, et ehkki perekond õn 
naiste väärtushinnangutes eriti olulisel kohal, õn 
käitumise tasandil näha traditsioonilise perekon- 
namudeli kiiret teisenemist. Kuigi Eestis õn val
dav kahe tööl käiva abikaasaga perekond, õn pe
rekonnasiseses tööjaotuses säilinud traditsioo
nilised rollihoiakud. Perekonna-kutsetöö kon
tekstis seab enamus naistest jätkuvalt esiplaani
le perekonna. Rahuloluhinnangute osas võib 
välja tuua kaks perioodi: 1985-1993 kui 
rahuloluhinnangute languse periood ja 1993— 
1998 kui teatud stabiliseerumise periood. Mõ
lemale perioodile õn iseloomulik, et suurimad 
erinevused naiste ja meeste rahuloluhinnangutes 
avalduvad just pereelu hindamises - naised õn 
sellega vähem rahul kui mehed.

Sissejuhatus

XX sajandi viimaseid aastakümneid õn ena
mikus Euroopa riikides iseloomustanud sotsiaal
sed ja majanduslikud muutused, mis õn endaga 
kaasa toonud indiviidi kasvanud autonoomia 
ning valikuvabaduse, aga kä traditsiooniliste 
väärtuste ja hoiakute teisenemise. Suurte auto
riteetide (kirik, poliitilised institutsioonid jmt.) 
roll õn vähenenud, inimene ise otsustab, milline 
õn tema jaoks hea ja sobilik käitumismall, ning 
tema eelistused põhinevad peamiselt isiklike 
huvide realiseerimise võimalustel (Halman, 
1998). Nii iseloomustab sajandi lõpukümnete 
Euroopat suurenenud sallivus, eneseteostuse ja 
ametialase enesetäiendamise rõhutamine, pere
konna osas aga perekonnamudelite paljusus, 
peresisese tööjaotuse ja traditsiooniliste perekon- 
narollide muutumine. Kä väärtushinnanguid ja 
hoiakuid ei saa enam vaadelda kui midagi muu
tumatut ja fikseeritut, sest sotsiaalse keskkonna 
ja sotsiaalsete rollide muutumine õn paratama
tult kaasa toonud olulised nihked selleski vald
konnas.

Individualiseerumisprotsessiga kaasnenud 
hoiakumuutused avalduvad nii elanikkonna de
mograafilises käitumises kui kä perekonnamu
delite teisenemises. Traditsiooniline perekond, 
kus mees oli peamine perekonna toitja ja naise 
õlul oli kodune majapidamine ning laste eest 
hoolitsemine, ei ole XXI sajandi künnisel ena
mikus Euroopa riikides enam ainuvalitsev. Nai
se roll perekonnas õn nendes riikides muutumas 
- naisest õn kujunemas perekonnas võrdväärne 
osapool ja vastutusekandja. Ent kä juriidiline 
abielu ise ei ole enam ainus mõeldav ja vastu
võetav kooseluvorm, sellest õn saanud üks al
ternatiividest. Perekonna “eluiga” õn lühenenud 
ja abielule ei vaadata enam kui eluaegsele side
mele, vaid see võib lõppeda kä osapoolte kok
kuleppe alusel. Vähe sellest, lahutust peetakse 
sageli parimaks võimalikuks lahenduseks mitte 
ainult abikaasadele vaid kä lastele (ibid.). Sel
list traditsioonilise peremudeli muutumist õn 
vahel peetud isegi perekonda kui institutsiooni 
ohustavaks nähtuseks.



Rahvastiku demograafilist käitumist ja pe
rekonda puudutavate muutuste peamiseks põh
juseks õn tavaliselt peetud naiste massilist lüli
tumist aktiivsesse tööellu, mis õn pärast Teist 
maailmasõda aset leidnud enamikus Euroopa 
riikides. Samas õn töötavate naiste pihta suuna
tud süüdistustes sageli unustatud näiteks fakt, et 
riikides, kus valitseb endiselt traditsiooniline 
peremudel ning koduste naiste osakaal õn kõige 
kõrgem (Itaalia, Kreeka, Luxembourg jt.) õn 
sündimus Euroopa madalaim. Seevastu nendes 
riikides, kus suurem osa naistest osaleb aktiiv
ses tööhõives, näiteks Põhjamaades, sünnib lapsi 
oluliselt rohkem. Euroopa riikides läbi viidud 
uurimused õn näidanud sedagi, et enamikus 
Euroopa riikides õn tänaseks vähemalt teoreeti
liselt aktsepteeritud fakt, et naisel õn õigus oma 
karjäärile ja ametialasele pühendumisele. Ja et 
see ei peaks toimuma lastest või pereelust loo
bumise hinnaga, õn omakorda tõsiselt päevakor
da tõusnud kä töö ja pereelu ühendamisega seon
duvad probleemid (Kandolin, 1997; Kauppinen 
& Gordon, 1997) ning töölt pereellu või pere
elust tööellu kanduvate konfliktide ületamise 
võimalused (Kinnunen & Mauno, 1998).

Kuni 1980. aastate lõpuni puudutasid Euroo
pa riikides toimunud protsessid Eestit vaid rii
vamisi, ent seda kiiremad õn muutused olnud 
viimasel aastakümnel, 1990-ndatel. Kuidas õn 
nendele muutustele reageerinud Eesti naine? 
Käesoleva artikli eesmärgiks olekski vaadelda 
naiste hoiakuid kahe tähtsama valdkonna, töö ja 
perekonna suhtes, samuti rahuloluhinnanguid 
erinevate eluvaldkondadega. Millised siis õn 
Eesti naiste hoiakud tööd ja perekonda puudu
tavates küsimustes? Kuidas õn nende valdkon
dade ühtesobitamine õnnestunud? Kas ühiskon
na tasandil toimunud muutused õn selles vald
konnas kä midagi uut esile toonud? Sellest all
järgnevalt.

Kasutatud andmestik

Ülevaate aluseks õn TPÜ Rahvusvaheliste 
ja Sotsiaaluuringute Instituudi perekonnasotsio
loogia osakonna teadurite poolt läbi viidud Ees
ti täiskasvanud elanikkonda hõlmavate elanik- 
konnaküsitluste materjalid. Selliseid elanikkon- 
naküsitlusi õn läbi viidud perioodiliselt 5-7-aas- 
taste intervallidega 1978. aastast peale. Käes
olevas artiklis õn kasutatud kolme viimase kü
sitluse, “Eesti 85”, “Eesti 93” ja “Eesti 98” and
meid. Nimetatud küsitlustest kahe viimase pu
hul oli tegemist postiküsitlusega, 1985. aasta 
küsitlus viidi läbi intervjueerijate kaasabil. Kü
sitlustega oli hõlmatud 2000-2300 respondenti, 
kahe viimase küsitluse puhul vanuses 18-70, 
1985. aasta küsitluses tööealine elanikkond, mis 
tol ajal tähendas naisi vanuses 18-55 ja mehi 
vanuses 18-60. Kuna praegu õn pensionile siir
dumise iga muutumas, siis, kui tekstis pole näida
tud teisiti, õn elanikkonnaküsitluste omavaheli
se võrdlemise eesmärgil antud ülevaates aluseks 
võetud 1985. aastal kasutatud vanusepiirid.

Perekond
ja töö kui väärtused

Elanikkonnaküsitluste tulemused näitavad, 
et nii 1980-ndate keskel kui kä 1990-ndate lõ
pus olid perekond ja lapsed naiste väärtushin
nangute skaalal vaieldamatult kõrgeimal kohal, 
lähenedes 1998. aastal keskmistes hinnetes pea
aegu maksimumnäitajateni. Kutsetöö jäi pere
konnaga võrreldes pisut tagasihoidlikumale po
sitsioonile, olles siiski tähtsamaks peetavate elu
valdkondade seas.

Siinkohal oleks õige meelde tuletada, et kui 
60-ndatel - 70-ndatel Lääne-Euroopas veel 
vaieldi selle üle, kas naise õige koht ikka õn tööl 
või peaks ta siiski jääma koju ja hoolitsema vaid 
abikaasa ja järeltuleva põlvkonna kasvatamise 
eest, oli Eestis see probleem olematu. Nõuko
gude seaduste kohaselt oli töölkäimine mitte 
ainult iga kodaniku õigus vaid kä iga tööjõulise 
inimese, sealhulgas kä iga naise kohustus.



Naise õigus valida, kas pühenduda täielikult lap
se/laste kasvatamisele või jätkata töötamist, lõp
pes tavaliselt noorima lapse kolmanda sünnipäe
vaga. Sealt edasi töölkäimise kohustus taastus. 
Valiku puudumine või pealesunnitud valik õn 
aga teadagi ebameeldiv, seda eriti olukorras, kus 
peresiseses tööjaotuses järgiti endiselt traditsioo
nilist rollijaotust -koduste majapidamistööde ja 
laste kasvatamise raskus jäi endiselt peamiselt 
naise õlule. Kahekordne koormus osutus aga 
sageli üsnagi raskeks. Sellega seletub osaliselt 
kä 1980. aastate lõpus Eesti massiteabevahen
dites käivitunud kampaania, kus idealiseerid 
sõjaeelset keskklassi perekonnamudelit, mille 
kohaselt naise koht õn kodus laste juures, mär
kamata, et Euroopa oli sellise mudeli vahepeal 
juba hüljata jõudnud. Selle kampaaniaga kaasa
minejaid oli siiski vähe. Esiteks nägid haritumad 
naised neid eneseteostuse ja karjääritegemise 
võimalusi, mis Eesti taasiseseisvumise järel ku
junesid, ning haarasid neist kä kinni, seda sageli 
laste sünnitamise ja pere loomise kaugemasse 
tulevikku lükkamise hinnaga. Teisalt oli kä nai
si, kes oleksid meeleldi koju jäänud ja loobunud 
tööalasest karjäärist, ent enamikul juhtudel ei 
lubanud majanduslikud probleemid neil sellist 
valikut teha. Seega võime kä täna rääkida Ees
tis teemal naine, töö ja perekond, mitte naine, 
töö või perekond.

Perekesksete väärtuste asetamine väärtuste- 
skaala kõrgeimale astmele ei ole iseloomulik 
mitte ainult Eestile, vaid kä teistele majandus
raskustes postsotsialistlikele riikidele. Turuma
jandusele üleminekuga kaasnenud raskused ja 
teatav ebakindlus sundis inimesi tuge otsima just 
traditsioonilistest perekesksetest väärtustest. 
Teisalt õn perekonnauurijad 1990. aastate Eesti 
perekonda ja selles toimunud muutusi analüüsi
des sattunud omamoodi probleemide ette. Pere
kond ja lapsed õn naiste väärtushinnangutes küll 
ülimalt kõrgel positsioonil, ent samas õn käitu
mise tasandil tegemist hoopis erineva olukorra
ga. Vaatamata perekonna väärtustamisele ideaali 
tasandil, õn perekond tegelikkuses muutunud 
ebastabiilsemaks ja heterogeensemaks kuni sel
leni välja, et perekonna defineerimisegagi võib

teinekord ette tulla raskusi. Seega, tagasi tulles 
väärtushinnangute juurde, ei ole alati päris sel
ge, millist perekonda naised silmas peavad, kui 
nad väidavad, et perekond õn neile jätkuvalt 
(kasvavalt) tähtis.

Ent samas selgub 1998. aasta küsitluse põh
jal kä see, et 1993. aastaga võrreldes õn Eestis 
mõnevõrra kasvanud nendegi naiste osakaal, kes 
perekesksete väärtuste tähtsustamise kõrval õn 
hakanud taas mõtlema kä vaheldusrikkale elu
le, lõbusale ajaveetmisele, oma füüsilise vormi 
eest hoolitsemisele, loomingulistele harrastus
tele, aga kä ühiskondlikule tegevusele ja kõrge
le positsioonile ühiskonnas (Narusk, et al. 1999). 
Seega võib väärtushinnangutes toimunud muu
tuste põhjal väita, et kui 1990-ndate algusaastad 
koos majandusraskuste ja ebakindlusega süven
dasid naiste väärtushinnangutes just perekesk
sete väärtuste positsiooni, siis majandusolude 
teatud stabiliseerumine 1990-ndate lõpus õn 
kaasa toonud kä teatud nihke postmaterialistli- 
ke väärtuste suunas, mis iseloomustab antud aja
järku kä Euroopas.

Muutused demograafilises ja 
perekonnakäitumises

Paaril aastakümnel läbi viidud elanikkonna- 
küsitluste põhjal võib väita, et lisaks riiklikus 
statistikas fikseeritud sündimuse suurele langu
sele 1990. aastate Eestis õn aastatel 1985-1998 
oluliselt kasvanud kä lasteta naiste osakaal. Kül 
1985. aastal oli tööealise elanikkonna hulgas 
lastetuid 11 %, siis 1993. aastaks oli nende osa
kaal kasvanud viiendikuni, 1998. aastaks juba 
ligemale neljandikuni. Selline lastetute osakaa
lu märgatav kasv õn suuresti tingitud sellest, et 
sündimus ei ole langenud mitte üksnes sündi
mata jäänud teise või kolmanda lapse arvelt, vaid 
kä esimese lapse sünnitamine õn sageli edasi lü
katud hilisemasse vanusesse kui see oli Eestis 
tavaks veel 1980-ndatel. Elanikkonnaküsitluse 
“Eesti 98” andmetel oli 1990-ndate lõpus näi
teks alla 30-aastaste naiste hulgas ilma lasteta 
rohkem kui iga teine (54 %), linlaste hulgas ise-



gi kaks kolmandikku. Võrdluseks, 1985. aastal ma “naistetööd” ja meestele “meestetööd” ning 
oli selles vanuses naistest ilma lasteta kolman- vastavalt sellele mallile koduseid töid peredes 
dik (joonis 1). sageli kä jaotatakse (Kelam, 1999). Seega võiks

Joonis 1. Alla 30-aastased linlased 
ja laste arv peres, %.

44 24

lapsi pole 2 last 3 või rohkem 
last

□ 1993□ 1985 □ 1998

Allikad: Elanikkonnaküsitlused “Eesti 85”, 
“Eesti 93” ja “Eesti 98”.

Riiklik statistika näitab kä seda, et ametli
kult registreeritud abielu õn Eestis populaarsust 
kaotamas. Kui näiteks 1988. aastal sõlmiti Ees
tis ligemale 13 000 abielu, siis 1998. aastal vaid 
5430, kusjuures kolmandik nendest olid kordus- 
abielud (Eesti Statistika Aastaraamat, 1999). 
Vabaabielude osakaalu järsu kasvu tõttu noore
mates vanuserühmades õn 1990. aastatel mär
gatavalt kasvanud kä väljaspool (registreeritud) 
abielu sündinud laste osakaal. Kui 1986. aastal 
moodustasid Riigi Statistikaameti andmeil väljas
pool abielu sündinud lapsed kõikidest sündidest 
12%, siis 1993. aastaks oli nende osakaal kasva
nud 26 %-ni ja 1998. aastaks 37 %-ni (ibid.).

Elanikkonnaküsitlustele tuginedes võib jä
reldada sedagi, et kuigi väliste parameetrite jär
gi õn Eesti pered aastatel 1985-1998 muutunud 
“läänelikumaks”, s. o. samaselt Lääne-Euroo
pas levinud trendidele õn Eestiski kasvanud nii 
registreerimata kooselude ja lahutuste kui kä 
väljaspool registreeritud abielu sündinud laste 
arv, siis ettekujutus pereelust ja peresisesest rol
lijaotusest õn oma olemuselt ikkagi säilinud üsna 
traditsioonilisena (Narusk, 1999). Kä 1998. aas
tal arvas 11 % tööealisest naistest ja 23 % mees
test, et koduses tööjaotuses peaks naistele jää-

kokkuvõtteks öelda, et perekonnakäitumise ja 
-mudelite muutumisele vaatamata õn Eesti nai
se seisund perekonnas, olgu see perekond siis 
ametlikult registreeritud või baseerugu vaba
abielul, säilinud üsnagi traditsioonilisena.

Kutsetööd puudutavad 
hoiakud

Mis puudutab naiste suhtumist oma kutse
töösse, siis kõigepealt õn vaja arvestada neid 
olulisi muutusi, mis toimusid Eesti tööturul 1990. 
aastatel. Majanduse põhjalik reorganiseerimine 
ja üleminek turumajanduse põhimõtetele teki
tas Eesti tööturul täiesti uue olukorra. Esimeses 
järjekorras tuleks mainida terve rea suurettevõ
tete sulgemist, mis paljudele töötajatele tähen
das kas erialase töö kaotamist, töökoha või kä 
ametiala vahetust, sageli aga kä lühemat või pi
kemat töötaoleku perioodi. Elanikkonnaküsitluse 
“Eesti 98” andmetel oli tööealistest töötavatest 
meestest aastatel 1991-1998 oma töökohta va
hetanud rohkem kui kaks kolmandikku, naistest 
pisut üle poole. Mainima peab sedagi, et kui 
mehed olid sagedamini vahetanud töökohti



vabatahtlikult, põhjusena suurema töötasu või 
paremate palgatingimuste lootus, siis naiste pu
hul oli peamiselt tegemist nii-öelda sundvahe- 
tusega (töökoha või asutuse likvideerimine, 
pankrott, koondamised jms.).

Teisalt ei saa mööda minna olulistest muu
tustest töökeskkonnas ning töö iseloomus, mis 
tööturul edukaks konkureerimiseks tõid kaasa 
täiendus- ja ümberõppe vajaduse. Kiired muu
tused töö iseloomus ning oluliselt suuremad 
ametialased nõudmised (näiteks arvutioskus ja 
võõrkeelte valdamine) õn naistele sageli tekita
nud kä mitmeid lisaprobleeme. Nii võib juhtu
da, et pärast lapsehoolduspuhkust tööle naasev 
naistöötaja seisab olukorra ees, et tal õn küll ju
riidiline õigus tööle asuda, ent tema oskused ja 
võimed ei vasta pärast paariaastast töölt eemal
olekut enam töökohale esitatavatele nõudmiste
le. Kui samalaadne töö iseloomu ja sisu muutu
mise protsess toimus Euroopas sujuvalt paari 
aastakümne jooksul, siis Eestis läbiti see paari 
aastaga.

Ümberkorraldused majanduses ja muutused 
tööturul tõid 1990. aastatel kaasa esmalt eba
kindluse oma töökoha säilimise ja edaspidiste 
töö leidmise väljavaadete osas. Näiteks 1993. 
aastal pidas töökoha kaotamise võimalust väga

tõenäoliseks iga viies mees ja pea iga neljas nai
ne. 1990. aastate lõpupoole olukord mõnevõrra 
stabiliseerus ja 1998. aastal naised oma tööko
ha pärast enam nii mures ega tuleviku suhtes nii 
ebakindlad ei olnud. Optimistlikumaks olid 
muutunud inimeste hinnangud kä uue töökoha 
leidmise võimaluste suhtes, kui selline vajadus 
peaks tekkima. Samas jäid naiste hinnangud uue 
töökoha leidmise osas meeste omadest oluliselt 
pessimistlikumaks, vanematel inimestel pessi
mistlikumaks kui noortel. Eriti märgatav oli sel
line pessimistlikuma suhtumise tõus naiste pu
hul juba alates 35. eluaastast, meeste puhul 45. 
eluaastast (joonis 2). Seega õn naistel pärast 
kõrgkooli lõpetamist aega napilt kümme aastat, 
mil nad julgevad töökohtade vahetamisel pisut 
aktiivsemaid samme ette võtta. Edaspidi peavad 
nad juba ettevaatlikumad olema ning hoidma 
kinni olemasolevast tööst, olgu see siis madala
malt tasustatav kui mehe oma või muidu mitte 
eriti palju pakkuv. Antud problemaatikat käsit
ledes tuleks eraldi grupina välja tuua mitte-eesti 
naised, kelle töösaamise võimalusi kärpis oluli
selt kä puudulik riigikeele valdamine ning kes 
elanikkonnaküsitluste tulemuste põhjal olid uue 
töökoha saamise väljavaadete osas oluliselt pes
simistlikumad kui näiteks eesti naised.

Joonis 2. Hinnangud uue töökoha saamisel võimalustele, töötavad mehed-naised vanuses 18-54, %. 
Allikas: Elanikkonnakiisitlus “Eesti 98”.
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Kui aga vaadata kutsetööd kui eneseteostu
se vahendit, siis siin oleks mingist tõsisest nih
kest postmodernistlike hoiakute või väärtushin
nangute suunas Eesti puhul veel vara rääkida. 
Nii 1993. kui 1998. aastal vaatas suur osa mees- 
test-naistest tööle mitte kui eneseteostuse vald
konnale, vaid pelgalt kui majanduslikust vaja
dusest tingitud paratamatusele. Vaid 29 % töö
tavatest naistest väitis 1998. aastal, et nad jät
kaksid töötamist täiskoormusega kä siis, kui 
majanduslik olukord võimaldaks neil töötamise 
lõpetada. Iga teine naine jätkaks küll töötamist, 
ent lühendatud tööajaga, ja pea iga viies naine 
eelistaks päriselt koju jääda. Seejuures naiste 
puhul õn muutused 1993. aastaga võrreldes po
sitiivsemad ja potentsiaalseid töö jätkajaid, kas 
siis täis- või osalise koormusega, oli naiste hul
gas rohkem kui meeste hulgas. Tähelepanuväär
ne õn seegi fakt, et kui naistest, kes kaalusid 
kojujäämise võimalust, oleks 1993. aastal pool 
ja 1998. aastal kolmandik teinud sellise otsuse 
soovist abistada lapsi, lapselapsi või kõrges eas 
perekonnaliikmeid, siis koju jääda soovinud 
meestest oleks suurem osa teinud seda soovist 
“teha seda, mis meeldib” (tabel 1).

Tabel 1. Võimalikud valikud situatsioonis, 
kus majanduslik olukord võimaldaks töötamise 
lõpetada, töötav elanikkond, %.

mehed naised

Jätkaks töötamist täiskohaga 31 29

Jätkaks osalise tööajaga 41 49

Jääks koju, et abistada teisi 4 8

Jääks koju, et teha mida heaks arvab 24 14

Allikas: Elanikkonnaküsitlus “Eesti 98”.

Naiste madalamast palgatasemest õn palju 
räägitud ja püütud leida sellele nii-ja teistsugu
seid õigustusi. Samas õn olukord järk-järgult 
halvenenud ja 1999. aastal Soome tööministee
riumi teadlaste poolt kolmes Balti riigis läbi vii
dud tööelu-uuringust selgub, et Eestis õn Läti ja 
Leeduga võrreldes meeste ja naiste palkades 
kõige suurem erinevus. Eesti naiste keskmine 
palk jääb meeste omast maha 37, Lätis ja Lee
dus 23 protsenti (Antila & Ylöstalo, 1999). Sel
le tulemusena moodustavad naised enamuse 
viies madalamas tuludetsiilis, mehed omakorda 
viies kõrgemas (vt. joonis 3).

Joonis 3. Meeste ja naiste osakaal erinevates tuludetsiilides, 18-70-aastane töötav elanikkond, %. 
Allikas: Elanikkonnaküsitlus “Eesti 98”.
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Kutsetöö
ja/või perekond?

Probleemi perekond ja/või kutsetöö lahen
damisel võib meeste ja naiste hoiakutes näha 
üsna olulisi erinevusi. Kõigis kolmes elanikkon- 
naküsitluses oli meeste hulgas nende osakaal, 
kes seadsid esikohale kutsetöö, oluliselt suurem 
kui naiste hulgas. Perekonnaelu puhul oli tule
mus vastupidine. Kui töö osas olid aastatel 1985- 
1998 toimunud muutused väikesed ning kutse
tööd pidas nimetatud perioodil perekonnaga 
võrreldes esmatähtsaks jätkuvalt vaid 7-8 % 
naistest, siis suhtumises perekonda õn märgata 
teatud muutusi. 1985. aastal seadis perekonna
elu ja kutsetöö ühendamise kontekstis perekon
na esikohale 24 % naistest, 1993. aastal 31 %. 
Ülejäänud pidasid nii peret kui tööd võrdselt 
oluliseks ja püüdsid neid valdkondi kas siis suu
remate või väiksemate raskustega ühendada. Siin 
õn ilmselt märgata 80-ndate lõpu pere-ja kodu- 
kesksete väärtuste ja traditsiooniliste soorollide 
ainuõigsuse ideede rõhutamine. Eriti oli selline 
kutsetöö-perekonnaelu rõhuasetuse muutus 
1990-ndate algul märgatav maanaiste hulgas, 
sest lisaks perekesksete väärtuste tähtsustami
sele lisandus sel perioodil kä talude kui tradit
sioonilise ja peresõbraliku eluviisi ülistamine ja 
laialdane propageerimine. Olulised olid kä ha
ridustasemest tulenevad erinevused: kõrgharidu
sega inimeste hulgas oli kutsetööd esiplaanile 
seadvate meeste-naiste osakaal oluliselt suurem 
madalama haridustasemega inimeste omast. 
1998. aasta elanikkonnakiisitlus näitas perekon
na ületähtsustamise mõningast taandumist ning 
nende naiste osakaalu kasvu, kes üritavad ühen
dada töö ja pereelu.

Muutused
rahuloluhinnangutes

Väärtused õn kui ideaalid, mille poole püüel
dakse, ent need ei pruugi igapäevaelus alati rea
liseeruda. Inimene võib küll kõrgelt väärtustada 
nii perekonda kui tööd, ent seejuures ei tarvitse

ta ise rahul olla ei oma pereelu ega kä kutsetöö
ga. Kä ei pruugi raskused mõnes konkreetses 
valdkonnas tuua tingimata kaasa negatiivset hin
nangut kogu elule. Seetõttu vaataksime, mil 
määral õn Eesti naised rahul elu üksikvaldkon- 
dadega ja kuidas õn nende rahuloluhinnangud 
muutunud ühiskonnas toimunud sotsiaalmajan
duslike murranguprotsesside tagajärjel. Alljärg
nevas analüüsis vaatleme viiepallilise hindamis
süsteemi kaht esimest väidet -täiesti või põhili
selt rahul, kuigi tuleb märkida sedagi, et üsna 
sageli kalduti märkima neutraalsemat vastust - 
enam-vähem.

Küsitluse “Eesti 98” alusel õn naised eri elu
valdkondadest kõige enam rahul sõprussuhete
ga (joonis 4). Järgnevad perekond ja töösfäär. 
Ülejäänud valdkondade puhul (näiteks tervis, 
majanduslik olukord jt.) oli rahulolijaid tundu
valt vähem. Selliste andmete taustal õn kä mõis
tetav, et kä oma eluga tervikuna õn täiesti või 
põhiliselt rahul naistest vähem kui iga teine ja 
rahulolematust väljendas iga kümnes (ülejäänud 
valisid neutraalse vastusevariandi).

Joonis 4. Tööealiste naiste rahuloluhinnangute 
muutused ajavahemikul 1985-1998 (viiepallises 
hindamissüsteemis: täiesti või põhiliselt rahul, %).
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* Vastused kajastavad töötavate naiste hinnanguid 
Allikas: Elanikkonnaküsitlused “Eesti 85”,
“Eesti 93” ja “Eesti 98”.



Kui vaadelda rahuloluhinnangutes ilmnenud 
muutusi ajavahemikus 1985-1998, siis perekon
nale ja vaba aja veetmisele antud hinnangutes 
nihkeid ei esine, küll õn aga märgatav kasv toi
munud sõprussuhetega rahulolijate osakaalus. 
Samas rahuloluhinnangutes teiste valdkondade
ga - tervise, majandusliku olukorra ja kä eluga 
tervikuna - õn näha juba märgatavaid muutusi. 
Kui aastaid 1985-1993 võiks iseloomustada kui 
langusperioodi, siis ajavahemikul 1993-1998 tuli 
esile mõningane tõus, mis aga osas valdkonda
des pole praegugi veel jõudnud 1985. aasta tase
mele (näiteks rahulolu majandusliku olukorraga), 
mõnes õn aga võrdne või isegi ületab algtaset (ra
hulolu tervisega ja eluga tervikuna). Kõige mär
gatavam langus õn toimunud majanduslikule olu
korrale antud hinnangutes: 1985. a. oli sellega 
täiesti või põhiliselt rahul 29 %, 1993. a. 6 % ja 
1998. a. 13 % vastanutest, seevastu põhiliselt mitte 
või üldse mitte rahul vastavalt 30 %, 64 % ja 
55 %. Taset, milleni oli langenud naiste majan
duslik olukord 1993. aastal, iseloomustab fakt, et 
igal teisel vastajal kulus sissetulek toidu ja elu
aseme peale või ei jätkunud isegi igapäevaseks 
toiduks. 1998. aastal oli samalaadses situatsioo
nis iga kolmas. Seega õn Eesti naiste hulgas tä
heldatav majandusliku toimetuleku teatud para
nemine, millele viitab kä asjaolu, et rahulolu oma 
majandusliku olukorraga õn natuke tõusnud.

Üks valdkondi, kus perioodil 1985-1993 oli 
naiste rahulolu kasvanud, oli töösfäär. Ilmselt 
peegeldab rahulolu kasv laienenud võimalusi või 
suurenenud lootusi eneseteostamiseks seoses 
erasektori tekke ja turumajanduse kujunemise
ga. Kä 1998. aastal pole tööga rahulolus näha 
tagasiminekut, kuigi töö iseloomus ja töö sisus 
õn toimunud märgatavad nihked. Nimelt oli 
1998. aastaks võrreldes 1993. aastaga tunduvalt 
vähenenud nende naiste osakaal, kes iseloomus
tasid oma tööd kui kõigi võimete ja oskuste ra
kendamist nõudvat ja kes ise otsustasid oma töö
korralduse üle. Seevastu õn tõusnud juhud, kus 
tööd hinnatakse kiiretempoliseks ja pingeliseks. 
Seega võib arvata, et kõige tähtsamaks peetakse 
töökoha olemasolu ja töö sisu mõningad ebameel
divad näitajad õn taandunud teisejärguliseks.

Üksikutele eluvaldkondadele antud hinnan
gute muutused korduvad koondavalt kogu elu
ga rahuloluhinnangute muutustes. Kuigi 1985. 
aastal oli oma eluga põhiliselt või täiesti rahul 
ligikaudu iga teine naine, siis 1993. aastal vaid 
iga kolmas. Põhjuseks 1990. aastate alguse ma
jandusliku ja sotsiaalse kriisi aeg Eestis. Pärast 
turumajandusele üleminekuga kaasnenud soki
teraapia üleelamist (Lauristin & Vihalemm, 
1997) õn olukord 1998. aastaks teatud määral 
stabiliseerunud ja inimesed hakanud tasapisi ta
sakaalu saavutama, mistõttu õn mõnevõrra tõus
nud kä oma eluga tervikuna rahulolijate osakaal 
naiste hulgas.

Rahulo luhinnangud: 
mehed ja naised

Tabel 2. Rahuloluhinnangud 1998. aastal, 
tööealine elanikkond, %.
(Viiepallises hindamissüsteemis: täiesti või põhili
selt rahul, sulgudes täiesti rahul.)

Eluvaldkonnad Mehed Naised

Perekond 79 (34) 65 (25)

Töö* 64(16) 65 (19)

Tervis 52 (13) 48(11)

Sõbrad 74 (30) 77 (37)

Vaba aeg väljaspool kodu 41 (11) 37 (12)

Majanduslik olukord 15(3) 13(2)

Elu tervikuna 42 (6) 46 (8)

* Küsimusele vastasid töötavad mehed-naised. 
Allikas: Elanikkonnaküsitlus “Eesti 98”.

Meeste-naiste rahuloluhinnangud paljudele 
eluvaldkondadele õn peaaegu ühesugused (ta
bel 2). Kõige suuremaks erandiks õn perekon- 
nasfäär. Nii elanikkonnaküsitlustes “Eesti 85”, 
“Eesti 93” kui kä “Eesti 98” õn mehed sageda
mini rahul oma pereeluga kui naised. Naiste ra
hulolu tõmbab alla asjaolu, et enamik olmemu
redest ja koduste tööde koormus lasub suurel 
määral nende õlul. Ja kuigi viimastel aastatel õn



mehed hakanud rohkem osalema kodutöödes, 
langeb naistele endiselt suurem töökoormus 
(Kelam, 1999). Meeste kõrgem pereeluga rahul
olu väljendub kä selles, et nad õn naistest enam 
rahul emotsionaalsete suhetega oma abikaasaga 
ja kä intiimsuhetega.

Naistega võrreldes õn meeste hulgas tööga 
rahulolijate osakaal aastatel 1993-1998 lange
nud. Samas puudutavad viimase viie aastajook- 
sul töö sisus toimunud muutused kä mehi. Ent 
kuna mehed hindavad oma võimalusi uut töö
kohta leida üldjuhul naistest paremaks, siis ilm
selt ei pea nad nii tugevalt olemasolevast tööko
hast kinni hoidma, mistõttu kä rahulolematus 
senise olukorraga õn kergem tulema. Mis puu
tub aga majanduslikku olukorda, siis sellega õn 
mehed-naised üsna ühtmoodi rahulolematud. Kä 
koondnäitaja osas, s.o. rahulolu eluga terviku
na, ei erine naiste hinnangud eriti meeste omast.

Ent kõrvutades eri rahvusest mehi ja naisi, 
õn lahkuminekud juba suuremad. Tähelepanuvää
riv õn muutuste tendents. Küsitluses “Eesti 85” 
vastaja rahvus rahuloluhinnangutes olulisi erine
vusi ei põhjustanud (üksnes majandusliku olukor
raga olid mitte-eestlased enam rahul kui eestla
sed), vaid esile tõusis asjaolu, et omavahel olid 
samased eesti ja mitte-eesti mehed (näitajad kesk
misest kõrgemad) ning teisalt eesti ja mitte-eesti 
naised (näitajad madalamad). Niisiis oli 1985. 
aastal eripära lähteks ennekõike see, kas vasta
jaks oli mees või naine. 1993. aastal hakkasid aga 
ilmnema nihked, mis 1998. aastaks olid juba täiesti 
selgelt välja tulnud. Selgub, et kui enamikus vald
kondades õn eesti meeste ja naiste arvamused 
suhteliselt kokkulangevad (erandiks õn perekon- 
nasfäär), siis erilaadselt vastavad mitte-eesti me
hed ja naised. Mitte-eesti meeste hulgas õn teis
test enam positiivse ellusuhtumisega inimesi, mis 
tuleb paremini esile, kui jälgida gruppi - täiesti 
rahul. Nii õn mitte-eesti meestest pereelugatö/eM’ 
rahul 47 %, samal ajal kui eesti meeste hulgas õn 
neid 27 %. Oma tervisega õn täiesti rahul 20 % 
mitte-eesti meestest ja vaid 9 % eesti meestest; 
sõpradega 43 % mitte-eesti meestest ja 23 % ees
ti meestest. Suundumus jätkub vaba aja veetmi
sele antud hinnangutes.

Seevastu mitte-eesti naiste hulgas õn mitmes 
valdkonnas - pereelu ja tervis - rahulolijate osa
kaal kõige väiksem. Siiski võib tervisehinnan- 
gute puhul märgata kä positiivset nihet, sest kui 
1993. aasta küsitluses oli mitte-eesti naistest oma 
tervisliku seisundiga täiesti või põhiliselt rahul 
32 %, siis 1998. aastal oli neid rohkem - 43 %. 
Tendentsi jätkumine võib luua aluse kä olukor
ra edasiseks paranemiseks. Pereeluga rahulolu 
vaadeldes olid mitte-eesti naistel juba 1985. aas
tal kõige madalamad hinnangud. Sama ilming 
kordus kä 1993. aastal ja 1998. aastaks olid va
hed veelgi suurenenud (pereeluga õn täiesti või 
põhiliselt rahul mitte-eesti naistest 61%, mitte- 
eesti meestest - 81%). Paljude perelahkhelide 
puhul - iseloomude sobimatus, abikaasa tähele
panematus, laste kasvatamise ja koolitamise 
probleemid jm. - õn just mitte-eesti naised need, 
kes õn elanikkonnaküsitluste andmetel kõige ti
hedamini väitnud lahkhelide sagedast esinemist. 
Näiteks õn kodutöid-toimetusi sagedase rahul
olematuse põhjusena esile tõstnud iga kümnes 
eesti ja mitte-eesti mees, eesti naistest natuke 
rohkem, ent mitte-eesti naistest juba iga neljas.

Valdkonnaks, kus mitte-eesti naised edesta
vad täiesti rahulolijate osakaalu poolest nii eesti 
mehi-naisi ja isegi mitte-eesti mehi, õn töösfäär 
(iga neljas, teistes gruppides igakuues-seitsmes). 
Samas õn nende hulgas kä kõige rohkem neid, 
kes oma tööga rahul ei ole. Kä kardavad mitte- 
eesti naised enim oma töökoha kaotamise pärast.

Eelnevate andmete alusel kujuneb pilt, et 
rääkides meeste-naiste hinnangute erinevustest 
ühes või teises valdkonnas, taandub see teine
kordki lahknevustele mitte-eesti naiste ja kõiki
de ülejäänud gruppide vahel. Ilmneb see nii pe
reelule ja materiaalsele olukorrale antud hinnan
gutes kui kä terviseseisundi ja stressitaseme (tu
gevas stressis mitte-eesti naistest 42 %, eesti 
naistest 22 %) näitajates. Sellise tulemuse taus
tal õn mõneti üllatav asjaolu, et kuigi mitte-eesti 
naistel võiks olla põhjust oma eluolu üle nurise
miseks, õn nende hulgas teiste gruppidega 
võrreldes sama palju neid, kes õn rahul oma 
eluga tervikuna. Milles peitub nende elujõud ja 
tugevus?



