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Koidula pildis: 
ajaloolisest isikust 
rahvuslikuks 
sümboliks

Katrin Kivimaa

“Nagu kõik komplekssed ajaloolised 
liikumised, ei ole kä rahvuslus monoliitne 
nähtus, mis oleks määratud olema läbinisti 
hea või läbinisti halb; rahvuslus õn vastu
oluline diskursus ja selle sisemisi vasturääki
vusi tuleb lahata nende ajaloolises eripäras. 
Rahvusluse ajalooline toime õn olnud vahe
tevahel hegemoonlik, kuigi enamasti vaid 
domineeriv; vahetevahel emantsipeeriv, 
kuigi enamasti repressiivne; vahetevahel 
progressiivne, kuigi enamasti traditsioo
niline ja reaktsiooniline.” (Radhakrishnan 
1992, 82)

“Rahvad, nagu kä inimkond, vajavad 
oma vaimuelu toeks võrdkujusid, sümbo
leid, milles nende jõu- ja ilujanu kehastuse 
leiaks.” (Kallas 1915/1999, 9)

"TT T' äesolev artikkel õn välja kasvanud 
1^ minu doktoritöö ühe peatüki alajao- 

JL Xk. tusest ning seetõttu õn siin käsitletud 
piltide - Lydia Koidula portreede ja kujutiste 
- kogum osa suuremast tervikust. Et Koidula 
kujutisi paremini konteksti paigutada, tuleks 
neid vaadelda koos teiste kunstiteostega, mis 
kõnelevad 19. sajandi eesti rahvuslikust liikumi
sest ning - mis veelgi olulisem - kasutavad selle 
ideede väljendamiseks või tähistamiseks sarnast 
vormi. Viimase all pean ma silmas mitte kunsti
list vormikäsitlust, vaid rahvuse ja rahvuslikkuse 
ideed kandvat naise kuju. Euroopa 19. sajandi 
kunstis ei olnud sellistest naisekujudest puudus 
ning kuigi Eestil puuduvad oma Marianne’id 
ja Britanniad, võib kä varase eesti kunsti puhul 
täheldada naisefiguuri kasutamist rahvuslike 
ideede kandjana.

Rahvuslikus temaatikas mängivad erilist rolli 
rahvusromantilised maarahva või folkloorsete 
kangelaste kujutised. Analüüsisin ühes varase
mas Ariadne Lõnga artiklis eesti rahvusroman
tilise meelsusega kunsti tuntuimate kujutiste - 
Köleri “Ketraja” ja Weizenbergi “Linda” - tähen
dusi ning juhtisin sealjuures tähelepanu rahvus
luse patriarhaalsele iseloomule, mis konstruee
rib naiselikkust traditsioonilise, atraktiivse ja/või 
haavatavana (Kivimaa 2001). Naisekuju kuns
tiline abstraheerimine ja sümboliseerimine oli 
seda kergem, et vastavalt kodanlik-rahvuslikule 
moraalikoodile ei kuulunud naise kuju (keha) 
toimija ja tegutsejana avalikku sfääri. Rahvusliku 
ideoloogia kohaselt, mis võttis omaks ja sankt - 
sioneeris keskklassi moraalikoodeksi, oli naise 
peamiseks rolliks rahvuse reprodutseerimine 
ja selle traditsioonide kandmine (Mosse 1985). 
Enesestmõistetavalt väljendas ja taastootis sellist 
kujutelma naiselikkusest kä rahvuslikult meeles
tatud kujutav kunst.

Sel juhul võiks ju küsida, et kuidas kujutada 
ajaloolist naist, kelle juhtiv roll rahvusliku lii
kumise ja mõtte arengus tähistas üheaegselt nii 
neid võimalusi kui neid piiranguid, mida rah
vuslik ideoloogia naistele pakkus ja ette kirjutas?



Koidula rahvuse panteonis

1. Amandus Adamson. Koidula mälestussam
mas Pärnus. 1929.

Kas Koidula ilmub kujutavas kunstis (või üldse 
visuaalses vormis) ajaloolise, reaalselt eksistee
rinud kujuna või õn temagi “naiselikku” vormi 
kerge sümboliseerida? Siinses artiklis püüangi 
ma välja tuua mõningaid jooni, mis iseloomus
tavad Lydia Koidula kujutamist meie kunstis ja 
kä visuaalses kultuuris.

Sümbolitest rääkides huvitab mind muuhul
gas see, millised vormilahendused ja kunstilised 
konventsioonid soodustavad kujutamist, mille 
sihiks õn vormida reaalselt eksisteerinud ajaloo
lisest isikust pildiline sümbol. Nimetatud prot
sessi uurimine laseb meil nähtavale tuua (tihti 
varjatud) ideoloogia ja kunstiloomingu ehk 
antud juhul siis 19. sajandi rahvusliku ideoloogia 
ja kõrge kunsti seotuse.1 Loomulikult kuulub iga 
poliitilise või kultuuripoliitilise liikumise juhtfi
guuride kunstiline esitamine nn. ametliku kunsti 
diskursusesse, kuid seda alles siis, kui see liiku
mine õn antud ühiskonnas võimupositsioonil. 
Selles mõttes peame me alati vahet tegema Koi
dula varaste kujutiste ja nende kujutiste vahel, 
mis õn loodud iseseisvates Eesti Vabariikides. 19. 
sajandi lõpul loodud kujud tähistasid eelkõige 
ühe rahvusgrupi emantsipeerumisliikumist, 
sellal kui ametliku kunsti diskursusesse kuuluvad 
pildid ja kujud tähistavad ajaloolise emantsipee- 
rumisliikumise ideologiseerimist ja sümbolisee
rimist juba teistsuguses ühiskonnakorralduses: 
nüüd asub varem rõhutud/marginaliseeritud 
rahvusgrupp domineerival positsioonil. Seetõttu 
erineb näiteks allpool vaadeldav Weizenbergi teos 
- avalik-ametliku skulptuuri formaati kasutav 
Koidula portreebüst - n.-ö. oma lähtepositsioo
nilt 1929. aastal Pärnusse püsitatud Amandus 
Adamsoni Koidula mälestussambast, (iil. 1)

Kuid kunstiliste kujutiste sotsiaalse ja ideo
loogilise sisu tunnistamine ei vabasta meid 
kohustusest analüüsida neid kunstiliste kujutis
tena. See tähendab aga, et kä Koidulast loodud 
maalid ja skulptuurid ripuvad eelkõige ära 
oma ajastu vormilistest konventsioonidest. 
Sotsiaalne, feministlik ja teised kriitilised kuns
tiajalood õn meid nüüdseks veennud selles, et 
igasugune vorm - kuitahes “puhas” - õn alati 
seotud mingi ideelise positsiooni, ideoloogia 
või maailmavaatega. 19. sajandi domineerivad 
kujutamiskeeled - akademism ja romantism - 
olid mõlemad omal kombel seotud selle sajandi



kõige olulisema ideoloogia - rahvuslusega. Kui 
romantism kehastas reeglina rahvusliku liiku
mise emantsipeeriv-mässulist potentsiaali, siis 
akademism esindas rahvusideoloogiat pigem 
selle etableerunud ja ametlikuks muutunud 
vormis. Mõlemad suunad õn mõjutanud kä 
Koidula kunstilist kujutamist.

Koidula pildilist kujutamist õn reeglina vaa
deldud vaid osana eesti kunsti ajaloost ja esi
meste “suurte” eesti kunstnike loomingu näide
tena. Kä minu poolt välja valitud näited viitavad 
sellele, et Koidula kui teemavalik tähistas varasel 
eesti professionaalse kunsti perioodil kunstniku 
rahvuslikku meelsust.

1870. lõpus - 1880. aastatel hakkas Roomas 
tegutsev skulptor August Weizenberg (1837— 
1921) huvi tundma nii muistendite ja rah
vuseepose kangelaste kui kä rahvusliku ärka- 
misliikumise tegelaste portreteerimise vastu. 
Weizenbergi rahvusainelistest teostest õn kõige 
tuntumad romantiline paar “Hämarik” ja 
“Koit” ning Linda kuju, kuid lisaks raius skulp
tor 19. saj. lõpus-20 saj. alguses kivisse terve rea 
rahvusliku ärkamisliikumise ja kultuuri tege
lasi (Jannsen, Jakobson, Koidula, Haava, Veske, 
Tõnisson jpt.). Koidula portreebüst (iil. 2) oli 
viimane Rooma perioodil valminud ärkamisaja 
tegelase portree ning see õn teostatud foto(de) 
järgi, mille Jakob Hurt skulptorile saatis. Portree 
tellisid Peterburi eestlased peale Koidula surma 
ning see kingiti “Vanemuise” seltsile, kus toimus 
kä teose pidulik avamine 1889. aastal luuletaja 
mälestamise päeva raames. See marmorbüst 
hävis II maailmasõja ajal, kuid 1893. aastal teos
tas skulptor kordusportree Soome Kirjanduse 
Seltsile Helsingis (Paas 1999, 87-88). Kordus
portree oli skulptori kingitus seltsile ning see 
saadeti Helsingisse koos Anna Haava portree
büstiga, mida Weizenberg neile müüa soovis, et 
Haavat majanduslikult toetada. Tehing õnnes
tuski ja nii lisandusid Soome Kirjanduse Seltsi 
“eesti galeriisse” varem omandatud Kreutzwaldi 
ja lingvist Wiedemanni portreele Koidula ja 
Haava skulptuurbüstid (Paas 1999, 128-129).

Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuulub vara
sema versiooni kipsvariant (1888-89).

Koidula nagu iga teisegi ajaloolise isiku mar
morisse raiumine õn tähenduslik akt. Avalikud 
skulptuurid, portreebüstid ja monumendid 
õn kunstiline žanr, mis õn alati olnud seotud 
erinevate poliitiliste režiimide ja nende ideo
loogiatega. Rahvuslikke kujutisi uurivad kuns
tiajaloolased õn näidanud, kuivõrd olulist rolli 
mängib rahvustunde ja identiteedi arendamisel 
skulptuuri meedium. Näiteks saksa autor Silke 
Wenk juhib tähelepanu sellele, et skulptuuri 
meedium võimaldab tähistada kujutatu “kehas
tumist” olevikus ja selle igavikulisust (Wenk 
2000, 72). Skulptuur annab kujutatavale justkui 
reaalse vormi, mis tänu skulptuuri vastupida
vusele ei ole kunagi mõeldud ainult praeguste,

2. August Weizenberg. Lydia Koidula. Marmor, 
1893.



3. Lydia Koidula. 1869.

vaid kä järeltulevate põlvede jaoks. Et Eesti 
oludes polnud piisavalt rahalisi võimalusi ega 
entusiasmi selleks, et organiseerida suurejoone
list “rahvuse kivisse raiumise” programmi, siis 
võib Weizenbergi eestiainelisi töid pidada sellise 
ettevõtmise teostamiseks ühe autori poolt.