Elanikkonnaküsitlustele toetudes võiks järel
dada, et rahuloluhinnangute kujunemisel õn suu
re tähtsusega eluhoiakud. Näib, et mitte-eesti 
naised aktsepteerivad elus ettetulevaid raskusi 
kergemini. Nii õn nad keskmisest suuremal mää
ral veendunud, et põhiline inimese elus õn saa
tuse poolt määratud (61 %, elanikkonna kesk
mine 50 %), teisalt õn nad tagasihoidlikumad 
uskuma, et õnne korral saavad nad elus seda, 
mida tahavad (55 %, keskmine 68 %), kä pea
vad mitte-eesti naised ennast vähemal määral 
seda tüüpi inimeseks, kes võiks tegeleda (või 
juba tegeleb) isikliku ettevõtluse, äritegevusega 
(31 %, keskmine 43 %). Ilmselt võib iseenda 
ebatäiuslikkuse ja eluolu raskuste aktsepteeri
mine ning nõudmiste tasemelati allapoole nihu
tamine olla üheks lähteks tasakaaluseisundile ja 
seega kä eluga rahulolule.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi 1990. aas
tatel õn Eesti perekonnas toimunud samalaad
sed muutused, mis õn täheldatavad kä teistes 
Euroopa riikides (laste arvu vähenemine pere
des, lastetute ja vabaabielus inimeste osakaalu 
kasv jmt.), õn perekond Eesti naiste väärtushin
nangutes säilitanud ülimalt kõrge koha. Enami
kus peredes õn praeguseni säilinud kä traditsioo
niline peresisene rollijaotus: mehed teevad mees- 
tetöid, naised naistetöid. Kuigi valdav osa Eesti
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Kas Barbie-nukk õn 
oluline?
Rahulolematus oma 
kehaga,
dieedipidamine ja 
enesehinnang*

Marika Tiggemann

tf arbie õn Mattelli toodetud kõhn, välja- 
1—^ venitatud kehaga nukk. Seda nukku õn 

reklaamitud alates 1950. aastatest. Kui 
mina olin väike, mängisid Barbie’dega kahek
sa- või kümneaastased tüdrukud. Nüüd aga juba 
kolme- ja nelja-aastased.

Barbie ei ole laps või beebi nagu teised nu
kud. Ta õn noor naine. Märkimisväärne õn kä 
see, et ta õn kõhn, ebanormaalselt kõhn. Tegeli
kult õn tal anatoomiliselt võimatu keha.

Tekib küsimus: kas õn oluline fakt, et miljo
nid väikesed tüdrukud üle terve maailma män
givad päevast päeva oma Barbie’dega? Arutlen 
selle küsimuse üle, kaasates diskussiooni selli
sed mõisted nagu rahulolematus oma kehaga, 
dieet ja eneseväärikus.

* Tõlgitud ENUT-is 1997. a. suvel esitatud 
loengu järgi.

Rahulolematus 
oma kehaga

Uurimused õn näidanud, et naised õn sage
damini rahulolematud oma keha suuruse ja ku
juga ning tunnevad end rohkem ülekaalulisena 
kui mehed. Selline tendents avaldub mitmeti. 
Naised peavad oma figuuri tavaliselt korpulent- 
semaks, kui nende meelest meeste arvates at
raktiivne õn, mehed seevastu peavad ideaalseks 
naisefiguuri, mis õn tavalisest lopsakam. Rahul
olematust figuuriga võib käsitleda olemasoleva 
ja ideaalse lahknemisena.

Kuigi uuring viidi läbi Ameerika üliõpilaste 
seas, võib analoogseid tulemusi kohata kä teis
meliste/keskkooliõpilaste puhul (Tiggemann & 
Pennington, 1990). Tiggemann ja Wilson-Barrett 
(1998) avastasid tõsise rahulolematuse oma 
kehaga juba seitsme-ja kaheksa-aastaste tüdru
kute seas, kes olid hästi kursis kõige dieeti puu
tuvaga.

Rahulolematus õn norm (Rodin, Silberstein 
& Striegel-Moore, 1985), see tähendab, et (sta
tistiliselt) võib lugeda normaalseks, kui naised 
pole rahul oma kehakaaluga ja soovivad olla 
saledamad.

Oma kehaga rahulolematuse 
tagajärjed

Kas rahulolematus oma kehaga õn oluline 
probleem? Usun, et õn. Rahulolematusel oma 
kehaga õn suur mõju ja käitumuslikud tagajär
jed.

Esiteks mõjutab see enesehinnangut. Mina- 
kontseptsiooni teooriad väidavad, et osaline ra
hulolematus enesega mõjutab inimese kogu ene
sehinnangut. Seega: kui veetlevus ja eriti keha
kaal õn olulised tegurid naise enesehinnangus, 
võib arvata, et olles rahul oma kehaga, õn ta ra
hul kä iseendaga, oma “minaga”. Vastupidiselt 
meestele, kelle psühholoogilise heaolu ja posi
tiivse enesehinnangu tagavad mitmed muudki 
tegurid - seega õn rahulolematus kehaga väik
sem. Rahulolematus oma välimusega ja madal



enesehinnang õn naiste puhul palju suuremas 
korrelatsioonis kui meeste puhul.

Üheks kehakaalu vähendamise viisiks pee
takse dieeti. Dieeti peavad niivõrd paljud nai
sed, olgu nad normaalkaalus või ülekaalulised, 
et dieedipidamine õn juba lausa “epideemia”. 
Õn märgitud, et nn. “normaalset” toitumist ise
loomustatakse Läänes juba kui dieeti. Kä Eestis 
kogub kaalujälgimine üha enam populaarsust.

Siiski ei ole dieet kaugeltki mitte kõige “töö
kindlam” variant. Kuigi dieediga saab kaalu kii
resti vähendada, õn pikemas perspektiivis (umb
kaudu kalre aasta pärast) 95 protsenti dieedipi- 
dajatest jälle oma esialgses kaalus. Fakt õn kä 
see, et enamik inimesi kaalub pärast iga uut dieeti 
natuke rohkem. See ei ole üllatav, kui arvesse 
võtta see, et kui organism ei saa piisavalt kalo
reid, kohaneb keha sellega, aeglustades aineva
hetust. Kui hakata rohkem sööma, muutub see 
palju kiiremini rasvaks. Niiviisi võivad inime
sed end “paksuks näljutada”.

Loomulikult õn vale dieet kahulik ja võib 
tekitada probleeme naha, juuste, hammaste ja 
luudega, põhjustades enneaegset osteoporoosi. 
Dieedipidamine nõuab palju energiat. Head ja 
romantilised mõtted asenduvad mõtetega šoko- 
laadikoogist ja maiustamisest palakestega, mida 
ei tohiks süüa. Dieet võtab äratunnetusjõu, mida 
näitab fakt, et dieedipidajad pole nii edukad 
keerukate kognitiivsete ülesannete täitmisel kui 
nende dieeti mitte pidavad kaaslased (Green, 
Einmann & Rogers, 1997).

Dieet võib olla ebaproduktiivne veel vähe
malt kahel juhul. Nn. keeluteooria (Herman & 
Polivy, 1980) väidab, et kui piiratud toitumus 
(dieet) õn vägivaldne, peale surutud, siis lõpp
kokkuvõttes sööb inimene rohkem kui vaja 
oleks. Näiteks, kui tavaline inimene õn depres
sioonis või stressis, siis ta sööb vähem, dieedi- 
pidaja sööb sel perioodil aga rohkem. Dieedipi
dajad näivad mõtlevat, et kui nad söövad juba 
ühe küpsise, siis võivad nad süüa kä kogu paki. 
See tähendab, et dieet tekitab paratamatult õgi- 
misrefleksi ning õn kä üks faktoreid söömishäi
rete nagu buliimia ja anoreksia tekkimisel 
(Steigel-Moore, Silberstein & Rodin, 1986).

Teiseks, dieedi režiimi rikkumine või suut
matus saavutada/säilitada ideaalkaalu võib põh
justada häbi- ja saamatustunde, mille tulemu
seks võib olla enesehinnangu langus. Tiggemann 
(1994) õn tõestanud, et naiste puhul õn dieedi
pidamine, ülekaalulisus ja eneseväärikus otse
seoses. Meeste puhul, vastupidiselt, ei mõjuta 
ülekaal eneseväärikust ei otseselt ega kaudselt.

Mõned feministid, näiteks Naomi Wolf 
(1990) “Ilumüütides”, arutlevad selle üle, et nais
te dieedipidamise soodustamise taga õn sihipä
rane sotsiaalne huvitatus - ja see näib naiste 
mõjuvõimu suurenedes ühiskonnas jõudsalt kas
vavat. Kehakaalu vähendamise kinnisidee ei lase 
naistel nii energiliselt tegeleda muude eluvald
kondadega. Loomulikult toidab lõputu dieedi
pidamine miljoneid dollareid teenivat “dieedi- 
tööstust” - ja rahulolematus kehaga toob oma
korda miljoneid dollareid “plastiliste operatsioo
nide tööstusele”.

Kus vähegi võimalik, üritan ma lisada, et 
dieet õn väga halb nii psühholoogiliselt kui kä 
füsioloogiliselt. Dieedi vastane kampaania üritab 
veenda naisi loobuma dieedipidamise katsetest. 
Naisi peaks julgustama, õhutama ära viskama 
kaale ja aktsepteerima oma kaalu. Paljude Lää
ne naiste jaoks õn rahulolematus oma kehaga, 
dieedipidamine ja madal enesehinnang igapäe
vane katsumus.

Miks ei olda
oma kehaga rahul?

Levinuim õn teooria, et rahulolematuses oma 
kehaga ja söömishäiretega naiste osakaalu tõu
sus õn süüdi sotsio-kultuurilised ideaalid, eriti 
ilu standardina tunnustatud märkimisväärne kõh
nus. Näiteks leidsid Wiseman, Gray, Mosimann 
ja Ahrens (1992), et Playboy modellide ja miss 
Ameerika kanditaatide keskmine kehakaal õn 
viimase 30 aastaga märgatavalt vähenenud. 
Ideaalmõõdud õn vähenenud sellisel määral, et 
enamik USA naistest (85 %) ei mahu oma ke
hakaalu ja pikkuse suhtega sellesse malli. See 
fakt õn kä anorexia nervosa leviku üks peamisi



põhjusi. Tegelikult õn aga naised hakanud kaa
luma rohkem. Seega võib väita, et käärid ideaalse 
ja reaalse vahel õn kasvanud. Sellest tulenevalt 
ei olegi eriti üllatav tõsiasi, et paljud naised pole 
rahul oma kehakaaluga.

Tõenäoliselt õn kõige mõjuvõimsamaks sel
liste sotsio-kultuuriliste ideaalide kandjaks mas
simeedia. Esitades “pideva tulvana idealiseeri
tud, eriliselt kõhnu naisi” (Nemeroff, Stein, Diehl 
& Smilack, 1994), reklaamib meedia selliseid 
standardeid, mida enamikul naistest õn võimatu 
saavutada. Seda näeb ajakirjades, reklaamides 
- põhimõtteliselt igal pool.

Eespool mainitud fakt, et juba seitsme- ja 
kaheksa-aastased tüdrukud ei ole rahul oma ke
haga, näitab selgelt, et sõnum pole jõudnud mit
te ainult emadeni, vaid kä nende lasteni. Barbie- 
nukk õn veel üks eeskujudest, mille põhjal tüd
rukud loovad täiesti ebareaalse kehakaalu ja 
-vormi ideaali.

Olen eriti huvitatud olnud televisioonist, 
millele pole selles kontekstis tähelepanu pööra
tud. Televisioon õn vaieldamatult kõige silma
torkavam ja mõjuvõimsam massimeedia vorm, 
avaldades mõju eriti just noortele inimestele. 
USA-s õn uuringutega kindlaks tehtud, et lastel 
kulub magamise kõrval üha rohkem aega tele
viisori vaatamisele. Teismeiga õn aeg sooiden- 
titeedi ja -rollide uurimiseks ja arenguks; teis
melised õn kä söömishäirete, nii anoreksia kui 
kä buliimia peamine riskigrupp.

Hiljuti tehtud televisiooni ja reklaamide si- 
suanalüüs näitab, et mehi ja naisi kujutatakse 
väga erinevalt, lähtudes traditsioonilistest, ste
reotüüpsetest soorollidest. Sealjuures õn naised, 
keda näidatakse televisioonis, reeglina füüsili
selt väga atraktiivsed. Ülekaalulisi inimesi ku
jutatakse teleekraanil vähe ja siis kä üldjuhul 
koomilises valguses.

1996. aasta artiklis (Tiggemann ja Pickering) 
uurisime seoseid televisiooni vaatamise ja oma 
kehaga rahulolematuse vahel teismeliste hulgas. 
Küsitlesime ühes Adelaide’i keskkoolis umbes 
sadat poissi ja sadat tüdrukut vanuses 15-16 aas
tat. Palusime nimetada oma kehakaalu, küsisi
me, kas nad õn rahul oma kehaga või soovivad

saledamad olla. Õpilased pidid ära märkima saa
ted, mida nad nädala jooksul vaatasid. Arvuta
sime kokku, mitu tundi noored inimesed televii
sorit vaatavad. Selgusid üpriski ootamatud 
numbrid: nimelt vaatasid poisid nädalas 31,1 ja 
päevas 4,4 tundi ning tüdrukud nädalas 22,7 ja 
päevas 3,2 tundi telerit.

Kuigi arvasime, et teleri vaatamisele ku
lutatud aeg õn seostatav rahulolematusega oma 
kehaga, erines see poiste ja tüdrukute puhul. 
Ometi vaadati põhiliselt teatud tüüpi program
me. Tüdrukute puhul oli rahulolematus oma 
kehaga positiivses korrelatsioonis seebiooperi
te ja filmide vaatamiseks kulunud ajaga ning 
negatiivses korrelatsioonis spordi vaatamisega. 
Püüd saleneda, mis õn anoreksia üks põhjusi, 
sagenes muusikavideote vaatamise aja kasvades. 
Poiste puhul ei täheldatud mingit ajalist seost.

Tulemused annavad põhjust võrrelda naiste 
stereotüüpe seebiooperites, filmides ja muusi
kavideotes uudiste, dokumentaalsaadete ja muu
de informatsiooni edastavate saadetega, kus ei 
looda naistele seesugust ebareaalset imagot. Õn 
märkimist väärt, et ainult muusikavideod ärgi- 
tasid soovi saleneda. Põhjuseks võib olla see, et 
muusikavideod kipuvad naisi näitama saledate 
ja ilusatena, napilt riietatuna, käitumas üdini 
seksuaalselt ja väljakutsuvalt. Võrrelgem muu
sikavideoid teiste programmidega, mis selles 
osas tähtsaks osutunud (Thompson & Reinberg, 
1993). Erinevalt filmidest ja seebiooperitest, kus 
naistel õn enesestmõistetavalt teisigi rolle, näi
datakse muusikavideotes noori naisi kui ettekir
jutust vaatajatele, millised tüdrukud peaksid 
välja nägema (ja kuidas käituma).

Toodud näited sobivad sotsiokultuurilise 
mudeliga, kuid tähtis õn nendevahelise korre
latsiooni olemus. Kuigi oleks ahvatlev järelda
da, et suures koguses kõhnade, idealiseeritud 
kujutiste vaatamine televiisorist viib rahulole
matuseni oma kehaga, ei määratle korrelatsioon 
veel põhjust. Alternatiivse järelduse variant 
võiks olla näiteks see, et need, kes õn rohkem 
rahulolematud oma kehaga ning soovivad olla 
saledamad, õn rohkem huvitatud teatud tüüpi



programmidest. Õn üsna tõenäoline, et suhted 
õn vastastikused: sotsiokultuuriline keskkond 
mõjutab kõike, mida me teeme.

Kas Barbie õn oluline?

Niisiis, kas Barbie õn oluline? Ma arvan, et 
vastus õn “jah” ja “ei”. “Jah” selles mõttes, et 
see nukk eksponeerib ebareaalselt kõhna “ideaa
li”, mis õn ju eeskätt suunatud lastele. Kuid “ei” 
selles mõttes, et ta õn kõigest üks väike osa ül
dises, suures sotsio-kultuurilises sfääris, mis ei 
jõua meieni mitte ainult massimeedia kaudu, 
vaid kandub edasi emalt tütrele, abikaasalt abi
kaasale, sõbralt sõbrale, eksponeerides ebareaal
seid ideaale ja soodustades rahulolematust oma 
kehaga.
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Karin Luts ja teised 
tüdrukud -

Mina-kujund kui eesti 
naiskunstnike 
enesemääratlemise 
vahend

Reet Varblane

■ lesti kunst õn naiskunstnike hulga ja kä 
rH kvaliteedi poolest rikas: alates XX sajandi 
1 ^30-ndatest võib kõnelda iseäranis tuge

vast naisgraafikute ja -skulptorite koolkonnast, 
mis 70-ndatel andis põhjust isegi ohata kogu eesti 
kunsti feminiseerumise üle. Kä XX sajandi ees
ti maalikunstis pole võimekatest naiskunstnikest 
puudus olnud. Tarbekunstnikest rääkimata, sest 
seda kunsti valdkonda õn traditsiooniliselt vähe
malt Eestis loetud naiste pärusmaaks. Nagu sel
gus 1999. aasta sügisel Eesti Kunstimuuseumis 
väljas olnud baltisaksa portreenäitusest, tegut
ses kä XIX sajandil Eestis sootuks rohkem nais
kunstnikke, kui varem teada oli. XX sajandi eesti 
kunstikriitika võttis naiskunstnike loomingut 
vastu sama armulikult kui meeste loodut ning 
nii tundubki, et demokraatlikus Eestis õn olnud 
naiskunstnike, nende positsiooni ja loomevõi- 
malustega kõik korras.

Võikski väita, et Eestis õn valitsenud tõeli
ne võrdsus ning katsed feministlikku mõtteviisi 
juurutada õn vaid Lääne trendi küsimus ning 
meie oma identiteediga pole sellel midagi tege
mist. 1990-ndate keskpaigas algatatud feminist
lik diskursus kunstis õn aga snobistlike naiskrii
tikute, kes püüavad moodsate mallide abil loor
bereid lõigata, akadeemiline eralõbu. Kuid lä
hemalt meie kunstiajalukku, naiskunstnike loo

Karin Luts. Autoportree. Oli. 1939. TKM.

mingusse ning eneserefleksiooni süvenedes õn 
selge, et roosiline olukord õn vaid ühe kunsti
mudeli ja -arusaama rakendamise tulemus ning 
tegelikkusega pole sellel väga palju pistmist.

1930-ndate naiskunstnike loomingus torkab 
silma kummaline naisekuju: tööst töösse kordub 
enesessepööratud äraoleva pilguga noor naine, 
esimesel pilgul samane, kuid kujutatusse süve
nemisel hakkab silma tööde autoportreelisus või 
õigemini maailma defineerimine Mina-kujundi 
kaudu. Kõige ilmekamalt tuleb see välja Karin 
Lutsu (1904-1993) loomingus. Temas võikski 
näha nii tema oma põlvkonna kui kä laiemalt 
eesti naiskunstnike võtmekuju.

Poleeritud pealispinna varjatud 
mõrad

Pole vist kahtlust, et Eesti 1920-ndate ja 
30-ndate kõige viljakamaks ning loome võime
lisemaks kunstiõppeasutuseks võib ja tuleb pi
dada Tartus tegutsenud kunstikooli Pallas. Loo
di see ju 1919. aastal kõige novaatorlikumate, 
avatumate ning erudeeritumate kunstnike eest
vedamisel - oma kunstikreedo olid nad oman
danud XX sajandi algul Lääne-Euroopas uute 
kunstituulte keskel. Pallase kooli üks asutajaid



ning esimene direktor oli Konrad Mägi, maali- 
õppejõududena tegutsesid täie õigusega eesti 
esimeseks avangardistiks peetud Ado Vabbe ja 
Nikolai Triik, skulptuuri õpetas Anton Starkopf 
jne. Loomulikult oli Pallas avatud kõigile soo
vijatele: ainus tingimus oli andekus ja tugev töö
tahe, vaesemad õpilased vabastati õppemaksust 
ning parimad said kä stipendiumi. Kui võrrelda 
mees-ja naisõpilaste arvu, siis Pahasesse vastu
võetute seas vahet pole, vaat et vastupidi, sest 
õhukese kultuurikihiga Eestis oli levinud men
taliteet, et kunstnikuamet õn midagi kahtlast ja 
kerget, millega tõsine mees peret ülal ei pea. 
Kuid just näilisest võrdsusest algavad kä tegeli
kud küsitavused: kui esimese kursuse nimesti
kes õn kaks kolmandikku tütarlapsed,, siis meist
riklassi jõudnute seas õn neid vaid üks kolman
dik. Seda sugugi mitte tütarlaste vähema ande
kuse või töötahte, vaid ühiskonna mentaliteedi 
tõttu, et naise, iseäranis abielus naise kohus õn 
end pühendada perekonnale, mitte kunstile. 
Normaalse naise staatus oli abielu ning normaal
ne aeg abiellu astumiseks oli kahekümnendate 
eluaastate algus.

Kuid suhteliselt suurele hulgale naistuden
gite eksmatrikuleerimisele vaatamata jätkus tü
tarlapsi peaaegu igasse lõpetavasse lendu: 1924.

Karin Luts. Õnne saar. Õli. 1927. TKM.

aastal lõpetas Natalie Mei, 1926. aastal Anita 
Oeste-Laigo ja Anna Põllusaar-Triik, 1927. aas
tal Aleksandra Madisson ja Leontine Lind-Karu, 
1928. aastal Karin Luts, Edit Kruus-Nõmmik, 
Anna Lukats-Laigo ja Natalia Verhoustinskaja, 
1931. aastal Linda Trallaja Meeta Trantmann, 
1934. aastal Heda Hakker, Marie Lekstein ja 
Valeria Loik-Kuusik, 1935. aastal Ida Anton ja 
Aino Bach, 1936. aastal Lydia Nirk-Soosaar ja 
Ellinor Aiki, 1937. aastal Selma Loog ja Amanda 
Jasmin, 1938. aastal Agnes Lamp-Mikk, Linda 
Sõber ja Agathe Veeber, 1939. aastal Linda Sii
mu, Ella Mätik ja Salome Trei. Kui sellele kül
laltki aukartustäratavale nimestikule lisada veel 
joonistusõpetajate kursustel lõpudiplomi oman
danud noored naised ning Riigi Kunsttööstus
kooli lõpetanud, siis ulatus professionaalse 
kunstnikudiplomiga noorte naiste arv 1930- 
ndatel kindlasti poolesajani. Ainult kui võtta ette 
kasvõi hiljaaegu ilmunud Sirje Helme, Jaak 
Kangilaski ja Krista Kodrese “Lühike eesti kuns
tiajalugu”, siis õn sinna mahtunud tollaseid Pal
lase lõpetanud naiskunstnikke vaid kaks või kolm 
ja ega teisedki koolid suurt juurde anna. Pole 
mingit põhjust süüdistada Helmet, Kangilaskit 
ja Kodrest subjektiivsuses, sest kä tollane kunsti- 
avalikkus tundis naiskunstnikest vahest kümme
konda, kui sedagi, ning kä suurde, praegu kirju
tatavasse kunstiajalukku ei jõua neist oluliselt 
rohkem. Sellise paradoksaalse olukorra tekkimi
ses õn mänginud peamist rolli ühiskonnas 
valitsenud(v) patriarhaalne mõtlemisviis.

Üldiselt demokraatlikult tegutsenud Pallase 
juures hakkab silma veel üks avalikult sugude
vahelist võrdsust eirav asjaolu: kunstiühingusse 
Pallas tohtisid kuuluda ja ühingu näitustest osa 
võtta vaid meeskunstnikud, nende hulka loeti kä 
Pallase kooli meesõppurid. Nii oli Pallase tüd
rukutel oma andekuse ning läbilöögivõime tões
tamiseks juba algusest peale üks võimalus vä
hem. Kuigi enamik neist tollal ei teadvustanud 
olukorra ebavõrdsust, nagu selgus vestlusest 
Amanda Jasminiga, kes leidis, et “nad olid igati 
kursis kunstiühingus toimuvast, sest oma poisid 
võtsid nad alati üritustele kaasa”1. Nii võib nais
kunstnike staatust Pallase ühingu eestvedajate



positsioonilt vaadata kui iluasja, imetlusobjekti 
staatust, kelle häälel ja ideedel polnud kaasa
rääkimise õigust, mis tugeva eneserefleksiooni- 
võimega noori naiskunstnikke tõsiselt häiris. 
1939. aastal olukord küll muutus, sest aktiivsete 
ning ärksa vaimu ning tugeva enesemääratlemis- 
võimega naiskunstnike Karin Lutsu ja Aino 
Bachi eestvedamisel võideldi välja õigus olla 
kunstiühingu liige. Sellele vaatamata võib, vä
hemalt tolle aja arusaamade järgi, pidada olu
korda normaalseks, sest andekaid toetati, olene
mata sellest, kas tegemist oli mehe või naisega. 
Nii sai näiteks Karin Luts kohe pärast Pallase 
lõpetamist Kultuurkapitali stipendiumi ja võis 
minna ennast täiendama, kuhu ise soovis.

Esimene naiskunstnike 
näitus

1939. aasta oktoobris leidis Eesti kunstielus 
aset veel midagi, mis esimesel pilgul tõestab 
naiskunstnike igati respekteeritud positsiooni 
tollases kunstipildis, kuid mis sündmusesse sü
venemisel osutab taas, kuigi seekord peidetud 
kujul, valitsevale androtsentristlikule mentalitee
dile. Nimelt avati Tallinna Kunstihoones Tallinna 
Naisklubi eestvedamisel naiskunstnike näitus, 
kus osales 43 kunstnikku enam kui 230 tööga 
(sest terve hulk töid oli esitatud näitusenimesti- 
kus ühe numbri all). Väljapanekul ei puudunud 
kä retrospektiivne osa. Et näitus vastaks profes
sionaalsele latile, siis tegutses tööde vastuvõt
misel kä kunstiekspertidest koosnev žürii. Mui
de, viieliikmelise žürii koosseisus oli vaid üks 
naine. Huvitav õn, et see fakt tundus kummalise
na kä meeskriitikule: Hanno Kompus ei pidanud 
paljuks sellele oma retsensioonis viidata.2

Et naiskunstnike näitus oli aga 1939. aasta 
rikkas kunstielus üks olulisi sündmusi, sellele 
viitavad tõsiasjad, et naiskunstnike töid näidati 
tollases esindusgaleriis - mõni aasta varem ehi
tatud Tallinna Kunstihoones, mitte mõnes kõr
valises paigas, ning sellest kirjutasid kõik ak
tiivselt tegutsenud mainekad kunstikriitikud ning 
kä oma arvamust avalikult manifesteerivad

kunstnikud nagu Adamson-Eric. Pole vaja vist 
nimetada, et kirjutajad olid mehed, sest tollaste 
kunstikriitikute seas polnud ühtki naist. Alfred 
Wagalt ilmus pikem eesti naiskunstnike tegevust 
kokku võttev artikkel ajakirjas Varamu:

“Oleme eelnenud ridadega püüdnud anda 
kokkuvõtliku ülevaate meie naiskunstnikest ja 
nende loomingust kujutavate kunstide alal, jät
tes kõrvale iseloomult ja ülesannetelt erineva 
rakenduskunsti, mis vääriks käsitlemist eraldi, 
nagu kä meie kutseliste arhitektide loomistaot- 
lused. Ülevaate koostamisel õn autorit juhtinud 
põhimõte - kõnelda vaid sellest, mis õn ühen
duses eesti naiste sattumisega kunstiteedele, ning 
-ja seda eriti - märkida, iseloomustada ja hin
nata vaid neid jõude, kelle loov tegevus, osuta
des arvestatavaid tulemusi, õn otseselt seotud 
meie rahvusliku kunsti arenguga ja iseseisva 
kultuurieluga üldse. Seepärast pole unustatud, 
vaid teadlikult kõrvale jäetud meie kodumaal 
tegutsevad teistesse rahvustesse kuuluvad nais
kunstnikud, kes oma loomingus pole leida suut
nud või saavutada püüdnudki vaimset kontakti 
eesti rahvuslike kultuuripüüdlustega. ”3

Nii toob Alfred Wäga oma kirjutise kokku
võttes väga selgelt välja oma valiku ja kunsti
nähtuste analüüsi lähtepunkti - kunsti vastami
se rahvuslikele püüdlustele, rahvusliku ideoloo
gia kui maatriksi. Kunsti rahvuslikkuse problee
mid, kunst kui eestluse ja eestlaslikkuse väljen
dus, olid tollal vägagi populaarsed. Rahvusliku 
identiteedi otsimist kunstis ja kunsti kaudu võibki 
vaadata kui ainukest kunstiainesest ja väljendus
vahendite problemaatikast väljapoole jäävat 
metoodikat. Kuid naiskunstnike identiteedi al
lutamine rahvuslikkuse mõõdupuule, viimase 
kasutamine kontrollimehhanismina õn vaid üks 
raskustest, millega meeskriitikud naiskunstnike 
näituse käsitlemisel kokku puutusid. Hoopis 
sümptomaatilisem õn nende avalik hämming, et 
naiskunstnike väljapaneku puhul õn tegemist 
heatasemelise näitusega, kus kujutaval kunstil 
õn kanda igati oluline roll (ärgem unustagem, et 
1930-ndatel - ja 1990-ndate alguseni välja va
litses Eestis kindel arusaam, et tarbekunst õn



midagi vähem väärtuslikku kui maal, graafika 
või skulptuur). Hanno Kompus kirjutas:

“See tähendab, et terve rida meie naiskunst
nikke õn omapäraste loovate isiksustena võit
nud endale tunnustatud koha meie kunstirindes. 
Ja seda kaugeltki mitte ainult rakenduskunsti 
aladel, mida “näputööna” võiks arvata naise 
loomule vastavamaks. See arvamine ei pea pai
ka, nagu võime veenduda veelkord selgi näitu
sel, kus n.-n. vabad kunstnikud domineerivad ra- 
kenduskunstnikest kaasõdede üle mitte ainult ar
vuliselt. ” 4

Kä Adamson-Eric alustab oma retsensiooni 
traditsioonilist vaatajat j ulgustava-lohutava mär
kusega:

“...Eesti naiskunstnike tööde näitus ... õn 
jällegi esmakordne nähe mail, ja selle korral
dajaks pole mitte mõni uus “kutseõiguslik” või 
kutseta” naiskunstnike organisatsioon, vaid 
Naisklubi Tallinnas. Kahtlemata õn neid, kes see
tõttu suhtuvad asjasse kui mingisse heategevas
se ettevõttesse, kes sedapuhku Kunstihoonesse 
astuvad nagu mõnele järjekordsele jõululaada
le, mis kubiseb “kenast näputööst”. “Näputöö” 
imetlejaile valmistab näitus sellisena, nagu ta 
õn ehk mõne tillukese pettumuse, kuid need, kel
lel jätkub huvi kunsti vastu, leiavad siin eest eesti 
kujutavat kunsti — saavad selge ettekujutuse eesti 
naise osatähtsusest meie kunsti tänapäeva. ”5

Olgu, kuidas esmase tõrjuva hoiakuga nais
kunstnike näituse suhtes kä õn, kuid kui 
(mees)kriitikud õn eelarvamusest kas näituse 
algataja - Tallinna Naisklubi või naiskunstnike 
loodu suhtes üle saanud, suudavad nad igati ta
semel ainesesse süveneda. Isegi enam, just see 
väljapanek õn pannud eesti kunstikriitikud es
makordselt mõtlema, kas naiste loodud kunst 
(aga miks mitte kä kunst üldse) räägib midagi 
looja identiteedist, rahvusliku identiteedi kõrval 
kasvõi soolisest identiteedist ja selle kaudu mi
dagi kogu tollasest sootsiumist. Hanno Kompus 
kirjutas:

“Küsiks nüüd keegi, mis siis ühtede või teis
te kunsti õieti reedab, et tegijad õn naised, siis 
satub vastuseandja täbarasse seisukorda. Seda 
pole kerge sõnastada, kui see üldse võimalik 
oleks ilma otsitud ja väänatud targutusteta: sest 
eks ole kunstipärasus kunstiteoses ainus tähtis 
ja oluline, vähemasti tähtsam ja olulisem sel
lest, kas seal näitab end naiselikkus või mehe
likkus? Talent jääb talendiks, loovad võimed 
selleks, mis nad õn, ilmutagu nad end mehes või 
naises. ”6

Kuigi kunstikeskne tõlgendus jääb ainuke
seks ja ainuõigeks eesti tollases kunstimõttes, 
jõuavad just kriitikud just selle näituse analüü
simisel naiskunstnike loomingu sügavama mõist
miseni: stilistilise lähenemise, koloriidi, kompo
sitsiooni ja teiste väljendusvahendite analüüsi
mise kõrval pannakse tähele kä tööst töösse kor
duvat erakordset naisekuju ja seda iseäranis 
Karin Lutsu loomingus. Adamson-Eric iseloo
mustab seda naisekuju järgmiselt:

“Karin Lutsu maailm õn küll sageli nuku- 
maailm, kuid nende nukkude ülesanne pole meid 
mitte võluda, sest neil nukkudel õn oma argi
päevad, oma mured ja oma valud. ”7

Kä Alfred Wäga ei saa mööda sellest kum
malisest maailmast:

“Tema loomingus kehastatud inimkujud, 
nagu neid näeme näiteks tema parimate saavu
tuste hulka kuuluvais maalinguis “Leerilapsed” 
ja “Kunstnik”, tunduvad mõnel määral nuku- 
listena, mida kujutab endale laps mängides nuk
kudega. Ent need nukkinimesed õn eluslised 
kummalise sisejõuga — vooruslikud ja paheli
sed, rahutult liikuvad ja askeldavad, - nende 
poosides ja toiminguis ühineb sümboolne, ir
reaalne element tõepäraseks tervikuks realiteedi
ga. Selles erisuguses maailmatunnetuses seisab 
eeskätt Karin Lutsu loomingu eripära, mis ligi
kaudu samalaadselt kajastub samuti tema teoseis 
vaikelumotiividel, portreedes ja joon istusis. ”8



Nartsissistlik Mina-kujund

Võib ju väita, et see pisut romantiseeritud, 
maskitaoliselt tardunud näo ja rõhutatult suurte 
eemalseisvate silmade, raskete laugude, sirge 
nina ning kõrge laubaga lapsnaisetüiip oli üldi
selt levinud 1920-ndate ja 30-ndate kunstis ning 
Karin Luts lihtsalt kandis selle oma kunsti üle 
kui millegi, mis oli moes, mis oli trendikas. 1928. 
ja 1929. aastal Pariisis täiendas noor kunstnik 
ennast Academie de la Grande Chaumiere’is 
Andre Lhote’ i käe all. Lhote ja veelgi enam tema 
suletud silmadega nukulik naisetüüp olid vallu
tanud Pariisi. Pealegi, sugugi mitte ainult Lhote, 
vaid terve hulk teisi kunstnikke kandis edasi art 
deco rafineeritud vaimsust ning dekadentlikku 
naisetiiüpi. Kä 1928. aasta sügisel Tuilerie’ ga
leriis eksponeeritud Emile Bourdelle’i perso
naalnäituselt vaatas kõikjalt vastu seesama nai
setüüp - raskete poolavatud laugudega nägu. 
1929. aasta suvel oli dekoratiivkunsti muuseu
mis suur ameerika traditsionaalse kunsti näitus, 
kus võis taas kohata sama tüpaaži. Pole küll and
meid, kas Karin Luts just neid väljapanekuid 
nägi, kuid kä populaarsed kunstiajakirjad nagu 
Art et Decoration olid varmad neid näitusi tut
vustama. Ja ärgem unustagem Pariisi muuseu
mide egiptuse kunsti kogusid, mille nägemisest 
noor kunstnik tundis tõelist vaimustust. Peale 
otsese kokkupuute omaaegse moodsa kunstiga 
õn kunstniku hilisematest kirjutistest kä teada 
tema erakordne visuaalne mälu just nägude, ise
äranis kunstis edasi antud nägude peale. Tema 
lemmikõpetajaks oli Konrad Mägi ning kä Mäe 
portreesid iseloomustab isikupärane, veidi nu- 
kulik tüüp.

Kuid tõsiasi, et see tüpaaž ilmus kunstniku 
loomingusse juba tema esimestes töödes ammu 
enne Pariisi minekut ning et seda autoportree
list tüpaaži maalib ta jonnakalt kä 1940-ndate 
kompositsioonides, paneb sellele otsima süga
vamat selgitust.9 Autoportreelisust, 1920-ndatest 
kuni 1940-ndateni jätkuvat Mina-kujundit, õn 
ilmselt kõige otstarbekohasem käsitleda kui nais
kunstniku oma positsiooni ja rolli, oma identi
teedi otsinguid. Autoportreed või õigemini auto

portreelist kujutist õn enamasti peetud naiskunst
nike pärusmaaks, millekski, mis pole päris suu
re kunsti osavmis väljendab kas otse või varja
tult avalikust elust kõrvalejäetuse tunnet ja õn 
nagu kaitsekilbiks enese ja maailma vahel. Seda 
võiks võrrelda päevikute, endale kirjutatud me
muaaride või isikliku kirjavahetusega, millega 
aegade jooksul õn tegelenud paljud, kuid mil
lest ajalukku õn jõudnud tühine osa. Igasugune 
enesepeegeldus sisaldab endas kaht äärmuslik
ku tunnet - outsider’\ tunnet ja sellega kaasne
vat teravat enesemääratlemise vajadust või kal
duvust eneseimetlusse - nartsissismi.