Koidula portree kuulub täie õigusega selli
sesse “rahvuse panteoni”. Weizenbergi mono
graafia autor Heini Paas peab portreed korda
läinuks, kuigi arvab, et puudu jääb “poetessile 
omasest elamuslikkusest” (Paas 1999, 88). Paas 
näib alateadlikult eelistavat 20. sajandi jooksul 
eriti populaarseks saanud Koidula portreekuju- 
tist, mis põhineb 1869. aasta fotol (iil. 3) ja mille 
Ants Laikmaa oma 1924. aastast pärinevas pas
tellis veelgi romantilisemaks joonistas (iil. 4). 
(Igal juhul asus vähemalt minu kooli kirjan
dusklassis just selline pilt noorest Koidulast, 
juuksed mässumeelse oreoolina ümber pea.) 
Weizenbergi käsutuses oli viis erinevat fotot

4. Ants Laikmaa. Lydia Koidula. Pastell, 1924.

ning tegelikult sarnaneb lõpptulemus samuti 
1869. aasta fotole. Kuid skulptuuriformaadi, 
frontaalse positsiooni ja neoklassitsistliku 
kunstikeele kasutamine teevad teosest esindus
portree, mitte aga romantilise nägemuse. Paas 
kirjutab samuti, et Koidula büst mõjub eelkõige 
üleva ja stiilsena, millele aitab kaasa parima 
marmori kasutamine (Paas 1999,88).

Portreebüsti žanr läheb ajalooliselt tagasi 
antiik-rooma kunsti ning selle formaadi tohutu 
populaarsus rahvuslikult meelestatud kunstis 
õn seotud rahvusliku ideoloogia ajalootunne
tusega. Marcia Pointon juhib tähelepanu asja
olule, et vana-rooma kunstis levinud kunstilise 
formaadi kasutamine toimib rahvuslikus kuns
tis vahendina, mis lubab tõmmata paralleel
jooni moodsa rahvuse ja Rooma impeeriumi 
vahele (Pointon 1998,223). Moodne rahvusriik 
oleks justkui Rooma suuruse ja ajaloolise rolli 
pärija. Loomulikult kehtib see väide eelkõige



võimsate rahvusriikide, nagu Prantsusmaa, 
Inglismaa või Venemaa, ideoloogia ja identi- 
teediloome teenistuses oleva kunsti kohta. Kuid 
see, et akadeemilises traditsioonis töötavad 
kunstnikud, nagu Weizenberg, kasutasid sellist 
“euroopalikku” ja universaalseks peetavat for
maati, kõneleb muuhulgas püüdest tõsta eesti 
rahvuskultuur ja selle juhtivad tegelased vaim
selt Lääne-Euroopa kõrgkultuuridega samale 
tasemele. Kohalike tegelaste portreebüstide 
kogumid kopeerivad suuremate rahvuskultuu
ride analoogseid “panteone”, mis muidugi ei 
vähenda nende kohalikku tähtsust. Klassikalise 
pärandi ehk siis tollal universaalseks peetava 
kunstikeele kasutamine paigutab Weizenbergi 
kunsti eelkõige Euroopa konteksti, kuid eestiai
nelise temaatika teostamine selles “universaalses” 
keeles transformeerib ja moderniseerib “eesti” 
kultuuri. Kui parafraseerida nõukogudeaegset 
loosungit, mille eesmärgiks õn kaasata “rahvus
lik” transnatsionaalsesse “nõukogude” kultuuri 
- “sotsialistlik sisu rahvuslikus vormis” - , siis 
võiks Weizenbergi (ja kä Köleri ja Adamsoni) 
eestiainelist loomingut kirjeldada kui “rahvus
liku sisu” väljendust “universaalses vormis”.

Aga seda, kuidas eri ajastutel vastati küsi
musele, kas eesti kunstikultuuri “rahvuslikkust” 
peaks määratletama eelkõige sisu/teema või 
vormi kaudu, peaks vaatlema juba eraldi artikli 
raames. Siinkohal tasuks lisada, et üks esimesi 
tunnistusi rahvusliku ärkamisaja tegelaste kaa
samisest nõukogude rahvuse diskursusesse õn 
Jaroslavlis valminud Adamson-Ericu “Lydia Koi
dula portree” (1943). (iil. 5) Nagu sotsialistliku 
realismi kaasatud etnograafilisele stiilile kohane, 
õn Koidula riietatud rahvarõivastesse. Sarnaselt 
üldistatud rahvusliku naise kujule - rahvariietes 
eesti (nõukogude) naise kujundile - ilmub Koi
dula kui visuaalne märk erinevates kontekstides 
ja ideoloogilistes vormistustes. Adamson-Ericu 
töö ennetab kä edasise eesti kultuuri sovetisee
rimise käigus aset leidnud Koidula kui märgi 
topeltkodeerimist: ühelt poolt kuulus ta amet
likku “rahvuste õitsengu” diskursusesse, eesti

üldsuse jaoks kujunesid tema luuletused aga 
nõukogudevastase meelsuse väljendajaks.

Minnes tagasi Weizenbergi teose juurde 
tuleb märkida, et skulptuurbüsti ja portree žanr 
õn nii vormilt kui ideoloogilisel tasandil seotud 
ühe teise ja väga olulise visuaalse representat
siooni vormiga, millel õn oluline roll rahvusliku 
identiteedi tähistamisel ning mis kasutab samuti 
Koidula pilti. Loomulikult pean ma silmas “Koi
dulat” - 100-kroonist rahatähte, kuid enne selle 
käsitlemist heitkem pilk veel mõnedele teostele, 
mis annavad tunnistust poetessi kuju sümboli
seerimisest visuaalses representatsioonis.

5. Adamson-Eric. Lydia Koidula. Tempera, 
1943.



6. August Weizenberg. Estonia. Marmor, 1902. 
Hävinud.

Koidula kui Eestimaa

Nagu ma artikli alguses mainisin, ei ole nai
sekuju kasutamine rahvusliku sümbolina eesti 
kujutavas kunstis võrreldav nende kultuuridega,

kus konkreetne personifikatsioon tähistas 
maad ja riiki (nt. Britannia, Marianne). Seda 
tähenduslikum õn tõsiasi, et ühte klassikalist 
Eestimaa personifikatsiooni õn kunstiajaloos 
seostatud Koidula isikuga. 1902. aastal val
mistas nüüd Peterburis töötav Weizenberg 
Eestimaad sümboliseeriva personifikatsiooni 
“Estonia” (iil. 6). Ajakirjas “Linda” avaldati 
1903. aastal teose reproduktsioon ning lühi
kese artikli autor kirjeldab skulptuuri järg
miselt:

““Estonia” kujutab Eesti maad ja rah
vast. See õn sirge ja tugev Eesti neiu, iga 
joon täis iseseisvust, ning kehastunud 
jõudu, toetub rehale ja labidale, s.o. töö, 
põllutöö pääle. Neiu rinda ehib vana Eesti 
press, tema niudeid Eesti vöö, kõik muu 
õn lihtne, loodus ise.” (A. K. 1903, 789)

Eestimaa personifikatsioonis õn huvitaval 
kombel jällegi ühendatud euroopaliku kõrg
kultuuri vormilised taotlused ja kohaliku, 
eelindustriaalse eesti külakultuuri spetsiifika. 
Noore naise kuju - “loodus ise” - tähistab 
Eestimaad, toetudes selliselt tähenduste ahe
lale, mis samastab naise keha maa, looduse 
ja kohatundega. Et klassikalises vormis teos
tatud kodumaa personifikatsiooni äratunta
vamalt eestipäraseks muuta, õn naise kujule 
lisatud kõrge kunsti seisukohalt ebatavalised 
atribuudid. Kui kujult eemaldada labidas, 
reha ja sõlg, siis oleks seda üsna raske Eesti
maaga seostada. Praegusel kujul toimib “Esto
nia” aga topeltmärgina, mis kodeerib eestluse 
ühelt poolt traditsioonilise, preindustriaalse 
ja eelmodernsena, teisalt aga Euroopasse 
kuuluva kõrgkultuurina. Kujutatu, s.o. eesti 
külaneiu esindab traditsioonilist poolust, 
talle meheliku käe poolt antud “ebaeestilik” 
vormistus tähistab aga piiratud kohavaimu 
ületavat euroopalikku kõrgkultuuri.

Kuid milline seos õn “Estonia” figuuril 
Lydia Koidulaga? Nimelt leiab Heini Paas, et



Eestimaa personifikatsioon sarnaneb Lydia 
Koidula fotoga aastast 1867, millel viimane 
kannab rahvariideid ja toetub samuti rehale 
(iil. 7). Samas ei ole meile teada, kas kunstnik 
oli selle fotoga tuttav ja kas see kuulus nende 
materjalide hulka, mis Hurt talle Koidula 
portreebüsti teostamiseks saatis (Paas 1999, 
136). Sarnasused Koidula foto ja “Estonia” 
vahel tulenevad kindlasti kä kunstilisest kon
ventsioonist. Näiteks Armin Tuulse õn töö 
kujutamist eesti varases kunstis käsitlevas 
artiklis nimetanud just seda 1867. aasta fotot 
Koidulast idealiseeriva ja rahvusromantilise 
kujutamisviisi näiteks, mis oli levinud eel
kõige kujutavas kunstis ning mis idealiseeris 
töötava maanaise kuju (Tuulse 1941, 32).

Kuid Paasi oletusel õn palju olulisem 
tähendus, kui seda õn tollase visuaalse rep
resentatsiooni eelistuste väljatoomine. Ta 
tõdeb, et “ärkamislaulik, rahvusliku liiku
mise silmapaistev isiksus võis Weizenbergile 
tõepoolest mõjuda sümbolkujuna” (Paas 
1999, 136). Iseenesest polegi niivõrd oluline, 
kas skulptor kasutas nimetatud fotot eesku
juna või mitte, aga juba Paasi oletus räägib 
selget keelt meie kollektiivses teadvuses kin
nistunud seosest Koidula isiku, tema rahvus
liku luule ja eesti rahvustunde väljendamise 
vahel - s.o. tähendusahel, mida tema kujutis 
võimaldab representeerida. Oletus “Estonia” 
ja Koidula omavahelisest seosest demonst
reerib, et Koidula kui pilt funktsioneerib 
eestluse märgina ning tähistab sümboolselt 
naist, kes oli oma rahva ja isamaa teenis
tuses. Kui portreebüst kinnistab Koidula 
tähenduse rahvusliku ärkamisliikumise ühe 
juhtiva figuuri ja kangelasena, siis “Estonia” 
ja Koidula seostamine toob nähtavale asja
olu, et tema kui naise kuju õn palju kerge
mini allutatav kunstilisele abstraheerimisele 
ja sümboliseerimisele, kui seda õn ajalukku 
läinud meeste kujutised. Viimastest saab vor
mida ajaloolisi kangelasi, naistegelastest õn 
kergem vormida sümboleid.