Nartsissismi psühhoanalüütilised, iseäranis 
feministlikud psühhoanalüütilised käsitlused 
annavad Narkissose müüdile aga sootuks ava
ramad võimalused enesepeegeldaja tõlgendami
seks. Juliet Mitchell10 rõhutab tavaliselt varju- 
jääva tegelaskuju Echo (Kaja) rolli ja tähendust. 
Narkissose saatus oli ette määratud: avastades, 
et ainus, keda ta suudab, tahab armastada või 
keda ta õn saatuse poolt ette määratud armasta
ma, õn tema ise, ja kui ta ei saa ennast omanda
da (sest see, mis õn saatuse poolt ette määratud 
õn tegelikult saatuse poolt kä keelatud), tabab 
teda frustratsioon ja ta muutub lilleks - nartsis
siks. Kuid Narkissose kõrval oli kogu aeg teine 
saatusest neetu - nümf Echo. Jumalanna Juno



karistuse tõttu ei saanud ta oma häälega kõnel
da (oma tundeid, oma arvamust välja öelda) ja 
võis korrata vaid seda, mida ta kuulis; ja kuna ta 
armastas Narkissost, siis kuulis ta kä vaid 
Narkissose häält. Narkissos oli aga sedavõrd 
endasse süvenenud, et ta isegi ei märganud 
Echot. Südamevalust, et armastatu talle mitte 
mingit tähelepanu ei osuta, kaotas Echo mate
riaalse keha ja säilitas hääle, kuid mitte oma, vaid 
teiste hääle - kaja. Narkissos, kes võis vaid ise
ennast armastada, oli kättesaamatu kellegi teise 
häälele, aga tema oma hääl, kä Echo suust, pani 
teda veelgi enam vaid ennast imetlema, sest pol
nud kedagi teist, kes oleks suutnud ta silmad 
avada - ja nii armus kä Narkissos endasse kui 
Teisesse. Ta oli igaveseks määratud jääma oma 
varju võimusesse, millest sai ühtlasi kä tema 
enese ihaldusobjekt. Nii ei näinud Narkissos 
peeglis mitte ennast, vaid oma varju, sest ainus 
kõrvaline isik, kes oleks võinud Narkissosele tõtt 
kõnelda, oli Echo - hääleta absoluutne Teine, 
kelle saatuseks oli korrata vaid oma varju, Tei
sesse armunud Narkissose sõnu. Ehk teisiti väl
jendatuna: oma imago leidmine kellegi teise 
imagos ja Mina-kujundi loomine selle avasta
tud, teise imago kaudu, mida omakorda võib 
käsitleda kui Teise peegeldust ehk topelt Teist 
või absoluutset Teist - hääleta Echot. Mina-ku- 
jund luuakse reaalsusest kaugenemise kaudu, 
Mina-kujund õn imaginaarne konstruktsioon. 
Või nagu psühhoanalüütilist kõnepruuki kasu
tades võiks sõnastada, määratleb nartsissist en
nast Teise kaudu, keda ta peab ideaaliks, kuid 
kes õn vaid tema enda vari ja seega mitte täius
lik Teine, vaid ümberpööratud Teine. Nii ei tä
hista kä naiskunstniku autoportreed mitte 
nartsissismi kui eneseimetlust, mitte kä Teist 
eneses, vaid absoluutset Teist, kes saab ennast 
kuuldavaks teha hukule määratud dominandi, 
Narkissose hääle kaudu.

Karin Lutsu vajadus ennast määratleda 
kunstniku ja naise, naiskunstnikuna, leiab tões
tust kä tema päevikutes ning mälestustes. Ise
äranis valuliselt meenutab ta kunstikooli õhk
konda ja fakti, et kunstiühing Pallas oli naistele 
suletud:

Karin Luts 1936.

“Kunstiühing “Pallas” oli Tartus ainuke 
kunstiühing, mis korraldas kunstinäitusi, andis 
välja kunsti aastaraamatut ning tegi Tartu bo- 
heemlaskonnale unustamatuid maskeraade.... 
Tartu kunstikooli lõpetajaile naiskunstnikele oli 
see suureks takistuseks kunstniku karjääri alus
tada ja edasi töötada - kui oled noor ja nimetu 
ja ei kuulu korraga enam kusagile. Paljud vali
sid siis kooliõpetaja kutse, vahetasid elukohta. 
Iseseisev loominguline tegevus jäi kõrvale. 
Kunstniku karjääri tegemine oli takistatud. ”11

Ambivalentselt suhtus ta kä oma õpetajasse 
Ado Vabbesse: hindas teda kui andekat kunst
nikku, iseäranis kui julget avangardisti, kuid tun
dis end solvatuna, kui Vabbe arvates võisid an
dekad naised küll kunsti teha, kuid poliitika pidi 
jääma meeste pärusmaaks. Lärmakast ning ene
sekesksest ühisateljee õhkkonnast väsinud, maa
lis Karin Luts oma üüritoas piibliteemalist kom
positsioone ja nautis Bernhard Shaw’ “Inimest 
ja üliinimest”, raamatut naise tegelikust algatus- 
õigusest, mis õn varjatud mehe ametliku algatu
se maski alla, nagu iseloomustas eestindaja Ants 
Oras.12

Vaimse iseseisvuse manifesteerimist alustas 
Karin Luts, nagu teisedki tema naiskolleegid 
ning androtsentristlikus keskkonnas ennast 
maksma panna soovivad loojad-naised seda ikka 
õn tavatsenud teha, sõltumatu, tollases konser
vatiivses õhkkonnas pisut väljakutsuva välimu- 
segagi. Selles osas olid talle eeskujuks vanemad 
sõbrannad, õed Natalie ja Kristiine Mei:



“Loobusin sipelgataljega pihikkleidist, mida 
kandsid legendaarsed “Siuru” poeetide muu
sad.... Märgates, et sellise kauni pihikkleidiga 
Pallase kunstikooli miljöös töötajat edasi ei vii. 
Ostsin mütsitegija juurest rohelise jahimehe mütsi, 
nagu Kristiine Meil oli, ja kandsin suve läbi lilla
sid sukke. Kunstikoolis sufrasettid kandsid sel ajal 
lihtsalt särkpluusi ja värvilisi sukki, nagu neid 
kantakse tänapäevalgi, kuid siis kutsuti neid mees
te poolt pilkavalt “sinisukkadeks”. ”13

Nii Noore Karin Lutsu välimuses, kuid ilm
selt veelgi enam sõltumatus käitumises peegel
dunud sisemine vastuhakk pani Ado Vabbe teda 
seltskonnas kutsuma von’iks, geniaalseks eide
keseks või la garconne’iks.

Et naise ja naiskunstniku identiteet oli Karin 
Lutsule tõesti tema eksistentsi kõige olulisemaid 
probleeme, seda tõendavad eelkõige kunstniku 
päevikud. Aastast aastasse ja päevikust päevi
kusse arutles ta nii majandusliku kui eelkõige 
vaimse iseseisvuse, naiskunstniku staatuse ja 
võimaluste üle. Iseäranis teravalt tuleb see esile 
eksiilis Rootsis olles, kus ta 1940-ndate lõpul 
tutvus prantsuse eksistentsialistliku mõtteviisi
ga ja sattus vaimustusse iseäranis Simone de 
Beauvoir’ hiljem feministlikule filosoofiale
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Kaja Kärner 
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ja värvimeister

Eda Sepp

A meerika kunstiajaloolane Linda Nochlin 
J \ pani oma artikliga “Miks ei ole olnud 

X \~suuri naiskunstnikke?” 1971. aastal 
aluse feministlikule kunstiajaloole.1 Hiljem õn 
feministlikud kunstiteadlased tõdenud, toetudes 
niisugustele kunstnikele nagu Marietta Robusti 
(1560-1590), Artemisia Gentileschi (1593— 
1652/3) ja Judith Leyster (1609-1661), kes oma 
eluajal olid tunnustatumad ja hinnatumad kui 
paljud kuulsad meeskunstnikud, et naiskunstni
kud õn lihtsalt kadunud ajaloo patriarhaalselt 
erapoolikust käsitlusest. Rozsika Parker ja 
Griselda Pollock kirjutasid 1981. aastal, et mood
ne kunstiajalugu loob pildi, kus naised mitte 
ainult ei puudu, vaid kus naiskunstnikke alahin
natakse kui loomu poolest andetumaid ja aja
looliselt mitteolulisi2; Whitney Chadwick õn 
tõdenud, et “puudumised ja vaikimised paljas
tavad kultuuriideoloogia võimu.”3

Milline õn olnud olukord eesti kunsti tõlgen
damisel? Hiljuti ilmunud lühikeses eesti kunsti
ajaloos4 õn esimese naiskunstnikuna pärast Eesti 
iseseisvumist 1918. aastal mainitud Karin Lut
su (1904-1993), põgusalt õn nimetatud veel 
graafikuid Aino Bachi (1901-1980), Salome 
Treid (1905-1995) ja Agathe Veeberit (1901- 
1988). Kuhu õn aga jäänud Natalie Mei (1900- 
1975) ja Lydia Mei (1896-1965)? Teise maail
masõja aegse kunsti kirjelduses tabasin vaid 
Salome Trei ja Aino Bachi nimetamist, stalinis- 
miaegses perioodis ei leidnud ühtegi naist. Pea
tükis “Sula ja illusioonid”, mis käsitleb ajava
hemikku 1955-65, oli naiste osakaal juba eel

nevaga võrreldes suurem, kuid küsime siiski: kas 
see õn piisavalt suur? Minu meelest ei ole.

Käsitlen ajavahemikku 1956-1968 eesti 
kunstis seoses Kaja Kärneri (1920-1998) rolli
ga sellel perioodil, kuna Kärner oleks tänavu 
saanud 80-aastaseks ja õn minu meelest üks enim 
alahinnatud kunstnikest eesti kunstiajaloos. 
Võiks isegi esitada küsimuse: kas Kärnerile-ja 
tervele Tartu sõjajärgsele rühmitusele, kus üle
kaal oli naistel - õn osaks langenud patriarhaal
sele kunstiajalookäsitlusele tavapärane naiste 
ignoreerimine ja alahindamine? Kirjutatakse, et 
nende kunstis õn “paratamatult tegemist Pariisi 
koolkonna võtete edasiarendamisega, mitte mil
legi uue deklareerimisega”5 ja et need ideed olid 
juba mõjutanud eesti maalijaid sõjaeelsetel aas
tatel.6 Samalaadseid seisukohti õn kirjeldanud 
Rozsilda Parker ja Griselda Pollock raamatus 
“Old Mistresses: Women, Art and Ideology.”7. 
“Lühikese eesti kunsti ajaloo” illustratsioone 
vaadates võib tõesti jääda mulje, et palju uut 
juurde ei tulnud, mis tõestab järjekordselt, kui 
oluline õn illustratsioonide valik. Siiski õn tege
lik olukord erinev.

Sõjajärgne sõpruskond kunstnikke, kuhu 
kuulus Kaja Kärner, õn kindlasti enim muser
datud ja kannatanud kunstnikegrupp eesti aja
loos. Kärner, nagu teisedki sinna sõpruskonda 
kuulunud kunstnikud: Valve Janov (1921), Sil
via Jõgever (1924), Lüüdia Vallimäe-Mark 
(1925), Ülo Sooster (1924-1970), Lembit Saarts 
(1924), Heldur Viires (1927), Valdur Ohakas 
(1925-1998), Henn Roode (1924-1974) ja 
Esther Raudsepp-Roode (1923), alustas kunsti
õpinguid okupatsioonideaegses Pallases. Sõja- 
lesena ja üksikemana ei olnud Kärneri elu ker
ge, kuid ta lõpetas siiski 1948. aastal hiilgavalt 
Tartu Riikliku Kunstiinstituudi ja sai andeka 
õpilasena sinna kohe joonistusõpetaja koha. 
1949. aastal arreteeriti Sooster, Saarts, Viires, 
Ohakas, Henn Roode ja Esther Raudsepp (hil
jem Roode), mehed saadeti Vorkuta ja Karagan- 
da kaevandustesse, Esther Roode Venemaale 
Kuibõševi lähedale vangilaagrisse. Kaja Kärner 
vallandati kunstiinstituudist aastal 1950 ning 
Janov ja Jõgever visati instituudist välja. Kär



ner elatas end aastakümneid kaubandus valitsu
ses sildimaalijana. Repressioonid pidurdasid 
naiste kunstitegevuse kuni meeste vangilaagri
test naasmiseni.

1956. aastal jõudsid poliitvangid Eestisse 
tagasi. Ülo Soosteri, kes oli sunnitud Moskvas
se elama jääma, mõjust Tartu rühmitusele õn 
palju kirjutatud ja ma ei hakka seda siin korda
ma.8 Meeste naasmine vangilaagritest ja Soos
teri külaskäigud ergutasid endise sõpruskonna 
tegevust, mis kulmineerus 1960. aastal Silvia 
JÕgeveri organiseeritud esimese mitteametliku 
näitusega sõjajärgses Eestis. Johtuvalt sellest 
näitusest, mis, muide, tekitas Nõukogude Eesti 
kunstibürokraatias skandaali ja kunstnike vastu 
suunatud nõiajahi, ongi tekkinud müüt grupee
ringust kui sõjaeelse Pallase stiili ja Pariisi kool
konna ideede jätkajast. Osaliselt õn see muidu
gi õige, sest kõik näitusel esitatud tööd olid tõesti 
stiliseeritud realistlikud loodusmotiivid, linna
vaated ja natüürmordid nn. Pallase stiilis ning 
näituse sini-must-valget selgitavat teksti õn õigu
sega nimetatud esimeseks sõjajärgseks manifes
tiks.9 Näituse, kus esinesid peale JÕgeveri veel 
Janov, Kärner, Vallimäe-Mark, Sooster, Saarts, 
Viires, Lagle ja Ohakas, kaaskirjas õn öeldud, 
et need kunstnikud “püüavad võimalikult inten
siivselt edasi anda oma elamusi... [kus] värvil 
õn väga suur tähtsus”. Tekstis rõhutati indivi
dualismi ja isikupära, mis lisaks rõhuasetusele 
värvidele oli ju tolleaegse sotsrealismi ideoloo
gia absoluutne vastand.10 Meenutagem, et selli
sed iseorganiseeritud näitused väljaspool Kunst
nike Liidu ja Kultuuriministeeriumi valvsat sil
ma olid siis veel rangelt keelatud. Lisaks Pal
lase traditsiooni avalikule taastamisele oli näi
tus esimene kunstnike omaalgatuslik sellelaad
ne tegevus sõjajärgses Eestis, edestades ANK-i 
näitust nelja aastaga. Poliitilised tagajärjed ja 
järgnev skandaal oli kä sellevõrra suurem.11 
Kuid Pallase maalistiili ja ideoloogia taastami
ne oli vaid üks osa Tartu sõpruskonna panusest 
eesti kunsti ajalukku. Enamik kunstnikke Eestis 
maalis sellel ajal mitmes žanris ja paralleelselt 
mitmes laadis. Seda tegid kä Ülo Sooster ja 
Moskva kunstnikud. Ilmar Malin õn seda nime

tanud “kunstiliseks skisofreeniaks”. Alles 1960. 
aastate teisel poolel hakkas kunstnikel tekkima 
ühtne stiil.

Teine ja minu meelest ajalooliselt palju täht
sam osa oli Tartu kunstnike abstraktne looming, 
mis sai alguse varsti pärast meeste vangilaagrist 
naasmist. Valve Janovi esimesed abstraktsed 
kollaažid õn dateeritud 1957. aastal ja võib ole
tada, et Kaja Kärner alustas abstraktse loomin
guga samal ajal, kuna ta elas Janoviga ühes ma
jas.12 Abstraktse, esemetu kunsti värvimeistri- 
na õn Kärner üks olulisemaid kunstnikke Ees
tis, tõik, mis tihti ülevaatenäitustel õn läinud 
kaduma, kuid mis peaks selgeks saama pärast 
tema abstraktsetest töödest koosnevat memo- 
riaalnäitust Tartu Kivisilla galeriis käesoleva 
aasta suvel. Kä Olav Maran õn väitnud, et Tartu 
kunstnikest “kõige veendunum abstraktsionist oli 
Kaja Kärner, kelle teened selles vallas õn veel 
välja toomata. Ta oli minu meelest üks esimesi 
põhimõttelisi”.13 Heldur Viires mäletab, et 
Sooster oli Moskvas vene kunstnikele öelnud, 
et kui tahate värvi näha, minge vaadake Kaja 
Kärneri töid.14

Kärner kombineeris oma kollaažides ajakir
jadest välja lõigatud tekste ja objekte voolava 
temperavärviga ja saavutas eriliselt maalilise 
üldefekti. Kollaažitehnikat kasutas Eestis 1960. 
aastatel suurem osa nooremaid, edumeelsemaid 
kunstnikke: Olav Maran ja ANK-i kunstnikud 
Tallinnas ning Tartus peale Janovi ja JÕgeveri 
veel Ilmar Malin. Olav Maran õn meenutanud, 
et fotoelementidest kollaažide idee tõi ühelt rei
silt Moskvasse kaasa Heldur Viires.15 Kahjuks 
õn need kollaažid tänaseks kõik hävinud. Viires 
oli Moskvas Soosteri külalisena talvel 1960-61 
ja tal õn alles palju väikseid abstraktseid ja sür
realistlikke Moskvas tehtud joonistusi, mida õn 
meenutanud Peeter Ulas ja Enn Põldroos, kelle 
Tallinna ateljees tollal tihti koos oldi. Kärner, 
Janov ja Jõgever kasutasid kollaažitehnikat juba 
enne 1960. aastat, varasem näide õn aastast 1957.

Kaja Kärneri suureformaadilised abstraktsed 
tempera-, akvarelli-, õli-ja guašimaalid õn aga 
eesti oludes täiesti erakordsed, nendes tuleb tema 
meisterlik värvikäsitlus kõige paremini esile.



Need ei ole juhuslikud katsetused, nagu mõnel 
pool õn püütud väita, vaid meisterlikult tasakaa
lustatud kompositsioonid, kus tugevad värvivor- 
mid õn asetatud lamedalt paberi pinnale ja ener
giat annab tihti kä näiteks ameerika sõjajärgsele 
abstraktsionismile omane nurkade ja pildiserva- 
de dünaamika. Kärneri rütmiliselt üles ehitatud 
kompositsioone iseloomustab värvide ja tooni
de paljusus, mis varieerub voolavatest akvarel- 
lipindadest geomeetrilise abstraktsioonini. Ta
valiselt õn terve maalipind ühtlaselt kaetud ere
date värvilaikudega. Õlimaalides õn enim sugu
lust ameerika abstraktse ekspressionismiga, kuid 
kä prantsuse art informel’ iga. Ei saa kuidagi 
nõustuda, et Kärneri abstraktsioonid õn “jätk 
vanadele arengutele” ning “mitte uue deklaree
rimine”. Eesti kunstis õn see siiski uus ja origi
naalne läbimurre, millele kunstiajaloolased võik
sid edaspidi hakata rohkem tähelepanu pööra
ma. Õn oluline märkida, et just Tartus toimus 
1950. aastate lõpus uus abstraktse kunsti läbi
murre kollaažis ja maalis. Tallinna kunstis ei 
toimunud sellel ajal veel järjekindlaid ja “põhi
mõttelisi” abstraktsionismi ning sürrealismi 
manifestatsioone, olid vaid üksikud katsetused.

Kuigi Kärneri (ja teiste tartlaste) tööd ei jõud
nud tol ajal näitustele, mõjutasid nad siiski kaud
selt Tallinna kunstielu. Olav Maran õn väitnud, 
et temal olid soojemad kontaktid Tartu kunstni
kega (Lembit Saartsi, Kaja Kärneri, Valve 
Janovi, Silvia Jõgeveri ja Liiüdia Vallimäe- 
Margiga) kui Moskva põrandaaluse kunstnike
ga. Eriti tõstis ta esile Kaja Kärnerit.16 Maran 
õn öelnud, et kohtas Täitu kunstnikke esmakord
selt isiklikult 1963. aastal.17 Pärast seda võib 
tema kunstis täheldada teatud muudatusi ja küp
semist, eriti, mis puutub värvikäsitlusse. Maran 
oli Tallinnas 1960. aastate noore kunstielu üks 
aktiivsemaid eestvedajaid ja eriti ANK-grupi18 
üks olulisemaid inspireerijaid. Tartu kunstnikke 
külastasid tollel ajal kä mitmed ANK-i liikmed.
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“Naistega juhtus teisi 
asju”:

Teine maailmasõda, 
vägivald ja 
rahvuslik identiteet 
Käbi Laretei teoses 
“Mineviku heli” 
ja Agate Nesaule 
teoses
“Naine merevaigus”

Leena Kurvet-Käo saar

“Sinu soov - ei, pigem sisemine vajadus - 
vaadata iseendasse ja oma lähedastesse vähe
magi teeskluseta ja ajuti isegi armutu avameel
susega, julgus ennast lugejate ees riidest lahti 
võtta, millest see tuleb?”

Agu Sisask, eessõna Käbi Laretei teosele 
“Seal kodus — siin võõrsil”

“Näen teda tumedas vees meeleheitlikult 
rabelemas, et koletislik loode, kes tema külge 
klammerdub, teda vee alla ei tiriks. Hilda püüab 
midagi öelda, abi kutsuda, selgitada, karjuda, aga 
sõnad ei tule tal üle huulte. Keegi ei taha teda 
kuulda.”

Agate Nesaule, “Naine merevaigus ”

"lT>Jr'äesolev artikkel käsitleb kahte Teist 
1^^ maailmasõda ja sõjajärgseid aastaid 

JL ^Ldcäsitlevat autobiograafilist romaani: 
Käbi Laretei teost “Mineviku heli” (1992)1 ja 
Agate Nesaule teost “Naine merevaigus” (“A 
Woman in Ämber”, 1995)2. Artikli eesmärgiks 
õn analüüsida soouurimuslikust vaatepunktist, 
kuidas neis teostes kujutatakse kodumaa kaotust, 
mismoodi mõjutavad üleelatud sündmused kir
jutajate/jutustajate rahvuslikku identiteeti ja nen
de positsiooni eksiilkogukondades. Mõlemaid 
teoseid eristab paljudest samateemalisest me
muaaridest ja elulugudest teatud tabuteemade 
puudutamine. Keskendun oma analüüsis eelkõi
ge seksuaalse vägivalla kujutamisele ja sellega 
seonduvaile rahvuslikele enesemääratluslikele 
aspektidele.

1980. aastate alguses kanda kinnitanud 
uushistoritsism lõhkus ranged piirid kirjandus- 
likeja ajalooliste tekstide vahel, tõstes esile “kir
janduslike ja mittekirjanduslike tekstide lahuta
matut ringlust”,3 väljendades “tekstide ajaloo
lisuse ja ajaloo tekstuaalsuse vastastikust huvi” 
ning leides, et “ühelgi diskursil, ei kujutluslikul 
ega arhivaarsel, ole juurdepääsu muutumatute
le tõdedele ega väljenda ükski neist kä muutu
matut inimloomust”4. Uushistoritsistide analüü- 
simeetod, antropoloog Clifforrd Geertzilt üle 
võetud “tihe kirjeldus” (thick description) või
maldab tekstides “väikeste detailide kaudu pal
jastada kogu ühiskonda reguleerivaid käitumus- 
likke koode, loogikat ja liikumapanevaid jõu
de”5. Kuigi feministlikud kiijanduskriitikud asu
sid küllaltki kiiresti mõningate uushistoritsistli- 
ke paradigmade, eriti aga teooriaja praktika lõhe 
suhtes kriitilisele positsioonile6, võib uushisto
ritsismi üldjoontes pidada feminismile sobivaks 
teoreetiliseks suunaks. Seega võiksin igati õigus
tatult vaadelda teoseid “Mineviku heli” ja “Nai
ne merevaigus” kui ajaloolisi tekste, mis mitte 
ainult ei anna edasi naiste sõja- ja pagulaseko- 
gemust, vaid teevad seda eriti radikaalselt, mur
des mitmeid vaikimiskoode ja eirates tabusid. 
Ajalooline aspekt õn minu analüüsis oluline, kuid 
eesmärgiks ei ole püüd määratleda seksuaalse 
vägivalla kui naiste vastu suunatud sõjategevu-



Seja poliitilise võitluse vahendi ulatuslikkust või 
esinemisviise Teise maailmasõja aastatel ning 
sellele järgnenud repressioonide käigus. Mind 
huvitab, millisele positsioonile paigutavad teos
te autorid oma teosed autobiograafia - fiktsioo
ni skaalal ning milliseid vahendeid nad seda te
hes kasutavad. Lisaks sellele keskendub mu ana
lüüs teoste narratiivsele struktuurile, kasutatud 
kujunditele ja minaloome strateegiatele eelkõi
ge seoses rahvusgruppidega (rahvuskaaslastega, 
eksiilkogukondadega), mille suhtes teoste jutus
tajad/peategelased end määratlevad.

Artikli esimene osa käsitleb lühidalt mõnin
gaid Siberisse viimise ja Läände põgenemise 
lugude üldisi aspekte ning annab põgusa ülevaate 
seksuaalse sõjavägivallaga seotud uurimustest, 
millele olen oma analüüsis osaliselt toetunud. 
Järgnevalt valgustan autobiograafia kui distsip
liini ja kui žanri neid aspekte, mis puudutavad 
käsitletavaid teoseid. “Mineviku heli” ja “Nai
ne merevaigus” analüüsil peatun kõigepealt teos
te struktuuri ja žanrit puudutavatel aspektidel, 
seejärel püüan määratleda ja kirjeldada teoste 
peategelaste/jutustajate rahvuslikku identiteeti 
ning lõpuks analüüsin seksuaalset vägivalda 
kujutavaid episoode käsitletavates teostes.

Huvi selle teema vastu sai alguse eesti 
naiste Siberi-lugude ja Läände põgenemise lu
gude uurimisest. Eestis kättesaadavaist (nii 
meeste kui naiste kirjutatud) Siberi-lugudest olen 
tutvunud Mart Laari toimetatud kogumikuga 
“14. juuni 1941” (1990) ning Rutt Hinrikuse 
koostatud “Eesti elulugude” sarjas ilmunud “Me 
tulime tagasi” (1999), samuti mitmete USA-s ja 
Kanadas ilmunud teostega (Silvia Airik-Piuhka 
“EST! EST! EST!”, Maria Koppelmanni “Minu 
12 aastat Siberis”, Ellen Liivi “Põhjast lõunas
se” (1992)), peale selle Eesti perioodikas ilmu
nud elulugudega ning väikese valikuga Eesti 
Kirjandusmuuseumi arhiivides sisalduvate lugu
dega Siberist ja Läände põgenemisest. Naiste 
lugusid lugedes hakkas üpris kiiresti tekkima 
teatud muster: kuigi suur osa lugusid kirjeldas 
nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt ränki üleela
misi kirjutajate elus, oli lugude toon üldjoontes 
kerge ja humoorikas, raskusi tauniv ja visadust

ning vastupidavust esiletoov. Kurbust ja kaotus
valu esines neis lugudes enamasti vaid lapse- 
ema kontekstis, igasugust kirjutaja vastu suuna
tud vägivalda, rääkimata seksuaalsest vägival
last, aga peaaegu üldse mitte. Minu lugemi põh
jal võiks teha mitmeid järeldusi, kõige ilmsem 
neist oleks ehk see, et selline oligi eesti naiste 
Siberi-aastate ja Läände põgenemise teekonna 
kogemus ja et suurem enamus vägivallaga kok
ku ei puutunudki. Paljud kirjutajad õn rõhuta
nud, et läbielatu ei jätnud neisse sügavamat jäl
ge, mis oleks oluliselt varjutanud nende edasist 
elu. Järeldada võiks kä seda, et lood õn kirjuta
tud teatud nn. kirjutamata reeglite põhjal, kinni 
pidades normidest, mida õn ühiskonna poolt 
peetud vastuvõetavaks ning mida mitte. Veelgi 
enam - milline õn või peaks olema see osa kol
lektiivsest mälust, mida edastavad naised? Õn 
ju kä küllaltki suure osa lugudes edastatud in
formatsiooni kontrollimine kirjutamise/avalda
mise ajaks võimatu. Samuti õn perioodikas ja 
kogumikes avaldatud lugude puhul oluline as
jaolu, et trükki jõudnud lood õn läbinud sotsiaal
se aktsepteeritavuse filtri.

Viimase variandi poole näib kalduvat kä Tii
na Kirss oma Eesti naiste Siberi-lugude käsitlu
ses7; tema arvates toimivad elulugude autorid 
“kultuurkonnale omaste, kuigi mõnevõrra ala
teadlikult mõjuvate konventsioonide ehk “män
gureeglite järgi”8 Analüüsides Siberi-teemalisi 
memuaarteoseid ning romaniseeritud memuaa
re, leiab Tiina Kirss, et paljudes teostes õn taju
tav mehe ja naise kujundite ja perspektiivide 
erinevus, joonistub välja “kannatav, elukindel, 
ohvrimeelne ema; ja võitlev, aktiivne, vihane 
mees”.9 Rõhutades soo järgi diferentseerumise 
olulisust Siberi-lugude uurimisel “ajaloo täius
likkuse nimel”, puudutab Tiina Kirss kä ainult 
naiste sõjakogemusele omase aspektina naisi 
varitsevat ohtu langeda vägistamise ohvriks, 
“naise seksuaalset kaitsetust, sellega kaasnevat 
hirmu ja mõlema ärakasutamist võimude 
poolt”.10 Nende teemade harva esinemissage
duse nii käesoleva kui kä varasemate sajandite 
ajaloos paneb Tiina Kirss eestlaste “üldise taga
sihoidlikkuse ja seksuaalsetel teemadel vaikima



kippumise”11 arvele.
Naiste sõjakogemust ja seksuaalset vägival

da käsitleb poola naiste elulugude põhjal kä 
ameeriklanna Katherine R. Jolluck oma dokto
ritöös “Sugu, identiteet ja Poola sõjakogemus 
1939-1945” (1995)12. Vägivalda käsitleva pea
tüki kokkuvõttes leiab töö autor, et seksuaalne 
ahistamine ja oht langeda vägistamise ohvriks 
oh poola naiste eksiilikogemuse lahutamatuteks 
osadeks, lisades kä, et viis, kuidas poola naised 
sellest kogemusest rääkisid, tegi võimatuks seda 
sorti vägivalla ulatuslikkuse, näiteks vägistami
se ohvriks langenud naiste arvu umbkaudsegi 
määratlemise.13 Poola naised käsitlevad oma 
elulugudes seksuaalset vägivalda üsna sarnasel 
viisil eesti naiste elulugudes kirjapanduga. Ena
mik viiteid seksuaalsele vägivallale õn kaudsed, 
viidatakse episoodidele, mis juhtusid kellegi tei
sega (eesti naiste elulugudes tihti kä teisest rah
vusest nais(t)ega), nimesid enamasti ei nimeta
ta, jutustaja hoiab tajutavat distantsi jutustatava 
ja oma elu vahel. Katherine R. Jolluck mainib 
kä, et kuigi küsitletud poola naised jutustasid tihti 
oma “ähvardavat laadi kokkupuudetest Nõuko
gude meestega”, näib, et keegi neist ei langenud 
vägistamise ohvriks. Kä kõige üksikasjalikumad 
sellelaadiliste intsidentide kirjeldused “hajuvad 
loo keskel või viitavad sellele, et naisel õnnes
tus põgenema pääseda”.14 Teine võte, mida poo
la naised oma elulugudes kasutavad, õn lünklik 
jutustamisstiil, nii et jääb ebaselgeks, kuidas 
mingi seksuaalselt ahistav situatsioon tegelikult 
lahenes.15

Tõsiasi, et seksuaalse vägivalla käsitlemise 
viis eesti ja poola naiste elulugudes nii suurel 
määral kokku langeb, õn juba iseenesest kõne
kas. Sellele vaatamata saab antud materjali põh
jal teha vaid kaudseid järeldusi ning selles osas 
kattuvad Katherine R. Jollucki järeldused minu 
omadega. Nõustun Jollucki väitega, et kuna sek
suaalne vägivald oli Nõukogude Liidu vangi
laagrites (ja kä Läände põgenemisel, eriti kui 
jäädi jalgu rindejoonele) harilik ja sagedane näh
tus, õn “raske uskuda, et ükski naine vägistami
se ohvriks ei langenud”.16 Ühe lahendusvarian- 
dina näeb Jolluck võimaliku olevat, et neil nais

tel, kelle lood temani õn jõudnud, õnnestus ehk 
tõesti õnnekombel kõige hullemat vältida. Sa
muti õn usutav, et paljud naised, kes võisid tõe
poolest seksuaalse vägivalla ohvriks langeda, ei 
jäänud ellu või ei pääsenud Nõukogude Liidust 
välja või ei soovinud oma mälestusi talletada. 
Kolmanda võimalusena pakub Jolluck välja, et 
naised, kes midagi niisugust tõepoolest läbi ela
sid, jätavad “kõige painavamad seigad oma lu
gudest välja” või “loovad oma lugudele lõpud, 
millega nad edasi elada suudavad”.17 Jolluck 
näeb seksuaalse vägivalla ohvriks langemist 
käsitlevate allikate puudumise ühe põhjusena 
ohvri häbistatud staatust Poola ühiskonnas.

Seksuaalse vägivalla teema koondab endas
se mitmeid ainult naiste sõja-ja Siberi-kogemu- 
sele iseloomulikke probleeme. Siinjuures pean 
äärmiselt oluliseks seksuaalse vägivalla käsitle
mist õiges kontekstis. VesnaNikolic-Ristanovic 
vaatleb sõjaajal toime pandud vägistamisi kui 
vahendit teatud eesmärkide saavutamiseks, mil
lel pole tema arvates midagi pistmist seksuaal
susega. Vastavalt patriarhaadi põhimõtetele õn 
naised meessoost vaenlase omand ja neid tuleb 
kasutada selleks, et vaenlase üle võitu saavuta
da - seega sümboliseerib ohver vägistaja jaoks 
vaenlast.18 Susan Brownmilleri arvates käsitle
takse sõjaaja vägistamisi tihti osana vapra sõda
lase kangelaslikust võitlusest vaenlase vastu.19 
Vägistamised ja sellega tihti kaasnev piinamine 
teenib sõjaolukorras erinevaid eesmärke: seda 
kasutatakse kui naiste abikaasade, vendade ja 
isade karistusvahendit, samuti kui survevahen
dit oma kodust ja kodumaalt väljarändamiseks, 
tihti kä etnilise puhastuse vahendina,20 vangis
tuses teatud informatsiooni saamiseks või tun
nistuse väljapressimiseks.21 Seega peaks sek
suaalset vägivalda vaatlema sõjategevuse osa
na, mis mõningatel juhtudel ei olegi suunatud 
otse naiste vastu. Haavatasaamine lahingus või 
sõjategevuse käigus annab tunnistust mehe 
vaprusest, mis tahes vägivalla ohvriks langemi
ne naise puhul põhjustab ambivalentsust naise 
positsiooni suhtes. Vastupidiselt haavata saanud 
mehele ei viita see kangelaslikkusele: paremal 
juhul õn sellised naised passiivsed ohvrid,



halvemal juhul aga annab see tunnistust nende 
oskamatusest vaenulikke jõude vältida. Siberis
se viimise ja Läände põgenemise lugusid luge
des õn ilmne, et naiste kogemustest rääkides tõs
tetakse positiivselt representatiivsena esile teisi 
aspekte: visadust ja ohvrimeelsust laste eest hoo
litsemisel, oskust ränkades tingimustes toidu ja 
riiete, vahel kä peavarju muretsemisel. Situat
sioonides, kus naisi õn kujutatud kaitsetuna vä
givalla, sealjuures seksuaalse vägivalla ees, 
tõstetakse esile naiste võimet ähvardav situat
sioon kas läbirääkimiste, põgenemise, vaenlase 
ülekavaldamise abil lahendada.

“Mineviku heli” ja “Naine merevaigus” õn 
mõlemad vaadeldavad (autobiograafiliste) ro
maanidena, erinedes paljudest teistest Siberisse 
viimise ja Läände põgenemise lugudest suure
ma kirjandusteadusliku tõlgenduspotentsiaali 
poolest, kusjuures säilib loomulikult nende väär
tus tõsielulise ja ajaloolise allikana. Autobiograa
filiste teoste positsiooni fiktsionaalse ja faktu- 
aalse narratiivi teljel22 õn aga raske määrata, 
sellest lähtuvalt õn ambivalentne kä selliste teos
te positsioon ajaloo- ja/või kirjandusdiskursuses. 
Kirjanduslikult õn autobiograafiat kui žanrit 
määratleda raske. Kõik nn. traditsioonilist kool
konda esindavad autorid23 keskenduvad suur
meeste (Augustinus, Rousseau, Benjamin 
Franklin, Goethe, Thomas Carlyle, Henry 
Adams) eluloole ning toovad autobiograafia 
kultuurilise eeldusena välja kehtiva individua- 
lismi-kontseptsiooni, teadlikkuse iga inimese elu 
unikaalsusest, arusaama isoleeritud eksistentsist, 
mina kui selgelt eristatava, lõpliku ühiskondli
ku entiteedi.24 Autobiograafiat määratletakse 
“ühtse, kronoloogilise, retrospektiivse ülevaate
na autori elust, mida hoiab koos ühtne nägemus 
identiteedist”25, mõningatele autoritele (näit. 
Georg Mischi) õn oluline kä autobiograafia rep- 
resentatiivsus oma ajastu kontekstis.26 Autobio
graafia määratlemisel õn suhteliselt suure mõ
juga Philippe Lejeune’i kasutusele võetud ter
min “autobiograafiline leping”, mis põhineb 
autori ja jutustaja/peategelase samasusel. Seda 
õn võimalik lugejale edasi anda pealkirja kau
du, mis määratleb teose kui autobiograafia, või

tekstis esinevate pärisnimede kaudu (autoril ja 
jutustajal/peategelasel peab olema sama nimi, 
mis viitab, et tegemist õn autobiograafiaga, vas
tasel juhul - ükskõik kui sarnane õn autori elu 
ja teoses edasiantav-leping ei jõustu. Lejeunefi 
arvates õn vahe kirjanduse (fiktsiooni) ja auto
biograafia vahel selge ja lõplik.27

Pole ilmselt vaja lisada, et ükski mainitud 
teoreetik ei käsitle isegi möödaminnes ühegi 
naise autobiograafiat ning, õn ilmne, et selliselt 
konstrueeritud autobiograafia kaanon ei hõlmaks 
juba oma olemuselt ühtegi naisautobiograafiat. 
Feministlikud kriitikud tõstavad naisautobio- 
graafiates esile kollektiivse mina tähtsust, frag
mentaarsust, representatiivsuse kui kategooria 
problemaatilisust ning seavad kahtluse alla ju
tustaja/peategelase ja autori samasuse vajalik
kuse žanrimääratluses nimede samasuse kritee
riumi põhjal28. Seega ei ole eespool mainitud 
autobiograafiat määratlevatest karakteristikutest 
erilist abi kä Laretei ja Nesaule teose puhul. Eli
sabeth Brussi autobiograafia määratlus: autoril, 
jutustajal ja peategelasel õn teatud ühine identi
teet (autor õn oma teksti looja ja aines), auto
biograafial õn teatav tõeväärtus ja autobiograa
fia autor väidab uskuvat seda, mida ta väidab29, 
õn teatud määral rakendatav kä naiste tekstide 
puhul. Autobiograafia ja tõe suhte osas kaldun 
aga toetama Leigh Gilmore’i väidet, et autobio
graafia “sotsiaalne autoriteet põhineb tema seo
tusel kultuuriliselt dominantsete tõerääkimise 
diskursustega, mitte tema privilegeeritud juur
depääsul “tegelikule elule”.”30 Kä õn Brussi esi
mene kriteerium suhteliselt lai, teise ja kolman
da kriteeriumi paikapidavust õn aga raske tões
tada. “Naine merevaigus” vastab nii Brussi esi
mesele kriteeriumile kui kä Lejeunefi autobio
graafilise pakti tingimustele, kuna autori ja ju
tustaja/peategelase samasusest annab tunnistust 
nime samasus. Samas vaidlustab Nesaule ise 
Brussi kaks järgmist kriteeriumi oma mõtisklu
sega mälu selekteerivast ja moonutavast olemu
sest ja sõnatute mälestuste kirjapaneku käigus 
toimuvast transformatsioonist. “Mineviku heli” 
õn aga raske määratleda mis tahes Brussi või 
Lejeune’ kategooria järgi, kuna peategelane/



jutustaja ei kanna autoriga sama nime. Autori ja 
tegelase/jutustaja ühine identiteet õn teatud mää
ral aimatav võrdluse kaudu Laretei teise auto
biograafilise teosega “Peotäis mulda, lapike 
maad”, kus autor samastub tegelase/jutustajaga 
nime kaudu. “Mineviku heli” tõlgendamisel 
saabki oluliseks tekstis sisalduvate vihjete ava
mine, mis paigutavad teose fiktsiooni/faktuaalse 
narratiivi piirimaile. Mõlemad teosed kalduvad 
aga kindlasti kõrvale omakultuuri “tõerääkimi
se diskursusest” teatud tabuteemasid käsitledes 
(näit. seksuaalne vägivald) ning teatud positsioo
nide kaudu (näit. kosmopoliitsus).