Koidula kui maksevahend

Koidula kujutise kasutamine riiklikus 
imagoloogias saavutas oma apogee siis, kui Eesti 
iseseisvumise taaskehtestamise järel tuli käibele 
eesti kroon. Suuruselt teisel, 100-kroonisel raha
tähel kujutatud Lydia Koidula portree lähtub 
taas kord kinnistunud imagost, millel lahtiste 
juuste ja poolpöördes peaga poetess vaatab kau
gusesse; tema kõrval asub ööbiku kujutis, viita
maks tema hellitusnimele “Emajõe ööbik”.

Selle valiku analüüsimine paneb meid esi
tama küsimust selle kohta, kellena Koidula 100- 
kroonisel rahatähel siis ilmub. Teiste seas õn esi
tatud järgmisi küsimusi:

7. Lydia Koidula rahvariietes. 1867.



“Kas 100-krooniselt vaatab vastu Koi
dula kui üks suuremaid eesti luuletajaid? 
Kas ta õn seal kui eesti teatri rajaja ja esi
mene naiskirjanik? Või rahvusliku ärkamis
aja suurkuju? Ehk õn oluline hoopis Koidula 
välimus: uhkete lokkis juuste ja korrapäraste 
näojoontega naisenäo atraktiivsus võib 
ju täita kä esindusülesannet ...” (Lindsalu, 
2000,568)

Kõik need küsimused õn asjakohased ning 
selge õn see, et kõik need aspektid mängisid olu
list rolli Koidula valimises. Kuid ei maksa unus
tada, et kui mitte varem, siis selleks ajaks, kui 
praeguse Eesti Vabariigi rahatähti valmistama 
hakati, oli Koidulast saanud eelkõige eesti rah
vustunde tähistaja ja oma luuletuste kaudu selle 
tunde väljendaja. Tegelikult peaks küsima, miks 
ei ilmu Koidula kujutis kõige suuremal, 500- 
kroonisel rahatähel, arvestades tema luuletuste 
rolli rahvusliku tunde ja meelsuse alalhoidmi
sel ja väljendamisel eesti rahvusluse ajaloos ja 
eriti nõukogude perioodil? Samas viitab Jakob- 
soni-Koidula märgiline hierarhia poliitilise

identiteedi ja selle emotsionaalse väljenduse 
hierarhiale, mis omakorda vastab “meheliku”/ 
“naiseliku” rolli alluvussuhtele. Jakobson, kelle 
tegevus ja kirjutised õn üldrahvalikult palju 
vähem tuntud kui Koidula luuletused nii kirja
sõna kui laulude kaudu, tähistab eesti rahvus
luse poliitilist ja “mehelikku” Koidula aga pigem 
kultuuripoliitilist ja “naiselikku” püüdlust ning 
nende paigutus rahatähtedel väljendab muuhul
gas kä rahvusluse patriarhaalset loogikat. Selle 
hierarhia kinnistamine rahatähtedel taastoodab 
samasugust hierarhiat rahvuse tegelikkuses.

Marcia Pointon kirjutab artiklis “Raha ja 
rahvuslus”, et “rahatähed [—] toodavad ja taas
toodavad rahvuslikke narratiive riigi poolt auto
riseeritud vormis” (Pointon 1998, 31). Rahatä
hed õn “rahvusliku identiteedi konstrueerimise 
vahendid, mis kaaluvad üles kõik teised visuaal
sed vahendid” kaasaegsete rahvusriikide ajaloos 
(Pointon 1998, 252). Nüüd, mil Koidula sõna
dele seatud lauludel ei ole enam sellist rolli rah
vusliku identiteedi hoidmisel ja taastootmisel, 
tuntakse poetessi pigem tema kujutise kui tema 
isamaa teenimisele suunatud hääle järgi. Koidula

8. 100-kroonine rahatäht.
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kujutise tähendus seostub nüüdsest peale üha 
enam teise Eesti Vabariigi aegse riigirahvuslu- 
sega ning romantilisemad kujutelmad koidu
laulikust jäävad tahaplaanile. Kui Weizenberg 
loob Koidula portreebüsti, siis väljendab ta sel
lega eelkõige enda rahvuslikku meelsust ja väi
kese rahvusgrupi emantsipeerumis- ja euroo- 
pastumispüüet. Kui Koidula kujutisest saab pilt 
100-kroonisel rahatähel, saab sellest riikliku 
rahvusidentiteedi tähistaja. Mõlemal juhul õn 
Koidula kujutis (vägivaldselt) eemaldatud tema 
elust ja reaalsetest kogemustest.

100-kroonise rahatähe puhul ei saa kuidagi 
mööda minna asjaolust, et Euroopas ei olnud 
neid riike just väga palju, mille rahvuslikel (s.o. 
euro-eelsetel) rahatähtedel oleks kujutatud naisi. 
Koidula-sarnase ajalooliselt olulise isiku ole
masolu andis võimaluse uue Eesti ideoloogidele 
näidata eesti kultuuri ja rahvuslust modernse, 
liberaalse ja võrdõiguslikuna. Koidula kujutis 
100-kroonisel rahatähel edastab sõnumit eesti 
rahvusliku kogukonna sisemisest võrdõiguslik
kusest rahvusliku ideoloogia silmis nii mine
vikus kui tänapäeval. Üha rohkem (feminist
likke) uurijaid õn välja toonud, et see sõnum 
ei vasta tegelikkusele ning toetub eeldusele, et 
naiste ja meeste tegelik ebavõrdsus rahvusliku 
kogukonna sees kaetakse kinni rahvusühtsuse, 
sugude komplementaarsuse või eestlaste “loo
muliku” võrdsuse loosungitega. Rahvuslus õn 
olnud eesti kultuuris nii valitsev ideoloogia, et 
selle narratiive ja toimemehhanisme õn hakatud 
kriitiliselt uurima alles hiljuti, kui riiklik iseseis
vus ja rahvusidentiteet ei ole enam ohustatud. 
Kui aga arvestada 100-kroonise rahatähe vaatle
misel selliseid fakte, et 19. sajandi eesti intellek
tuaalid ja meesüliõpilased võtsid omaks laialtle
vinud misogüünlikud vaated (Kivimäe, Tamul 
1999, 28) või et naiskoorid ei saanud osaleda 
laulupidudel meeskooridega võrdsetel alustel 
enne 1933. aastat, siis saavad nähtavaks Koidula 
kui märgi kasutamise ideoloogilised eesmärgid. 
Koidula paigutamine 100-kroonisele rahatähele 
°n mitmetähenduslik akt: ühelt poolt see just

kui tunnustaks Koidula (ja naiste rolli) eestluse 
arendamisel, teisalt aga püüab see varjata neid 
piiranguid, mida eestluse ideoloogia õn nais
tele peale surunud ja jätkuvalt surub. Niimoodi 
tõmbab see kujutis tähelepanu kä nendele meh
hanismidele, mille abil riiklik-rahvuslikku iden
titeeti piltide kaudu luuakse ja kinnistatakse.

Lõppsõna
Siinses artiklis käsitletud näited illustreerisid 

Koidula kunstilist kujutamist nii rahvusliiku
mise kangelase kui rahvusliku tunde sümbo
lina. Koidulat kui naist, kui vastuolulise saatu
sega inimest me kujutavast kunstist ei leia. Elo 
Lindsalu õn artiklis “Koidula kui märk” asunud 
mitmetahulise Koidula kuju otsingutele kirjan
duses ja kultuuriloos. Ta jõuab järeldusele, et 
hoolimata luuletaja sümboliseerimisest saavad 
Koidula loomingu ja elu erinevad aspektid 
tähelepanu osaliseks. Midagi täiesti ootamatut 
juhtub aga siis, kui autor artikli lõpus otsustab 
kujutava kunsti näite poole pöörduda, valides 
selleks Ants Laikmaa 1924. aasta pastelli:

“Koidula õn siin ühtaegu müstiline koi
dujumalanna kõrgemaist sfääridest ja tun
deist vallatud naine, ta õn rahvast ühendav 
isamaalaulik ja romantiline lembelüürik. 
Samas õn ta arukas emantsipant ja julge 
sõjasarve puhuja. Kõik see, mida Koidula 
meile tähendab, õn pildis olemas või sealt 
väljaloetav.” (Lindsalu 2000,577)

Loomulikult õn Koidula kujutised inspi
reerinud nii kirjeldavas kunstiajaloos kui mujal 
luulelis-sümboolseid tõlgendusi varemgi. Sel
line kriitikavaba lähenemine pildilisele kujuti
sele, eriti kuivõrd see järgneb sõnaliste tekstide 
kriitilise analüüsi katsele, räägib meile pildi- 
liste kujutiste väest üldiselt ja Koidula kuju
tise sümboolsest tähendusest konkreetselt. 
Koidula mütologiseerimist sõnas õn asutud 
kriitiliselt lahkama. Kas Koidula piltide jätkuv



romantiseerimine õn siis kompensatsioon selle 
eest, et oleme sunnitud loobuma rahvusluse 
ja rahvusliku ärkamisliikumise idealiseeritud 
kujutlustest? Kui kaua vajavad rahvad võrdku
jusid ja sümboleid, mis ajaloolise tegelikkuse 
selle keerukuses kinni kataksid? Koidula pildid 
näivad eesti kollektiivses teadvuses toimivat 
mitte ainult tema enda elu, vaid kä eesti rahvus
luse ajaloo vastuolude tasandajatena.