“Mineviku heli”

Mõlemad Käbi Laretei autobiograafilised 
teosed, Teise maailmasõja aegsele pagulaselule 
Rootsis keskenduv “Mineviku heli” (rootsi ja 
eesti keeles 1992) ja vanematele ning vanava
nematele pühendatud “Peotäis mulda, lapike 
maad” (rootsi keeles 1980, eesti keeles 1989), 
tõusevad teiste sellelaadsete eestlaste kirjutatud 
teoste seas esile oma kohati lausa halastamatu 
avatuse tõttu ning julgusega välja öelda asju, 
millest vaikivad paljud teised memuaarid. Ro
maanis “Peotäis mulda, lapike maad” tõuseb 
eelkõige esile viis, kuidas Käbi Laretei kirjutab 
oma vanematest. Hoolimata oma isa ja vähemal 
määral kä ema tuntusest avaliku elu tegelaste
na, analüüsib autor detailselt oma vanemate isik
sust nähtuna seestpoolt ja kä pagulaselu valgu
ses. Kuna teos ei käsitle otseselt sõjasündmusi, 
siis kasutan käesolevas artiklis põhiliselt “Mi
neviku heli”. Sõjavägivalla teema läbib teost 
üksikute kommentaaridena, seksuaalse vägivalla 
teema esineb vaid ühes episoodis, mis minu ar
vates õn siiski sümboolse tähendusega ning 
õigustab Laretei teose käsitlemist käesolevas 
kontekstis. Teoses õn tajutav autori distantseeri
tus oma rahvast ja enese kui pagulase kaasmaa
lastega võrreldes teistsugusele positsioonile ase
tamine. “Mineviku helis” põimuvad mälestused 
kosmopoliitsest lapsepõlvest meenutustega auto
ri elust juba tuntud pianistina, tegevuskohtadeks

Stockholm, Rooma, Vilnius, Moskva, München. 
Autori kodumaale Eestile õn teoses pühendatud 
võrdlemisi väike osa, rahvusliku identiteedi ja 
kodumaa mõiste õn vägagi problemaatilised.

Vaatamata sellele, et “Mineviku heli” mina
jutustaja/peategelane Heli õn fiktiivne tegelane, 
õn teos lugejale äratuntavalt autobiograafiline, 
kasvõi sellegi läbi, et mitmed romaani kõrvalte
gelased (mamma, papa, emaema) esinevad kä 
teoses “Peotäis mulda, lapike maad” oma päris
nime all ning mitmed sündmusedki (näiteks Eesti 
saatkonna ruumide üleandmine Stockholmis 
1940. aasta augustis) korduvad samade isikute/ 
tegelastega. Tekib küsimus, mis õn teoste auto
rit motiveerinud ühte neist esitama “tõsielulise” 
ja teist justkui “fiktiivse” vaatenurga alt. “Mi
neviku helis” õn oluline roll autori elus tegeli
kult eksisteerinud, kuid veidi muudetud nime
dega/veidi fiktsionaliseeritud isikute kirjadel. 
Võimatu õn täpsemalt määratleda kä seda, kas 
teoses õn kasutatud tegelikult autorile saadetud 
kirjade veidi muudetud varianti või õn need lä
binisti fiktiivsed. Kirjade kasutamine annab auto
rile võimaluse varieerida tekstis esinevaid häält, 
esitada vahetumalt erinevaid tegelasi, samas 
näidata peategelast Heli teiste silmade kaudu. 
Strukturaalselt õn “Mineviku heli” tunduvalt 
katkendlikum kui “Peotäis mulda”: mõned kir
jad õn dateeritud, mõned mitte, vahel eelneb 
kiijadele jutustajapõgusam või põhjalikum kom
mentaar, vahel juhatab kiri ise sisse mõne mä
lestuse jutustaja elus. Sündmuste edastamisel õn 
lähtutud vaid visandlikult tajutavast sündmuste 
jadast, mis ei ole kronoloogilises järjestuses. 
Paljude süžeeliinide puhul (näiteks suhted 
Giorgio ja Juhusega) ei ole kirjeldatud murde
punktidena toimivaid sündmusi, pigem jääb 
mulje, et tihti edastab jutustaja meenunud mä
lestuskillu. Teos meenutaks justkui harvade sis
sekannetega ja vahelepistetud kirjadega päevi
kut, mis ei näi kandvat teadlikke märke luge
jast. Seega, Käbi Laretei kahest autobiograafili
sest teosest fiktiivseni õn esitatud kujul, mis vii
tab tunduvalt rohkem vahetule tõsielulisusele. 
Siinkohal õn oluline vahet teha kahe nn. tõeta- 
sandi vahel: elus tegelikult aset leidnud sünd



muste, muljete jne. (tahtmatu) fiktsionaliseeri- 
mine igasuguse autobiograafilist laadi talletami
se puhul (näiteks päeviku pidamisel) ja toime
tamine/tahtlik fiktsionaliseerimine mingi auto
biograafiliste sugemetega teose kirjutamisel. 
“Mineviku helis” õn kahtlemata olemas mõle
mad, lugejale õn tajutav viimane tasand, kuigi 
neid, kes suudaksid fiktsionaalsetjafaktuaalset 
detailselt eristada, õn elik mõni üksik. Tõlgen
duslikult huvitab mind see, et teose sündmused 
õn esitatud nii, et (vähemalt eesti) lugejal jääb 
võimalus siduda neid Käbi Laretei enda eluga, 
s. t. balansseerimine fakti ja fiktsiooni piiril õn 
autoril taotluslik. See avaldub kä fiktiivse pea
tegelase nimes Heli31, kuna see õn sõnakuju, 
mida eesti keeles üheaegselt kasutatakse nii nai
senimena kui nimisõnana tähistamaks mingit 
(enamasti muusikalist) häält või kõla. Teose peal
kiri võib seega viidata mingile häälele, kõlale 
või toonile minevikust (nii seletab seda peate
gelane ise), samas aga kä peategelasele endale 
sellisena, nagu ta minevikus oli. Kuna pianistist 
Heli maailmas õn helidel erakordselt oluline osa 
ja mitmed teoses edasi antud mälestuskillud kul
mineeruvad just helide kaudu, paigutuvad jutus
taja ja jutustatu justkui ühele teljele: jutustav 
mina (Heli) õn samas kä see heli, millest ta ju
tustab32 .

Peategelase “papa” diplomaadikarjääri tõt
tu elas peategelase pere mitmesugustes kombi
natsioonides ja paikades väljaspool Eestit (näit. 
Heli koos “papaga” Moskvas, kogu pere Lee
dus, “papa” ja “mamma” Stockholmis, tütred 
Heli ja Virve Tallinnas). Perekonnaringi kuulus 
vahel kä koduõpetaja ning mõned lähemad sõb
rad (härra Männik), laiemasse tutvusringkonda 
aga kogu Euroopa diplomaatilised ringkonnad. 
“Mitte miski ei ole püsiv,” nii mäletab jutustaja 
end teadvat juba lapsepõlves ning nendib, et 
“nende pere ei jäänud kusagile pikemaks ajaks 
peatuma, kä mitte Tallinna” (Laretei, 1995,289). 
Üht unenägu taastades meenub Helile, et oli 
unenäos öelnud “kodusid”, mitte “kodu” 
(Laretei, 1995, 408), ning unenäos endaski su
lavad üksteisesse Tallinn ja Veneetsia, Heli va
navanemad ja tema kallima tädi Emilia. Noo-

ruspõlvemälestuste ainsateks konstantideks õn 
“mammaga” kaasaskäiv “lapsepõlve turvaline 
lõhn - segu kreemidest ja “Piquef ” parfüümist” 
(Laretei, 1995,275), ja papa pimikud, mis “igal 
pool, kus me kä ei elanud, sisse olid seatud” 
(Laretei, 1995, 277).

Muutumatuna mäletab Heli kä alatist tihe
dat kirjavahetust perekonnaliikmete vahel ning 
kirju kirjeldatakse teoses nende paikade osana, 
kust nad saadetud õn: “Kuigi kirjadest levib ise
loomulikku kollaseks tõmbunud paberi lõhna, 
ümbritseb neid kä Toompea sirelite ja Peipsi 
karge tuule hõng. Neist õhkub nii Rooma 
kuumust kui kä mälestusi vihmasest suvest 
Väimelas” (Laretei, 1995, 264). Kirjad, kandes 
“kaardilt kadunud maade ja nime muutnud lin
nade templeid” (Laretei, 1995, 264), kehasta
vad Heli jaoks kõige tajutavamalt Teise maail
masõjaga kaasnenud muutusi ja lahtimurtud pit
satite ning “nagu lapsekäega sirgeldatud tsen
suuri salapäraste märkidega” (Laretei, 1995, 
303) kirjade kaudu kä sõda ennast. Kodumaa 
kaotuse valu suuruski (vähemalt teiste jaoks) 
jõuab Helini läbi hea sõbra, härra Männiku kir
jade, kust kõigepealt kaob päisest Estonian 
Legation, aadressid viitavad järjest vaesemate
le elutingimustele ning ühes kirjas õn “ühele le
heküljele, kuhu varem poleks isegi neljandikku 
tema kirjast mahtunud, sõnad kokku pressitud, 
nagu oleks neil külm” (Laretei, 1995,303). Kir
jade selline roll võimaldab kä jutustajateksti 
vahele lükitud kirjakatkeid teise nurga alt vaa
delda: jutustaja (võimalik et kä autor ise) ei taju 
neid mitte teksti killustava, vaid hoopis ühenda
va elemendina. Kirjade puhul õn huvitav kä tõ
siasi, et nad koondavad, kinnistavad ning loo
vad peategelasele tema muidu raskesti määrat
letavat identiteeti.

Kui põgenikelaine jõuab Eestist Rootsi, 
eelistab Heli oma vanadele eestlastest sõprade
le Ida-Euroopa põgenike seltskonda ning käib 
edasi tantsimas liitlaste saatkondades. “Minevi
ku heli” ühes peatükis peatutakse põgusalt koos
viibimistel, mis leidsid aset Heli korteris ning 
kuhu kogunesid noored eesti kunstnikud. Heli 
ei süüvi eriti oma kaasmaalaste mõtetesse ja



lootustesse, kogunemisi kirjeldatakse vaid sis
sejuhatusena põgusale armuloole ühe noore eest
lasest luuletajaga ning sellele järgnenud rasedu
sele ja illegaalsele abordile, mis vallandab He
lis uuesti painajaliku mälestuse vägistamisest 
endise baltisakslasest naabripoisi ja hilisema 
SS-lase Helmuti poolt.

Teose üks süngemaid ja võikamaid episoo
de algab Heli kahekordse justkui alateadliku 
püüdega Helmutit vältida: ta ei tunne teda ära ei 
nende telefonivestluse käigus ega hiljemgi, kui 
mees ta ukse taha ilmub, sellegipoolest õn “hääl 
telefonis avanud hoolega lukustatud ukse” 
(Laretei, 1995, 376). Heli ja Helmuti suhet ise
loomustab algusest peale teatud rahvuslik pin
ge: vaatamata sellele, et “eesti tüdrukud saksa 
poistega ei käinud” (Laretei, 1995, 377), jääb 
ühisesse noorusaega isegi üks kohtamine, enne 
kui Heli hakkab Helmutit eesti poistega kakle
mise pärast vältima. Palju aastaid hiljem, kui 
Helmut Saksa sõjaväega Eestisse Vene vägede 
vastu võitlema saadetakse, valdab teda jutustaja 
sõnutsi “kummaline tunne”. Säärane sõnastus 
näib viitavat Helmuti üsna segastele tunnetele 
oma endise kodupaiga suhtes: selline sõnakasu
tus võib viidata nii kurbuse tundmisele kui kä 
kahjurõõmule, nii äratundmisrõõmule kui ene
se võõrana tundmisele. Helmuti üksikasjalike 
detailidega jutustus teenimisest SS-vägedes avab 
Helis “lüüsid sõjakoleduste valingule” (Laretei, 
1995, 378). Helmut räägib küünidesse aetud 
naistest ja lastest, kellele tuli otsa pisteti, imiku
test, kelle sõdurid jalgade all surnuks trampisid, 
ühishaudadest, mis hukatavad ise endale kaeva
ma pidid, otsekui joobes üksteise pihta tulista
vatest sõduritest (Laretei, 1995, 378-379), kor
raga lisades, et oli võimeline seda kõike taluma 
vaid seetõttu, et Heli tal kogu aeg mõtteis oli. 
Selline informatsioon halvab Heli, tehes tast 
enda arvates kaasosalise. Justkui kangestunult 
lebab Heli kä siis, kui Helmut tema peale vis
kub ning ta vägistab, kartes, et mees ta kä tapab. 
Helmutit kirjeldatakse akti kestel korduvalt kui 
ebainimlikku tühja kesta: ta laseb kuuldavale 
“kiunuva heli”, vajub “surnu raskusega” Helile 
peale, tema “elutuna tunduv keha” prantsatab

kumedalt põrandale (Laretei, 1995, 379). Heli 
ei seosta teda enam oma naabripoisiga, pigem 
muutub mees sõjakoledusi sümboliseerivaks 
monstrumiks. Sellegipoolest õn võimalik speku
leerida Helmuti arvatavate motiividega. Õn või
malik, et Heli Helmuti SS-lase päevil tõesti hel
ge lootuskiirena toimis ning et vägistamine õn 
lihtsalt hullunud mehe viis jagada oma painavat 
kogemust, samas võib selle taga olla kä rahvus
likku laadi viha nooruspõlves Heli poolt katkes
tatud suhete pärast33. Kummaline seos õn kä 
Helmuti looja vägistamise ning Eestist endiste 
tuttavate ja sõprade käest tulevate kirjade va
hel. Paljud kirjad sisaldavad viiteid Heli heale 
elule ja justkui süüdistavad teda kodumaa ma
hasalgamises; nii võiks kaudselt tõlgendada kä 
Helmuti käitumist, kuigi kümnekordselt moonu
tatud ja võimendatud kujul. Heli võib peast väl
ja visata küll sõprade ja tuttavate kirjad, aga epi
sood Helmutiga kisub ta otse lahingutandrile: 
vägistamise kaudu alistab Helmut Heli kodumaa 
sümboolselt ja/või maksab Helile kätte saatuse 
eest, mis ta seni sõjamöllust eemal õn hoidnud. 
Kuigi kä Helmut õn teatud mõttes Heli kaasmaa
lane, tõmbab lugeja tema ja teiste põgenike va
hele selge joone: “Hiljem kui mul tekkis võima
lus jälle oma emakeelt rääkida, muutusid isegi 
võõrad sugulasteks, omadeks, sest nad olid kaas
maalased. Kuid enne kõiki teisi tuli Helmut” 
(Laretei, 1995, 375).

Mõne aja pärast ilmneb, et Heli ootab last. 
Kui illegaalseid aborte tegev võõramaalasest arst 
teda läbi vaatab, vastab Heli arsti küsimusele 
lapse isa kohta, et tegemist oli vägistamisega, 
samas tunneb end ise süüdi sellise sõnavaliku 
pärast. Pärast kardinateta akna all omaenese 
köögilaual tuimestuseta sooritatud aborti kirju
tab Heli hirmust, et teda “võidakse elusalt maha 
matta”, paberilehele suurte trükitähtedega sõnad 
“MA EI OLE SURNUD” (Laretei, 1995, 380) 
ja paneb selle oma rinnale. Ülekantult saab sel
lises käitumises näha kä vastandumist Helmuti
le (keda eelnevalt kirjeldati surmaga seotud ku
jundites) ja kõigele, mida ta sümboliseerib, te
gelase keeldumist olema paratamatusestki ühel 
poolel sõja hävitavate jõududega. Elamisloata



põgenikuna ei ole tal kä võimalust juhtumist 
politseile teatada; abordi ajal valdab teda hirm, 
et hoopis teda võidakse seaduste rikkumise eest 
üles anda.

Kogu episoodi pehmendab tõsiasi, et ühte 
abordini viinud lugu meenutatakse teise kaudu: 
mälestus põgusast armuloost noore eesti luule
taja Indrekuga viib mälestuseni vägistamisest ja 
mõlemad lõpevad ühtviisi nii füüsiliselt kui psüü
hiliselt kurnava abordiga. Kuigi Indrekuga vee
detud öö õn kahtlemata vabatahtlik, õn kirjelda
tud Heli oskuslikku võrgutamist Indreku poolt. 
Nad armatsevad Leedu metsadest pärit kanana
hal, mis sümboliseerib Helile lapsepõlve turva
lisust ja ülekantud tähenduses teatud määral ehk 
isegi balti rahvaste mütoloogilist minevikku. Heli 
häirib, et kuigi ta uinus “turvalisel kananahal”, 
leidis ta end ärgates hoopis oma kõval ja “ilma 
igasuguste lapsepõlvemälestusteta kušetil” 
(Laretei, 1995, 373), karunahal aga lebas hoo
pis Indrek. Indrekut õn kujutatud kui sissetungi
jat, kes võtab oma valdusse midagi Helile kuulu
vat, mida ta sellisel viisil Indrekuga jagada ei 
soovi. Paradoksaalselt annab nende episoodide 
koos mainimine seiklusele Indrekuga ähvardava
ma varjundi ja pehmendab vägistamisstseeni.

“Naine merevaigus”

Agate Nesaule teose keskmes õn tema pere
konna põgenemisteekond Läände ja tema ema, 
vanaema ja noorema öe jalgujäämine rindejoo
nele. Autor-jutustaja koos oma perekonnaga õn 
tahtmatuks tunnistajaks armutule vägivallale, 
hukkamistele ja vägistamistele, mida Vene ar
mee sõdurid kahe ööpäeva jooksul toime pane
vad. Millisel määral vägivald ja vägistamised 
autori enda perekonda puudutasid, jääb sõna
deks vormimata, küll aga kannab autor hirmsaid 
mälestusi endaga kaasas terve oma elu, need õn 
nagu tema “pealuu sisse uuristatud” (Nesaule, 
1995, 79). “Naine merevaigus”, mis õn kirjuta
tud inglise keeles ning mida 1996. aastal auta
sustati maineka USA kirjandusauhinnaga 
American Böök Award, õn nii kaudses kui otse

ses mõttes vaadeldav teraapiana, mõttelise va- 
bastusteekonnana painava minekukoorma ras
kuse alt välja. Oma julguses tungida otse valu
punktide keskmesse ja neid tasand-tasandilt ana
lüüsida õn Nesaule romaan Siberi-lugude ja 
Läände põgenemise kirjelduste seas ainulaad
ne.

Kui Käbi Laretei peitis end “Mineviku he
lis” fiktiivse tegelase maski taha ja mängis lu
gejaga äratuntavuse tasanditega, siis Nesaule 
tõstab esile mälu selekteeriva, moonutava ja 
maskeeriva olemuse: “Ma saan rääkida vaid sel
lest, mida ma mäletan. Oma loole kuju ja ühtsu
se andmiseks olen pidanud spekuleerima ja 
mõistatama, isegi välja (juurde) mõtlema” (vii). 
Nagu Laretei teos, võbeleb kä “Naine merevai
gus” teadlikult fiktsionaalse ja faktuaalse 
narratiivi piirimail, andmata lugejale võimalust 
neid tasandeid eristada või lahutada. Eespool 
toodud tsitaadis juhib Nesaule lugeja tähelepa
nu kahele filtrile, mis seisavad autobigraafia ja 
elatud elu vahel: mälu ebausaldatavusele adek
vaatse ja objektiivse informatsiooniallikana ja 
kirjandusliku teksti normatiivsetest nõuetest tu
lenevatele muutustele. Viidates Judith Lewis 
Hemianile34, vaatleb Nesaule mälestusi kui alg
selt keeleväliseid nähtusi, mille sõnadessepanek 
neid paratamatult transformeerib ning, nõustu
des William Zinsseri väitega, et “kõik memuaa
rid kujutavad endast katset tõde leiutada”35, rõ
hutab siiski vajadust alati püüelda autentsuse ja 
aususe poole.36 Kui Laretei teost iseloomustas 
fragmenteeritus, siis Nesaule teos õn narratiivselt 
suhteliselt ühtne: sündmused õn ära toodud ker
gestijälgitavas enam-vähem kronoloogilises jär
jestuses, mida toetab kä narratiivne struktuur 
(Agate kui mina-jutustaja, kes tagasivaatena kir
jeldab oma põgenemist Lätist Ameerikasse). 
Koherentne jutustus tundub teose puhul olevat 
teadlik jutustamise strateegia, et edastada luge
jale ränki sündmusi kogu nende raskuses.

Teose avapeatükkides õn tajutav tugev apo
logeetiline toon: Agate leiab, et tema enda sõja- 
kogemus ja kodumaa kaotus ei olnud nii hull 
kui paljudel teistel ning peab end läbikukkunuks, 
kuna pole suutnud unustada. Tema küsimus



“Kuidas tõelised ellujäänud oma mälestusi talu
vad?” jääb “õhku rippuma” (Nesaule, 1995,11). 
Kuigi antud kontekstis näib lause puudutavat 
Aasia, Aafrika ja Kesk-Ameerika sõjakoldeid, 
Siberi vangilaagreid ja Saksamaa koonduslaag
reid, õn võimalik, et Agate viitab kä oma emale, 
kelle täpne käekäik vägistamislaine ajal õn talle 
teadmata. Jutustaja küsimus jääb õhku rippuma, 
kuna ema käest küsida pole võimalik: Agate 
kontakt emaga halvenes pere USA-sse emigree- 
rudes järk-järgult, kadus aga peaaegu sootuks, 
kui Agate abiellus vastu vanemate tahtmist 
ameeriklasega. Eessõnas kirjutab Nesaule: “Mul 
pole olnud võimalik oma mälestusi teiste oma
dega võrrelda. Mitte keegi minu perekonnas ei 
soovi sõjast rääkida: võimalik, et neil õn sellest 
oma sõnatu pilt või kujund, aga lugusid nad iga
tahes ei räägi”37. Tema lugu õn katse murda 
minevikuraskusest talumatuks muutunud vaikust 
ja aastakümneid hiljem ravitseda sõja ja põge- 
nikuelu jäetud traumasid:

“Sõjakoledused õn kõigest lugude algus. 
Juhul kui väike poiss, kes seisab silm silma vas
tu temale suunatud püssitorudega, ja väike tüd
ruk, keda sunnitakse tunnistajaks olema vägis
tamisele, sõja üle elavad, peavad nad õppima 
elama koos oma hirmsate mälestustega. Roh
kem kui neljakümne aasta vältel kängitses mu 
elu hirm, viha ja süütunne. Mind päästsid teiste 
lood ... minu enda lugu näitab, et paranemine 
õn võimalik. ”38

(Nesaule, 1995)

Samuti kannustab Agatet rääkima ja kirju
tama moraalne võlg hukkunute ees. Tihti näeb 
ta unes sakslannat Hildat, kes vägistamisest ra
sedaks jäi ning end järve uputas (vt. artikli algu
ses toodud tsitaati). Agate painajalikus unenäos 
õn vaikusel, mis ümbritseb Hildat peaaegu füü
silise müürina, oluline roll. Hilda enesetapu pea
põhjus ei olnud mitte niivõrd vägistamine, vaid 
ühiskonna suutmatus teda hiljem oma liikmena 
aktsepteerida ning sellest tulenev isolatsioon. 
Hilda kui lugu ci saa eksisteerida ja Agate enda 
lugu väljendub 40 aasta jooksul ühes lauses, 
mida ta ühe hingetõmbega õn suuteline ette

kandma: “Ma sündisin Lätis, läksin sõja ajal 
Saksamaale ja tulin kaheteistaastaselt Ühend
riikidesse”.

Kui Heli määratleb end Laretei teoses kos- 
mopoliidina, siis Agate elus õn rahvuslik identi
teet suhteliselt oluline, kuigi ta suhe oma kodu
maasse ja hilisemaisse eksiilkogukondadesse 
Saksamaal ja Indianapolises õn mõneti proble
maatiline. Romaanis õn mõned üksikud Lätiga 
seotud mälestused, millesse põimuvad Agate 
ema mälestused õnnelikust lapsepõlvest Vene
maa metsades. Läti mälestusi pingestab meenu
tus rohkem kirikla orelimängijale kui oma pere
konnale tähelepanu pööravast emast. Rahvuslik 
identiteet tuleb sageli esile piirsituatsioonides. 
Piir omaja võõra vahel õn selgelt tajutav vägis
tamisstseenis, kui Vene armee sõduritele viida
takse kui mongoolia talupoegadele, kellele vee
värk ja elekter õn võõrad ning kes “armastasid 
ja hellitasid oma hobuseid, kuid peksid oma nai
si”, samuti toob jutustaja ära anekdoodi mon
goolia talupojast, kes olevat proovinud “päeva
valgust ämbriga oma onni tuua” (Nesaule, 1995, 
72). Rõhutatakse sõdurite barbaarsust, nende 
kuuluvust erinevasse, teisel arengutasemel ning 
teiste normidega kultuuri. Eristamine toimib 
kõige elementaarsemal hea/halb, valge/must ta
sandil, kuna sõdurid õn oma ohvritest kä tõm- 
muma nahaga. Teises vastanduses Nõukogude 
armeega, kui Agate ja ta õde sõduritelt süüa ker- 
jates ema õpetatud vene laulukest peavad ümi
sema, õn oma-võõra piir tunduvalt ambivalent- 
sem, kuna episood antakse edasi seitsmeaastase 
tüdruku silmade kaudu. Vene rahvalaulu ümi- 
sev põgenikust tüdrukuke tekitab vene sõduri
tes segadust ja heameelt, kaaspõgenikes aga viha 
ja põlgust, tüdrukutes endas hirmu ja põlatuse 
tunnet.

Saksamaal põgenikelaagris aga kutsuvad 
saksa lapsed, keda nad vahel laagri juures koh
tavad, Agatet ja tema õde Verfluchte Auslän- 
defiteks, neetud välismaalasteks. Palju aastaid 
hiljem, kui Agate saab juudi soost ärimeestelt 
suure stipendiumi, mis aitab tal ülikooli minna, 
peab ta vastuvõtukomisjonile seletama, “kes olid 
hullemad, venelased või sakslased, ning kas ta



eelistab fašiste või kommuniste” (Nesaule, 1995, 
184). Vastates, et talle ei meeldi kumbki, kuna 
mõlemad õn Lätit “okupeerinud ja laastanud”, 
mõtleb ta endamisi oma emale, kes siiani leinab 
taga lahkumist “emakese Venemaa” rüpest, ja 
sakslannale Hildale, kes 12-aastase läti tüdruku 
vägistamisest päästis, olles nõus end tema ase
mele ohvriks tooma. Ta imestab, miks peavad 
“kõik, kes sõja läbi õn teinud, omavahel võistle
ma”, aru saamata, et “kä ta ise võistleb sama
moodi” (Nesaule, 1995,184-185). Ülikooli min
nes tutvub ta üsna pea oma tulevase abikaasa 
Joe’ ga, kes tema ema ja vähemal määral kä tema 
enda jaoks sümboliseerib (nende arvates) nn. 
tava-ameerikalikkust: praktilist meelt, kehvavõi
tu kombeid, kultuuritust. Pooleldi vastu tahtmist 
Joe’ga abielludes õn Agate meelest mehe tuge
vaks küljeks, et juhul, kui peaks tulema uus sõda, 
paneks Joe Agate “viimasele laevale, viimasele 
rongile, viimasele lennukile, mis viib hädaohust 
eemale” (Nesaule, 1995, 193). Paradoksaalselt 
märkab Agate hilisemas elus ühe unenäoimpul- 
si ajel Joe’ tuntavat samasust sõduritega, kelle 
vägistamistele ja teistele vägivallaaktidele ta lap
sena tunnistajaks oli. Samaselt vägistamisepi- 
soodiga Laretei “Mineviku helis”, kus toimunu 
sidumine nende mõju muudab, asetab Joe’ si
dumine barbaarsete vägivaldsete sõduritega 
mehe tunduvalt pahaendelisemasse valgusse. 
Kui Nõukogude armee sõdurid sümboliseerivad 
okupatsiooni, mille tõttu ta esimest korda oma 
kodumaa kaotas, siis Joe’ kaudu toimub oma
moodi teistkordne kaotus - mees lahutab Agate 
oma perekonnast, kultuurist ja kaasmaalastest.

Paljusid rahvuslikku identiteeti käsitlevaid 
episoode läbib aga kä teadmine, et rahvuslik 
identiteet ei pruugigi olla loomulik ja kõigi ini
meste iseenesestmõistetav joon, pigem avaldub 
see piir-ja konfliktsituatsioonides, olukordades, 
kus üks kultuur vastandub võimuvõitluse eri 
vormides teisele.

Kõik teoses esile tõusvad valulised eristus- 
jooned ei lähe siiski rahvuspiire mööda. Teose 
põhiliseks valupunktiks õn pingeline suhe ema 
ja tütre vahel, mille juured viivad tagasi sõja
aegsesse Lobenthali, kus Agate koos oma pere

ga elas üle vene sõdurite vägistamiste laine. Kui 
esimene vägistatud naine, sakslanna Hilda, oma 
kohale tagasi tuli, olid ta “nägu ja kael häbist 
tulipunased”, teised naised aga “tõmbasid seeli
kud endale tihedamalt ümber ja nihkusid Hil
dast eemale. Hilda hoidis pilgu maas, nii et tun
dus, nagu oleks tema millegi kohutavaga hak
kama saanud” (Nesaule, 1995,61). Naiste reakt
sioon jääb samaks kä hiljem, kui Hilda päästis 
vägistamisest 12-aastase läti tüdruku. Episoodi 
jutustamisel õn tajutav, et häbi oli kahtlemata 
kõige hullem trauma, mis naistele keldris osaks 
sai; see polnud võrreldav teiste füüsiliste vigas
tuste, hirmu või muude psüühiliste traumadega. 
Võimalik, et Hilda tegu, vaatamata üllatele mo
tiividele, võis olla omamoodi katse end teiste 
naiste ees heastada.

Kui Agate ema hakkab vastu vene sõdurile, 
kes ühe vana naise valehambaid ära tahab võtta, 
viivad sõdurid ta minema. Nesaule toob ära kä 
ema jutustuse, kui too päev hiljem tagasi tuleb, 
mäletades ise seda, kuidas ema üle keldri ukse
läve astub, nägu punane, laud langetatud ja man
tel tihedalt ümber: “Ta näib samamoodi häbi 
tundvat nagu Hilda, kuigi ma ehk vaid kujutan 
seda ette” (Nesaule, 1995, 73). Agate ei räägi 
sel teemal emaga kunagi ja ema tõmbub üha 
rohkem endasse, katkestades Ameerikasse jõu
des suhted lastega peaaegu täiesti. Seesuguste 
episoodide puhul õn jälle tajutav, kui raske õn 
antud autobiograafilise teksti analüüsis raken
dada autobiograafiat määratleva kriteeriumina 
näiteks Brussi väidet, et “autobiograafia autor 
väidab uskuvat seda, mida ta väidab.”39 Vägis- 
tamisteema käsitlemine õn juba iseenesest tea
tud kultuurinormide eiramine: Agate sõnutsi 
oleks informatsioon kasvõi selle kohta, et tema 
perekond oli tunnistajaks sellisele vägivallale, 
50-ndate lõpu Indianapolise lätlaste hulgas põh
juseks, et kõik teda “põlgama hakkaksid ning 
kä ta ema heidetaks kogukonnast välja” 
(Nesaule, 1995,183). Kas Nesaule ise teab roh
kem, kui ta oma teoses räägib? Kust läheb piir, 
millest kä kõige ausam autobiograafiakirjutaja 
üle ei astu?



Naiste kogemuse staatusest annab tunnistust 
kä iseloomulik episood Indianapolise Läti Ma
jas. Ühel koosolekul kerkib küsimus, kes kan
natas sõjas rohkem, mehed või naised. Agate 
kirjeldab noori mehi, kes “räägivad väsimusest, 
haavadest ja surmast. Nad tsiteerivad arvand
meid ja kaotuste protsente, nimetavad kaaslaste 
nimesid, kes sõjas oma silmanägemisest või 
käest-jalast ilma jäid. Nende valjenevais hääl
tes õn tajuda viha ja valu” (Nesaule, 1995,183). 
Naised püüavad näidata, et kä nende elu sõja 
ajal polnud kerge, aga kuna neil pole oma väi
dete tõestuseks välja käia tõendusmaterjali ega 
statistikat, ei ole nende väidetel mingit kaalu. 
Agate ema võtab sõna:

"... “Naistega juhtus teisi, kohutavaid asju, 
mis õn omal viisil veelgi destruktiivsemad”. - 
“Mis võib olla veel kohutavam kui saada haa
vata või surra?” segab keegi vahele. — “Kohu
tavaid asju, ” kordab mu ema... .Meeste ja nais
te seltskonnas ei ole mõeldav valjusti välja öel
da sõna “vägistama ” ”

(Nesaule, 1995, 182).

Vaidlus viib üldise hääletamiseni, kes siis 
ikkagi sõja ajal rohkem kannatas: võidab “mees
tel oli raskem”. Agate hääletab võitjate poolt.

Selles episoodis eristub selgelt kollektiivse 
mälu sooliselt eristatav struktuur. Nn. meeste 
ajalugu õn ajalooraamatus seisev kanooniline 
ajalugu, mis muu hulgas väljendub “kõvas tõen
dusmaterjalis” nagu protsendid ja arvandmed, 
aga kä normeeritud koodides, näiteks sobiva ju
tuteemana. Muidugi, juhul kui tegemist õn min
gi marginaalse ja ühiskondlikult alla surutud 
grupiga, siis õn kä ametlikku ideoloogiat kand
vad diskursused marginaalsel postisoonil, seda 
enam nõutakse aga liikmetelt ustavust grupi 
“suurele narratiivile”. Naiste kogemustele vas
tav narratiiv ei eksisteeri isegi mitte kogukonna 
naiste tasandil, vaid koosneb üksikutest fragmen
tidest, mida naised harva omavahel kombinee
rida või ühtlustada püüavad. Naiste ajalugu süm
boliseerib omal moel teose pealkiri: “(Üks) nai
ne merevaigus”. Naiste lood õn olemas, nad ei 
ole unustatud või kadunud, need õn vaid tardu

nud suletud eelarvamuste ja patriarhaalsuse kit
sendavasse kivisse. Merevaiku kivistunud olen
did koondavad endasse Agate ema vaikimise, 
Hildat ümbritseva vaikuse müüri Agate unenä
gudes, Agate enda piinavad ja tema sisse kän
gitsetud mõtted enam kui neljakümne aasta jook
sul. Samas õn ema merevaigust ripats kajustkui 
võluväega talisman, mis aitab Agatel unenägu
de kaudu endas selgusele jõuda ja paneb alguse 
kä tema kirjutatud loole.

Kokkuvõte

Käbi Laretei “Mineviku heli” ja Agate 
Nesaule “Naine merevaigus” õn Teist maailma
sõda käsitlevate autobiograafiliste teostena oma 
žanris erandlikud, eirates mitmeid tabusid. Mõ
lemas teoses esinevad teistes samalaadsetes teos
tes enamasti puuduvad vägivalla-ja vägistamis
stseenid, moodustades Nesaule teose keskse osa 
ja Laretei teoses tõlgenduslikult olulise episoo
di. Seksuaalse vägivalla kujutamine Laretei ja 
Nesaule teoses ei samane üldiselt sama teema 
esinemisega samalaadsetes elulugudes või me
muaarides, kuna mõlemas teoses käsitletakse 
seda teemat otse. Artikli alguses viidatud sek
suaalse vägivalla kujutamise strateegiad naiste 
elulugudes avalduvad Laretei teoses näiteks tun
tavalt autobiograafilise teose fiktiivse peatege
lase/minajutustaja olemasolus. See teeb võima
tuks kirjeldatud vägistamis-stseeni üksühese 
seostamise autori isikuga. Nesaule teoses õn see 
täheldatav episoodis, mis puudutab tema ema. 
Agate ema jutustatud loos päästab ta galantne 
ohvitser, ja kuigi Agate loos kahtleb, õn see ainus 
versioon, mille ta oma lugejale välja pakub. 
Mõlema teoses õn seksuaalset vägivalda kuju
tatud kui sõjalist ja poliitilist (või poliitilise vär
vinguga) survemeetodit ning kui ainult naise 
sõjakogemust iseloomustavat äärmiselt traumee
rivat aspekti. Nesaule teoses tõuseb psüühiliselt 
äärmiselt kumava joonena esile seksuaalse vä
givalla ohvriks langenud või sellele tunnistajaks 
olnud naisi ümbritsev nn. vaikimismüür, teisi
sõnu nende ühiskonna (näit. eksiilkogukonna)



võimetus seda tunnistada, hinnata või leeven
dada. Teoste paigutumisel nii eksiillugejakui kä 
Eesti ja Läti lugeja suhtes õn oluline, et mõle
mad teosed õn kõigepealt ilmunud rootsi 
(Laretei) ja inglise (Nesaule) keeles, olles seega 
suunatud kä (või eelkõige) laiemale ja üldise
male lugejaskonnale. Selle aspekti puhul võib 
eeldada, et teoste autoritel õn olnud kergem väl
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Kes kardab Virginia 
Woolfi?

Woolfi
feministlikud
käsitlused'

Toni Moi

A sja põgusalt uurides võib pealkirjas püs- 
J \ titatud küsimusele vastata: nii mõnedki 

JL ^feministlikud kriitikud. See, et paljud 
meessoost arvustajad õn pidanud Woolfi tühi
seks boheemlaseks ning tähtsusetuks Blooms- 
bury ringi esteediks, ei ole sugugi üllatav. Põh
jalikumat selgitust vajab aga küsimus, miks nii 
paljud kirjaniku angloameerika feministidest 
suguõed ta õn ära põlanud. Näiteks silmapais
tev feministlik kriitik Elaine Showalter näitab 
oma ärapöördumist Woolust, võttes üle, ent sa
mas muutes Woolfi teose pealkirja. Showalteri 
sule all saab “Oma toast” “Nende oma kirjan
dus”, otsekui tahaks ta viidata oma distantsee
rumisele naisautorite traditsioonist, mida ta oma 
raamatus nii kiindunult käsitleb. Antud kirjuti
ses kavatsen ma esmalt analüüsida negatiivset 
vastukaja, mille Wöölt õn feministide hulgas 
esile kutsunud ning mille illustreerimiseks ka
sutan peamiselt Elaine Showalteri pikka ning 
detailset Woolfile pühendatud peatükki teoses 
“Nende oma kirjandus”. Seejärel tahaksin juh
tida tähelepanu kä teistlaadi, positiivsematele 
Woolfi-käsitlustele, enne kui lõpetuseks kõik 
peamised reageeringud Woolfi teostele kokku 
võtan. Artikli eesmärk õn heita valgust feminist
like kirjanduskriitiliste käsitluste ning nende alu
seks olevate, tihti teadvustamata teoreetiliste 
ning poliitiliste veendumuste seosele.

* Esmakordselt ilmunud teoses 
Moi, T. (1985). SexuaUTextual Politics. 
Methuen Publishing Co: 1-18.
Sulgudes viidatakse vastavale raamatule või 
artiklile vaid siis, kui viidete nimekirjas õn 
rohkem kui üks autori teos.

Ärapõlatud Woolf

Suurema osa oma Woolfi käsitlevast peatü
kist pühendab Elaine Showalter kirjaniku bio
graafia uurimisele ning teose “Oma tuba” ana
lüüsile. Kirjutise pealkiri “Virginia Woolf, põ
genemine androgüüniasse” (“Virginia Woolf and 
the flight into androgyny”) viitab Showalteri 
käsitluse laadile. Autor üritab tõestada, et Woolfi 
jaoks oli androgüünia, mida Showalter definee
rib kui “täielikku tasakaalu ja kontrolli emotsio
naalse spektri üle, mis sisaldab nii mehelikke 
kui naiselikke elemente” (Showalter, 1977,263), 
“müüt, mis aitas tal vältida konflikti omaenda 
valuliku naiselikkusega ning lämmatada ja alla



suruda viha ning ambitsioone” (Showalter, 1977, 
264). Sho wai teri arvates oli Woolfi suurim patt 
feminismi vastu see, et “isegi feministlikku konf
likti väljendades soovis kirjanik sellest üle olla. 
Woolfi kogemise soov oli tegelikult tahtmine 
igasugust kogemust unustada” (Showalter, 1977, 
282). Showalteri meelest tähendab Woolfi enda 
väide, nagu oleksid suured kirjanikud androgüü
nid, põgenemist “problemaatilisest feminismist” 
(Showalter, 1977, 282) ning ta täheldab sellist 
põgenemist “Oma toas”.

Selleteemalist arutelu alustab Showalter, 
väites:

“Raamatu tekstilisest ning struktuurilisest 
küljest õn kõige üllatavam selle pingutatud võlu, 
mängulisus, kergetooniline pealispind... “Oma 
toas” kasutatud võtted - kordused, liialdus, pa
roodia, kerge huumor ja vaatenurkade rohkus - 
sarnanevad võtetele, mida autor kasutab oma 
ilukirjanduslikes teostes, eriti “Orlandos”, mil
le kallal ta samal ajal töötas. Teisalt õn “Oma 
tuba” loodud spontaansuse ning intiimsuse il
lusioonile vaatamata äärmiselt ebaisikuline ning 
ennast õigustav raamat. ”

(Showalter, 1977,282)

Showalter annab mõista, et “kordused, liial
dus, paroodia, kerge huumor ja vaatenurkade 
rohkus” “Oma toas” aitavad ainult “pingutatult 
võluvat” muljet jätta ning juhivad seega tähele
panu kõrvale sõnumilt, mida Woolf oma essee
ga edastada tahab. Samuti ei ole Showalterile 
vastuvõetav “Oma toa” ebaisikulisus, mis tule
neb sellest, et Woolf kasutab minajutustajana 
ohtralt erinevaid isiksusi. See toob endaga kaa
sa sagedased pöörded ning muutused minaju
tustaja seisukohtades, mis ei jäta arvustajale läh
tepunktiks üht kindlat seisukohta, vaid ta peab 
orienteeruma erinevate vaatenurkade rägastikus. 
Veelgi enam, selle asemel et oma kogemus täie
likult ning selgelt paljastada, jätkab Woolf vi
salt selle varjamist või parodiseerimist, sundi
des Showalterit lugejale kinnitama, et 
“Femham” tõepoolest õn Newnhami kolledž, et 
“Oxbridge” ongi Cambridge ja nõnda edasi.

Seesuguste võtete kasutamisest tingitud vaa
tenurkade rohkus ja nende pidev muutumine 
kahtlemata ärritavad Showalterit, kes lõpuks 
kuulutab, et “kogu raamat õn narritav, salakaval 
ning põiklev; Woolf mängib oma lugejatega, 
keeldub tõsidusest ning eitab igasuguseid 
tõsimeelseid kavatsusi reegleid lõhkuda” 
(Showalter, 1977,284). Showalteri arvates saab 
feminist seda raamatut korralikult lugeda ainult 
“Woolfi jutustamisviisi eirates” (Showalter, 
1977,285), ning kui see õnnestub, saab lugejale 
selgeks, et “Oma tuba” ei ole mitte mingil juhul 
eriti vabastav tekst:

“Kui suudate pidada “Oma tuba” naise es
teetikat väljendavaks dokumendiks kirjandusaja
loos ning eirata selle jutustamisviisi, siis ei osutu 
androgüünia ning oma toa kontseptsioonid ei nii 
vabastavaiks ega kä nii ilmselgeiks, kui need es
mapilgul tunduvad. Need kätkevad endas tume
damat külge, pagendatu ning eunuhhi sfääri. ” 

(Showalter, 1977, 285)

Showalteri arvates õn Woolfi teosed olnud 
alati kriitikule raskesti määratletavad ning neid 
õn võimatu ühest vaatenurgast lähtuvalt käsitle
da. Showalteri meelest näitab selline tabamatus 
ehtsate feministlike vaimsete seisundite nagu 
“viha ja võõrandumise” (Showalter, 1977, 287) 
mahasalgamist ning pühendumist Bloomsbury 
ringi “poliitika ja kunsti eraldatuse” (Showalter, 
1977, 288) ideaalile. Showalter leiab, et selline 
eraldatus ilmneb tõsiasjas, et Woolf “vältis oma
enese kogemuse kirjeldamist” (Showalter, 1977, 
294). See omakorda aga teeb Woolfil võimatuks 
luua tõeliselt pühendunud feministlikku teost 
ning loomulikult järeldab Showalter, et nii 
“Kolm gini” kui kä “Oma tuba” õn feministlike 
esseedena läbi kukkunud.

Minu isiklik arvamus õn, et Woolfi kirjan
duslike võtete eiramine tähendaks “Oma tuba” 
üldse mitte lugeda ning et Showalteri kannata
matus essee tõlgendamisel õn palju enam ajen
datud selle vormist ja stiilist, kui ideedest, mida 
kriitik peab essee sisuks. Selleks, et arutada an
tud küsimust põhjalikumalt, õn tarvis lähemalt 
vaadelda neid teoreetilisi veendumusi esteetika



ning poliitika seoste kohta, mida võib leida 
Showalteri kirjutisest.

Teoses “Nende oma kirjandus” ei heida 
Showalter oma ideede teoreetilisele raamistiku
le täit valgust. Seniloetust võib siiski järeldada, 
et Showalteri arvates peaks tekst peegeldama 
autori kogemust, ning mida autentsem õn koge
mus lugeja arvates, seda väärtuslikum õn tekst. 
Showalter leiab, et Woolfi esseedel ei õnnestu 
lugejatele edasi anda ühtki autentset kogemust, 
sest kõrgklassi kuuluva naisena puudus Woolfil 
heale feministlikule kirjanikule vajalik negatiiv
ne kogemus. Showalter väidab, et see saab eriti 
selgeks “Kolmes ginis”:

“Siin reetis Woolfi tema enda eraldatus nais
soo mainstream’ist. Paljusid lugejaid vihastas 
klassivahede enesestmõistetavaks pidamine ning 
raamatu poliitiline naiivsus. Teisisõnu, Wool/ei 
suutnud mõista nende naiste igapäevaelu, keda 
ta soovis inspireerida; talle iseloomulikult tõs
tis Woolf mässu naise eksistentsi nende külgede 
vastu, millega ta polnud ise kokku puutunud, 
ning vältis omaenda kogemuse kirjeldamist. ” 

(Showalter, 1977, 294)

Showalter tsiteerib kiitvalt Q. D. Leavise 
“karmi, aga tõest arvustust ajakirjas Scrutiny”, 
kuna “Leavis ise tõstatas küsimuse naissoo ko
gemusest, tehes sellega selgeks, et tema arvates 
ei teadnud Woolf sellest suurt midagi” 
(Showalter, 1977, 295).

Seega määratleb Showalter eduka feminist
liku teose kui kirjutise, mis pakub lugejale isik
liku kogemuse mõjuva kirjelduse sotsiaalses raa
mistikus. Sellest definitsioonist lähtuvalt ei saa 
Woolfi esseed olla kä eriti poliitilised. Antud 
küsimuses pooldab Showalter kirjanduslikku 
stiili, mis õn üldiselt tuntud kriitilise realismina, 
ning välistab Virginia Woolfi modernismi väär
tustamise. Kokkusattumuseks ei saa pidada kä 
seda, et ainus mõjukas kirjanduskriitik, kellele 
Showalter oma töös viitab, õn marksistlik krii
tik Georg Lukäcs (Showalter, 1977,296). Kuigi 
Showalterit ennast ei saa kuidagi süüdistada 
marksistlikes veendumustes, võib see fakt tun
duda nii mõnelegi lugejale veider. Lukäcs oli üks

peamisi realistliku romaani eestvõitlejaid, kes 
pidas realismi narratiivse vormi võimsaks kul
minatsiooniks. Tema meelest õnnestus suurtel 
realistidel nagu Balzac või Tolstoi kujutada inim
elu terviklikkust selle sotsiaalses kontekstis ning 
väljendada sellega ajaloo põhjapanevat tõde: 
“inimkonna katkematut evolutsiooni” (Lukäcs, 
1972, 3). Kuulutades ennast “proletaarseks hu
manistiks”, väidab Lukäcs, et “proletaarse hu
manismi eesmärk õn taasluua terviklik inimisik
sus ning vabastada see moonutustest ja liigen
dusest, mis sellele klassiühiskonnas osaks õn 
saanud” (Lukäcs, 1972,5). Lukäcs käsitleb klas
sikalist traditsiooni kunstis kui katset hoida alal 
seda terviklikku inimese ideaali isegi sellistes 
ajaloolistes tingimustes, kus selle teostamine 
väljaspool kunsti võimatuks osutub.

Kunstis õn vajaliku objektiivsuse saavuta
mine inimtegelase kujutamisel nii üksikisiku kui 
kodanikuna võimalik ainult tüüpide kirjeldami
se kaudu. Lukäcs väidab, et tüüp õn “veider sün
tees, mis ühendab üldise ja üksiku orgaaniliselt 
nii karakterites kui situatsioonides” (Lukäcs, 
1972, 6). Seejärel kinnitab ta, et “tõeliselt suur 
realism” õn kõrgem kõigist teistest kunstivor
midest:

“Tõeliselt suur realism kujutab inimest ja 
ühiskonda ühtse tervikuna ega kirjelda vaid üht 
või teist kiilge. Sellest kriteeriumist lähtudes 
vaesestavad ja moonutavad reaalsust kunstisuu
nad, mis peavad introspektsiooni või ekstraver- 
siooni ainukeseks lähenemisteeks. Seega tähen
dab realism kolmemõõtmelisust, kõikehaaravust, 
mis annab iseseisva elu nii tegelaskujudele kui 
kä inimestevahelistele suhetele. ”

(Lukäcs, 1972, 6)

Seda kunstiteooriat silmas pidades võib jä
reldada, et Lukäcsi jaoks aitab kunst, mis kirjel
dab “tervikliku inimloomuse jaotumist avalikuks 
ja isiklikuks sektoriks” kaasa “inimese olemuse 
moonutamisele” (Lukäcs, 1972, 9). Pole raske 
aimata, miks Lukäcsi vaadete see aspekt palju
dele feministidele muljet avaldab. Naiste elu 
kahe poole, nii era- kui tööelu ühtse kirjelduse 
puudumine õn peamine, mida Patricia Stubbs



heidab ette nii mees- kui naisautorite kirjutatud 
romaanidele ajavahemikus 1880-1920. Stubbs 
jagab Showalteri kriitilist suhtumist Woolfi teos
tesse, väites, et neis “puudub selge püüe luua 
uusi eeskujusid, uusi naisekujusid” ning et “põh
jus, miks Woolfil ei õnnestu oma feminismi ro
maanidesse üle kanda, näib olevat vähemalt osa
liselt tingitud tema esteetilistest teooriatest” 
(Stubbs, 1979, 231). Tuleb aga silmas pidada, 
et nõudlus uute, realistlike naisekujude järele 
peab enesestmõistetavaks, et feministlikud kir
janikud peaksid tahtma kasutada just realistliku 
ilukirjanduse vormi. Stubbs ja Showalter pane
vad mõlemad pahaks Woolfi kalduvust peita 
kõik “subjektiivsete ettekujutuste hägusse” 
(Stubbs, 1979, 231) ning seega sarnaneb nende 
arvamus ohtlikult Lukäcsi stalinistlike seisukoh
tadega modernistliku kirjandusse “reaktsiooni- 
lisusesf’. Lukäcs pidas modernismi killustatud, 
subjektivistliku ning individualistliku psühholo
gismi äärmuslikuks vormiks, mis õn iseloomu
lik alla surutud ning ekspluateeritud inimisiksu
sele kapitalistlikus ühiskonnas. Tema nägi nii 
futurismis kui sürrealismis, nii Joyce’is kui 
Proustis suure antihumanisti Nietzsche deka
dentlikke ning tagurlikke järeltulijaid ning see
tõttu oli fašismil võimalik nende kunsti ära ka
sutada. Kunst võis saada mõjuvaks fašismivas- 
tase võitluse relvaks vaid tugeva ning kindla usu 
tõttu humanistlikesse väärtustesse. Just huma
nistliku esteetika rõhutamine oli põhjuseks, miks 
Lukäcs veel 1938. aastal kuulutas, et kaheküm
nenda sajandi esimese poole suurimateks kirja
nikeks saavad kahtlemata Anatole France, 
Romain Rolland ning Thomas ja Heinrich Mann.

Loomulikult ei ole Showalter proletaarne 
humanist nagu Lukäcs. Sellegipoolest leidub 
tema kirjanduskriitikas tugevat ning vankuma
tut usku mitte küll proletaarse, kuid traditsioo
nilise kodanliku humanismi liberaal-individua- 
listlikesse väärtustesse. Kui Lukäcsi meelest pi
durdavad ja takistavad “tervikliku inimese” har
moonilist arengut kapitalistlikus ühiskonnas pea
le surutud ebainimlikud sotsiaalsed tingimused, 
siis Showalter vaatleb naissoo potentsiaali ha
lastamatut allasurumist seksistlikus patriarhaal

ses ühiskonnas. Kahtlemata ei näi Lukäcs ühes
ki oma teoses ilmutavat vähimatki huvi konk
reetsete probleemide vastu, millega seisab vas
takuti naine, arenedes terviklikuks ja harmoo
niliseks inimolendiks patriarhaalses ühiskonnas. 
Kahtlemata arvas Lukäcs naiivselt, et kui kom
munism õn kord juba üles ehitatud, saavad kõik, 
kaasa arvatud naised, vabaks. Samavõrd õn aga 
tõsi, et Showalter ei pööra oma kirjanduskriiti
kas mingit tähelepanu kapitalismi ning fašismi 
vastu võitlemise vajadusele. Poliitiline kunst õn 
tema meelest vajalik vaid seksismivastaseks 
võitluseks. Seega ei pea ta kä Virginia Woolfi 
originaalset teooriat seksismi ja fašismi seoste 
kohta “Kolmes ginis” märkimisväärseks ega kii
da heaks Woolfi katseid samas essees seostada 
feminismi patsifismiga, mille kohta ta märgib 
vaid:

““Kolm gini” kõlab võltsilt. Selle keeleka
sutus õn liigagi tihti täis tühipaljaid loosungeid 
ja klišeesid ning kasutatud stilistilised trikid - 
kordused, liialdus ja retoorilised küsimused, mis 
õn “Oma toas” naljakad, mõjuvad siin ärrita
valt ning hüsteeriliselt. ”

(Showalter, 1977, 295)

Showalteri traditsiooniline humanism aval
dub piisavalt selgelt siis, kui ta süüdistab Woolfi 
liigses subjektiivsuses ja passiivsuses ning soo
vis põgeneda oma naissoo identiteedi eest, võt
tes omaks androgüünia idee. Showalter teeb et
teheiteid kä Doris Lessingule, et viimane sula
tab oma hilisemates teostes “naiseliku ego” suu
remasse kollektiivsesse teadvusesse (Showalter, 
1977, 311). Nii Woolf kui kä Lessing teevad 
vigu: mõlemad õn, kuigi erineval viisil, lahti 
öelnud indiviidi põhivajadusest võtta omaks 
ühtne ning terviklik identiteet. Nii Woolf kui 
Lessing õn oluliselt kahjustanud ühtset isiksust, 
mis õn keskne mõiste lääne meeshumanismis ja 
määrava tähtsusega Showalteri feminismis.

Lukäcsi teooria kohaselt, mida Stubbs ja 
Showalter tingimusteta toetavad, õn poliitika 
õige sisu, mis õn esitatud veatus realistlikus vor
mis. Virginia Woolfil ei ole Stubbsi arvates õn
nestunud anda “tõetruud pilti naistest”, pilti, mis



pööraks võrdselt tähelepanu nii naiste era- kui 
kä avalikule elule. Showalter omalt poolt kahet
seb, et Woolf pole osanud kujutada piisava tund
likkusega seda, “kuidas [naise kogemus] tegi 
[naised] tugevaks” (Showalter, 1977,285). Sel
lise kriitika lahutamatuks osaks õn arusaam, et 
hea feministlik ilukirjandus kirjeldab tugevat 
naist, kellega lugeja end samastada saab. Seda 
soovitab kä Marcia Holly artiklis pealkirjaga 
“Teadvus ja autentsus: feministliku esteetika 
püüdlemine” (“Consciousness and authenticity: 
towards a feminist aesthetic”). Holly väidab, et 
uus feministlik esteetika võib liikuda “eemale 
formalistlikust kriitikast ning nõuab teoste hin
damist autentsust silmas pidades” (Holly, 1975, 
4). Holly, tsiteerides taas Lukäcsit, väidab, et 
feministidena:

“Otsime tõeliselt revolutsioonilist kunsti. 
Selleks, et mingi teos oleks humanistlik ja seega 
revolutsioon iline, ei pea teose sisu olema femi
nistlik. Revolutsiooniline õn kunst, mis toob välja 
inimese põhiolemuse, aga ei jäädvusta valesid 
ideoloogiaid. ”

(Holly, 1975,42)

Üldistav humanistlik esteetika viib Holly 
tugeva ning võimsa naise otsingule kirjanduses; 
otsingule, mis meenutab Nõukogude kirjanike 
kongressi poolt 1934. aastal esitatud sotsialistli
ku realismi nõuet. Tugevate ning õnnelike trak
toristide ning vabrikutööliste asemel peame tä
napäeval otsima ilmselt tugevaid ja õnnelikke 
naistraktoriste. “Realism,” väidab Holly, “eel
dab järjepidevat (mitte vastuolulist) antud teo
sega piiritletud teemade (tunded, ajendid, konf
liktid) käsitlemist” (Holly, 1975,42). Taas kord 
seisame silmitsi ühe versiooniga Showalteri üht
se vaatenurga nõudest; meelepahaga, mida kut
sub esile Woolfile omane vaatenurkade liikuvus 
ja rohkus, tema keeldumine end samastada ühe
gagi paljudest minategelastest; me oleme oma 
aruteluga alguspunkti tagasi jõudnud.

Feministid nagu Showalter ja Holly ei suu
da aga mõista, et traditsiooniline humanism, 
mida nad esindavad, õn tegelikult patriarhaalse 
ideoloogia osa. Selle keskmes õn ühtne tervik

lik mina - kas siis individuaalne või kollektiiv
ne -, mida tavaliselt kutsutakse Inimeseks (ing. 
k. Man). Luce Irigaray või Helene Cixous võik
sid väita, et see terviklik mina õn tegelikult fal
loslik mina. Hiilgavalt autonoomsena välistab 
see igasuguse konflikti, vastuolulisuse ja kahe
mõttelisuse. Sellise humanistliku ideoloogia 
kohaselt õn mina ajaloo ning kirjandusliku teksti 
ainulooja: humanistlikul loojal õn potentsi, ta 
õn falloslik ning meessoost - oma maailma ju
mal, oma teksti autor. Ajalugu ja kirjanduslik 
tekst muutuvad pelgalt selle kordumatu mina 
“eneseväljenduseks”, kunst õn biograafia, üks
nes aken isiksusse ja maailma, millel oma reaal
sus puudub. Tekstist jääb järele vaid probleemi
tu, “antud”, “maskuliinse” maailma või isiksu
se passiivne, “feminiinne” peegeldus.

Woolfi päästmine
feministliku poliitika jaoks: 
mõningaid alternatiivseid 
käsitlemisvõimalusi
Seni oleme käsitlenud krüpto-lukäcsistliku 

käsitluse mõnda külge, mis avalduvad kaasaeg
ses feministlikus kirjanduskriitikas. Selle lähe
nemise peamine puudus kajastub faktis, et selle 
sajandi suurima briti naisautori teosed ei mahu 
feministliku mõtteviisi raamistikku sellele vaa
tamata, et Woolf ei olnud mitte üksnes märki
misväärselt andekas romaanikirjanik, vaid kä 
tunnustatud feminist ning teiste naiskirjanike 
teoste pühendunud lugeja. Võib kindlasti väita, 
et kui feministlikud kriitikud ei anna Woolfi teos
tele positiivset poliitilist ega kirjanduslikku hin
nangut, ei tule viga otsida mitte Woolfi teksti
dest, vaid kriitikute endi kirjanduskriitilistest 
ning teoreetilistest tõekspidamistest. Kas aga õn 
üldse feministidel alternatiivi negatiivsele 
Woolfi-käsitlusele? Vaadakem, kas teistsugune 
teoreetiline lähenemine võib Virginia Woolfi 
feminismi jaoks päästa.

Showalter soovib, et kiijanduslik tekst tagaks 
lugejale teatud kindlustunde, kindla vaatenur
ga, millest lähtuvalt hinnata maailma. Woolf



omakorda näib viljelevat suunda, mida me nüüd 
võiksime nimetada “dekonstruktiivseks” kirju- 
tamislaadiks; suunda, mis haarab kaasa, seeläbi 
paljastades esituse petliku olemuse. Oma teks
tides näitab Woolf, kuidas keel ei lase end ühe
selt ning ainult otsese tähendusega määratleda. 
Prantsuse filosoofi Jacques Derrida sõnul õn 
keele struktuur lõputu tähenduste kogum ning 
igasugust põhilise, absoluutselt kindla tähendu
se otsingut võib pidada metafüüsiliseks. Ei ek
sisteeri ühtegi lõplikku elementi, lõplikku ühi
kut, midagi transtsendentaalselt määratut, mis 
oleks iseenesest tähenduslik ja jääks lingvistili
se sarnasuse ja erinevuse pidevatest vastastikus
test mõjudest puutumata. Määrajate vaba mäng 
ei anna meile iial lõplikku, ühtset tähendust, mis 
võiks omakorda kehtestada ning selgitada kõiki 
teisi tähendusi. Just sellise tekstilise ning ling
vistilise teooria valguses võime Woolfi mängle
vatest vaatepunkti muutustest ja vahetumistest 
nii tema ilukirjanduslikus loomingus kui “Oma 
toas” välja lugeda midagi palju enamat kui soo
vi ärritada surmtõsiseid feministlikke kriitikuid. 
Kasutades ära keelele omase mänglevuse ja sen
suaalsuse, heidab Woolf kõrvale patriarhaalse 
ideoloogia aluseks oleva metafüüsilise essent- 
sialismi, mis ülistab jumalat, isa või fallost kui 
transtsendentaalselt määratut.

Kuid Woolf teeb midagi enamat kui mitte - 
essentsialistliku kirjanduse viljelemine. Ta suh
tub kä sügavalt skeptiliselt ühtse inimidentitee- 
di meeshumanistlikusse kontsepti. Sest mis õn 
see iseenesega identne identiteet, kui ükskõik 
milline tähendus õn lõputu erinevuste mäng, kui 
puudumine õn samavõrd tähenduse aluseks kui 
olemine? Humanistliku identiteedi-käsitluse 
seab küsimärgi alla kä psühhoanalüütiline teoo
ria, mida Woolf kahtlemata tundis. Kirjastus 
Hogarth Press, mille asutasid Virginia ja Leo
nard Woolf, avaldas Freudi tähtsamate teoste 
esimesed inglisekeelsed tõlked ning kui Freud 
1939. aastal Londonisse saabus, külastas teda 
kä Virginia Woolf. Ning, nagu meile õrritavalt 
teada antakse, kinkis Freud talle nartsissiõie.

Nii Woolfi kui kä Freudi arvates avaldavad 
ebateadlikud tungid ja ihad meie teadlikele mõ

tetele ja tegudele pidevat survet. Psühhoanalüü
tikute seisukohalt õn inimene keeruline kogum, 
kusjuures teadlik mõistus õn vaid väikene osa 
temast. Kui see seisukoht õn juba kord omaks 
võetud, õn võimatu väita isegi seda, et meie tead
likud soovid ja tunded pärinevad tervikliku mina 
sisemusest, sest võimatu õn omada mingitki tead
mist nendest tõenäoliselt lõpututest ebateadlikest 
protsessidest, mis vormivad inimese teadlikku 
mõttetegevust. Seega tuleb teadlikku mõttetege
vust vaadelda üksnes ilminguna, milles avaldu
vad need arvutud struktuurid, mis moodustavad 
ristudes selle ebakindla kogumi, mida liberaal
sed humanistid kutsuvad “minaks”. Need struk
tuurid ei hõlma mitte ainult ebateadlikke sek
suaalseid ihasid, hirme ja foobiaid, vaid kä mit
mesugust muud vastuolulist materjali, sotsiaal
seid, poliitilisi ning ideoloogilisi tegureid, mil
lest me endale aru ei anna. Antihumanistid väi
daksid, et just see ülikeeruline vastandlike struk
tuuride võrgustik moodustab subjekti ja selle 
kogemused, mitte aga vastupidi. Loomulikult ei 
ole selle veendumuse kohaselt üksikisiku koge
mus vähem reaalne või väärtuslik; küll aga tä
hendab see, et selliseid kogemusi õn võimalik 
mõista vaid siis, kui uurime nende taga peitu
vaid määrajaid - määrajaid, millest teadlik mõt- 
tetegevus õn vaid üks paljudest ning ilmselt mitte 
kõige usaldatavam. Rakendades samast käsit
lust kirjandusliku teksti puhul, võib igasugust 
ühtse üksiku mina või soolise identiteedi või kä 
“tekstilise identiteedi” otsingut pidada erakord
selt pinnapealseks.

Just selles mõttes ongi Showalteri soovitus 
lugejal end autori kirjanduslikest võtetest eral
dada samaväärne teksti lugemata jätmisega. Sest 
üksnes autori peensusteni väljatöötatud teksti 
igal tasandil uurides võime jälile jõuda neile 
konfliktsetele ning vastandlikele elementidele, 
mis teevad tekstist just selle antud teksti, milles 
kasutatakse just sellele omaseid sõnu ja kombi
natsioone. Humanistide soov leida terviklikku 
pilti või mõtet (või Holly sõnul “vastuoludeta 
maailmavaadet”) eeldab tegelikult pealiskaud
set lähenemist kirjandusele - lähenemist, mille 
korral (ja eriti sellise eksperimentaalse kirjani



ku puhul nagu Woolf) ei ole erilist lootust mõis
ta keskseid probleeme, mis õn esitatud uuendus
like väljendusvahendite abil. Just “vastuoludeta 
maailmavaade” õn Lukäcsi marksistliku oponen
di Bertolt Brechti arvates reaktsiooniline.

Prantsuse feministlik filosoof Julia Kristeva 
õn väitnud, et Lautreamont’i, Mallarme ning 
teiste modernistide luulet võib pidada “revolut
siooniliseks” kirjutamise vormiks. Modernistlik 
luuletus oma järskude pöörete, ellipsite, pausi
de ning näiliselt ebaloogilise ülesehitusega õn 
just sedasorti kirjanduslik looming, milles keha 
ning alateadvuse rütmid õn suutnud läbi murda 
konventsionaalse sotsiaalse tähenduse rangelt 
ratsionaalsest kaitsemüürist. Kuna Kristeva vaat
leb seda konventsionaalset tähendust kui kogu 
sümbolistlikku korrapära - see tähendab kõiki 
inimese sotsiaalseid ja kultuurilisi institutsioo
ne - koos hoidvat struktuuri, siis vastab sümbo
lite keele killustamine modernistlikus luules 
tema arvates sotsiaalsele revolutsioonile ja mo
delleerib selle. Kristeva arvates eksisteerib nii
nimetatud teatud kirjutamise laad, mis õn ise
enesest “revolutsiooniline”, analoogne seksuaal
se ja poliitilise revolutsiooniga, ning mis ainu
üksi oma olemasoluga näitab üldtunnustatud 
ühiskonna sümbolistliku korrapära sisemiste 
muutuste võimalikkust. Sellest lähtuvalt võib 
väita, et Woolf, keeldudes kasutamast oma es
seedes niinimetatud ratsionaalset või loogilist 
kirjutamise viisi, ei kasuta ta traditsioonilisi ilu
kirjanduslikke võtteid, loobudes kä sümbolistli
kust keelest. Seda õn muidugi näha kä paljudest 
võtetest, mida ta kasutab oma romaanides.

Kristeva väidab kä, et paljud naised lasevad 
alateadlikul “spasmilisel jõul” lõhkuda oma kee
lekasutust, sest nad õn tugevalt seotud Oidipuse- 
eelse ema-kujuga. Kui aga sellised ebateadlikud 
tuiked võtaksid täielikult võimust, langeks autor 
tagasi Oidipuse-eelsesse või kujutletavasse kao
sesse ning tulemuseks oleks vaimuhaigus. Autor, 
kelle keelekasutus laseb sellistel jõududel rik
kuda sümbolite korrapära, õn teisisõnu autor, 
kellel õn suur oht lõpetada nõdrameelsena. Sel
lest lähtuvalt võib Woolfi enda perioodilisi vai
muhaiguse hooge seostada nii tema tekstiliste

strateegiate kui kä tema feminismiga. Kuna süm
bolite korrapära õn patriarhaalne korrapära, mida 
juhib Isa seadus, seab iga autor, kes üritab seda 
rikkuda ja laseb alateadlikel jõududel hetkekski 
sümbolite kontrolli alt pääseda, end selle režii- 
miga vastuollu. Woolf ise koges tugevat patriar
haalset rõhumist psühhiaatriakliinikus ning teos 
“Proua Dalloway” ei sisalda mitte ainult suure
pärast satiirilist rünnakut selle ala vastu (esin
datud Sir William Bradshaw näol), vaid kirjel
dab kä Septimus Smithi tegelaskuju kaudu väga 
täpselt seda, kuidas mõistus “kujutletavasse” 
kaosesse langeb. Loomulikult võib Septimust 
vaadelda kui Clarissa Dalloway negatiivset pa
ralleeli. Naisel õnnestub pääseda teda ohusta
vast nõdrameelsuse sügavikust ainult oma iha
de ning soovide allasurumise hinnaga ning te
mast saab külm, ent hiilgav, patriarhaalse ühis
konna poolt imetletud naine. Sel moel paljastab 
Woolf ohud, mida toob kaasa ebateadlike tuige
te võidukäik, samas aga näitab kä hinda, mida 
maksab inimene, kel õnnestub oma terve mõis
tus päästa. Seega säilitab Woolf hapra tasakaalu 
niinimetatud “naiseliku” nõdrameelsuse ülehin
damise ning sümboolse korra väärtuste liiga tor
maka ärapõlgamise vahel.

Õn selge, et Kristeva käsituses ei ole inime
se revolutsioonilisuse juures määrav mitte tema 
bioloogiline sugu, vaid positsioon, mille ta va
lib. Kristeva suhtumine feminismi peegeldab 
biologismist ning essentsialismist loobumist. 
Feministlikku liikumist tuleb tema arvates vaa
delda nii ajalooliselt kui poliitiliselt kolmekihi
lisena:

1. Naised nõuavad võrdset osasaamist süm
bolistlikust korrapärast. Liberaalne feminism. 
Võrdõiguslikkus.

2. Naised ütlevad lahti meeste sümbolistli
kust korrapärast ning rõhutavad oma erinevust. 
Radikaalne feminism. Ülistatud naiselikkus.

3. Naised peavad maskuliinse ja feminiinse 
vastandamist metafüüsiliseks ning ütlevad sel
lest lahti. (Kristeva enda seisukoht.)



Kolmas suund lükkab ümber maskuliinse ja 
feminiinse vastasseisu ning seab seega küsimärgi 
alla identiteedi mõiste kui sellise. Kristeva kir
jutab:

“Kolmanda põhimõtte kohaselt, mida ma tu
gevalt pooldan - kujutan ma seda ette? - õn 
mehe/naise kui kahe võistleva ning rivaalitseva 
poole vastandamine metafüüsika valdkonda 
kuuluv nähtus. Mida saab “identiteet”, isegi 
“seksuaalne identiteet” tähendada uues teoree
tilises ja teaduslikus kontekstis, kus identiteedi 
mõiste kui selline õn küsimärgi alla seatud?” 

(Kristeva, 1981, 33^1)

Seosed teise ja kolmanda suuna vahel vaja
vad kommenteerimist. Kui kolmanda suuna 
kaitsmine eeldab teise astme täielikku ärapõl- 
gamist (mida ma küll ei arva), oleks see tõsine 
poliitiline eksimus. Sest feministidele õn endi- 
selt poliitiliselt tähtis kaitsta naisi kui naisi, vas
tata patriarhaalsele rõhumisele, mis põlgab nai
si just kui naisi. Kuid “teise astme” feminismi 
“vähestruktureeritud” vormil, mis ei ole teadlik 
soolise identiteedi metafüüsilisest olemusest, õn 
oht muutuda ümberpööratud seksismiks. Seda 
just siis, kui võetakse valimatult üle need meta
füüsilised normid, mis patriarhaalne ühiskond 
õn kehtestanud naiste kontrollimiseks, hoolimata 
sellest, et nende vanade normidega püütakse 
sobitada uusi feministlikke väärtusi. Kristeva 
“dekonstrueeritud” feminismivormi ülevõtmine 
jätab seega ühest küljest kõik vanaviisi - meie 
positsioonid poliitilises võitluses ei ole muutu
nud -, teisalt aga muudab radikaalselt meie aru
saamisi selle võitluse olemusest.

Mulle tundub, et Kristeva feminismis kajab 
vastu see, mille Virginia Woolf 60 aastat varem 
omaks võttis. Sellest seisukohast lähtudes võib 
teosest “Tuletorni juurde” välja lugeda, et me
tafüüsiline usk tugevatesse ning muutumatult 
paigas soorollidesse (mida esindavad härra ja 
proua Ramsay) õn destruktiivse iseloomuga. 
Kunstnik Lily Briscoe, tegelaskuju, kes sellist 
vastandamist eirab, mõistab selle hukutavat mõju 
ning püüab jäigalt patriarhaalses maailmas nii
palju kui võimalik iseendaks jääda, pööramata

tähelepanu soolist identiteeti puudutavatele 
muserdavatele määratlustele, millega ühiskond 
teda sundida tahaks. Just sellesse konteksti pea
me asetama Woolfi olulise androgüünia idee. See 
ei ole, nagu Showalter väidab, põgenemine kind
laks määratud sooidentiteetide eest, vaid nende 
võltsi metafüüsilise loomuse äratundmine. Woolf 
ei põgene soorollide eest sellepärast, et ta neid 
kardaks, vaid ta heidab need kõrvale, sest õn 
mõistnud nende tõelist olemust. Ta saab aru, et 
feministliku võitluse eesmärgiks peab olema 
maskuliinsuse ja feminiinsuse hukutavast binaar
sest vastandamisest loobumine.