Kuid selliste kujutiste ringlemisel õn kä 
teine, positiivne tähendus, mida ei maksa unus
tada. Nagu Marina Warner väidab, tähendavad 
sümboliseeritud naisekujud alati midagi reaal
setele naistele, olles neile võimalikuks eeskujuks 
ja inspiratsiooniks (Warner 1985, xx). Feminist
lik uurimus õn alati rõhutanud, et ajalooliselt 
eksisteerinud silmapaistvate naiste kultuuriline 
representeerimine loob järgnevate põlvkondade 
jaoks ajaloolise järjepidevuse, millele omaenda 
püüdlustes toetuda. Nii sümboliseerimine kui 
isikliku ajaloo keerdkäike arvestavad repre
sentatsioonid osalevad naiselikkuse sotsiaalse 
konstruktsiooni loomises ning aitavad seeläbi 
kaasa selle konstruktsiooni muutmisele ja laien
damisele. Koidula erandlik kuju õn inspireeri
nud paljusid järgnevate põlvkondade naisi, sh. 
neid, kelle ülesandeks õn lõhkuda idealiseeritud 
ja rahvuslikule ideoloogiale allutatud Koidula 
kuju, olgu see siis väljendatud sõnas või pildis.

Märkused
1 Siinkohal tasuks meenutada, et igasugust ajaloolist 

protsessi, sh. kä eesti rahvusliku liikumise ajalugu, ise
loomustavad pinged ja vastuolud, mis võivad ilmneda 
kä kunstilise representatsiooni vallas. Kuid ideoloogia 
ja kunsti vahekordi uurides tuleb arvestada, et ametlik 
ideoloogia õn enamasti hegemoonlik kui vastuoludest 
kantud. Antud artiklis huvitab mind ideoloogia ja 
kunstilise representatsiooni vahekord, aga mitte eri
meelsused eesti rahvusliku liikumise sees ja selle või
malikud mõjud kunsti tegemisele-interpreteerimisele.
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Ruthi õed:
sajandipöörde naiste 
reaalsus ja fantaasia

Tiina Kirss

I

"1" Randvere (alias Johannes Aavik) alus- 
I tab Ruthi epigraafiga 1901. aastal 
I • Nobeli auhinna pälvinud luuletaja Sully 

Prudhommedt: “J’imagine! ainsi je puis faire / 
Un änge sous mon front mortel! / Et qui peut 
dire en quoi differe / L’etre imagine du reel.” 
Epigraaf raamib Randvere enda intentsiooni 
ja pretensiooni mõelda välja ideaalne naine,

kuigi Prudhomme’i ingli asemel peab Randvere 
silmas täisverelist ja vaimset naist mitte ainult 
iseenda, vaid kä teatud tüüpi haritud mehe 
jaoks. Kuna Randvere Ruthis õn selgelt sõnas
tatud, et tegemist õn utoopiaga, meheliku fan
taasiaga, siis ehk õn intentsioonis ja sõnumis, 
sõnumiga kaasnevas vaatepunktis ning vaate
punktist johtuvas adressaadis kõik ära öeldud: 
lugejal pole vaja - ja tal pole lubatud - segada 
mängu “reaalsusega”, isegi siis, kui see oleks 
“olemas”. Tahtmatult seostub Randvere noor
eestilik Pygmalioni loomine ühtaegu Gustav 
Klimti filigraansesse kulda kammitsetud daami
dega ning eesti folkloorist pärit Kuldnaisega. Kui 
eesti rahvaluules esineval Kuldnaisel jäi puudu 
vaimust ja hingeõhust, mille tagajärjel soovitas 
tark sepitsejale ta lõpuks kõrvale heita ja valida 
lihast ja luust kaaslane, siis kä Randvere Ruth õn 
loodud vaikivana. Kas ta õn igaks juhuks jäetud 
ilma hääleta sellepärast, et kõnelev Ruth muu
tuks isepäiselt ohtlikuks või siis ei küüni tema 
looja kujutlusvõime ta kõne ülestähendamiseni: 
Ruthi väljamõtleja õn koostanud ta anatoomi
lise täpsusega, teda välimuselt ja vaimselt vor
minud, kuid ei ole talle omistanud subjektsust, 
sisemaailma. See, mida ta võiks mõelda või 
öelda, õn teoreetiline ehk kujuteldamatu. Kuid 
ehk õn siiski võimalik, et Ruth vaikib endamisi, 
enda jaoks ja enda tarvis, loobudes nendest 
kõnelemisvõimalustest ja keskkondadest, mis ta 
vaimsusele ei vasta: ta ei kuulu seltskonna- ega 
salongidaamide hulka.

Prudhomme väidab oma luuleridades, 
et ideaalse naise jumalik meeslooja teeb oma 
mõtte silmapilkselt teoks. Tal ei ole vaja Kuld
naist valmis sepitsedes käsi mustaks teha. Looja 
õn surelik, kuid ingel tema peas õn surematu. 
Pygmalioni-müüdi üheks püüniseks õn sulgu
mine fantaasia maagilisse sõõri: lõpuks ongi 
võimatu vahet teha imaginaarse ja reaalse vahel. 
Ingel õn vastus misogüünsele tusale: fantaasia- 
naine pole sugugi kahvatu hädaabinõu ehk ase
aine, vaid korvab külluslikult reaalsuse tülikad 
ja pettumust valmistavad puudused. Teine oht,



mis Pygmalioni-müüdis varitseb, õn aga oma 
näo ja vajaduste järgi kujundatud naisideaali 
elluärkamine, liikumine ja vasturääkimine. 
Ometi aga vastandab Randvere oma Ruthi oma 
endise naisideaaliga, kelleks oli “naene-ori”, 
ideaalne teenija, kelle omaduste põhijoonteks 
olid “teatud tõsidus ja väärtusetundmus ülesas
tumises, teatud suurtsugusus ja peensus kõiges 
ta olekus”, kuid kes vaid vastab ja lepib, hoidudes 
astumast üle mehe “vaimlise elu” piiride. Rand
vere nägemus seevastu õn õpetatud, isegi tea
duslik naine: avameelselt tunnistab jutustaja, et 
Ruth õn see, kes ta ise naisena olla tahaks, seega 
fantastiline ning kimäärlik olevus. Kas Ruth õn 
teisik või Teine, nartsissistlik enesepeegeldus või 
imaginaarne kaaslane?

Siinkohal sõnastab Randvere oma ajastu 
mentaliteedi paradoksaalsus^ mis ümbrit
sevad naise kehalisust ja vaimseid võimeid. 
Ühest küljest esindab naisterahvas mehega 
võrreldes võimalust realiseerida endas “suu
remat kunstitööd”, kuna ta peenem kehalisus 
väidetavasti lähendab teda vaimse maailmaga: 
“Üleüldse õn see üks eeterlikum, demateriali- 
seeritum, hingelikum olevus” (Randvere 1980, 
10).' Teiselt poolt aga ei kahtle Randvere jutus
taja naiste “mõistuslikus inferioriteedis” mees
tega võrreldes “pää-ajuliku energia” nõrkuses, 
mis eelkõige avaldub iseteadlikkuse puuduses. 
Õn see mõttejulguse hälbimine, mõttestiilide 
küsimus, mille puhul harjutamine teeb meist
riks, või sügavam “olemuslik” küündimatus 
mõtteid lõpuni mõelda? Kas maskuliinset 
mõtlemist saab õppida? Kui jälgida lähedalt 
Randvere mõttearendust, siis nendime, et 
tema arvates õn “iseteadlikkuse” (võiks öelda 
kä subjektsuse) saavutamiseks vaja mitte 
ainult vaimuenergeetilist potentsiaali, vaid kä 
haridust. Ning see haridus peab rohkem joon
duma selle järgi, mida õn seni peetud meestele 
kohasemaks, peab lähtuma gümnaasiumist 
ja ülikoolist, mitte Töchterschulest. Ehk siis: 
Pygmalioni probleemi praktiliseks lahenda
miseks kaalub kultuur siiski loodusest üle.

Analüüsi huvides märgiksime siinkohal, et 
Randvere poolt naisele omistatud psühhofüüsi
line “peensus” ning mõistuse “nõrkus” õn kaks 
erinevat ja iseseisvat väidet, teineteise külge kin
nitatud petliku nähtamatu haagiga. Kä Aaviku 
aegu oli rohkesti hõrenenud luude ja auklike 
kopsudega “eeterlikumaid” meesterahvaid, keda 
ei kahtlustatud mõistuse hälbimises. Loogika 
seisukohast ei peaks esimene väide (peensusest) 
teist määrama ega teine (mõistuse hälbimine) 
esimesele ette jääma. Mõttelise salahaagi kaudu 
ja sellega ühendatult kätkeb nendes kahes 
väites naiste harimise “probleem” üleüldse, nii 
nagu seda XIX sajandi viimastel ja XX sajandi 
esimestel aastakümnetel Euroopa ning Põhja- 
Ameerika haridustegelaste ja poliitikute hulgas 
laialt arutleti, lükates edasi ning piirates naiste 
ametlikku ja täisväärtuslikku ligipääsu kõrg
haridusele (Moi 1994). Kui anda “mehelikku” 
haridust “hingelikule” olevusele, võib juhtuda, 
et naine kahjustab hariduse omandamisel mitte 
ainult oma õrnu närve, vaid kä oma sigivust, 
mitte ainult oma naiselikku välimust, vaid oma 
sümboolset tähtsust kandvat vaimset ilu. Kõla
vate bioloogiliste ettekäänete taga peitub aga 
sügavam hirm kultuurisiseste piiride ähmas- 
tumise ees: andes naistele ja meestele võrdseid 
hariduslikke võimalusi, avatakse uks nende 
edaspidisele sotsiaalsele võrdsusele, luues olu
kordi, kus avalikus sfääris laieneb konkurents 
naiste ja meeste vaheliseks, ohustades meeste 
enesetunnet ning lahenedes kasvõi kohati mate
riaalselt meeste kahjuks. Die ewige Weibliche 
ei püsi enam pjedestaalil ega näita oma pea
mist toimekust koduhaldjana. Ei saa eitada, et 
need näilised kaotused kuuluvad “uue naise” 
sündimise hinna sisse, kuid kas “uus naine” 
ise ei paku dünaamilisemat ja rahuldavamat 
asemele? Selleks peaksid kä mehed “suureks” 
saama, täiustudes vaimselt, ning rolle painu
tama. Kuna Randvere aga naise peensuse ja 
mõistuse puudulikkuse mõttelist salahaaki 
ei teadvusta, siis ta ise selliste sidusate, naiste 
hariduse vastaste mõttearendusteni ei jõua.