Oma 1973. aastal ilmunud paeluvas raama
tus “Androgüünia poole” (“Toward androgyny”) 
määratleb Carolyn Heilbum androgüüniat um
bes samamoodi, kirjeldades seda kui kontsept
siooni, mis õn “piiramatu ning seega oma ole
muselt määratlematu” (xi). Hiljem peab ta vaja
likuks androgüünia ja feminismi vahel vahet 
teha, määratledes seega Woolfi kaudselt mitte- 
feministina. Tundub, et see eristamine põhineb 
arusaamal, et ainult kaht esimest Kristeva kir
jeldatud astet saab pidada tõeliseks feminismiks. 
Heilbum tunnistab, et tänapäeva ühiskonnas õn 
tihti raske androgüünia pooldajaid feministidest 
eristada, “sest tänapäeval õn võim meeste käes 
ning naised õn poliitiliselt nõrgad” (xvi-xvii), 
kuid ta keeldub järeldamast, et feministid või
vad tegelikult ihaldada androgüüniat. Nagu 
Kristevagi ning vastupidiselt Heilburnile rõhu
taksin ma, et teooria, mis nõuab soolise identi
teedi dekonstruktsiooni, õn oma olemuselt fe
ministlik. Woolfi puhul õn küsimus pigem sel
les, kas tema märkimisväärselt arenenud aru
saam feminismi eesmärkidest takistas tal asu
mast tema enda ajastu feministlikus võitluses 
progressiivsele seisukohale või mitte. “Kolme 
gini” (ja “Oma toa”) põhjal võib sellele küsi
musele vastata eitavalt. Woolf näitab “Kolmes 
ginis”, et ta õn teadlik ohtudest, mida toovad 
kaasa nii liberaalne kui kä radikaalne feminism 
(Kristeva tabelis esimene ja teine aste), ning 
pooldab seetõttu “kolmandat astet”. Kõigele 
vaatamata toetab ta siiski naiste õigust majan
duslikule iseseisvusele, haridusele ja töökoha



valikuvabadusele - kõik need olid aga 1920- 
1930. aastate feministliku liikumise kesksed 
ideed.

Nancy Topping Bazin tõlgendab Woolfi 
androgüünia kontseptsiooni kui maskuliinse ja 
feminiinse liitu, mis õn täpselt vastupidine selle 
vaatlemisele duaalsuse dekonstruktsioonina. 
Bazini arvates säilitavad maskuliinsus ja femi
niinsus Woolfi teostes oma põhilise tähendus- 
laengu. Seega väidab ta, et Lily Briscoe romaa
nis “Tuletorni juurde” õn sama naiselik tegela
ne kui proua Ramsay ning et teose androgüünne 
lahendus seisneb maskuliinse ja feminiinse “tõe- 
käsitluse” (Bazin, 1973, 138) tasakaalus. Vas
tupidiselt Bazinile jääb Herbert Marder oma töös 
“Feminism ja kunst” (“Feminism and art”), ku
lunud ning traditsioonilise käsitluse juurde, mille 
kohaselt tuleb proua Ramsayt vaadelda kui 
androgütinset ideaali: “Proua Ramsay kui abi
kaasa, ema, peoperenaine, kehastab andro- 
giiünset elukunstnikku, kes loob kogu oma ole
musega” (Marder, 1986,128). Heilbum loobub 
sellisest käsitlusest, väites et:

“Vaid kobades läbi tunneteudu ning laiali
paisatud biograafiliste killukeste rägastiku lii
kudes suudame leida tõelise proua Ramsay, kes 
pole kaugeltki androgüüniline ning terviklik, 
vaid hoopis sama üheülbaline ja elueitav kui 
tema abikaasa. ”

(Heilburn, 1973, 155)

Paljud kriitikud, kes nagu Mardergi tõlgen
davad proua Ramsayt ja proua Dallowayd kui 
Woolfi naiselikkuse ideaali, reedavad sellega 
oma tegelikud seksistlikud tõekspidamised - 
mees-ja naissugu õn täiesti erinevad ja peaksid 
selliseks kä jääma - või pooldavad nad Kristeva 
“teise astme” feminismi: naised õn meestest eri
nevad ning õn viimane aeg hakata kuulutama 
naissoo üleolekut. Mina pean mõlemaid eksli
keks Woolfi käsitlusteks nagu kä Kate Milletti 
alljärgnevat kommentaari:

“Virginia Wool/ülistas kaht koduperenaist, 
proua Dallowayd ja proua Ramsayt; kajastas 
Rhoda enesehävituslikku kurbust romaanis

“Lained”, selgitamata kordagi selle põhjusi; 
ning kirjeldas küll argumenteeritult, kuigi mitte 
eriti õnnestunult (võib-olla iseenda vähese veen
dumuse tõttu), naiskunstniku pettumusi Lily 
Briscoci tegelaskujus. ”

(Millert, 1969, 139-140)

Järelikult võib edaspidiste Woolfi käsitluste 
lootuskiireks pidada Derrida ning Kristeva teoo
ria kombinatsiooni. Samas peame meeles pida
ma Kristeva väidete poliitilist piiratust. Kui tema 
vaated “subjekti tõekspidamistest” annavad 
märkimisväärse panuse revolutsioonilisse teoo
riasse, siis tema veendumus, et revolutsioonili
ne teos kuulutab teatud moel ette hilisemat sot
siaalset revolutsiooni, teeb raskeks igasuguse 
materialistliku ühiskonna-analüüsi. Kristeva 
teooria tugevaks küljeks õn tema lähenemine 
keelele kui materiaalsele ja sotsiaalsele struk
tuurile, kuid see pöörab vähe tähelepanu teiste
le vastuolulistele ideoloogilistele ja materiaal
setele struktuuridele, ilma milleta ei saa toimu
da ükski radikaalne sotsiaalne muudatus. Need 
ja teised selle teooriaga seotud küsimused leia
vad käsitlemist minu Kristevale pühendatud pea
tükis (Moi, 1994,150-173). Pean siiski rõhuta
ma, et Kristeva probleemide “lahendus” ei seis
ne mitte kiires tagasipöördumises Lukäcsi poo
le, vaid oma ideede veelkordses kaalumises ning 
nende sobitamises feministliku ideoloogia laie
masse raamistikku.

Woolfi vaadete materialistlikku külge õn 
rõhutanud kä marksistlik feminist Michele 
Barrett. Sissejuhatuses raamatusse “Virginia 
Woolf: naised ja kirjutamine” (“Virginia Woolf: 
women and writing”) väidab ta:

“Virginia Woolfi kirjanduskriitilised esseed 
loovad võrratu pildi naiskirjanike loomingu 
arengust, kirjeldavad tõetruult tema eelkäijaid 
ja kaasaegseid ning rõhutavad asjakohaselt neid 
materiaalseid tingimusi, mis õn naiste teadvust 
vorminud. ”

(Barrett, 1979, 36)

Barrett käsitleb Woolfi vaid esseisti ja kriiti
kuna. Mis puutub Woolfi ilukirjanduslikku loo
mingusse, siis Barretti arvates autori esteetika,



eriti tema androgüünse kunsti kontseptsioon, 
“paneb pidevalt vastu materialistlikule positsioo
nile, mille Woolf “Oma toas” loob” (Barrett, 
1979, 22). Kristeva, nagu olen juba selgitanud, 
loobuks siinkohal kahe oponendi, ühelt poolt 
esteetika ning teisalt poliitika vastandamisest 
ning asetaks Woolu loomingulised veendumu
sed just nimelt tema tekstiloomesse. Loomuli
kult rõhutatakse tekstuaalseid võtteid enam ro
maanides kui esseedes.

Veel üks rühm feministlikke, Jane Marcuse 
ümber koondunud kriitikuid pooldab radikaal
set Woolfi-käsitlust marksistlike või poststruk- 
turalistlike teooriate poole pöördumata. Jane 
Marcus nimetab Woolfi “Viktooria-aegses see
likus partisanivõitlejaks” (Marcus, 1981,1) ning 
näeb temas nii sotsialismi kui kä feminismi eest 
võitlejat. Marcuse artiklist “Esiemade kaudu ta
gasi mõeldes” (“Thinking back through our 
mothers”) saab selgeks, et seda ideed õn raske 
veenvalt tõestada. Ta alustab oma artiklit kinni
tusega:

“Kirjutamine oli Virginia Woolfi jaoks re
volutsiooniline tegevus. Tema võõrastus briti 
patriarhaalse kultuuri ning selle kapitalistlike 
ja imperialistlike vormide ja väärtuste vastu oli 
niivõrd terav, et kirjutades oli ta tulvil hirmu ja 
meelekindlust. Viktooria-aegses seelikus parti- 
sanivõitleja vabises hirmust, valmistudes samal 
ajal oma rünnakuteks ja rüüsteretkedeks vaen
lase vastu. ”

(Marcus, 1981,1)

Kas me peaksime uskuma, et esimene ning 
järgmised laused õn põhjuslikult seotud - et kir
jutamine oli Woolfi jaoks revolutsiooniline te
gevus sellepärast, et ta kirjutamise ajal hirmust 
vabises? Või peaksime me seda lõiku tõlgenda
ma laiendatud metafoorina - nagu ükskõik mil
lise patriarhaalse süsteemi surve all kirjutava 
naise hirmude kehastust? Sel juhul ei ütle see 
enam midagi konkreetset Woolfi omapärase kir
jandusliku tegevuse kohta. Või õn esimene lau
se väide, mida kogu järgnev lõik peab kinnita
ma? Kä sel juhul ei õnnestu autoril midagi tões
tada. Marcus kasutab siin eluloolist materjali

Woolfi kirjutamisharjumustesse puutuvate väi
dete tõestamiseks: lugejat püütakse veenda elu
looliste asjaolude, mitte autori tekstide abil. Kuid 
õn sellel üldse mingit tähtsust, kas Woolf oma 
kirjutuslaua taga võbises või mitte? Kas ei ole 
tähtsam hoopis see, mida ta kirjutas? Marcuse 
emotsionaalne lähenemine ilmneb kä pikas võrd
luses, kus ta kõrvutab Woolfi saksa marksistli
ku kriitiku Walter Benjaminiga (“Nii Woolf kui 
Benjamin eelistasid fašistliku türannia eest pää
semiseks pigem enesetappu kui pagendusf ’ (7)). 
Kuid Benjamini enesetappu Hispaania piiri 
ääres, kus ta natside poolt okupeeritud Prantsus
maalt põgeneva juudi pagulasena Gestapo’\e 
väljaandmist kartis, tuleks ju vaadelda hoopis 
teises valguses kui Woolfi enesetappu omaenda 
aias okupeerimata Inglismaal, ükskõik kui po
liitilisena me Woolfi eraelu kä ei sooviks näha? 
Marcuse elulooliste võrdluste eesmärgiks õn 
näidata Woolfi silmapaistva isiksusena ning see
ga kuulub tema käsitlus iganenud stiilis ajaloolis- 
biograafilisse kirjanduskriitikasse, mis oh popu
laarne enne Ameerika uue kriitika sündi 1930. 
aastatel. Kahtlemata õn vaieldav, mil määral võib 
radikaalne feministlik lähenemine traditsiooni
lisi meetodeid muutmata kujul üle võtta.

Me nägime, et kaasaegne angloameerika 
feministlik kirjanduskriitika kaldub Woolfi kä
sitlema lähtuvalt traditsioonilistest esteetilistest 
kategooriatest, toetudes suuresti Lukäcsi estee
tika liberaalhumanistlikule variandile, mille vas
tu Brecht ägedalt välja astus. Antihumanistlik 
käsitlus, mis minu arvates Woolfi vaadete polii
tilist iseloomu paremini mõistaks, õn veel kirju
tamata. Ainsa Woolfi-käsitluse, mis võtab mõ
ningaid poststrukturalistliku mõttelaadi eeliseid 
arvesse, õn kirjutanud mees -Perry Meisel ning 
kuigi see ei ole ei antifeministlik ega isegi mit- 
te-feministlik töö, uurib see ennekõike Walter 
Pateri mõju Woolfile. Meisel õn minu teada 
ainus kriitik, kel õn õnnestunud hoomata Woolfi 
tekstide radikaalselt dekonstruktiivset loomust:

“ “Erinevus ” õn peamiseks põhimõtteks nii 
Woolfi kui kä Pateri loomingus; igasugused loo
mulikud või sünnipärased omadused õn välis



tatud, isegi mees- ja naissoo vahel, sest kogu 
iseloom, kogu keel, isegi seksuaalsuse keel, ilm
nevad erinevuste abil. ”

(Meisel, 1980, 234)

Meisel toonitab kä, et see erinevuse põhi
mõte õn põhjuseks, miks ühtki Woolfi teost ei 
saa esile tõsta, kui autorile kõige iseloomuliku
mat, kui kõige woolfilikumat, sest tema loomin
gu mitmetahulisus “välistab selle, et mingit pe
rioodi Woolfi karjääris võiks pidada teistest ot
sustavamaks” (Meisel, 1980, 242). Meisel jä
reldab, et ekslik õn “nõuda isiku ning autori jär
jepidevust tekstis, mis pillutab laiali ja eemal
dab keskselt kohalt nii ühe kui kä teise, mis hei
dab kõrvale need kategooriad, mille kohta meie 
märkused võiksid käia” (Meisel, 1980, 242).

Seega õn paradoksaalne kä järeldus, mille 
võime teha pärast feministlike Woolfi käsitluste 
vaatlemist: Woolfi feministidest järeltulijad

Märkused

1 Anna Coombesi “The Waves’i” tõlgendus näitab 
tõelist Lukacsi vastumeelsust katkendliku ja subjek
tiivse moderniseeriva võrgu vastu, kui ta kirjutab: 
“Selle töö kirjutamisel olen üritanud politiseerida 
diskursust, mis visalt (sic) otsib võimalust välistada 
ajaloolist ja poliitilist, ja kus see enam võimalik pole 
olnud, seal kõneosavalt ilustanud seda, mida reaalselt 
endaga ühendada ei saa.

2 Vaata paragrahvi Gilberti jaGubari kohta, lk. 37-69.

3 Terminit “angloameeriklane” tuleks võtta viitena 
spetsiifilisele kirjanduse käsitlusele, mitte kriitiku 
rahvuse määratlusena. Briti kriitik Gillian Beer esi
tab oma essees “Beyond determinism: Georg Eliot and 
Virginia Woolf ’ Showalteri Woolfi tõlgendusele sa
masuguse vastuväite nagu mina selles töös. Oma 1984.

Inglismaal ja USA-s pole teda veel õieti omaks 
võtnud ega heaks kiitnud. Tänase päevani õn ta 
kas kõrvale jäetud kui mitte piisavalt feminist
lik mõtleja või kiidetud kõige muu kui tema loo
mingu põhjal. Lastes end teadmatusest suure
mal või vähemal määral mõjutada patriarhaalse 
hierarhia humanistlikest esteetilistest kategoo
riatest, õn feministlikud kriitikud tugevasti kah
justanud võimaliku mõju sellele samale süstee
mile. Ainsaks erinevuseks feministliku ja mitte- 
feministliku kriitiku vahel selles traditsioonis 
saab kriitiku poliitiline vaatenurk. Seega võib 
feministlik kriitik tahtmatult valida positsiooni, 
kust tal õn võimatu näha Virginia Woolfi kui 
progressiivset, feministlikku, geniaalset kirjanik
ku, kes ta kahtlemata oli. Meie sihiks peaks ole
ma feministlik kirjanduskriitika, mis suudaks 
feminismi ema ning õde õiglaselt hinnata ja talle 
austust avaldada.

Tõlkinud Krista Kaer ja Kertu Raamat

aasta essees “Subject and object and the nature of 
reality: Hume and elegy in To the Lighthouse” aren
dab Beer seda lähenemist rohkem filosoofilises kon
tekstis.

4 Derrida mõtete ja teiste dekonstruktsiooni vormide
ga tutvumiseks vt. Norris.

5 Esitan Kristeva seisukoha tema teose “La Revolution 
du langage poetique” põhjal.

6 Feministlik kriitik Barbara Hill Rigney õn üritanud 
näidata, et teoses “Mrs Dalloway” “õn hullus enesele 
leitud varjupaik, mitte enesekaotus”(52). Minu arva
tes leiab see argument tekstis vähe toetust ja tundub, 
et lähtub rohkem kriitiku tahtest säilitada oma 
Laingian kategooriaid kui Woolfi tekstist.
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Feministlik
epistemoloogia
teadusfilosoofias

Mirjam Hinrikus

1. Feministliku epistemoloogia 
marginaalsusest

lk "Ilmetust feministlik epistemoloogia tu- 
I I leks õieti kasutada mitmuses. Feminist- 

JL likke epistemoloogiaid õn palju ja eri
nevaid. Vaadete pluralismi tingib ühelt poolt see, 
et epistemoloogilisi küsimusi saab esitada eri
nevate distsipliinide raames. Teisalt võib aga kä 
ühe distsipliini seest leida mitu erinevat lähene
misviisi ja vaatenurka. Lisaks sellele õn femi
nistliku mõtte arengule iseloomulik refleksiiv
sus ja enesekriitika. Tekkivad suunad ja teoo
riad õn pidevas muutumises, teisenemises. Sel
legipoolest riskin hetkeks peatada ühe osa sel
lest pidevalt muutuvast protsessist. Minu artik
kel käsitleb epistemoloogilisi küsimusi teadus
filosoofias, seda aga mitte traditsiooniliste lähe
nemisviiside taustal, vaid teadusfilosoofia pea
voolu suhtes ikka veel marginaalsest feministli
kust suunast lähtuvalt.

Feministliku epistemoloogia marginaalsuse
le, nii nagu kogu feministlikule teooriakomplek- 
sile, võib leida mitmeid seletusi. Esiteks seos
tub see naiste episteemilise autoriteedi puudu
misega sajandeid, isegi aastatuhandeid. Teadmi
se valdajad ja selle üle teoretiseerijad õn ajaloo
liselt olnud mehed. Nemad õn määratlenud reaal
suse erinevaid avaldumisvorme, piiritlenud üld
kehtiva teadmise ala, kehtestanud teaduslikult 
meetodilt nõutavale objektiivsusele kriteeriumid.

Teadmine õn teeninud mehe teadlikke ja 
teadvustamata vajadusi nii uurimisobjekti vali
kul, probleemipüstituses kui kä mõiste ja mee-

todivalikul ning seetõttu algavad feministlikud 
tööd epistemoloogias nagu muudeski valdkon
dades selle mehekeskse traditsiooni kahtluse alla 
seadmisega ja kriitikaga. Küsitakse, millist tead
mist teadused meile pakuvad ja millele toetub 
teaduste autoriteet. Kaheldakse teaduse tradit
sioonilistes eesmärkides ja ideaalides. Kritisee
ritakse naiste teadmiste ja kogemuse ignoreeri
mist epistemoloogilises traditsioonis, meeste 
huvide silmnähtavat domineerimist paljudes tea- 
dusvaldkondades, objektiivsuse kontseptsiooni, 
sageli varjamatult seksistlikku teadusretoorikat, 
teaduspoliitika mehekesksust jne.

Traditsioon, mis antud kontekstis seostub 
peavoolu filosoofiliste suundadega, ei pea (vä
hemalt alguses) vajalikuks sellele kriitikale rea
geerida. Feministlikku epistemoloogiat, femi
nistlikku filosoofiat üldse tajutakse seesmiselt 
vasturääkivana. Eeldusel, et filosoofia tegeleb 
üldinimlike probleemidega, tekib küsimus, miks 
õn vaja eraldi rõhutada naise teadmist? Veelgi 
kummalisemana näib feministide taotlus omis
tada teaduslikule teadmisele sugu. Leitakse, et 
feministlikud probleemid õn pseudoprobleemid, 
millel pole objektiivse teadusega mingit pistmist. 
Sellised hoiakud võimutsesid iseäranis feminist
liku epistemoloogia tekkeperioodil 1970. aasta
te lõpus, kui oli veel üldlevinud seisukoht tea
duslikust teadmisest kui väärtusneutraalsest.

Teiseks marginaalse seisundi põhjuseks võib 
pidada seda, et feministide esimesed tööd õn 
seotud eetikaga, mis asub paljude professionaal
sete filosoofide jaoks kesksete filosoofiliste töö
dega võrreldes perifeerias. Feministid lähtuvad 
eetilise aspekti kaasamisel arusaamast, et igasu
gune teadmine õn partikulaarne ja seetõttu tu
leb teadusliku teadmise pretensioonid siduda 
oma erinevuse tunnistamisega ja teadvustada kä 
esitatava teadmisega kaasnev vastutus. Feminis
mi seisukohalt õn epistemoloogia sidumine eeti
kaga vajalik just seetõttu, et paljude eetikaprob- 
leemide lahendamiseks peab, erinevalt teistest 
filosoofia suundadest, mis mingist materjalist 
lähtuvalt taotlevad suurt abstraktsiooni-ja üldis- 
tusastet, tundma konkreetset situatsiooni ja kon
teksti. Feminism õn eelkõige poliitiline liikumi



ne, mis tähendab praktilisi väljundeid. Paljude 
feministlike filosoofide arvates toetab nende in
tellektuaalne töö avalikke debatte, mille teemaks 
õn naist diskrimineeriva teadmise paljastamine 
ja vähendamine (Alcoff & Potter, 1993, 3).

Kolmandaks seostub feministide marginaal
ne positsioon traditsioonilise epistemoloogia re
formimise ideedega. Lisaks traditsioonilistele 
küsimustele õn feministlik epistemoloogia sisse 
juhatanud palju uusi probleeme, nägemisviise 
ja teemavaldkondi, mis traditsioonilisse episte- 
moloogiakaanonisse ei mahu või õn mehekesk
se traditsiooni poolt lihtsalt kõrvalejäetud. Uute 
uurimisteemadena õn kaasatud näiteks emotsioo
nide valdkond, privaatsfäär - seega kodu ja pe
rega seotud teemad, mis omakorda asetab tähe- 
lepanukeskmesse keha, seksuaalsuse ja emadu
se. (Matero, 1996, 247). Neljandana võiks mai
nida kä feministide enda rolli oma identiteedi 
määratlemisel. Marginaalne seisund võimaldab 
tugevama opositsiooni legitimeeritud vaatenur
kadega, kus domineerivad mehekesksed huvid 
ja eelarvamused.

Marginaalsus ei ole mingi kestev identitee- 
ditunnus. Feministliku mõtte elujõulisus ei lase 
kä kõige suurematel skeptikutel seda ideedeko- 
barat ükskõikselt ignoreerida. Ühel hetkel ase
tub feministlik ideestik võib-olla endalegi mär
kamatult ja tahtmatult tsentrumisse. See võib 
juhtuda kä feministliku epistemoloogiaga, seda 
enam, et sel õn nüüdseks seljataga üle 20 aasta 
pikkune traditsioon. Õn tekkinud feministlikku 
ideoloogiat levitavad institutsioonid ja hääle
kandjad, kus feministlikke probleeme arutatak
se ja kritiseeritakse. Traditsioonilised filosoofia- 
ajakirjadki pühendavad mõne peatüki või koguni 
numbri feminismialastele teemadele ja isegi 
Eesti õn, vaatamata oma suurele feminismivae- 
nulikkusele, tunnistajaks siinsete feministide 
institutsionaliseerumiskatsetele. Seegi artikkel 
õn üks pisike samm feministlike ideede liikumi
sel perifeeriast tsentrumi suunas.

2. Sissejuhatus feministlikku 
teaduskriitikasse

Evelyn Fox-Keller väidab oma provoka- 
tiivses raamatus “Reflections õn Gender and 
Science”, et feministlik teaduskriitika sai või
malikuks tänu feministliku teooria ja teadussot- 
sioloogia arengule. Mõlemale uurimissuunale 
ühise joonena tuleks mainida seda, et rõhuta
takse oma uurimisobjekti konstrueeritust ja al
lutatust ühiskondlikele, poliitilistele ning sot
siaalsetele mõjudele. Samas õn neil lähenemis
viisidel kä spetsiifilisi erinevusi, mistõttu eraldi 
võetuna nad feministliku epistemoloogia prob
lemaatikat mainimisväärselt ei valgusta. Kuna 
esimesena mainitu vaatleb peamiselt sooja ühis
konna suhteid, teine suund keskendub aga eel
kõige teaduse ja ühiskonna suhete uurimisele, 
annab just mõlema suuna uurimistulemuste 
ühendamine epistemoloogiliste probleemidega 
tegelemiseks vajaliku teoreetilise raamistiku 
(Keller, 1985, 3-4).

Nii sünnibki 1970-ndate lõpul uus teadusfi- 
losoofiline suund, mis uurib teaduse ja sooga 
seotud suhteid. Lähtutakse eeldusest, et teadus 
õn väärtusest laetud. Selle tõdemusega toetub 
feministlik epistemoloogia tegelikult peavoolu 
epistemoloogiale, mis praeguseks Willard Van 
Orman Quine’i poolt naturaliseerituna rõhutab 
teadmiste seotust mitmesuguste kontekstidega 
(Alcoff & Potter, 1993, 2). Samuti õn teadusfi
losoofide ja teadusajaloolaste nagu Thomas S. 
Kuhni, Paul Feyerabendi, N. Russell Hansoni 
jt. tööd, vaatluse teooriast laetuse idee ning Pierre 
Duhemi idee teooria alamääratust tõendite poolt 
feministlikku epistemoloogiat palju mõjutanud 
(Longino, 1993, 110). Lisaks tõukas feminist
likku teadusfilosoofiat tagant kä teaduse autori
teedi vähenemine ajendatuna kahtlusest meie 
teadusliku teadmise üha suurenemise, akumu- 
leerumise suhtes ning reaalsuse kirjelduste üha 
täpsemaks ja adekvaatsemaks muutumise suh
tes (Keller & Longino, 1996, 1).

Feministide panus viidatud ideede edasiaren- 
dusse seisneb selles, et näidata, kuidas teadusli
ku teadmise konstruktsioone läbistab tihtipeale



sooga seotud väärtuste, uskumuste ning normi
de keerukas kompleks. Väidetakse, et kaasaeg
ne teadus kasvas välja kontseptuaalsest maail
ma struktureerimisest vaimuks ja looduseks, 
mille taga õn ajalooliselt spetsiifiline sooideo- 
loogia (Keller & Longino, 1996, 2). Seda soo- 
ideoloogiat õn nüüd juba üle kahekümne aasta 
lisaks humanitaar- ja sotsiaalteadustele püütud 
otsida kä loodusteadustest või “kõvadest” tea
dustest, mida traditsiooniliselt peetakse kõige 
puhtamaks, kõige väärtusneutraalsemaks. Otse
seks väljundiks feministlikule vaatepunktile õn 
loodusteadustes sügavalt juurdunud populaarne 
mütoloogia, mis defineerib objektiivsust, mõis
tust ja vaimu maskuliinsete omadustena ning 
subjektiivsust, tundeid ja loodust feminiinsete 
omadustena. Teadus impersonaalse, mõistuspä
rase ja universaalse alana par excellence õn ol
nud meeste pärusmaa (Keller, 1985,6). Univer
saalse teaduse sildi all ja üldinimlike teadmiste 
nimetuse all õn teadlikult või teadvustamata 
kujul tehtud mehekeskset teadust.

Peavoolu epistemoloogilisele kaanonile val
mistab sellise väite tunnistamine siiamaani ras
kusi. Ehkki puhta ja väärtus vaba teaduse ole
masolus kahtlejate arv järjest kasvab, kä palju
de feministlike teooriate eirajate hulgas, ohus
taks feministlike printsiipide omaksvõtt niigi 
kõikuma löönud teaduse autoriteeti. Fox-Kelleri 
arvates eeldatakse teaduskriitikas vaikimisi, vaa
tamata “teadusliku neutraalsuse” idee üsna üks
meelsele hülgamisele, siiamaani avaliku ja pri
vaatse, impersonaalse ja personaalse, maskuliin
se ja feminiinse vahe eristusi - jaotusi, mis jät
kavad teaduse autonoomsuse kindlustamist. Sel
lise eristamise tagajärjeks ei ole ainuüksi naiste 
väljaarvamine teaduspraktikast. Kelleri arvates 
põhjustab naiste väljaarvamist teaduspraktikast 
palju laiem ja sügavam lõhe, mis seostub femi
niinse ja maskuliinse, subjektiivse ja objektiivse, 
isegi armastuse ja võimu vahelise eristusega.

Feministliku vaatepunkti järgi jaguneb maa
ilm paljudeks kontseptuaalseteks ja sotsiaalse
teks dihhotoomiateks. Need võimaldavad, toe
tavad ja määratlevad vastastikku üksteist: ava
lik või privaatne, maskuliinne või feminiinne,

objektiivne või subjektiivne, võim või armas
tus. Näiteks objektiivse tõsiasja ja subjektiivse 
tunde eristus säilitatakse objektiivsuse seostami
sel võimu ja maskuliinsusega ning selle eralda
misel naiste ja armastuse maailmast. Maskuliin
suse seostamisel võimu ja objektiivsusega ning 
selle eristamisel subjektiivsusest ja armastusest 
säilitatakse aga omakorda mehe eristamine nai
sest. Feministid uurivad selle interaktiivse seos
tamise ja eristamise võrgustiku juuri, dünaami
kat ja tagajärgi teaduses. Viidatud võrgustik 
moodustab selle, mida võib kutsuda “teaduse- 
soo-süsteemiks”. Sellega seoses tuleks küsida, 
kuidas selles vastastikuses konstrueerimisprot- 
sessis soo ja teadusega seotud ideoloogiad tei
neteist kujundavad, kuidas see konstrueerimine 
sotsiaalsetes raamistikes toimib ja kuidas see 
mõjutab mehi ja naisi, teadust ja loodust (Fox- 
Keller, 1985, 6).

Tuleks veel märkida, et sugu analüütilise 
kategooriana pole feministidele sugugi ainuke 
seletusvahend. Poliitiliste suhete keerukuse tead
vustamine viib feministid tõdemuseni, et lisaks 
soole mõjutavad teadmise teket kä rass, klass, 
seksuaalne orientatsioon, kultuur, vanus jne. 
Leitakse, et sooidentiteedi adekvaatne mõistmi
ne õn võimalik üksnes kompleksse hierarhiate 
ja identiteetide süsteemi ühe komponendina. 
Sellega seostub kä arusaam, et tuleb vältida uni
versaalseid seletusskeeme ja hoiduda essentsi- 
alistlikest lähenemisviisidest (Alcoff & Potter, 
1993, 3-4). Eelneva kokkuvõtteks lisaksin, et 
feminismi ei saa mõista kitsalt naistega seotud 
alana, kitsalt naiste teadmiste ja oskuste lisamis- 
püüdena. Lisaks naisele ja feminiinsusega seo
tud uskumustele uuritakse kä meest ja masku
liinsusega kaasnevat uskumussüsteemi. Võib 
väita, et osa feministlikke suundi tegelebki pea
miselt mehe ja maskuliinsuse uurimisega, sest 
niipea kui alustatakse mingi traditsiooni ajaloo
lise vaatlusega, puututakse paratamatult kokku 
mehe poolt defineeritud tähenduste võrgustiku
ga, mille tulemuseks ongi meessoo uurimine. 
Aga peamine feministlik eesmärk nii teadusfi
losoofias kui kä muudes valdkondades õn dis
krimineerivate teadmisvõrgustike vältimine ja



uute vähem diskrimineerivate loomine. Seega 
võib kä meessoost uurija end tahtmise korral 
feministina määratleda.

3. Feministlik teaduskriitika

Feministlikul teaduskriitikal õn seos tradit
sioonilise epistemoloogia küsimustega nagu 
teadmise olemus, episteemilise agendi probleem, 
teooriate õigustamise kontekst, s.t. hüpoteeside 
testimine ja tõendite interpreteerimine (Camp
bell, 1994, 90) ning objektiivsus. Samuti huvi
tab feministe, kas jakuidas tuleks epistemoloogia 
naturaliseerida (Alcoff & Potter, 1993, 1), aga 
lisaks nendele probleemidele ja erinevalt tradit
sioonilisest epistemoloogiast keskenduvad femi
nistid teaduslike probleemide identifitseerimise 
ja defineerimisega seotud avastamise konteks
tile. Väidetakse, et traditsiooniline epistemo
loogia õn tegelenud ainult õigustamise konteks
tiga ja see õn viinud kontseptsioonini teadusli
kust teadmisest kui väärtusneutraalsest. Selle 
vaatepunkti järgi toob teooriate tekkeprotsessi 
analüüs teadmise väärtusest laetuse kõige sel
gemini esile. Uurimisobjektide valik, problee
mide püstitamine, testimist väärt hüpoteeside 
eeltingimused ja tõendite valiku alused õn pea
miseks diskusiooni teemaks.

Neid probleemiasetusi täiendab osa feminist
like teadusfilosoofide (näit. Longino, Hardwig) 
huvi selle vastu, millised tingimused edendavad 
teadusliku teadmise arengule vajalikku avatud 
ja võrdväärset kommunikatsiooni ning ratsio
naalseid usaldussuhteid. Leitakse, et lisaks tea
dusliku mõtlemise normidele tuleks uurida kä 
selliseid norme, mis õn seotud teadusühiskonna 
sotsiaalse organisatsiooniga ja teaduskogukon- 
na kultuuriga (Rolin, 2000, 34).

Episteemilisest vaatepunktist lähtuvalt õn 
analüüsitud järgmiste valdkondade teooriaid: 
endokrinoloogia, antropoloogia, biheiviorism, 
biobiheiviorism, sotsiobioloogia, kliiniline bio
meditsiin jne. Uurimistulemustes osutatakse 
mitmetele mehekesksuse avaldumisvormidele. 
Näiteks õn eksperimentaalse ja kliinilise biome

ditsiini teooriate analüüsil selgunud, et uurimis- 
protokollides esitatakse isasloomade populat
siooni kui liigimudelit nii, et emasloomad selles 
ei kajastu (Longino, 1990,106). Mehekesksuse 
iseloomulike avaldustena viidatakse kä antropo- 
loogilistele ja sotsiobioloogilistele seletustele, 
mis põhjendavad naiste ja meeste, aga kä euroop
laste ja aafriklaste vahelisi hierarhiaid. Need 
käsitlused õn osaliselt õigustanud naiste väikse
maid kodanikuõigusi ja (abielu)meeste eeliseid, 
samuti tootnud ettekujutusi naiste madalamast 
ratsionaalsusvõimest ja rõhutanud neile loodu
se poolt kaasa antud hoolitsemisvajadust 
(Ronkainen 2000, 166-167).

Veel õn uuritud sooliste determinantide bio
loogilisi seletusi, näiteks seda, kuidas käsitleti 
tsütoplasma ja rakutuuma suhet üle saja aasta 
tagasi. Väidetavalt anti tsütoplasmale vaikimisi 
feminiinsed ja rakutuumale maskuliinsed karak
teristikud. Samalaadselt õn kirjeldatud kä mu
narakkude ja spermatosoidide funktsioone, taan
dades munarakud vastuvõtja, kaasatriivija funkt
siooni ja iseloomustades spermatosoide kui ak
tiivseid, munarakku tungivaid rakke (Keller, 
1995, 87-89).

Seega valitsevad kä teadust kultuurilised 
identifikatsioonid, mis seovad maskuliinse alge 
aktiivsuse ja feminiinsuse passiivsusega. Teadus
likud tekstid õn täis sellist tüüpi soolist sümboo
likat, mis omakorda viitab sellele, kuidas me 
keeleliselt reaalsust struktureerime ja defineeri
me. Sõna saab oma tähenduse mitmesuguse kon
teksti kaudu, sealjuures mängib tähenduse mää
ratlejana olulist rolli sõna vastandpaar. Filosoo
filise diskursuse analüütilisi kategooriaid õn 
kogu tema ajaloo vältel defineeritud nii, et ob
jekt õn saanud tähenduse subjekti kaudu, mõis
tus tunde kaudu, loodus kultuuri kaudu jne.

Lisaks sellele, et kategooriat õn defineeri
tud vastandit välistavana, õn ühte vastandpaari
dest väärtustatud rohkem. Sümboolsel tasandil 
õn feminiinsena domineerinud negatiivsed väär
tused. Väidetakse isegi, et üheks naiste teadus
se kaasamise eelduseks oleks see, kui irratsio
naalsust ja feminiinsust hakatakse käsitlema eri 
asjadena (Matero, 1996,248). Filosoofia ajaloo



uurimisel torkab kõigepealt silma looduse mää
ratlemine feminiinsena ja teadusliku tunnetuse 
esitamine maskuliinsena. Samuti õn täheldatud 
vastastikuste sõltuvussuhetega seletusmudelite 
taandumist selliste seletusmudelite varju, kus 
kujutatakse ühesuunalisi kontrollsuhteid 
(Longino, 1993, 104).

Konkreetse empiirilise analüüsi kõrval ongi 
palju tegeldud teadusliku keele metafoorika uuri
misega. Nendele teemadele lisaks õn tähtsal ko
hal kä traditsioonilisele epistemoloogiale ise
loomulik objektiivsuse kontseptsioon. Traditsioo
nilise või modernistliku epistemoloogia puhul te
kitab vastuseisu selles pikka aega domineerinud 
“ei kusagilt vaade”. Vaade õn alati kellegi vaade 
ja lähtub alati konkreetsest vaatepunktist, leiavad 
feministid ja püüavad leiutada mitmesuguseid 
episteemilise agendi uusi definitsioone. Eesmär
giks õn subjekti kaasamine uurimisprotsessi ning 
oma teadmise tootmisega seotud vaijatud ja var
jamata eelduste pidev reflekteerimine.

Feministide teaduskriitikat võib liigitada 
vastavalt sellele, kas eeldatakse, et seksistlike 
seletuste põhjuseks õn halb teadus, või usutak
se, et kogu teaduslik mõtteviis õn seksistlik, li
saks seksismile kä rassistlik ja eurotsentristlik 
(Ronkainen, 2000, 167). Allpool esitatav liigi- 
tusskeem õn aluseks Sandra Hardingu feminist
like teadusfilosoofiliste lähenemisviiside kirjel
dusele. Harding jaotab lähenemisviisid kolmeks. 
Feministlik empiristlik filosoofia üritab Hardin
gu arvates parandada halba teadust. Feministlik 
standpoint-epistemoloogia püüab teadmist 
konstrueerida lähtuvalt naise vaatepunktist ja 
feministlik postmodernism tegeleb eelkõige val
gustusaja analüütiliste kategooriate kriitikaga.

Hardingu jaotust õn palju kritiseeritud, kuid 
siiamaani peetakse tema määratlustest üldjoon
tes kinni. Siiski tuleks Hardingu jaotuse puhul 
silmas pidada mõningaid probleeme. Esiteks õn 
paljud feministid, sealhulgas Harding isegi, 
mõjutusi saanud kõigilt kolmelt suunalt. Teiseks 
toob igasugune klassifitseerimine endaga kaasa 
lihtsustamise, hierarhiad. Näiteks Hardingu lii
genduse puhul kipub jääma mulje, nagu oleks 
postmodernistlik lähenemine see kõige õigem.

Kolmandaks pole selliste üldnimetuste sisu
line maht tasakaalus. Üks võimalik feministliku 
empirismi definitsioon ütleb, et empiristlik õn 
igasugune feministlik epistemoloogia, mis seob 
empiristliku meetodi feministliku poliitika ees
märkidega (Campbell, 1994, 90). Selle definit
siooni järgi võib empiirilist lähenemist leida 
kõigist kolmest feministliku epistemoloogia suu
nast. Samuti ei saa postmodernismi alla, kus rõ
huasetus õn vaadete pluraalsusel, koondada min
git ühtset lähenemisviiside kogumit. Feministli
kule standpoint-epistemo\oogia\e näib tema ni
metus kõige paremini passivat, sest see suund 
õn oma vaadetelt kõige ühtsem.

4. Feministlik standpoint- 
epistemoloogia

Feministliku standpoint-epistemoloogia ar
vates läbistab seksism kogu teadust, mistõttu 
tuleks kahelda kogu teaduspraktikas ja katego- 
riseerimisloogikas. Eeldatakse, et soosuhteid 
pole võimalik nähtavale tuua ilma fundamen
taalsemate muutusteta teadusdistsipliinides ja 
naise kogemust ei saa neisse valdkondadesse 
lihtsalt niisama lisada. Kinnistunud uurimismee
todid, praktikad ja mõisted jätavad need teemad 
ikkagi tähelepanuta ja seetõttu tuleb traditsioo
nilisi meetodeid ja praktikaid muuta (Ronkainen, 
2000, 168).

Feministlik standpoint-tpistemoloogia toe
tub marksistlikule ideoloogiale. Siit tuleneb väi
de, et ühiskond õn jagunenud erinevatesse sot
siaalsetesse kategooriatesse ja rühmadesse. Ko
gemus või elamine teatud sotsiaalses keskkon
nas kujundab teadmise ja selle, mida peetakse 
veenvaks tegelikkuse peegelduseks. Tulemuseks 
õn sotsiaalselt seotud teadmine (Ronkainen, 
2000, 176-177). Nancy Hartsock ja teised 
standpoint-teoreetikud väidavad, et valitseva 
klassi, seega valge keskklassi mehe tegevus too
dab teadmist, mida iseloomustab abstraktsus ja 
impersonaalsus. Nende poliitiliselt struktu- 
reeritud sõltumatus igapäevaelu vajadustega seo
tud (taas)tootmisprotsessist peegeldub selles aru



saamas, mida nad toodavad ühiskonnast ja loo
dusest (Longino, 1993,106).

Seega, lähtuvalt feministlikust standpoint- 
epistemoloogiast õn valge keskklassi Euroopa- 
Ameerika päritolu mehe dominantne positsioon 
piiranud ja moonutanud teadmist. Selle taga näib 
olevat arusaam, et eksisteerib mingi sõltumatu 
reaalsus (Koivunen & Liljeström, 1996,277) ja 
diskrimineeritutel (naistel, mustadel, homo- 
seksuaalidel jne.) õn tänu nende allasurutud po
sitsioonile privilegeeritud juurdepääs sellele 
reaalsusele (McCaughey, 1993,75). Feministli
ku Vanr/pomf-epistemoloogia arvates võimaldab 
võimulolija positsioon ühelt poolt määratleda 
tegelikkust ja esitada tegelikkust puudutavad 
väited vastupanu kohtamata, teisalt jätab selline 
seisund aga just oma hegemoonilise asendi tõt
tu teadja teadmise piiridest ilma (Ronkainen, 
2000, 174). Teooriates, mille loojad õn domi
neerivad grupid, peegelduvad vaid nende enda 
huvid ja väärtused, samas kui rõhutud gruppide 
teooriad haaravad laiema huvide ja kogemuste 
ala(Janack, 1997, 126).

Feministliku standpoint-e pistemoloogia pu
hul räägitakse kahest peamisest eesmärgist. Esi
teks õn tähtis kaasata teadusse valged naised ja 
värvilised inimesed ja teiseks tuleks püüelda selle 
poole, et vältida valitsevaid huve ja väärtusi 
(Janack, 1997, 129).

Oponeerides traditsioonilisele “ei kusagilt 
vaatele” püüab standpoint-e pistemoloogia esi
plaanile seada individuaalse kogemuse. Sellega 
loodetakse vältida kogemuse ja aprioorse tead
mise vahelist dihhotoomiat (Pederson, 1995, 
378-379). Eeldatakse, et teadmine, mis lähtub 
individuaalsest kogemusest, ja feministlik teoo
ria, mis lähtub naise kogemusest, pakub vähem 
moonutatud, tõesemat teadmist. Lisaks sellele 
arvavad feministid, et teistsugune teadmine võib 
kaasa tuua teistsugused maailma struktureerimis- 
ja mõistmisviisid ning seeläbi laiendada ja 
rikastada meie teadmist üldse (Ronkainen, 2000, 
174).

Seostades soo ja epistemoloogilised vaated, 
õn standpoint-feministid välja pakkunud mit
meid uusi seletusi. Selle järgi vahendavad kä

näiteks emadus, menstruatsioon, kehakogemus 
ja lastekasvatus teadmisviise. Osa teadmisi an
takse edasi keha abil, osa teadmisi aga ületab 
kehakogemuse. Seega tähendab sooline tööjao
tus naiste puhul manuaalse, mentaalse ja emot
sionaalse töö ühendamist. Nende teooriate abil 
püütakse seletada naiste epistemoloogilise po
sitsiooni paremust.

Relativismi ohtu tõrjudes väidavad stand- 
point-e.pistemoloogid, et nende lähenemisviisi 
aluseks pole naise kogemusper se, vaid “vaade 
naise elukogemuse kaudu”. See ei tähenda, nagu 
saaks vaid naine uurida naise kogemust, lesbi 
lesbi kogemust jne. Kä mees võib uurida naist, 
aga vaid nii, et uuritav paigutatakse konkreet
sesse sotsiaalsete suhete konteksti. Hetero- 
seksuaal peab agahomoseksuaali kogemust ana
lüüsides lähtuma homoseksuaali seostest tema 
keskkonnaga (Ronkainen, 2000, 176-177).

Hardingu positsiooniks - teda peetakse 
üheks standpoi nt-epistemoloogia. eestkõnelejaks 
- õn “kohelda ennast “teisena””. Tuleb asetuda 
“teise” positsiooni ning oletustele toetudes ak
tiivselt mõelda ja kogeda, kuidas “teine” neile 
vastaks (Ronkainen, 2000, 178). See viib 
Hardingu järelduseni, et feministliku teadmise 
subjekt peab olema mitmekordne, isegi vastu
rääkiv. Feministliku epistemoloogia ülevaade
tes õn tunnetaja ja tunnetatava vahekorda kir
jeldatud veel järgmiselt: subjekt ja objekt õn 
omavahel mitmekordselt seotud, subjekt ja ob
jekt ei vastandu teineteisele (Pederson, 1995, 
378). Hardingu tekstidest leiab viiteid kä selle
le, et “võõrandunud teadlikkuse” vahendusel 
pannakse paremini tähele kä lahknevusi oma 
vaadetes, paljastuvad igaühe positsiooni enese- 
stmõistetavused (Ronkainen, 2000, 179).

4.1. Feministliku standpoint- 
epistemoloogia kriitika

Feministlikku ^ton<7pomt-epistemoloogiat õn 
palju kritiseeritud. Väidetakse, et need teooriad 
lähtuvad essentsialistlikest, universaalsetest, 
objektiivsetest ja fundatsionalistlikest eeldustest.



Postmodernistide arvates tähendab naise koge
musele toetumine dualismi peapealepööramist, 
võidule pääseb essentsialistlik naisekäsitlus. 
Postmodernistlik kriitika rõhutab vajadust näha 
naiste omavahelisi erinevusi, kaasata teadmiste 
tekkesse veel rass, klass, religioon, rahvus jne.

Õn osutatud sellele, et feministlik stand- 
/?omr-epistemoloogia vaatleb poliitikat, identi
teeti ja kogemust kausaalses seoses. Selle järgi 
tuleneb naise, musta või lesbi olemine otseselt 
naise, musta või lesbi kogemusest (Koivunen & 
Liljeström 1996, 276-277). Oponeeritakse kä 
fundatsionalistlikule arusaamale kogemusest kui 
kõige alusest. Väidetavalt liitub selline kogemu
se mõistmine kartesiaanliku, humanistliku ja 
ratsionaalse subjekti ideaaliga, mis postmoder
nistliku feminismi arvates õn vägagi problemaa
tiline (Harding, 1990, 84). Lisaks sellele heide
takse standpoint-epistemoloogiale ette seda, et 
naiste ja teiste rõhutud gruppide kogemust esi
tatakse kui midagi mitteteoreetilist, kui midagi 
antut. Unustatakse, et kä kogemus õn konstrukt
sioon (Janack, 1997,128).

Feministlik standpoint-epistemoloogia õn 
ühe oma eesmärgina näinud naiste eelistamist 
subjektidena, aga standpoint-seisukohtade ar
vustajad leiavad, et feministlik kriitika, mis vas
tustab mehekeskset epistemoloogiat, peaks sa
mamoodi vastustama kä naisekeskset episte
moloogiat. Kuigi feministlik standpoint- 
epistemoloogia üritab relativismist hoiduda, vii
datakse ikkagi nende vaadete relativistlikele ten
dentsidele. Kriitikute arvates viib feministlik 
standpoint-epistemoloogia loogilise järelduseni, 
et objektiivne tõde reaalsuse kohta tuleb kõrva
le heita - naistel õn oma kogemus, meestel oma 
(McCaughey, 1993,76-77).

Aga vahest kõige rohkem õn standpoint-teo- 
reetikuid sarjatud seetõttu, et nad peaksid nagu 
marginaalsete rõhutud gruppide teadmist kuidagi 
õigemaks, vähem moonutatuks. Nad arvavad, et 
rõhutud õn süütud, võimust vabad, et ohvripo- 
sitsioon õn õigem, et feministid teavad vastust 
(McCaughey, 1993,76; Koivunen & Liljeström, 
1996, 276; Janack, 1997, 128-129).

5. Feministlik empirism

Feministliku empirismi vorme õn mitmesu
guseid. Harding kirjeldab vaid ühte feministli
ku empirismi suunda ja seetõttu võib kä palju
dest feministliku epistemoloogia ülevaadetest 
leida feminismi samastamist Hardingu poolt vii
datud empirismi vormiga. Selle suuna eesmär
kidena näeb Harding positivismi vigade välti
mist ja naiste kaasamist teadusse. Erinevalt 
standpoint-epistemoloogiast, mis ründab ratsio
nalismi “ei kusagilt vaate” sissetoojana, näeb 
feministlik empirism oma rünnakuobjektina po
sitivistlikku filosoofiat, sest nende meelest töö
tati just positivismis esmakordselt välja objek
tiivsuse kui “ei kusagilt vaate” kontseptsioon.

Hardingu poolt kirjeldatud empirismi suu
na esindajad eeldavad, et seksistlik ja mehekesk
ne teadus õn halb teadus ja loodavad kriitilise 
lähenemise ning empiristlike normide rangema 
järgimisega seksistlikku teadust korrigeerida. 
Samas ei usuta, et teadus oleks läbinisti väärtu
sest laetud1, mehekeskne ja seksistlik. See em
pirismi suund mahub traditsioonilise teaduse 
kategooriatesse ja lubab dialoogi mittefeminist- 
like filosoofide ja teadusajaloolastega. Väideta
valt kasutavad bioloogia ja sotsiaalteaduste uuri
jad seda lähenemisviisi kui “õigustavat stratee
giat”, et avastada seksistlikud ja mehekesksed 
eelarvamused teaduslikes uurimustes (Mc
Caughey, 1993,73; Ronkainen, 2000,177-178).

Richmond Campbell nimetab ülal kirjelda
tud suunda eksternaalseks feministlikuks empi
rismiks. Selle kõrvale asetab ta internaalse fe
ministliku empirismi suuna, mis ei kuulu ühegi 
Hardingu poolt defineeritud feministliku 
epistemoloogia strateegia alla. Nimetused 
eksternaalne ja internaalne empirism õn seotud 
sellega, kas feministlikud eesmärgid õn hüpo
teeside testimismeetodile internaalsed või 
eksternaalsed (Campbell, 1994, 92-93).

Definitsiooni järgi õn internaalne feminist
lik empirism selline metodoloogia, mis kombi
neerib feministlikud eesmärgid kolme põhilise 
empirismi normiga, milleks õn tulemuste ennus
tamise nõue, vaatluse sõltumatuse ja veenva



seletuse nõue. Sellel suunal õn kokkupuutepunkt 
nii standpoint-feminismi kui postmodernistliku 
feminismiga. Ent esimesest erinevalt ei eelista 
intemaalne empirism naise teadmist ja usub post
modernismiga nõustumata siiski objektiivse tõe 
võimalikkusse (Campbell, 1994, 92).

5.1. Feministliku empirismi 
kriitika

Harding õn positivismi vastustava feminist
liku empirismi (Campbelli järgi ekstemaalse 
feminismi) kohta öelnud, et seksismi ja mehe
keskseid väärtusi ei saa kaotada, kui teadusuurin
gutes toetutakse traditsioonilistele empirismi 
normidele. Empiristlik metodoloogia, kuna sel
le juured õn positivismis, ignoreerib tema mee
lest teadusteooriate kontekstuaalset väärtuskoor- 
mat, piirdub õigustuse konteksiga ja kuna uuri
ja ennast vaatluse alla ei sea, pole selline meto
doloogia piisavalt refleksiivne ning objektiivne.

Hardingule vaidleb vastu Campbell, kes 
leiab, et feministlikku empirismi ei saa siduda 
positivismiga. Empiristlik lähenemine ei eelda 
avastuse ja õigustuse konteksti kunstlikku eris
tamist. Campbelli meelest peaks empirismi nor
midest rääkima palju konkreetsemalt. Teadlaste 
poolt eksplitsiitselt tunnistatud norme tuleb eris
tada normidest, mis tegelikult juhivad nende 
uurimiskäiku. Pealegi pole põhjust arvata, nagu 
eksisteeriksid mingid üldised kõigi teadlaste 
poolt aktsepteeritud teadusliku uurimise normid 
(Campbell, 1994, 90-92).

Oma väidete tõestuseks püüab Campbell 
seletada kolme olulise hüpoteeside testimisega 
seotud empiirilise normi - tulemuse ennustata- 
vuse, sõltumatu vaatluse ja küllaldase seletus- 
võime sisu. Neid norme tuleb vaadata avastuse 
ja õigustuse konteksti kaudu. Hardingu arvates 
õn feministlik empirism seesmiselt vastuoluli
ne, kuna empirism eeldab, et hüpoteeside testi
mine õn apoliitiline, samas kui feminismi järgi 
õn teooriad väärtustest koormatud. Campbell 
seevastu arvab, et nende normide hoolikas vaat
lus ei vii sellise järelduseni. Normid iseenesest

ei ole poliitilised, mis tähendab ühtlasi, et nad ei 
kirjuta ette oma kasutuskonteksti. Siiamaani õn 
eeldatud empirismi normide kasutamist vaid 
õigustuse kontekstis ja õigustuse konteksti õn 
omakorda tajutud apoliitilisena, väärtusneutraal- 
sena (Campbell, 1994, 92-94).

Empirismi normidesse avastuse ja õigustu
se konteksti lahutamise sissekirjutamist peab 
Campbell sügavalt ekslikuks arusaamaks. Samu
ti ollakse vääral teel, arvates, et neid kontekste 
üldse saab üksteisest lahutada. Campbelli mee
lest seob just nende kontekstide lahutamise eel
damine feministid loogilise positivismiga, mis 
usub, et fakt ja väärtus õn kaks ise asja. Hüpo
teeside kinnitamist tõenditega ei saa vaadelda 
avastuse kontekstist lahus. Tulemuste ennusta- 
tavuse nõue toetub taustaoletustele. Kui tulemust 
ei saa sõltumatult vaadelda, kasutatakse tervet 
hulka abihüpoteese ja abiteooriaid. Avastuse 
konteksti mõjutavad poliitilised faktorid määra
vad, kas ennustus vastab hiljem teatud standar
ditele.

Kä sõltumatu vaatluse nõue lähtub avastuse 
kontekstist. Teoreetilistele hüpoteesidele rele
vantne vaatlus kaasab instrumentide kasutuse
ga seotud teooriad. Kõik tajud õn teooriast koor
matud, avastuse kontekst määrab, kas antud test 
täidab õigustuse kontekstile vastavad normid. 
Veenva seletuse nõue õn samuti seotud avastu
se kontekstiga. See norm näeb ette, et oletata
vad tõendid kehtiksid hüpoteesi kinnitusena vaid 
siis, kui ükski usaldusväärne altematiivhüpotees 
ei seleta vaadeldut samavõrd hästi. Selle normi 
võrdlev loomus seob kä selle normi avastuskon- 
tekstiga (Campbell, 1994, 93-96).

Campbelli meelest pakub feministlik empi
rism, kui seda õigesti mõista, välja sotsiaalse 
teadmise kontseptsiooni, mis kombineerib realist
liku objektiivsuse ideed teadmiste väärtustest lae- 
tuse ideedega ja õn võimeline oma metodoloo
giat ja koos sellega kä uurija subjekti vaatlema 
kui sotsiaalset konstruktsiooni (Campbell, 1994, 
90-96). Sellist empirismi esindavad näiteks Lynn 
Hankinson Nelson, Kathleen Okruhlik ja Helen 
E. Longino, kelle lähenemisviisist räägin natuke 
peatükis “Konstruktiivsed programmid”.



6. Feministlik postmodernism

Ehkki kä eespool käsitletud suundades leiab 
mitmeid postmodernismile iseloomulikke joo
ni, õn feministliku postmodernismi teoreetikud 
kõige radikaalsemad. Feministlik postmoder
nism väldib fundatsionalismi, essentsialismi ja 
modernistlike projektide absolutismi ning püüab 
esitada mittedualistlikke, detsentraliseerimata 
perspektiive. Postmodernism lõhub modernist
liku epistemoloogia kaks keskset arusaama. Esi
teks hüljatakse realistliku teadmise, seega tege
likkust representeerivate väidete võimalikkus, 
eeldusel, et tegelikkuse kohta käivad väited ei 
esita tegelikkust vaid konstrueerivad selle. Tei
seks tuleneb eelnevast väitest, et teaduslik tead
mine õn vaid üks võimalik tõe ja tegelikkusega 
seotud diskursus. Seega minetab teadus oma 
privilegeeritud positsiooni. (Ronkainen, 2000, 
168; Ronkainen, 1999, 103-104).

Põhiliselt seotakse postmodernismiga val
gustusaja ja humanismi ideede, iseäranis valgus
tusajast pärit mõistuseusu kriitika. Kaheldakse 
inimese võimes end looduse valitsemise kaudu 
vabastada looduse ettearvamatusest, samuti ka
heldakse selles, et teadus vabastab inimese li
saks ebausule ja müütidele temas pesitsevatest 
pimedatest jõududest. Sellised hoiakud toetavad 
omalt poolt postmodernistide skepsist seoses te
gelikkuse tunnetamisega sellisena nagu see õn, 
seoses teadvuse võimega peegeldada perfektselt 
muutuvat maailma.

Feministlik postmodernism ei tähenda üks
nes postmodernistliku maailmavaatega nõustu
mist. Kuigi paljusid ideid jagatakse, õn feminis
tid oma ideoloogiast lähtuvalt postmodernistlik
ke teooriaid kä kritiseerinud. Näiteks ründavad 
feministlikud epistemoloogid sageli postmoder
nistlike kriitikute vajadust asetada end oma 
diskursusest väljapoole, mis viib selleni, et sõna 
otseses mõttes esitatakse teadmise ja tegelikku
sega seotud väiteid. Paralleele võib tõmmata 
modernistliku epistemoloogiaga, mis vaatleb 
teadmist väljaspoolseisja positsioonilt, kehalis
test ja aegruumilistest seostest sõltumatuna. 
Donna Haraway, üks tuntumaid feministlikke

postmoderniste, vaatlebki postmodernistlikku re
lativismi modernistliku relativismi kaksikvenna
na, sest samal ajal kui relativism usub, et tal õn 
juurdepääs kõikidele vaatenurkadele, ütleb ta lahti 
enda vaatenurgast (Ronkainen, 1999, 105).

Hardingut tsiteerides võib nimetada mõned 
olulisemad feministliku postmodernismi valu
punktid. “Feministid oponeerivad arusaamale, 
et eksisteerib stabiilne, koherentne mina. Kaht
lemine mõistuse kõikvõimsuses toob kaasa 
“mõistuseteaduse” ehk filosoofia kui objektiiv
se, tõepärase ja universaalse aluse andja küsimärgi 
alla seadmise. Feministidest postmodernistid ei 
usu enam kä mõistusesse kui transtsendentaalse
te ja universaalsete kvaliteetide kandjasse, samu
ti kaheldakse selles, nagu tähendaks vabadus kuu
letumist mõistuspärastele seadustele.

Vastuseisu tekitab veel arusaam, nagu või
maldaks mõistuse autoriteedile tuginemine üle
tada tõe, teadmise ja võimu konflikti. Kritisee
ritakse veendumust, mille järgi tõde saab moo
nutusteta olla võimu teenistuses, sest pole ole
mas teadmist, mis oleks korraga nii väärtusneut- 
raalne kui kä sotsiaalselt kasutoov. Koos teadu
se sisu ja meetodite väärtustest laetuse esiletoo
misega satub kriitika alla kä usk teaduskeele lä- 
bipaistvusse. Teaduse objektid õn lingvistiliselt 
ja sotsiaalselt konstrueeritud, mitte aga nimeta
mise ja õige keelekasutusega üksnes teadvusele 
nähtavaks tehtud (Harding, 1990, 102).

6.1. Feministliku
postmodernismi kriitika

Feministlik standpoint-epistemoloogiä. pole 
feministliku postmodernismiga nõus. Nende ar
vates ei suuda postmodernistid teadmisele esi
tatavaid võistlevaid kriteeriume üksteisest eris
tada, otsustustest hiilitakse kõrvale ja lõpptule
musena jõutakse arusaamani, et kõik õn luba
tud. Lisaks sellele muretsebstandpoint-femmism 
oma identiteedi pärast. Küsitakse, kuidas naised 
määratlevad ennast subjektina, kui transtsenden
taalset subjekti eitatakse (McCaughey, 1993,79).

Postmodernistid kaitsevad ennast väitega, et



nad kritiseerivad valgustusajast pärit teadmise 
kontseptsiooni, aga need, kes kuulevad seda krii
tikat “modemisti kõrvadega”, seovad postmoder
nismi kohe relativismiga. Lisaks õigustatakse 
ennast sellega, et feministlik standpoint-e.piste- 
moloogia ei paku samuti mingit lahendust otsus
tamaks, milline teadmine kehtib teaduslikuna.

Relativismi probleemile ei viita ainult 
standpoint-feministid, seda õn käsitletud palju 
laiemalt. Samas leiab osa feministlikke filosoo
fe, et postmodernistlik lähenemine õn tänu po
liitika ja teadmise seoste esiletoomisele poliiti
liselt vabastav, s. t. teadusetegemist liberaliseeriv. 
Leitakse, et postmodernistlik filosoofia ei tee 
teadmist ja otsustamist võimatuks. Vastu ollak
se vaid absolutistlikele, irratsionaalsetele käsit
lustele (Koivunen & Liljeström, 1996,287-288).

7. Konstruktiivsed programmid

Eelmiste suundade vaatlusel domineeris pea
miselt kriitiline aspekt, nüüd keskendun aga ka
hele ülesehitavale programmile.

Moodsa teaduse üheks peamiseks eesmär
giks peetakse objektiivset teadmist. Traditsioo
nilise empiristliku objektiivsuskäsitluse järgi õn 
teadmine erapooletu, väärtusvaba. Selle käsit
lusega kaasneb arusaam, et vaid selline meetod 
õn teaduslik, mis viib mitmed teadlased samade 
tulemusteni. Feministe ei rahulda traditsioonili
ne objektiivsuskäsitlus. Nende arvates tuleks 
objektiivsusstandardid uuesti defineerida.

Uute definitsioonide loomisel eeldatakse, et 
teaduslikud andmed ja vaatlused õn teooriast 
koormatud ja saadud intersubjektiivselt. Uuri
misprotsessi ei mõjuta vaid uuritav objekt, vaid 
uurimist mõjutab kä subjekti positsioon ja maa
ilmavaade ning seepärast ongi suur osa femi
nistlikest strateegiatest seotud subjekti positsioo
ni muutmisega. Feminismi teoreetikute arvates 
peaks objektiivsuskäsitlus püüdlema holistlike 
kategooriate ja analüüsi poole. Konstruktiivse
tes programmides püütakse vältida nii realist
likku, absolutistlikku tõekontseptsiooni kui kä 
relativistlikku lähenemist.

7.1. Tugev objektiivsus

Üks tuntumaid objektiivsuse ideaali mõtes- 
tamiskatseid õn Sandra Hardingu tugeva objek
tiivsuse programm. Harding muudab neid kri
teeriume, mille kaudu objektiivsust põhjenda
takse. Ta püüab lõhkuda arusaama objektiivsest 
kui väärtusneutraalsest. Igasugune teadmine õn 
millegagi seotud ja saadud teatud kogemusmaa
ilma kaudu. Hardingu positsioon pole fundat- 
sionalistlik, ta ei arva, et kogemus oleks kõige 
alus. Kogemus antud kontekstis tähendab aktiiv
set suhet maailmaga, see kaasab kommunikat
siooni- ja metaforiseerimistavad ning subjekti 
huvid (Ronkainen, 2000, 169).

Harding lähtub lokaalse teadmise mõistest. 
Lokaalne teadmine viitab sellele, et kultuurid 
suhestuvad keskkonnaga erinevalt, toodavad 
erinevaid mõistmisviise. Üks teadussuund mär
kab oma ühisteadmisest kõrvale kalduvaid sel- 
gitusstrateegiaid, mitte aga oma enesestmõiste- 
tavusi ja nende enesestmõistetavuste põhjendus- 
mustreid. See puudutab kä feministlikku tead
mist (Ronkainen, 2000, 170).

Tugeva objektiivsuse programm näeb ette, 
et lisaks uurimisobjektile õn kä subjekt sama
aegselt kriitika objekt. Rõhuasetus õn subjekti 
ja objekti vastastikustel suhetel teaduslikus uuri
muses. Empiristliku teadusmeetodi puuduseks 
õn Hardingu meelest see, et uurimus jaotatakse 
kahte konteksti: avastuse ja õigustamise konteks
ti. Ta väidab, et empiristlik teadusmeetod sisal
dab vaid õigustamise konteksti, mitte aga neid 
protsesse, mis õn seotud probleemi identifitsee
rimise, defineerimise ja uurijapositsiooni ning 
hüpoteeside ja mõistete valikuga - seega avas
tuse kontekstiga. Vaatlushorisondist väljapoole 
jäävad kä teaduse metafüüsilised, aprioorsed ole
tused maailmast, inimestest ja nendevahelistest 
suhetest. Samas moodustavad need aga aluse tea
tud valikute usutavusele ja iseenesestmõisteta- 
vusele. Eespool viidatud kontekstide eristamine 
põhjendab teadmise väärtusneutraalsuse. Selle
ga seoses küsib Harding, millised teaduspoliiti- 
lised tagajärjed õn sellel, et avastuse kontekst 
jäetakse teadusest välja (Ronkainen, 2000,171).



Väärtusneutraalne objektiivsus õn Hardingu 
järgi nõrk objektiivsus, mis ei tunnista oma tead
miste paradigmaatilisust ja uurija enda seotust. 
Teaduslikult laitmatuks peetud tegelikult rassist
likud ja seksistlikud uurimused õn traditsiooni
lise objektiivsuse nõrkuse hea näide. Vastukaa
luks esitab ta tugeva objektiivsuse programmi, 
mis nõuab uurijalt kahesugust seotust. Esiteks 
tuleb reflekteerida seosed sotsiaalse konteksti
ga, teiseks tuleb teadlaskond siduda demokraat
like projektidega, et seada küsimärgi alla tea- 
dusinstitutsiooni ja võimu seotus. Teaduse moo
nutused ja enesestmõistetavused tulevad välja 
siis, kui demokraatia laieneb ja rõhutud saavad 
hääleõiguse. Emantsipatoorsete huvidega seo
tud teadus toodab vähem moonutatud teadmist 
kui teadus, mis õn seotud hegemoonse tradit
siooniga (Ronkainen, 2000,172).

7.2. Kontekstiline empirism

Kontekstiline empirism mahub eespool vaa
deldud internaalse empirismi mõiste alla. Helen 
E. Longino otsib alternatiive valgustusajast pä
rit tõestusmaterjali valiku ja interpretatsiooni 
mudelitele. Tema järgi õn tõestusmaterjali üle 
otsustamine seotud konkreetse kontekstiga. Eri
nevaid vaatepunkte tuleks Longino järgi hinna
ta pigem taustaoletuste kui ratsionaalsuse val
gusel. Andmed õn hüpoteeside tõestusmaterja
lina kasutatavad konkreetsetest taustaoletustest 
lähtuvalt, sest tõendite valikul ignoreeritakse alati 
mingit osa tõestusmaterjalist. Taustaoletused 
kannavad teaduslikus uurimuses väärtusi 
(McCaughey, 1993, 80).

Longino meelest tähistab objektiivsus pigem 
kollektiivset teadusmeetodit kui individuaalset 
teaduspraktikat. Uurimismeetod õn objektiivne 
niivõrd, kuivõrd see võimaldab teisendavat (üm
berhindavat) kriitikat. Protseduure ja tulemusi 
peab kriitikale vastavalt muutma. Teaduslikku 
teadmist tuleb käsitleda sotsiaalse teadmisena ja 
objektiivsust sotsiaalse saavutusena. Väga eri
nevate vaadetega indiviidid tuleb kaasata kriiti
lisse diskussiooni üldsusele kättesaadava tead

mise üle. Vaid selline lähenemine võimaldab 
objektiivsuse. Pluraalsuse puudumine õn jätku
valt probleem. Feministid saavad tähelepanu 
juhtida sellele, et objektiivsust uues tähenduses 
ei saavutata seni, kuni teadlaskond ei muutu 
demokraatlikumaks, mitmekesisemaks ja eliidi 
hulka mitte kuuluvate gruppide kriitika suhtes 
vastuvõtlikumaks (Longino, 1990,76-77).

Longino õn siiski küllalt skeptiline objek
tiivsuse saavutamise võimalikkuse suhtes. Kuna 
intellektuaalne autoriteet ei jagune võrdselt, ei 
vasta teadlaskond igaühe kriitikale ja objektiiv
sus jääb saavutamata. Isegi kui kogu kriitikat 
arvestatakse, ei tähenda see ühe maailmaseletu- 
seni jõudmist. Kaks teooriat võivad olla võrd
selt ratsionaalsed, kasutada samu andmeid, ja 
siiski lähtuda erinevatest taustaoletustest, mis 
põhjustab nende eemale tõrjutuse. Longino 
terminoloogias tähendaks selline lähenemine 
kindluse ideaalist loobumist, teadmise säilimist 
ja teoreetilise pluralismi ning sallivuse harju
tamist.

8. Lõppsõna

Ma arvan, et feministlikul epistemoloogial 
tuleb end veel mõnda aega tõestada, enne kui 
teadusfilosoofia peavool tunnistab selle suuna 
omaks. Iseasi muidugi, kas feministlik episte
moloogia tahabki filosoofia peavoolu sulandu
da, sest nii kaoks ilmselt suur osa selle identi
teedist ja tegutsemismotiividest. Samas õn selle 
üks eesmärke praegu ikka veel enda nähtavaks- 
tegemine ja mõistmise ning tunnustuse leidmi
ne, sest feministid püüavad muuta sooideoloo- 
giat, mis takistab äärmiselt sügavale juurdunu- 
na ja seetõttu kä enesestmõistetavusena nende 
tegevuse adekvaatset tajumist ja hindamist.

Filosoofia ajaloo uurimisel õn selgunud, et 
filosoofiliste kategooriate defineerimine vastan
dit välistavana ulatub tagasi antiikaega. Samas 
hoiatavad feministid üldistuste eest, mis lähtu
vad sellest, et see ongi olnud ainuke tegelikkuse 
struktureerimisviis. Alati õn domineerivate se
letus-ja tähendusvõrgustikega kõrvuti eksistee-



rinud kä alternatiivsed variandid ja alati õn kä 
naised lisaks domineerivale objekti positsiooni
le saanud kultuuri ja keele kujundajana kaasa 
rääkida subjekti rollis. Ainult et valitsev para
digma õn alternatiivsete suundade mõjujõu sa
geli üsna varakult lämmatanud. Feministide üks 
peamisi eesmärke ongi teistsuguste interpretat-
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Feminist loeb 
Rousseau^:

mõtteid õiglusest, 
armastusest ja 
patriarhaalsest 
perekonnast*

Lynda Lange

"Ä JT- iks lugeda Rousseau’d? Tema ideed 
I % /1 võrdsusest ja radikaalsest ühiskond

lik T JL likust murrangust väärivad uurimist, 
ehkki naiste seisukohalt vaadates polnud need 
ei egalitaarsed ega revolutsioonilised.1 Ometi õn 
tema lugemiseks teisigi põhjusi. Kuulus võrd- 
õiguslane oli kä moodsa patriarhaalsuse viljas
tav teoreetik ning selles vallas püsib tema mõju 
tänini. Seega õn ta kasulik “vaenlase tundma
õppimiseks”.2 Rousseau õn esile kutsunud üsna 
palju feministlikku kriitikat, sest tema seksism 
õn ühtaegu selgesõnaline ja teoreetiliselt välja
arendatud, ning võib-olla kä sellepärast, et üle
kohus näib isegi suurem, kui seda väljendab 
mõtleja, kes õn kuulus esimese tõsiseltvõetava 
katse poolest õigustada tegelikku võrdsust.3

Niisugune feministlik kriitika õn igati õigus
tatud. Ometigi võib kä arutleda, et Rousseau’ 
vaated olid niivõrd teravad, et feministid saa
vad tema arusaamu meessoo domineerimisest 
ära kasutada. Kui me endale selgeks teeme, mida 
ta kinnitab, õn seda võimalik kasutada feminist
liku kriitika arendamisel.4

* Esmakordselt ilmunud Ameerika Filosoofia Liidu 
ajalehes Newsletter õn Feminism and Philosophy 
1989. a. juunis.

Feministliku kriitika arengule mõjub 
Rousseau eriti virgutavalt seetõttu, et ta õn üks 
väga väheseid mõjukaid poliitilisi mõtlejaid, kes 
taotleb sedasama, mida taotlevad tänapäeva 
feministlikud poliitilised mõtlejad - mõista seo
seid poliitiliste ja majanduslike väärtuste ning 
isikliku ja seksuaalelu vahel. Käesolevas essees 
vaatlen lühidalt, kuidas mõjutab naiste sõltuv ja 
alam roll perekonnas üldisi võrdsuse ja õigluse
ga seotud küsimusi, nii, nagu Rousseau seda 
näeb, ja nii, nagu see paistab kriitilisest femi
nistlikust seisukohast vaadatuna.

Rousseau’ kuulus kriitika “kodanikuühis
konna” pihta ei ole lähemal vaatlusel mitte ühis
konna kui sellise kriitika, vaid tänapäeva indivi
dualistlike ühiskondade kriitika.5 Need õn “ko
danikuühiskonnad”, kus Rousseau’ järgi valit
seb amour propre. Amour propre õn loomuliku 
omakasupüüdlikkuse ühiskondlikult teisenenud 
ja ebaloomulik väljendusviis. See õn teadvuse 
vorm, mis õn paratamatult võrdlev ja võistlev 
ning, Rousseau’ järgi, täiesti vaenulik üldise 
hüve taotlemisele. Vastupidiselt Hobbesile ning 
teistele väidab Rousseau, et “loomulik seisund” 
ilma valitsemiseta ei ole sõjaseisund ja et loo
mulikus seisundis õn iseseisvad indiviidid (nii 
naised kui mehed) üksteise suhtes üldjuhul vaid 
ükskõiksed. Seksuaalne kiivus ja materiaalne 
ahnus, väidab ta, rajanevad teatud teadlikkuse 
astmel ja võrdlemise võimel, mis loomulikus 
seisundis puuduvad. Olulisim õn, et indiviid ei 
pruugi karta teiste heaolu selle võimu pärast, mis 
see neile annaks - see juhtub ainult “kodaniku
ühiskonnas”, kus seadus kaitseb neid, kellel õn 
varandus, nende eest, kellel varandust ei ole. 
Pealegi paneb loomulik kaastunne (pitie) selles 
rikkumata seisundis inimesed end samastama 
teiste kannatustega, kui nad nendega vastamisi 
satuvad.6 Vägivald ja pidev võistlus, mida õn 
peetud iseloomulikuks mehelikule seksuaalsu
sele, nii siis kui praegu, õn Rousseau’ väitel ühis
kondlikus suhtlemises arenenud teadlikkuse ja 
amour propre' ist lähtuva uhkuse tulemus. Need 
ei ole loomulikud.