Vaatamata Randvere tööhüpoteesile, et 
Ruth õn tema enda ümberkehastus naisena, 
võiks teda siiski kohelda mehe fantaasiakü
llase Ideaalse Teisena, kellele omistatatud 
poolsubjektsus kooskõlastub Aaviku-aegsete, 
laiemas kultuuris käivituvate Pygmalioni- 
projektidega.2 Hoiatustele ja keelumärkidele 
vaatamata pakub Aaviku ajastu eesti naiste 
biograafiline ja kultuurilooline taust mõn
dagi Randvere ja tema Ruthi mõistmiseks, 
eriti kuna Ruth tekstis enda eest ei kõnele. 
Randvere fantaasia polnud pelgalt isiklik, vaid 
kajastas tema kaasaegsete soovi leida vaim
selt pariteetseid naisi oma rahvuse hulgast. 
Vaimselt Ruthi-tõugu eesti naisi tuli aretada 
läbi uute kultuuri-institutsioonide: neid tuli 
valmis harida. Kahtlemata oli see Eesti Noor
sookasvatuse Seltsi gümnaasiumi asutamise 
üheks ajendiks, kui mitte üheks otseseks 
eesmärgiks. Samas aga seisid Prudhommefi 
ning Randvere bravuursete vaimusünnitiste 
kõrval reaalsed naised, kes jõudsid juba üle 
äia vaadata, leides tegevust ja loomingulist 
rakendust avalikus sfääris. Mõned läksid liik
vele 1905. aasta sündmuste künnisel, teised 
jõudsid välismaale ülikoolidesse, kolmandad 
tegutsesid ajakirjanduspõllul ning mujal ühis
konnas.3

Randvere Ruthi lugedes, jutustaja fantaasia 
kulgemist jälgides kiusavad lugejat ideaalse 
Ruthi võimalikud ja võimatud seosed oma 
“reaalsete” suguõdedega, naistega (kas Eesti
maal või Euroopas), kelle sünniaastad lange
sid umbkaudu kümnendisse 1880-1890. Oma 
autobiograafiliste kirjutiste kaudu portretee- 
rivad mõned nende hulgast - Hella Wuolijoki, 
Marta Lepp, Marta Sillaots - oma ajastut ja 
seda sotsiaalset maailma, mille taustal nad 
oma konkreetseid eluvalikuid tegid, ning kä 
seda maailma, milles nad oleksid soovinud 
ringi kõndida, milliseks nad seda oma ideaa
lide kohaselt ümber teha tahtsid.4 Milliseid 
teid pidi kulges tegusate, haritud naiste elu
valikute ning taotluste rada? Milliste piiride,

komistuskivide, paradoksaalsete kultuuriliste 
ettekirjutuste, tabude vastu nad põrkasid? 
Võiks edasi küsida, kas Randvere Ruthile õn 
vasturääkivaid fantaasiaid sajandipöördel 
sulge liigutavate naiste hulgas? Kui haritud ja 
vaimsed naised, Ruthi “põlvkonnakaaslased”, 
jätsid jälgi omaenda elunägemusest (kä ene
seteostusest) ja armastusest, siis millist meest 
oleks Ruth soovinud enda kõrvale? Kas suut
sid nad eesti soost mehi ümber mõelda, et 
nad oleksid oma saksa suguvendadest ahvat
levamad? Et neile küsimustele vastata, tuleks 
värske pilguga lugeda - Vilde Naisõiguslaste ja 
Petersoni Elsa kõrval - Randvere Ruthi kaas
aegset naiskirjanike proosat - Marta Sillaotsa 
1912. aastal avaldatud kolme novelli peal
kirjaga Algajad, tema romaani Anna Holm 
(1913) ning Alide Erteli jutustusi. Naistege
laste, nende kavatsuste ja unistuste taustal ja 
naisvaatepunkti kaudu avaldub soov vaimselt 
pariteetseks suhteks “ideaalse” mehega, keda 
vaieldavalt polnud veel olemas.

Käesolevas artiklis käsitlen vasturääki- 
misevõimalusi Ruthile kahel tasandil: esiteks 
lühiportree kaudu ühest reaalsest naisest, 
Minni Kurs-Oleskist, keda oma eluajal tun
nustati ja kes õn kirjavahetuse näol jätnud 
oma elunägemusest autobiograafilise jälje. 
Teiseks, pöördudes naiste kirjutiste poole, 
analüüsin Marta Sillaotsa proosas naise ette
kujutust “paremast” maailmast, köitvast elu
tegevusest ja rahuldavast meeskaaslasest.

II
“Reaalsete” naiste olemasolu kultuuri

loolisel maastikul 19. sajandi viimasel kahel 
aastakümnel ja sajandipöördel õn mõne
võrra kaardistatud, kuid kahtlemata õn selle 
lahti kirjutamine indiviidide ning rühmituste 
kaupa suur töö, mis alles ees ootab. Helmi 
Mäelo võõrsil kirjutatud teoses Eesti naine läbi 
aegade (1957) võime lühibiograafiates tajuda



nende naiste elumustreid, keda saab oma ajastu 
ja kultuurkonna suhtes nimetada “uuteks 
naisteks”, eranditeks, kes kasutasid olemasole
vad enesteostamisvõimalused maksimaalselt 
ära. Olulisemateks jõujoonteks, mida lühibio- 
graafiates jälgima peaksime, õn kodune miljöö, 
juurdepääs haridusele, kutsealaste võimaluste 
olemasolu ja rakendamine, perekonna loomine, 
eriti aga perekondlike ja ühiskondlike-kutse- 
alaste valikute omavaheline kooskõla, nende 
mahtumine või mittemahtumine ühiskond
likesse raamidesse. Elukaart aga mõjutavad 
sügavamad paradoksaalsused: kuivõrd leidsid 
vaimselt andekad ning teovõimelised naised 
toetavaid suhteid ehk mentorlust; mikrokesk- 
kondi, mis nende vaimseid püüdlusi toitsid; 
tegevusvälju, mis vastasid nende soovidele? 
Kui suur oli nende maailm, kuivõrd oli neil 
võimalusi reisida, elada välismaal, laiendada 
silmaringi? Kas ja kuidas nad kogesid abielu 
ja perekonda takistusena oma muude püüd
luste suhtes, kuivõrd suutsid nad ette mõelda 
nende valikute võimalikule kooskõlastata- 
vusele? Kuidas suhtusid nad elukaaslase vali
kusse? Kas nende eluplaanide koostamisel õn 
tegemist Luisa Passerini (1989) poolt kirjel
datud vastupanulisuse mõistega: naised, kes 
pidasid end eluaegseteks mässajateks, võisid 
argises elus teha valikuid, mis olid pigem 
konservatiivsed ja tavalised, kui väljapaistvad 
või trotsivad? Kuidas seletada ja mõista sellist 
tegususe paradoksaalsust, mis pole pelk enese- 
kuvandlik pettus, ning kuivõrd teadlikult see 
võis tekkida? Kas erandlikkus vajas täielikku 
teadvustamist ja kavalat maskeerimist, et mitte 
sattuda konflikti liiga kitsaste sotsiaalsete rol
lidega? Kas kamufleerimine mõjus tingimata 
muserdavana või oli tuld tuha all elus hoida 
võimalikum, kui arvata võiks? (Miks eelnevast 
sugupõlvest pärit Koidula kirjutas varju- ning 
isanime all, tehes peaaegu et võimatuks tema 
kirjutiste omistamise talle endale? Kas tema 
hirmud näitasid ülitundlikkust või hoopis 
argitarkust?)5

Üritades mõista naise tegususe vastu
olulisust meestekesksetes ning meeste poolt 
juhitud ühiskondades, mõtleb Sherry Ortner 
ümber praksise mõiste, nii nagu seda õn 
arendanud Bourdieu, Giddens ja Sahlins. 
Kuna ühest küljest naised “nõustuvad” (mitte 
sugugi alati teadlikult alistudes) patriarhaalse 
korraga ning mitmetes kultuurides õn nad 
loonud üllatavaid tegutsemisruume, siis õn 
mõlemat aspekti vaja seletada mittejuhus- 
likuna. Ortner leiab väljapääsu subjekti ja 
struktuuri teineteise taastootmise nõiaringist 
subalternsuse mõiste kaudu ning osutab või
malusele nimetada naiste tegevust rollide ning 
piiridega “tõsisteks mängudeks”. Mäng õn 
võimalik siis, kui arusaamine võimust ei ole 
läbipääsmatult staatiline ega tihe, vaid sarna
neb võrgustikuga, millel õn nii paindlikkust 
kui õhuauke. Uurija silm peab oskama tabada 
neid kohti, kus taastootmine ei toimi lõpuni ja 
kus pikka aega kehtinud ühiskondlikud must
rid õn hõredaks kulunud, ning momente, mil 
tekib korratus, otsene vastupanu või hetke- 
mäss.6 (Ortner 1996, 17)

Enne veel, kui nende küsimusteni jõuda, 
peavad sajandipöörde “reaalse” naise kandi
daadid muutuma nähtavaks: peame joonis
tama vähemalt nende silueti, neid unustuse 
udust välja tõmbama valguse kätte. Helmi 
Mäelo raamat õn sellesuunaline püüd ja 
teene.7 Peatükis “Akadeemilised pioneerid” 
leiame Minni Kurs-Oleski, kes sündis 1879. 
aastal Tartus käsitöölise tütrena, lõpetas Grassi 
kõrgema tütarlastekooli, astus saksa nais
õpetajate seminari ja omandas õpetaja kutse 
1898. aastal. 1899 siirdus ta Venemaale Chi- 
§inäusse saksa keele õpetajaks, sealsesse saksa 
kirikukooli, kus ta kaks aastat töötas. Pärast 
lühiajalist kodumaal viibimist suundus ta 
Soome, Turu lähedale, pastor Wartiaise pere
konda saksa keele konversatsiooniõpetajaks. 
Seal olles tutvus ta kohaliku naisliikumisega 
ja selle juhtidega A. Malmbergi ja M. Trygg- 
Heleniusega. 1902. aastal sõitis Minni Kurs



Inglismaale, kus astus vabakuulajaks Londoni 
ülikooli poliitiliste teaduste osakonda, kuhu 
ta kaheks aastaks jäi, olles tihedas koostöös 
E. Pankhurstiga. 1904. aastal sõitis ta tagasi 
Tartusse, astudes (üsna tavatusse) kodanlikku 
abiellu Lui Oleskiga 1905. aastal. Enne veel, 
kui jõuame Minni Kurs-Oleski küpse elutöö 
juurde, märgime tema laste sündimist, Lui 
Oleski väljasaatmist Wologdasse 1908-1910, 
mõlema Oleski vangistamist aprillis 1918 ning 
mõlema valimist Asutavasse Kogusse. Kaht
lemata kujundas Minni Kurs-Oleski näge
must ja suhtumist oma eluvalikutesse tema 
liikuvuse tõttu saavutatud laiem silmaring ja 
praktiline elukogemus, mida teatavasti toitsid 
nii poliitiline missioonitunne kui ergas vaim 
ja elav uudishimu. Tema kokkupuuteid ning 
kaastööd naisliikumisega tuleks lähemalt jäl
gida kä mõttelisest aspektist, sajandipöörde 
inglise ja skandinaavia naisemantsipatsiooni 
kaudu, Kurs-Oleski lugemuse kaudu, nii palju 
kui ta oma kirjutistes sellest jälgi õn jätnud.8