Rousseau’ poliitilise filosoofia tuumaks õn 
seisukoht, et tõelise või hea ühiskondliku korra



juures taastab riik (mees)kodanike suhtelise sõl
tumatuse üksteisest, tagades nende tegeliku 
materiaalse võrdsuse ja vabastades nad seega 
kahes olulises mõttes. Esiteks saavad nad “kõl
beliselt vabaks”, sest õn suutelised silmas pida
ma ühiskonna üldist hüve, kuna neid ei sega 
enam hirm ülevalt tuleva võimu või alt tuleva 
kättemaksu ees. Teiseks, niisuguste hirmude 
puudumisel saab avalduda kä nende loomulik 
kaasatundmise võime ja see peaks hakkamajuh- 
tima nende suhteid teiste indiviididega ning nen
de arusaamist üldisest hüvest. Ebavõrdne ja rõ
huv “kodanikuühiskond”, kus kõik peavad as
jaolude sunnil seisma ainult oma isiklike huvi
de eest ja kaitsma iseennast teiste eest, õn 
Rousseau’ järgi tõeline “sõjaseisund”.7

Aga Rousseau’ meelest õn sel kõigel naiste
le hoopis teistsugused tagajärjed kui meestele. 
(Kodu)sõja seisundis võivad kä naised võistel
da ja end kaitsta. Rousseau nendib, et sellest läh
tubki kaasaegne, naistele võrdseid õigusi taot
lev nõue, mida võis kuulda revolutsioonieelse 
Pransusmaa intellektuaalsetes ja muudeski ring
kondades. Ta väidab, et sellega kantakse naiste
le üle kõlbeliselt rikutud individualism jaamour 
propre, mida tema meeste juures hukka mõitab. 
Samas ta kinnitab, et individualistlikud naised, 
kes nõuavad oma “õigusi”, ei hülga seepärast 
siiski veel oma “naiselikke kavalusi”. Headuse 
standardi puudumisel kasutab amourpropre’ist 
rikutud indiviid teiste vastu mis tahes käepära
seid relvi. Selle tulemuseks õn, et sugudevahe- 
listesse suhetesse sugeneb meeste poolt üha roh
kem julmust ja ülbust, naiste poolt manipuleeri
mist ja pettust, ning ühtekokku aina enam kii
vust, viha ja vägivalda. Niisugust olukorda õn 
tema väitel võimalik vältida ainult siis, kui nai
sed täidavad passiivset naiselikku osa, mis piir
dub koduse majapidamisega, andes oma abikaa
sadele turvatunde teadmisest, et nad õn seksuaal
selt truud ja teenivad truult oma abikaasa vaja
dusi ning huve kä igas muus mõttes.8

Rousseau kinnitas ägedalt, et naistele õn 
parem, kui neil pole võrdseid õigusi ega juurde
pääsu avalikule elule. Naised, väidab ta, peavad 
indiviidide sõjas kaotama, aga ta pole veenev,

kui üritab siduda seda millegi loomupäraselt ala
maga, mis naistes olevat. Ta väidab, et nad õn 
füüsiliselt nõrgemad ja rasedus asetab nad eba
soodsasse olukorda - asjaolu, millel pole kuigi 
palju pistmist tema kodanike kõlbelise võrdsu
se keskse filosoofiaga ega hea riigi ülesandega 
võtta tarvitusele vahendeid, mis viiksid tegeliku 
võrdsuseni, sõltumata inimese võimetest või 
koguni teenetest.9

Ta arutleb, et seksuaalse eripära tõttu õn uje
dus naistele loomuomane. Kuigi Rousseau ei ütle 
seda otse välja, võime aru saada, et naine (eriti 
sõltumatu naine looduslikus seisundis) võiks 
soovimatu partneri kergesti eemale tõugata. 
Ometigi näitab ta oma kriitikaga seksuaalsest 
ujedusest lahtiütlevate naiste aadressil, et olgu 
see neile loomuomane või mitte, nad õn täiesti 
võimelised oma loomusest selles osas võitu saa
ma. (Ujeduse probleemi juurde tulen allpool ta
gasi.) Veel kinnitab ta, et naiste vaimsed oma
dused jäävad meeste omadele alla. Naiste väi
detav puudulikkus seisneb lõppkokkuvõttes suut
matuses tõusta üldistuse tasandile, mida pole 
tarvis mitte ainult suurteks teaduslikeks või kuns
tilisteks saavutusteks, vaid kä kodanikuvooru- 
seks. Kodanikuvooruse küsimuses (ja kä teistes 
naiste võimekust puudutavates küsimustes) pen
deldab Rousseau oskuslikult kirjeldamise ja et- 
tekirjutamise vahel. Ta oletab, et võib-olla nai
sed suudaksid tõusta eraasjadest kõrgemale, aga 
kas poleks elu siis kohutav, kui naised nii nagu 
mehedki “tõuseksid kõrgemale” eraelu (eriti oma 
laste elu) pärast muretsemisest?10 Ta jääb arva
musele, et amour propre' i kodanikuühiskonnas 
õn igal juhul vähe tõenäone, et naised (või kes 
tahes) saavutaksid kõrgeid vaimseid eesmärke, 
mis nõuavad eneseületamist, ning seega jäävad 
naised erapoolikuks ja tühiseks, kuna nad sõltu
vad täielikult meestest. Mehed, seevastu, kasu
tavad oma võimekust selleks, et põhjendada oma 
isiklike huvide kaitsmise vääritut sihti, mis õn 
teist liiki erapoolikus. Rousseau’ seksism väl
jendub eriti selgelt tema suutmatuses mõista, et 
naiste “erapoolikus” tuleneb nende tegelikust 
majanduslikust ja sotsiaalsest sõltuvusest, mil
lega nad lülitatakse otsustavalt välja üldisemaid



küsimusi puudutavatest arutlustest. Teisalt õn 
tema käsitlus kodanikuseisusest kui millestki, 
mis peab täiesti paratamatult minema vastuollu 
teiste eraisikute eest hoolitsemisega (mille mus
ternäidiseks õn sõltuvate laste eest hoolitsemi
ne), ilmselgelt mehelik kodanikuvooruse mudel, 
millel õn kalduvus eelistada sõda ja muid vägi
valla vorme “üksikutele” eludele. Kuid loomu
likus seisundis pole mehed Rousseau’ järgi mil
legi suhtes eriti agressiivsed, sealhulgas kä sek
suaalselt mitte, ja neile õn omane loomulik kaas
tunne. Niisugune arusaam mehelikust sundivu
sest kui ühiskondlikust konstruktsioonist õn (ju
hul, kui seda saab uskuda) feminismi suhtes sõb
ralik, sest see loob põhimõtteliselt võimaluse 
ühiskondlikuks reformiks naiste rõhumise kõi
ge keerulisemal alal. Paljude tänapäeva femi
nistide seisukoht, et mehe seksuaalne vägivald
sus õn meessoole või mehe füsioloogiale sünni
päraselt omane, jätab meid meeleheitlikku olu
korda. Tekib küsimus, et kui probleem õn sel
les, milles siis üldse saakski olla lahendus.11

Jättes kõrvale mis tahes kaasasündinud sek
suaalse erinevuse küsimuse, õn ometigi õige, et 
võistleva individualismi ebavõrdsetes ühiskon
dades “võrdsuse” otsimises peitub naistele ohte. 
Selle kohta võib tuua mitmeid näiteid tänapäe
vast. Kuigi täiskasvanud naiste osakaal palga- 
tööjõus õn viimastel aastatel oluliselt tõusnud, 
pole naiste kui grupi majanduslik võim meeste
ga võrreldes peaaegu üldse muutunud. Perekon
da ja omandit puudutavate seaduste reformid, 
mis näiliselt õn olnud suunatud õiguste ja vastu
tuse võrdsustamisele, ähvardavad kahandada 
mehe traditsioonilist majanduslikku vastutust 
naise ja laste eest, enne kui naiste võimalused 
sõltumatult elada oluliselt paranevad. See asja
olu koos suureneva lahutuste määraga (indivi
duaalse vabaduse suurenemine!) tähendab, li
saks kõigele muule, et kasvab vaeste üksikema
de arv. Oluline läbimurre rasestumisvastaste 
vahendite vallas ja kogu arstiteaduse arengu sel
les osas, mis puudutab naise paljunemisbioloo- 
giat, õn andnud naistele suurema seksuaalse 
vabaduse, kui neil iial ajaloo vältel õn olnud. 
Nüüd leiavad naised end seatuna vastamisi mees

te seksuaalse vabadusega, mis avaldub porno
graafia heidutavas vohamises, naistele suunatud 
vägivaldsuse ilmselges suurenemises ja oma 
kohustustest kõrvalehoidmises. Õn tekkinud oht, 
et feminism vabastab ainult mehed. Sellel pin
nal võib aru saada konservatiivsete naiste mu
rest, kes seisavad vastu “naiste õigustele”, kuid 
kä feministid võivad karta, et niisugune meeste 
vabaduse kasv teeb naiste vabastamise palju ras
kemini saavutatavaks. Rousseau’ arvamus, et 
indiviidi autonoomia kaitsmiseks õn vaja tege
likku võrdsust ja selle saavutamiseks ei piisa 
pelgalt “õigusi” puudutavast seadusereformist, 
õn siin igati asjakohane, ehkki Rousseau ise ei 
oleks seda arusaama naistele laiendanud. 
Rousseau kirjutab:

“Niisiis, võtke nõuks kasvatada neid nagu 
mehi. Mehed oleksid sellega meeleldi nõus! 
Mida enam naised soovivad neile sarnaneda, 
seda vähem naised neid valitsevad, ja siis saa
vad mehed tõeliselt isandaks. ” 12

Arvamus, et vooruslikud naised “valitsevad” 
mehi, õn Rousseau’ filosoofias keskne ning seda 
tasub lähemalt uurida. Genevieve Lloydi uuri
mus Mõistuse ja Loomuse vahelistest suhetest 
Rousseau’ filosoofias avardab meie arusaamu, 
miks ja kuidas see niimoodi õn. Lloydi järgi ei 
võtnud Rousseau omaks Mõistuse ja Loomuse 
(või ratsionaalsuse ja tunnete) omavahelise 
polariseerimise ja vastandamiseni ulatuvat dua
lismi, mille võtsid omaks Descartes ja teised. 
Lloyd kirjutab:

“Rousseau’ mudelis toob Mõistus esile sel
le, mis Loomuses õn väärtuslikku. Selle asemel 
et ebaratsionaalne Loomus esindaks midagi, 
millesse Mõistus ei tohi tagasi langeda, Loomus 
nüüd pigem valitseb Mõistust. Loomuse-lähe- 
dus näitab, mis mõistuses õn tõelist, vastanda
tuna valele ja kunstlikule. ”13

Rousseau’ käsitluses “hoiab Loomus Mõis
tust vaos”14, tema filosoofia vastandub üldlevi
nud kartesiaanlikule seisukohale, mille järgi 
Mõistus peab Loomusest üle olema ja seda kont
rollima. Aga, nagu me eeltoodud lõigust näha



võime, õn mõistusel siiski otsustav roll mõtesta
ja ning hindajana, ja selgub, et Loomus (eriti 
inimloomus) vajab väga hoolikat juhtimist, et 
olla see, mis ta tegelikult õn. Kuivõrd Rousseau’ 
filosoofias, nagu Lloyd (minu meelest õigesti) 
väidab, vastab mehe ja naise suhe Mõistuse ja 
Loomuse ideaalsele suhtele15, siis osutub oluli
seks küsimus: kas kummalegi neist kuulub vii
mane sõna? See õn eriti oluline julge väite taus
tal, mille esitas Rousseau ise ja mida hiljem õn 
korranud paljud tema järglased, et niisuguse su
gudevahelise suhte käsitluse korral pole meil 
tegemist mitte valitsemise või rõhumisega, vaid 
heasoovliku komplementaarsusega, mis tagab 
kõige paremini mõlema soo õnne.

Ühiskonnas, mida valitseb amour propre, õn 
individualistlikud naised Rousseau’ meelest 
hüljanud oma loodusläheduse, ja seeläbi õn nad 
hüljanud kä oma võime mehi “valitseda” või 
“vaos hoida” neid Loodusega kooskõlalise õige 
mõtlemise suunas juhtides. Meest ei saa juhtida 
ega vaos hoida rivaal, kes ajab agressiivselt taga 
omaenda huve.

Kui tulla tagasi Rousseau’ uskumuse juur
de, et feminiinne seksuaalne ujedus õn naisele 
loomuomane, siis selle peamiseks põhjuseks 
peab ta asjaolu, et seksuaalsuse võimalikud ta
gajärjed õn naistele palju suuremad kui meeste
le. Puhtbioloogilisest vaatevinklist õn rasedus 
tohutu eluline panus, võrreldes lihtsa seksuaal
aktiga. Rousseau leiab, et naiste häbelikkus õn 
tasakaalus meeste pitie'ga (kui nende amour 
propre ei pea tundma muret oma “au” ja suhte
lise seisundi pärast). Õige või hea ühiskondliku 
korra tingimustes avaldub naiste ujedus tagasi
hoidlikkusena ja, nagu ta väidab, see voorus ta
gab naistele vooruslike meeste armastuse ning 
kaitse.

Rousseau’ arutlustes selle üle, kuidas õn 
omavahel seotud naiste tõeline roll ja hea ühis
kond, milles (mees)kodanikud õn üksteisega 
võrdsed, sisaldub siiski teatud oluline kahemõt
telisus. Tema peamiste vastavasisuliste teoste, 
“Emile’i” ja “Uue Heloi'se’i” lähem vaatlus jä
tab lugejale mulje, et Rousseau propageerib nai
se tagasihoidlikkust ning tagasitõmbunud kodust

elu abikaasa teenistuses nii õiglase ühiskonna 
sees kui väljaspool seda. Selgub, et Rousseau 
enda uskumuse kohaselt õn naiste loomus tege
likult ajatuna ja kaasasündinuna Loodusele lä
hemal,16 ehkki tema arusaam inimloomuse ühis
kondlikust konstrueeritusest kinnitab hoopis 
midagi muud. Seesugune usk tähendab, et 
Rousseau’ meelest õn vooruslik naine heas ühis
konnas mehe vundament, aga halvas ühiskon
nas õn ta amour propre' i kodanikuühiskonnaga 
piiratud meesindiviidi parandaja ning võib-olla 
kä sadam.

Kõige selle juures, ja kogu Rousseau’ filo
soofia juures kiputakse unustama, et elu pere
konnas ei ole naistele turvaline ja rahulik sadam 
probleemide eest, millega nad võiksid sattuda 
silmitsi ebavõrdses, individualistlikus ühiskon
nas. Majandusliku ja ühiskondliku autonoomia 
puudumine, seksuaalelu piiratus ja sunnitus ning 
kodune vägivald tähendavad, et perekond ei ole 
naistele ihaldusväärne alternatiiv avaliku elu 
probleemiderohkele “võrdsusele”. Vähe sellest, 
paljudele naistele pole see üldse mingi alterna
tiiv, sest paljudel naistel polegi võimalik valida 
ei mehe rahalist toetust ega mehe “kaitset”. Nad 
õn sunnitud astuma avalikku palgatöölise ellu, 
et teenida elatist endale ja oma lastele, meeldib 
see neile või mitte. Aga isegi, kui me eeldame, 
et naisel õn võimalik valida, siis mida ta tegeli
kult valib?

Rousseau’ seisukoht õn, et Mõistuse j a Loo
muse omavahelise suhte tõttu peavad hea ühis
konna aluseks olema perekonnasisesed soojad 
suhted. Just perekonnas me õpime teiste eest 
hoolitsema, ja hiljem, heas ühiskonnas, laien
dab (mees)kodanik riigi püsimajäämiseks oluli
se sooja suhtumise oma võrdväärsetele kaaslas
tele. Rousseau’ järgi ei vii mõistus üksi meid 
kunagi eraisiku omakasu ületamiseni, mida ta 
peab vajalikuks üldise hüve mõistmisel ja ellu
rakendamisel kõigi hüvanguks, mis ongi 
Rousseau’ arusaam voorusest. Soojad erasuh- 
ted õn ühiskonna alus selles mõttes, et heas ühis- 
konnas õn need vooruslike indiviidide 
sotsialiseerumise õppelavaks. Siin õn meil te
gemist korralikult välja arendatud teooriaga, et



perekond õn hea riigi alus. Niisuguse traditsioo
niga kooskõlas nimetab Carole Pateman seda 
“armastuse ja õigluse” suhteks. Ta märgib siis
ki, et Rousseau pole päris järjekindel, sest ta ei 
tunnista, et armastus perekonnas võib õiglusega 
kä vastuollu sattuda.17 Platonist Hegelini õn 
poliitilised filosoofid maadelnud perekondliku 
armastusesfääri võimaliku õõnestava mõjuga 
riigi huvidele ja õigluse säilitamisele. Ometigi, 
ükskõik, kas üksikut perekonda peetakse õigluse 
õõnestajaks (Platon), õigluse aluseks (Rousseau) 
või õiglusega dialektilises vastuolus olevaks 
(Hegel), tõsiselt käsitletakse ainult perekonna 
mõju riigile, aga mitte vastupidist mõju, riigi 
mõju perekonnale. Kas tegemist õn “vastuolu” 
või “alusega”, sõltub armastusest teiste eraisi
kute vastu (ja nende varanduslike huvide silmas
pidamisest) ning sellest, kuidas need asjad võik
sid mõjutada riigi huve.

Üllatuslikult pole traditsiooniline mõte ku
nagi arvestanud asjaolu, et perekond ei pruugi 
olla ilmtingimata armastuse sfäär, täpselt samu
ti nagu riik ei pruugi olla ilmtingimata õigluse 
sfäär. Arutlus “armastuse” ja “õigluse” vahekor
rast õn idealisatsioon, mis võib ähmastada mõ
ningaid tegelikkuse olulisi jooni. Tegelikult õn 
oluline hoopis vahekord, mis valitseb perekond
like suhete olemusliku eraviisilisuse vahel ühelt 
poolt ning meie ja meie kaaskodanike ja kaas
tööliste suhete üldisuse vahel teiselt poolt, kus
juures eraviisilisus õn perekonnasuhetes oluli
ne. Perekond täidab kä mõningaid materiaalselt 
olulisi funktsioone - eriti laste kasvatamisel, aga 
kä täiskasvanute eraviisilisel hooldamisel ja ülal
pidamisel. Paraku, perekond võib seda teha väga 
halvasti ja vähese armastusega. Olgu perekond
likud suhted eraviisilised või mitte, aga nad või
vad olla omal moel sama võltsid nagu avalikud 
ja poliitilised suhted - asjaolu, millele feminist
lik teooria pöörab erilist tähelepanu. Traditsioo
niline poliitiline mõte eirab seda täielikult ja 
eeldab, et rõhumise kõige esmase üksuse korral 
õn mõttekas rääkida “armastusest” rõhuja ja rõ
hutu vahel.

Ometigi, kui ebavõrdsus õn põhimõtteliseks 
takistuseks tõeliste kodanike armastusele oma

rahva hüvanguks (amour de la patrie), miks ei 
peeta seda siis takistuseks perekonnasisesele 
armastusele? Vastavalt Rousseau’ enda uurimu
sele autonoomia puudumise ja ebavõrdsuse pa
helistest mõjudest tuleb välja, et meeste valitse
tav perekond ei saagi olla keskkond, mis soo
siks armastust. Kui me kirjeldame armastust 
vähemalt millenagi, mis ranges mõttes ei saa 
põhineda majanduslikul või muul materiaalsel 
vajadusel, siis näeme kohe, et sõltuvus ühelt 
poolt ja valitsemisvõim teisalt annavad kumma
legi poolele olulised põhjused astuda või jääda 
perekondlikesse suhetesse, millel pole armastu
sega mingit pistmist. Kui me eeldame, et armas
tus, mis oma nime väärib, vajab kõlbelist vaba
dust, siis õn meeste valitsetav perekond tegeli
kult sellele vaenulik.

Võib tõsi olla, et armastus õn, nagu Rousseau 
väidab, hädavajalik õigluse alus - et õiglase 
ühiskonna loomiseks vajalikku enesevalitsust või 
piirangut pole võimalik saavutada ilma mõistust 
toetava emotsionaalse ustavuseta, ja et see või
me omandatakse lapseeas, siis kui meid armas
tatakse. Ma ei püüagi sellele küsimusele vasta
ta. Tahan ainult öelda, et juhul kui see ongi see, 
mida me vajame, siis pole meeste valitsetav pe
rekond õige tee selle saavutamiseks. Rousseau’ 
uskumus, et armastus õn õigluse aluseks, õn 
ühekülgne. Asi pole mitte ainult selles, et õiglus 
vajab armastust, vaid kä selles, et armastus vajab 
õiglust.

Tõlkinud Kristiina Ross £§
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Summaries
What is Women’s Studies?

Suzanne Lie

Perhaps one of the major achievements of 
women academics over the last 30 years has been 
the genesis and growth of Women’s Studies as a 
formal area of teaching and research which con- 
centrates õn issues regarding the life situation 
of women.

The aim of Women’s Studies was to raise 
consciousness of both men and women to such 
a level that women need no longer be regarded 
as the “second sex”, to question traditional roles, 
and to value and develop women’s abilities and 
confidence. Other goals were to build a body of 
research about women, to re-envision the lost 
culture and history of women, and to introduce 
this new knowledge into “mainstream curricu- 
lum” of universities.

The spread of Women’s Studies, which is 
intemational in scope, is perhaps the most strik- 
ing and dramatic success story of strategic plan- 
ning and networking of the women’s movement. 
These initiatives have occurred worldwide since 
the early 1970s and today, Women’s Studies is a 
legitimate area of academic work throughout the 
worid.

Women’s Studies and Women’s Research 
have gone through various phases. First, they 
criticized the invisibility of women in traditional 
research. The next phase was to make women 
“visible”. They documented “her story” where 
the emphasis before had been virtually õn “his 
story.”

Neglected women in literature, history and 
art were brought to life. Much of the research 
concentrated õn women as “victims”. Neglected 
topics such as sexuality, sexual harassment, in- 
cest, prostitution were püt onto the academic 
agenda. The next phase of research was to show 
that women were not only victims, but active 
agents in their own situation, and in that of their

children and their families. The current phase is 
one of self-reflection. This coincides with the 
shift from the term Women’s Studies to Gender 
Studies. Gender is seen as a structure of rela- 
tions. Now the emphasis is õn the “whole story”. 
By working to increase gender equality and the 
empowerment of women, Women’s Studies pro- 
motes better understanding of human rights and 
the democratic process.

“When Women Ask the Questions”: 
Issues in the Development of 
WomeiPs Studies in America, 
with Sightings Across the Pond
Tiina Kirss

In the article, the author conducts a critical 
review of Marilyn Jacoby Boxer’s 1998 book 
When Women Ask the Questions: Creating Wom- 
en’s Studies in America (Johns Hopkins UP), 
drawing supportive examples from her own ex- 
perience as Director (from 1994-1999) of a 
newly-formed Women’s and Gender Studies 
Program in a small Southern university in the 
United States (Mercer University in Macon, 
Georgia).

The author asks, “Why are Women’s and 
Gender Studies courses worthwhile for the gen- 
eral education of the average university student, 
and what have they to offer?” How are the di- 
mensions of the “personal” and the “political” 
connected in Women’s Studies pedagogy, and 
what are söme of the pitfalls of such a connec- 
tion? How have these pedagogical questions been 
addressed in European (particularly East Euro- 
pean) Women’s and Gender Studies programs? 
How might their connection be made in Estonia, 
and with what qualifications and guidelines? If 
Boxer is correct in assessing the positive impact 
of Women’s Studies courses õn students capaci- 
ties to “think ethically and morally”, what texts 
might provoke and enable such discussion in Es
tonia in culturally strategic ways? To what extent 
and how is this already happening?



In the second part of the article, the author 
addresses Women’s Studies as an academic field, 
the entrance of the “Gender Studies” label, the 
question of Womerfs Studies’ “knowledge 
base,” and critiques of women’s studies from 
within the disciplines. As an orientation point, 
the author discusses the recent debate about the 
academic future of Women’s Studies in “Wom- 
en’s Studies Quarterly” in 1998, along with the 
claim that Women’s Studies offers a compelling 
model for interdisciplinary scholarship. §£

Feminist, Female, Feminine

Toni Moi

The author defines the terms “feminist”, “fe
male”, and “feminine” and, applying her defini- 
tions, she develops a critique of feminist liter- 
ary theory. In the article, “feminist” is defined 
as a political term, “female” is given a biologi- 
cal meaning, and “feminine” is assigned a cul- 
tural definition. The assertion that female expe- 
rience is a prerequisite for feminism comes Un
der a loop and is questioned. The author main- 
tains that adherence to distinctions among the 
terms wiil prevent falling into patriarchal holes 
and wiil effect feminist politics of change.

Manufacturing the Other:
Eastem Europe and Feminism

Katrin Kivimaa

Introduction of feminist thought to Estonia’s 
society is tied to the socio-political changes that 
occurred at the end of the 1980s. Despite the 
fact that neither feminist movement nor aca
demic feminism existed, a negative attitude to- 
ward feminism developed very rapidly in the 
public. This article attempts to analyze the his- 
toric conditions and ideological reasons that pro- 
duced this situation. The author brings attention 
to the problematic relations between Western and

local feminism, and argues against the sugges- 
tion that Western feminism has nothing to offer 
us. Õn the contrary, one should ask why such 
opposition occurred both in local feminism and 
the broader public, and what conclusions can 
be drawn from it. The double burdens placed õn 
women by the Soviet period left their mark, and 
to this day the idea of equality is influenced by 
the State controlled slogans õn emancipation, 
which did provide opportunities for women in 
the public sphere, but did not balance it with 
increased share of men’s responsibilities in the 
private sphere. The economic, intellectual and 
political advances enjoyed by Western women 
are certainly among reasons for the lack of un- 
derstanding between them and Eastem European 
women. The efforts by Eastem European femi- 
nists, including the Estonian, to differentiate 
themselves from the Western feminists, espe- 
cially their negative image, cannot be ignored. 
Thus, the attitude of local feminists has devel
oped not only in cooperation with, or in opposi
tion to, Western feminists, but, in many respects, 
also in adjusting the concepts to Estonians’ tra- 
ditional understanding of being a woman. The 
fact that feminism in Estonia is associated with 
something “strange” and “threatening” is, first 
of all, a reflection of the society’s problems with 
gender equality and related questions.

The author argues that Estonian feminists’ 
position can be described as being caught be
tween two fires: õn one händ, they are afraid of 
public denunciation, but õn the other, they wish 
to help with the feminist breakthrough in the 
society. A possible solution could be a broad 
definition of feminism, which could permit many 
women to associate themselves with the 
movement.



Gender and Rationality: Estonian 
Women’s Case

Anu Narusk

The article discusses women’s unresolved 
dilemmas of combining employment and fam- 
ily life in Estonia by looking at the roie women 
themselves have in preserving the traditional 
gender roles in the changing social conditions. 
Estonian women are shown as not only the vic- 
tims of, but also real supporters of, the tradi
tional gender roie socialization. Women’s 
choices are examined according to the rational 
choice theory. The author also asks the reader to 
bear in mind that the Estonian women make their 
choices Under certain social constraints that limit 
the individual resources needed for choosing 
altemative behaviors. Persons and societies dif- 
fer, the gender roie system is always intercon- 
nected with political and economic factors of 
the society in question, and so the rational 
choices of Estonian women today can be rated 
unrational for women in other countries. The 
author stresses that one rational for all altema
tive can hardly be found and examines the back- 
ground for Estonian women’s choices. 36

Woman, Work and Family in
Estonia: Changing Attitudes and 
Values

Leeni Hansson and Virve-Ines Laidmäe

This article analyzes the changes that oc- 
curred in attitudes and values of Estonian women 
in the period 1985-1998, in two important ar- 
eas - work and family. Likewise, it contains an 
analysis of contentment expressed toward 
changes in different areas of life. The bases of 
the analysis are the surveys, Eesti 85, Eesti 93, 
and Eesti 98 (about 2000-2300 respondents), 
conducted by the International and Social Re
search Institute of the Tallinn Pedagogical Uni- 
versity. Research shows that women place very

high value õn family, but in practice, rapid 
changes in the traditional family model are per- 
ceptible.

Although most families in Estonia have both 
parents employed, the family’s chores are done 
along traditional roles. In a family-career con- 
text, most women consistently give priority to 
family. Two periods are noticeable in content
ment expressions: 1985-1995 as the period of 
declining contentment, and 1993-1998 as a pe
riod of stabilization. Both periods are character- 
ized by greatest differences between men and 
women being in the satisfaction with family life 
- women are less content than men with family 
life. 36

Does Barbie doll matter?
Body Dissatisfaction, Dieting 
and Self-Esteem

Marika Tiggemann

The author points out that research shows 
women to be more dissatisfied with their body 
size and shape than men, and that, increasingly, 
signs of this phenomenon are being found among 
girls as young as 7 or 8. The situation can cause 
low self-esteem, harmful dieting, and eating dis- 
orders.

The origins of body dissatisfaction can be 
traced to an increasing disparity between the 
ideal and the real. Mass media is identified as 
the purveyor of the ideal. Television is singled 
out as the chief image-maker in the contempo- 
rary Western worid. Entertainment industry, es- 
pecially music videos, promote the drive for thin- 
ness.

The author concludes that Barbie does mat
ter as far as being a representation of an unreal- 
istically thin ideal, specifically targeted at chil- 
dren, but in the larger context of the total bar- 
rage of wider sociocultural influences that 
present unrealistic ideals to women, Barbie is 
only a small item. 36



Karin Luts and the Other Girls - 
Self-Image as a Means of 
Self-Identity for 
Estonian Women Artists
Reet Varblane

Although 20th century art critics accepted 
women artists’ works as naturally as men’s 
works, leading to the deduction that in demo- 
cratic Estonia women artists’ position and Crea
tive opportunities were secure, a closer look at 
Estonia’s art history reveals that the impression 
is the product of one art form’s implementation. 
The reality is quite different.

At the prestiguous Pallas art school, women 
were enrolled in greater numbers than men be- 
fore World War II, but in the ultimate ranks of 
Estonia’s recognized artists, women are few in 
number. Discrimination existed at the Pallas art
ists Union and, consequnetly, women students 
could not participate at the exhibitions. Aino 
Bach and Karin Luts succeeded in 1939 for 
women students to become members of the or- 
ganization.

The presentation of the woman by women 
artists in the 1930s is striking, and most signifi- 
cantly, in the works by Karin Luts. In 1939, art 
critics noticed for the first time the self-image 
which clearly spoke of the woman artist’s am- 
bivalent position in contemporary Estonian so- 
ciety. The self-image appears as a protective, yet 
revealing, shield, a genuine masquerade used by 
women artists in order to present their message 
in a strange environment. The author traces 
Luts’s artistic development, including the influ- 
ence of French existentialist thought in her post- 
World War II exile, and noting the special roie 
of The Second Sex by Simone de Beauvoir.

Kaja Kärner:
Abstract Artist and 
Colourist

Eda Sepp

The article investigates the roie of Kaja 
Kärner (1920-1998) who was one of the first 
painters to tum to abstraction in the läte fifties 
after the Stalinist repression in Estonia. The au
thor asks whether she, and a group of fellow art
ists in Tartu who had been her friends since at- 
tending the Art Institute during World War II 
and the Soviet occupation thereafter, have been 
so underrated and misunderstood by historians 
and critics because of the predominance of 
women in this group. Estonia had no abstract 
artists after the first experiments by Ado Vabbe 
during the first quarter of the 20th century.

1957 marks a new beginning of abstraction 
in Estonian art which was different from any- 
thing that had taken place before. The chief ini- 
tiators were women artists, among them Kaja 
Kärner.

Kärner’s early collages are masterful com- 
binations of cut objects and texts from maga- 
zines with fluid tempera paint. During the 60s 
she began doing large abstractions in tempera 
and gouache, which show her best as a colourist. 
The compositions are built up with rhythmically 
balanced colour planes that cover the entire shal- 
low picture plane. These works are totally dif
ferent from previous Estonian art and did not 
relate to the early abstractions in Estonia. Yet, 
in the recently published short Estonian art his
tory, Kärner and the Tartu group are totally 
downplayed as traditional artists who did not 
produce anything new but rather continued in 
the prewar Pallas style. It seems that Kämer’s 
fate has been similar to many women artists’ 
throughout history whose work was either for- 
gotten or downplayed, which confirms the state- 
ment by feminist art historians Rozsika Parker 
and Griselda Pollock that “modem art history 
produces a picture of the history of art from 
which women are not only absent, but identifies



women artists as inevitably andnataraZ/yartists 
of lesser talent and of no historical significance” 
(in Old Mistresses: Women, Art and Ideology). 
Kaja Kärner would have turned 80 this year.

“Other Things Happened to 
Women”: World War II,
Violence, and Discourses of 
National Identity in Käbi 
Laretei^ The Sound of the Past 
and Agate Nesaule’s 
A Women in Ämber

Leena Kurvet-Käosaar

The article focuses õn the effects of war and 
deportation õn women, and õn questions con- 
ceming national identity in the Baltic countries, 
by using the novels The Sound of the Past (1992) 
by the Estonian-Swedish pianist and writer Käbi 
Laretei, and A Woman in Ämber (1995) by the 
Latvian-American author Agate Nesaule as 
source materials.

Numerous memoirs and autobiographies set 
in World War II and its aftermath (deportations 
to Siberia, fleeing to the West) have been pub- 
lished in the past decade both in Estonia and the 
other Baltic countries, and in the United States, 
Canada, and Sweden. Few of them focus õn 
women’s experience in general, and the violence 
experienced by women in particular. Violence, 
especially sexual violence, experienced by 
women is largely ignored when the roles are 
constructed for men and women fighting and 
suffering for their countries. Accordingly, wom- 
en’s roles in wartime experiences are often 
viewed as minor in comparison to those of men. 
The issue of sexual violence has been, and to a 
certain extent stiil is, a taboo theme. The scanty 
accounts of sexual violence in these stories sug- 
gest that when it is exposed, sexual violence stig- 
matizes women in their respective national com- 
munities that place the blame, indirectly, õn 
women. As a result, women cannot teil their full

stories and have to resort to the accepted narra- 
tive norms of fleeing and deportation.

The theoretical framework of New Histori- 
cism, focusing õn “areciprocal concern with the 
historicity of texts and the textuality of history” 
(Montrose, 1989: 23) enables the author to 
analyze the two autobiographical works as his
torical texts. She identifies the strategies of au
tobiographical writing employed in the text, and 
proceeds with the analysis of their significance 
to the content of the works. The construction of 
the narrators/protagonists’ national identities, 
and how they are positioned in relation to their 
respective national communities, is examined. 
A detailed analysis is included of the ways sexual 
violence is depicted in Laretefs A Soundfrom 
the Past and in Nesaule’s A Woman in Ämber, 
and the interrelationship of the experience of 
wartime sexual violence and the (de)formation 
of national identity are addressed.

Who’s Afraid of Virginia Woolf? 
Feminist Readings of Woolf

Toni Moi

The author examines söme negative femi
nist responses to the great feminist writer, Vir
ginia Woolf, including the ones by the distin- 
guished feminist critic Elaine Showalter. She 
analyzes Showalter’s lõng, closely argued chap- 
ter õn Woolf inA Literature of Their Own. Then, 
she indicates söme points towards a differnet, 
more positive feminist reading of Woolf, before 
finally summing up the salient features of the 
feminsit response to Woolfs writings. She illu- 
minates the relationship between feminist criti- 
cal readings and the often unconscious theoreti
cal and political assumptions that inform them.



A Feminist Reads Rousseau: 
Thoughts õn Justice, Love and 
the Patriarchal Family

Lynda Lange

In her essay, Lynda Lange analyses how a 
woman’s dependent and secondary roie in a fam- 
ily influences general questions concerning 
equality and justice, as seen by Rousseau and 
from the critical feminist perspective.

Rousseau believes that love inside the fam- 
ily is the foundation for a just society in which 
individuals are equal. But in Rousseau^ view, 
only inen qualify for equality among individu
als. It is for women to apply their love toward 
helping men to overcome their egocentrism and 
personal greed; women have to help them to 
reach the general good, and ultimately its im- 
plementation.

Lange reaches the conclusion that this ap- 
proach is one sided. It is not only that justice 
needs love, but, also, that love needs justice: a 
family based õn unequal relations laeks love, just 
as a society based õn inequality laeks justice. In 
case love is, indeed, necessary for ajust society, 
then the model of a family ruled by men wiil not 
bring ajust society.
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Nais- ja meesuurimuse ajakiri

Mis õn naisuurimus? - Suzanne Ue
Kommunismi kokkuvarisemine õn erakordne võimalus hinnata ümber 
mitmeid sotsiaalse ja poliitilise elu aspekte ning mõelda kä sellele, kuidas 
naised ja mehed saaksid osaleda täisvereliselt nii ühiskondlikus kui kä 
eraelus. Eesti eesmärgiks õn demokraatia. Demokraatia ülesehitamisel 
peaksime pidama meeles mitmeid aspekte. Meid huvitab “sugupoolte 
demokraatia”.

Naine, töö ja perekond Eestis: Muutuvad hoiakud ja
väärtushinnangud - Leeni Hansson ja Virve-Ines Laidmäe
XX sajandi viimaseid aastakümneid õn enamikus Euroopa riikides 
iseloomustanud sotsiaalsed ja majanduslikud muutused, mis õn endaga 
kaasa toonud indiviidi kasvanud autonoomia ning valikuvabaduse, aga kä 
traditsiooniliste väärtuste ja hoiakute teisenemise. Suurte autoriteetide 
(kirik, poliitilised institutsioonid jmt.) roll õn vähenenud, inimene ise 
otsustab, milline õn tema jaoks hea ja sobilik käitumismall, ning tema 
eelistused põhinevad peamiselt isiklike huvide realiseerimise võimalustel.

Teise tootmine - Ida-Euroopa ja feminism - Katrin Kivimaa
1995. aastal ilmunud eesti esimese feministliku kunsti näituse “EST. FEM” 
kataloogis kirjutab Hasso Krull, et feminism õn eesti intellektuaali jaoks 
skandaal, olgu siis tegemist naise või mehega (Krull, 1995, 9).
See viie aasta tagune iseloomustus näib üsna edukalt kirjeldavat kä 
praeguse eesti ühiskonna suhtumist feminismi.

Feminist loeb Rousseau^: mõtteid õiglusest, armastusest ja 
patriarhaalsest perekonnast - Lynda Lange
Miks lugeda Rousseau’d? Tema ideed võrdsusest ja radikaalsest 
ühiskondlikust murrangust väärivad uurimist, ehkki naiste seisukohalt 
vaadates polnud need ei egalitaarsed ega revolutsioonilised. Ometi õn tema 
lugemiseks teisigi põhjusi. Kuulus võrdõiguslane oli kä moodsa 
patriarhaalsuse viljastav teoreetik ning selles vallas püsib tema mõju tänini. 
Seega õn ta kasulik “vaenlase tundmaõppimiseks”.
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