Ühe väärtusliku allikana nii Minni 
Kursi Inglismaa aastatest kui kä Lui Oleski 
Wologda-pagenduse ajast õn säilinud Minni 
Kurs-Oleski ja Lui Oleski kirjavahetus (EKLA 
f 185, m 27:20), mille kaudu õn võimalik jäl
gida nii maailmavaatelist kujunemist kui kä 
valikuid, millega seisid silmitsi paljud tolle
aegsed eesti haritlased. Kirjavahetus õn isik
lik, tundeline, kuid rikas mõttevahetuste poo
lest päevapoliitilisele küsimuste, Eesti elu-olu 
ning tuleviku üle. Lisaks poliitilise aktiivsu
sega seotud valikuile, vestlustele eluülesande 
ja ühiskondliku tegevuse ümber õn kirjava
hetuse üheks huvitavamaks aspektiks tahtlik 
üleminek saksa keelelt eesti keelele 1903. aasta 
aprillis.9 Samuti õn kõnekad nii Minni Kurs- 
Oleski kui kä tema tulevase elukaaslase kriiti
lised suhtumised abielusse kui institutsiooni, 
mis võimaldavad lähemalt mõista nende vali
kut astuda erandlikult ning tolleaegseid ühis
kondlikke norme trotsivalt kodanlikku abi
elu. Kirjade lähilugemises tuleks seega erilise

tähelepanuga jälgida võrdlusi, mis tulenevad 
kogemustest välismaal ning mis võimaldavad 
olemasolevatest ja kodumaistest oludest kau
gemale mõelda ja uusi alternatiive sõnastada.

12. jaanuaril 1903. aastal kirjutatud pikas 
reflektiivses kirjas, kus Minni Kurs-Olesk 
lükkas tagasi Lui Oleski esimese abieluette
paneku, põhjendas ta oma valikut eelkõige 
vaimse iseseisvusega, enesemääratlemise ning 
enesearendamise vabadusega, väljendades 
oma hirmu muutuda mehe “loominguks”. 
Oma kasvamist mõtlejaks seletab ta võima
lusega lapsepõlves piiramatult lugeda ja oma 
mõttemaailma avardada ning sisemine areng 
õn tema jaoks põhiline ja püsiv väärtus. Küll 
aga kammitses teda juba noorelt vajadus 
mängida rolli: “Väga varakult alustasin sel
lise rolli mängimist, mille kaudu mu siseelu 
võttis teisejärgulise koha. Sina oled kindlasti 
olnud oluline tegur minu arenemises, kuid 
seekaudu pole ma mingis mõttes Sinu loo
ming, seda pead Sa lihtsalt endale öelda lask
ma.”10 (EKLA, fond 185, m 27:20). Negatiivses 
suhtumises abiellu mängis kaasa kä mälestus 
oma ema abielust, mida ta kirjas lahti seletab, 
väljendades sealjuures kahtlust, kas sellistesse 
raamidesse surutud suhe suudab säilitada 
oma ehedust. Milline oleks avaram, samas 
aga stabiilne vorm, milles võiks edasi kulgeda 
vaimselt ja emotsionaalselt intensiivne part- 
nerlussuhe, jääb kirjas lahtiseks. Selle otsing 
õn aga kõnekas, arvestades “vaba armastuse” 
probleemi, mida 1905. aasta “pruunseeli- 
kute juhtumi” taustal pingsalt arutati, ning 
kä asjaolu, et Minni Kurs ja Lui Olesk leidsid 
kodanlikus abielus kompromisslahenduse, 
mis kä pikkadeks aastateks püsima jäi.11 Sel
lest manifestlikuna tunduvast kirjast ning 
seda ümbritsevatest kirjadest õn aga selge, 
et Minni Kurs võõristas - isegi kartis - seda 
raami, millele Randvere oma (vaikiva) Ruthi 
rajas, ning oskas seda probleemi sõnastades 
oma seisukohta veenvalt põhjendada. Teoka 
vaimuinimesena ootas ta kä oma tulevaselt



elukaaslaselt vastavat mõistmist ning valmis
olekut rolle trotsida ning uuendada.

Kui Oleskite kirjavahetusest kumab läbi 
olemasolevate käitumismustrite ning elu
valikute kriitiline vaagimine, siis hilisema
tes Wologda-aegsetes kirjades avab Minni 
Kurs-Olesk oma abikaasale Tartu seltskonna 
kitsarinnalisust ning kirjeldab suhtlemist, 
mis küll ajendub uuemeelsusest, kuid peab 
diplomaatlikult arvestama mõistmiskvoodiga, 
mida ümberkaudsetelt oodata võib: “Ma igat
sen kogu hingega iluduse, peensuse jne. järele, 
ma kannatan selle all, et see iludus [—] ütleme 
talupoja - ehk tööliseilu oleks, mis minu iseloo
muga kokkukõlas oleks. Menningute juures õn 
minule liiga palju Zerbrechlichkeiti. Ja see meel
dib mulle pühapäevatoiduna/ma ei või seda väi
kest prouakest tema värskuses ja elavuses küllalt 
vaadata, aga mitte igapäevaseks roaks. Ja vanem 
põlv! Säält ei ole midagi loota.” (M. Kurs-Olesk 
L. Oleskile 23. veebr. 1909. EKLA, fond 185, m 
27:20). Kirjeldades, milliste naissõpradega tal 
olla tasuks, rõhutab Minni Kurs-Olesk veel
kord enesearendamissoovi kui kõrget väärtust: 
“...kindel õn, et meie oma isiku väljaarenemist 
tähtsaks peame, kõik muu õn paljas dekorum. 
Ja siis peame tingimata oma salajamad soovid 
oma tegudega kokkukõlasse viima.” (M. Kurs- 
Olesk L. Oleskile 10. märtsil 1909. EKLA, fond 
185, m 27:20). Mööndes, et “väikestes asjades 
peab järele andma”, püüab ta vastu töötada 
kiusatusele otsida mujalt, s.t. välismaalt pare
mat miljööd elamiseks ja tegutsemiseks: “Oma 
rahva keskele peame jääma, kui meid ei sunnita 
ennast mujal akklimatiseerida ja kas kä edaspidi 
väljaspool see arvamine maksma peab, et meil 
üks ainukene mees, Tõnisson õn. Meie tahame 
ometi kasvada ja ikka rohkem ja rohkem mehi 
ja naisi peavad oma elu avaldama.” (ibid.)

Kirjavahetuse kui allika diskreetne analüüs 
toob nähtavale otsuste ja kaalutluste võrgustiku, 
mille abil kombati ühiskonnatavade ja oma 
tahte vahel kulgevat ohupiiri. “Reaalse” naise 
portreteerimine (tuleb ikka silmas pidada, et

portreteeringuna õn ta vältimatult vahendatud) 
nõuab kä suhestumist nende portreedega, mida 
tema lähikondlased ja põlvkonnakaaslased temast 
moodustasid. Mõtlemapaneva kontrastina Minni 
Kurs-Oleski ja Lui Oleski kirjavahetusele õn Minni 
Kurs-Oleski 60. juubeliks koostatud pühendusal- 
bum, milles märkimisväärsemateks kirjutisteks 
õn Eduard Laamani ja K. A. Hindrey omad, kuna 
need avavad “tiheda kirjelduse kaudu” kä Minni 
Kurs-Oleskit ümbritsevaid sotsiaalseid miljöösid, 
sealjuures kä tema erinevuse astet ja selle mõju. 
Kahtlemata tuleb sünnipäevaalbumis esile žan- 
rikohane stiliseering ning juubilari positiivsem 
nägu, kuid kriteeriumites, mille eest teda kiide
takse, õn nii isikupärast kui kä ühiskondlikele 
mallidele osutavaid aspekte. Kui Laaman nimetab 
Minni Kurs-Oleskit “Schillerlikuks naiseks” ning 
mitte “Schillerlikuks naistüübiks”, siis edasi kiidab 
ta teda ulatuslikuma ja teravama seltskonna-ana- 
lüüsi põhjal “seltskonna tooniandjana”. Nimelt õn 
üheks naise põhiülesandeks ehk siis funktsioo
niks mitte ainult kasvatada järgmist põlvkonda, 
vaid olla “seltskonna kasvataja”: “Kui satub kokku 
segaseltskond, siis läheb lugu, nagu Tšehhovi jutu
keses: enne kui jõuad ümber vaadatagi, õn naised 
omaenda karjakesse kokku koondunud. Küllap 
nemadki ajavad omaenda eri ja äri-jutte. Et see 
tuleks mingist üleliigsest prüderiist või leeripli- 
kalikust häbelikkusest, seda ei tahaks uskuda. 
Põhjus õn lihtsalt selles, et meie seltskonnas 
pole veel välja kujunenud neid üldisi huvisid, 
nagu need vanemais seltskondades õn obliga
toorsed. Ja et neid ei ole, selles õn süüdi naised. 
Sest naised pole ainult laste kasvatajad, vaid õn 
kä seltskonna kasvatajad. Õn seda olnud antiik
maailmast peale ja õn edasigi.” (Laaman 1939, 
18) Laamani lühiskitsis eristub see täisväärtus
lik, mitmekihilist ja rikast keskustelu viljelev 
“seltskond”, keda Eestis soovitakse luua nendest 
“kohvidaamide” jututubadest, mida nii Minni 
Kurs-Olesk kui Veera Poska-Grünthal võõrista
vad ning aktiivselt väldivad ja mida Marta Silla
ots karikeerib oma 1910. aasta paiku kujutelda
vas linnakeskkonnas.



K. A. Hindrey kirjutises joonistub Kurs- 
Olesk konservatiivsemate väärtuste loomin
gulise kandjana, kui ta toimetuse uksel ilma 
pikemata oma imiku Hindreyle üle annab 
ja ise trepist alla tormab voorimeest otsima. 
Samas aga meenutab Hindrey Minni Kurs- 
Oleskit vestluspartnerina: “Kahe inimesega 
olen ma oma eluajal mõnuga saanud kakelda, 
Jaan Tõnissoniga ja Minni Kurs-Oleskiga. Kõik 
teised ei tule lähedalegi, ei tule üldse arvesse. 
Jaan Tõnisson oli siiski hoopis põnevam: ta 
tuli kogu oma temperamendiga, jõuga ja kä 
oma avaliku positsiooniga, nii et sa peaksid 
pihuks ja põrmuks pudenema. Minni Kurs- 
Olesk tuleb ainult oma intelligentsiga ja tem
peramendiga, muid vahendeid tal ei ole. Kuid 
kä siin antakse jumalale, mis jumala päralt, see 
°n ajule, ja see õn nõnda palju kõrgemal kõi
gest tavalisest, et õn pagana hea olla, tagant
järele veel, kaunis kerge spordi soojus jääb 
järele.” (Hindrey 1939, 24) Asetades Minni 
Kurs-Oleski Tõnissoni kõrvale, teeb Hindrey 
talle sügavaima kummarduse ning seda 
mitte ainult galantsuse mõttes, olgugi et koos 
mööndusega “Tõnissoniga oli alati raskekaalu 
matš.” Vihjamata muidugi Randverele, eristab 
Hindrey kompliment reaalse Minni Kurs- 
Oleski Aaviku poolt fantaseeritud Ruthist. Nii 
Laamani kui kä Hindrey silmis esindab Minni 
Kurs-Olesk oma ajastu mõõtmes sügavalt väl
jakujunenud naisintellektuaali, naisinimest.

Minni Kurs-Oleski elutegevus, tema tõl
gendus “elu-ülesandest” ja selle konkreetne 
rakendus jääb käesoleva analüüsi järgmi
seks peatükiks. Küll aga peaks selge olema, et 
reaalsete ning “erandlike” naiste uurimiseks 
°n vaja peenekoelist rekonstruktsiooni nende 
Bildungi-etapist, kuhu kuuluvad nende sõnas
tused oma erinevustajust, kirjeldused ümbrit
sevast sotsiaalsest miljööst, selle võimalustest 
ja piirangutest, eluvalikute lävel seismisest 
uing otsustest, mis kujundavad edaspidise 
elutöö, suhted ja panuse avalikule elule koos 
selleks vajaliku rollide valikuga.

III

Marta Sillaots nägi Randvere Ruthi “vai
must sündimises” sarnasust Minerva sünniga 
Jupiteri ajust: Ruth õn ettekujutuside naine, 
“mõtte saadus”, loodud “meeste tarvete jaoks”. 
(Sillaots 1913, 37, 45). Koos teiste tuntumate 
meesautorite naistegelastega - Vilde Stella, Tug- 
lase Midia, Peterson-Särgava Elsa, Metsanurga 
Luise - kuulub aga Ruth “naiste kui niisuguste” 
hulka, keda pole võimalik pisendada “jututege- 
lasteks” ning kelle käsitlus õn selleks liiga täiuslik 
ja mitmekülgne, et tegelane kõnniks vaid teiste 
lugudes ringi. “Naine kui niisugune” ei ole küll 
“kangelane”, suurte tegude tegija ja suuri radu 
pidi kõndija, kuid tema tegelaslikust jõulisu
sest kasvab välja oma lugu (Sillaots 1913, l).12 
Petersoni Elsa õn nendest naisprotagonistidest 
Sillaotsa arvates esimene, “kes ei taha olla mitte 
ainult nais-tegelane jutus - üks paljude teiste 
mees-ja naistegelaste seas -, vaid iseseiswa ning 
iseteadwa nais-tüüpusena esineb. Esimesena 
sellesarnasena õn ta teadagi nõrk ja abitult-õre 
ning wäljakujunemata; tehtud, mitte loodud.” 
(Sillaots 1913, l).13 Sillaotsa artikkel analüü
sib meesautorite poolt loodud naispeategelasi 
võrdlevalt, nii nende psühhofüüsilist kujutamist 
kui kä süžeelist saatust, mis kokku annavad pea- 
tegelaslikkuse mõõdu. Randvere Ruthi käsitlus 
õn Sillaotsa artiklis referatiivsem kui Elsa, Midia 
ja Luise puhul, kus ta sekkub tõlgendajana sage
damini. Kokkuvõtlikult lähendab Sillaots Ruthi 
Elsaga, kõige lihtsamaga analüüsitud naispea- 
tegelaste hulgast, ning lugejale tundub, et Ruth 
ei olnud kriitiku jaoks piisavalt huviäratav, et 
tungida kaugemale. Artikkel hüppab teadli
kult üle Tammsaarest ja tema “nais-warjudest” 
ning lõpetab arhetüüpsel lainel Libahundiga. 
Kitzbergi Tiina kui luulekuju erineb Ruthi “abst
raktsest stiliseeritusest”, kuid veel olulisemana ei 
ole ta mitte “nais-kuju, ta õn indiwiduum, ise
laadne, ümbruskonnast lahkuminewa iseloo
muga isik” (Sillaots 1913,46). Naise traagikast 
jõuab ta “isiku traagika” lävele - üleminek, mis



seostub artiklit läbiva naise-kui-inimese kujuta
mise problemaatikaga.

Küll aga püüab Marta Sillaots oma 1912. 
aastal ilmunud kolmes novellis koondpealkirja 
all Algajad ja 1913. aastal ilmunud romaanis 
Anna Holm luua naisi jutukangelasteks, omis
tades neile oma hääle. Fiktsionaalne naiskuju- 
tus muutub oma impulsilt utoopiliseks, nai
seks olemise võimaluste järeleproovimiseks, 
elust maha kirjutamine aga kergelt kõrvale 
kirjutamiseks. “Kiiksuga” kirjutamine ei ole 
Marta Sillaotsa romaanides eriti maskeeri
tud. Algajate alapealkirjas märgib ta auto
biograafilise alge ausalt ära: kolm novelli õn 
“elulookirjelduslised” katsed, “kiiks” õn kerge 
ja leebe kõrvalekalle, mis sellegipoolest või
maldab jälgida pingestatud välju kultuurinor
mide ning hoiakute ja tegelaste kui isiksuste 
kujunemise vahel. Sillaotsa naistegelased, 
eriti Anna Holm, jõuavad oma hääle saavuta
mise lävele, kuid mitte kaugemale, rääkimata 
ennast realiseerivatest tegudest. Anna Holmgi 
valib romaani lõpul traditsioonilise raja ja 
astub raamidesse tagasi. Kuigi peategelase 
kunstilised kalduvused jäävad harrastuslikule 
tasemele, võib Anna Holmi tinglikult lähen
dada Künsf/er-romaanide naispeategelasega, 
nii nagu seda õn määratlenud Rachel Blau Du 
Plessis: “Naiskunstniku kuju kannab kaasas 
konflikti iga oma võimsust tajunud naise ja 
tema saavutusi tõkestavate jõudude vahel” 
(1985, 84). Anna Holmi enda elu viib teda äsja 
lahutatud ning “vaba” naise seisundist läbi 
enesekahtluste ja etteheidete “kannatusaja” 
tagasi abielusadamasse oma endise mehega: 
vahepealne vallalisus kätkes endas Bildungit, 
katsumusterohket prooviaega, millega kaasnes 
siseheitlustest ja suhetest koosnev järelküpse- 
mine ja “õige” taastundmine.

Üheks keskseks probleemiks Sillaotsa 
novellides ja romaanides õn naiste Bildung 
ja eneseteostus kultuurkondlike ettekirju
tuste ning tavade taustal. Hariduse omanda
mine märgistub mitte ennastarendava ning

emantsipeeriva, vaid pigem alalhoidliku, 
rööpaisse mahutamise võimalusena. Eluväär
tused, hoiakud ja tunde- ning kehakasvatus, 
mis moodustavad suure osa tütarlapsele sobi
likust haridusest, ei välista hariduse muid, 
materiaalseid hüvesid, võimaldades elukutse 
ja majandusliku kindlustatuse. Parimal juhul 
annab kooliõpetaja elukutse vormi tervele 
ning elujõulisele mõistusele, rakendusvõima- 
luse, mis õn tulusam ning tunnustatum, kui 
töötamine pesunaise või õmblejana. Iseseisva 
mõtlemise arendamisest õn selline haridus 
aga kaugel. Algajates ei tee haridus naispea- 
tegelasi õnnelikuks, vaid viib neid sageli otse
sesse vastuollu oma loomulike kalduvustega. 
Esimese, 1909. aastal kirjutatud novelli kesk
mes õn looduslapselik, kojamehe tütrena sün
dinud Leeni, kelle jaoks vastanduvad teravalt 
vanaema mereäärne talu ja kool linnas, kus 
teda kammitsevad sünged ja külmad ruumid, 
“prelna” valjud distsipliinimeetmed ja vane
mate sundimine. Hästi õppides ja omakorda 
kooliõpetaja kutset omandades toob Leeni au 
ja majanduslikku tuge oma perekonnale, kus 
nii ema kui isa unistavad elus edasi jõudmisest 
ja paremast elust.

Sillaotsa romaanides lavastatakse nais
tegelaste pürgimusi olukordades, kus nad ei 
pea võistlema vendadega, kelle koolitamist 
peetakse tähtsamaks, vaid kus nende “süm
boolne kapital” teenib perekondade eesmärke 
või ühiskondlikke ootusi. Algkooli lõpetavate 
tütarlaste najal skitseerib jutustaja koondport
ree naiste eluvalikutest, milles reaalseina tun
duvate plaanide kõrval -“suurde kooli” minek, 
majanduslike olude sunnil tööle minemine, 
meheleminek, kärneri- või päevapiltniku abi
lise või õmbleja ameti õppimine - viirastu
vad kä unistused - näitlejaks hakkamine või 
ümber maailma reisimine -, mida koolitüd
rukute nöökivas omavahelises dialoogis kii
resti tagasi raami surutakse. Kä kirjutav naine 
satub karikeerimise alla: klassikaaslane Ella 
Elling unistab “kuulsast ja suurest tulevikust”



oma õpperaamatute alla peidetud sinise 
luuleheftikese kaudu, kuid tõsiseid eluplaane 
unistustest ei tule. Hariduse ja isiklike soovide 
süvenev vastuolu peategelases Leenis tekitab 
vaid närvihaigust - raske pingutuse ja pühen
dumusega “suures koolis” saavutatud edu ja 
rahulolematus käivad Leeni puhul käsikäes. 
Kontrast Leeni ja ta sõbranna, pesunaise tütre 
Olga vahel õn novelli teise osa pingestav telg. 
Olga jaoks õn haridus reaalse eesmärgiga, käi
vitades temas tahtejõudu ja edasipüüdlikkust 
välja pääseda “tädi keldritoa” kitsast eluringist 
ja majanduslikest piirangutest. Kuigi mõle
mad naised loobuvad meheleminekust, ei lõpe 
kummagi naise saatuse jutustamine teise tra
ditsioonilise valikuga - suremisega. Mõlemad 
tegelased jäävad ellu, kuid ei saa õnnelikuks. 
Kohusetruu, kuid närvihaige Leeni paistab 
olevat määratud vaiksele hääbumisele. Jõuli
sem Olga sõidab välismaale, pääsemaks õnne
tust armastusest. Lugejat jääb kiusama küsi
mus, kas Leeniga oleks võinud teisiti minna, 
kui tema vaimse väsitamise asemel oleks tal 
lubatud kujuneda selleks, kes ta olla tahtis. 
Naistegelaste omavaheline sõprus pakub 
vastastikust mõistmist ja tuge, kuigi nende 
klassierinevus seab omad piirid: Olga pürib 
väärtusteni, mida Leeni esindab, võttes tema 
seisukohti ja hoiakuid pikkamööda omaks, 
samas aga ei korva Olga hoolitsus ja elujõud 
peenema” Leeni energiapuudusi.

Võrreldes Algajatega õn 1913. aastal ülli
tatud Anna Holm sügavama psühholoogilise 
töötlusega isikuromaan, milles väljendu- 
vad Sillaotsa jutustaja iroonilise pilgu kaudu 
sajandipöördel kehtivad võimalused naiseks 
olemiseks ja keskklassi raamides tegutsemi
seks. Ei peaks mõjuma üllatavalt, et Anton Jür
gensteini retsensioon (1913) sellele romaanile 
algab kokkuvõtlike lausetega: “See õn naise 
kirjutatud naistejutt”, pannes seega paika nii 
autori kui adressaadi. Samas rõhub Jürgens
teini hinnang rohkem romaanis karikeeri
tud naiste seltskonnale kui peategelase Anna

Holmi subtiilsele kujutusele. Järelikult sõltub 
see, millist “naistejuttu” romaan oma lugejale 
vesta tahab, romaanis ilmnevatest mentalitee- 
dijälgedest, nende märkide paigutusest ning 
suunast, mis väljenduvad nii tegelaste kujuta
mises kui iroonilise vaatepunkti kaudu. Peate
gelane Anna Holm õn noor lahutatud naine, 
kes eristub teda ümbritsevast väiklasest ja 
pealispindsest suguõdede võrgustikust ja kes 
otsib ning mingil määral kä leiab enamat, kui 
pealinna seltskonnaelu ja naistele kohaseks 
peetud ajaviited - heategevus ja lesestunud 
tädipoja laste eest hoolitsemine - talle paku
vad. Juba esimeses peatükis esitletakse äsja 
Tartust Tallinnasse saabunud Annat tugevasti 
karikeeritud naistegelaste taustal vaikiva, 
lihtsa ning elegantsena. Teeõhtule kogune
nud naised võtavad tema kirjeldamiseks appi 
ajastu stereotüüpide sõnavara, võrreldes teda 
“kõrgema sooga”: nii Anna riietus kui keha
ehitus lähendavad teda vürstiprouadele, ta 
vaikimine õn omane krahvinnadele.

Romaani põhiosa moodustab Anna 
Holmi seesmine kujunemine, milleks õn vaja 
näidata tegelast erinevana ümberkaudsest 
sootsiumist, aga siiski sellel näitelaval kõn
dimas, luues samas olukordi, kus vaadelda 
teda üksildasena ja lähemate suhete kaudu. 
Lähemaks iseloomustamiseks seab jutustaja 
oma peategelase teise peatüki alguses peegli 
ette, mõeldes oma lähimineviku ning roman
tiliste unistuste luhtumise üle: “nagu ühetasa 
lahtiweniwal filmi-paelal nägi ta minewikku 
mööda rändawat. Nägi ennast üheksateist- 
kümne-aastase neiuna, kes heledas riides, 
õitsew sireli-oks käes, ärewalt aknast wahtides 
meest ootas, kelles temale kõik koondus, mis 
ilmas head ja ilusat.” (Sillaots 1913a, 19) Ene- 
serefleksioon kulgeb tagasi lapsepõlve, mida 
iseloomustasid lähedus isaga, ema kaotamine 
kümneaastaselt,kasvamine tädi peres, hariduse 
omandamine tavalistes ühiskondlikes piirides 
ning abiellumine Enn Margusega. Tegelase 
kujutamisel loob jutustaja vajaliku distantsi,



et tegelane võiks kujuneda ning areneda “ise
endana”. Anna kujunemiskäik, ta pettumine 
ja loobumine müütidest ja illusioonidest 
pakuvad rikkalikult ainest psüholoogiliseks 
portreteeringuks isegi siis, kui romaani üles
ehituses domineerib kohati jämedamakoe- 
line, naiste seltskonnast tulenev sotsiaalne 
komöödia. Naiste seltskonna “pinnapealsuse” 
tasandile poetab jutustaja rikkalikult linnaelu 
kultuurimärke - moest, lugemusest, käitumis
tavadest ja seltskondlikest rituaalidest.

Anna Ho/rais kohtame kasvatustavasid, 
mida eelneva sajandipöörde ajal tütarlaste 
peal reeglina rakendati, kuid mis siiski ei 
pärssinud Anna vaimset kujunemist. Valvsus 
oma keha ning välimuse suhtes võimendus 
Anna orvu-seisuse kontekstis, kuna ema ase
mele astusid ümbritsevad naised, kes ühiselt 
vahendasid ühiskondlikku kontrolli. Esiteks 
torkab silma keha allutamine korrektse käi
tumise mallidele: “Alati leidsiwad wanemad 
naisterahwad tema wälimuses wõi kommetes 
midagi laita ja “emalikult” parandada, ning 
tüdruk harjus hoolega enda riideid ja juuk
seid korras hoidma, piinlikult käte puhtuse 
üle walwama, ilusti käima ja kergelt kummar
dama, wiisakalt iga küsimuse peale wastama ja 
tarwilisel korral tähelpanemata seltskonnast 
lahkuma” (Sillaots 1913, 23). Anna “waimline 
füsionomia” aga kujunes varjatult ning varjus, 
tuginedes ema poolt kaasa antud väärtustele, 
kuid säilitades eraldatuse, mis ei ulatu veel 
teadliku autonoomiani: “Et ta palju üksi oli, 
õppis ta ilmapeale tõsiselt waatama, pikalt 
mõtlema ja nähtusi omapäraselt arwatama; 
emalt päritud kainus ja olude mõjul omanda
tud tagasihoidlikkus kudusiwad tiheda koore 
tema waimlise füsionomia ümber; kui temas 
oligi õrnust ja pehmust, siis puhkas see alles 
hoolega warjatuna hinge sügawuses ega olnud 
weel teadwusele ärganud.” (ibid.) Kuigi ta 
kasvab naiste keskkonnas, ei puudu tal argised 
kokkupuuted kasuvendade ja nende seltsikaas- 
lastega, mistõttu ta ei õpi mehi idealiseerima.

Tema mõttemaailmas valitsevad pragmaati
lisemad kaalutlused: “...tädi majapidamine, 
wanematelt päritud rahasumma suurus, esi
mene oma maitse järel walmistatud ülikond, 
elukutse walik ning asjalikud tulewiku- 
kawatsused köitsiwad mõtteid kaugelt suure
mal mõõdul kui kooli- ja leeriõdede unistu
sed armastusest, mõrsjapõlwest ja “mehest” 
in abstracto” (ibid., 24). Jutustaja poolt otse 
nimetatud kodanlikud kasvatusetavad nõud
sid kooli lõpetamise järgset “pruudikooli”, 
mille läbimise järel võis teda kuulutada oma 
ea ning ühiskondliku taseme kohaselt täiusli
kuks, mitte erandlikuks: Anna oli “kõwa ter
visega, praktikaline, kaunis laialiste perenaise- 
teadmistega neiu, teiste seas wäljapaistew 
ainult wahest tagasihoidwa wiisakusega ning 
teatud mõõdul alles lapseliku asjalikkusega” 
(ibid., 25). Ainsaks iseloomunõrkuseks oli 
“külm ja tagasihoidlik ülesastumine”, Algajate 
kolmanda novelli peategelase Juta hoiak lee
bemas vormis. Ometi nüansseerib jutustaja 
Anna argust, mille taga peitub mõjutatavus, 
tuletades seda nii isa-ema kui rahvuse kaudu: 
“teatud määral oli tal raske ennast wõõrastele 
iseseiswana näidata, teiste läheduses nende 
mõju alt wabaks jääda; kõige raskem neile 
wastu rääkida ning julgelt nende omadest 
lahkuminewaid arwamisi edustada” (ibid.). 
Ellu astudes peab Anna tööle minema, mitte 
pelgalt majanduslikust, vaid kä kõlbelisest vaja
dusest: ema jõudis talle lapse-eas sisendada, et 
elu peab olema “kindlaksmääratud ülesande 
täitmine.” Anna seisuse kohaselt tähendab see 
kooliõpetaja elukutset, mis viib teda kaugemal 
asuvasse väikelinna tütarlaste algkooli. Sealne 
“mikroskopiliste huvidega kitsarinnaline” 
ühiskond teda aga ei köida ja ta eelistab oma 
vaba aega veeta üksinda. Nii hakkabki ta kir
jutama - esiteks päevaraamatut, siis pikemaid 
ja sidusamaid “referatisid”, mis käsitlevad nii
hästi naiste eluringi ja moraalseid väärtusi kui 
loetud kirjandust. Kä õn tal kunstiannet, mis 
lähendas teda lapsepõlves isaga ning kutsus



esile ema pahameele, kuna ema arvates oli 
“tarwilikum ja tütarlapsele kohasem” õppida 
õmblema või sukka nõeluma.

Anna Holmi kujutamine tema kujunemis
järgus kooskõlastub Marta Sillaotsa mäles
tustes kirja pandud tähelepanekutega soolis
test erinevustest ja tavadest tema nooruspõl
ves ning kä tema enda erandlikkuse-tajuga. 
Tütarlaste liikumisvabadust piirati Sillaotsa 
neiupõlves nii käskude-keelude kui riietus- 
moega, sisendades neile kä vastavaid vaimseid 
hoiakuid: “Oli lõpmatu hulk asju, mida ainult 
mehed tegid, - mis järelikult olid lubatavad 
kä poistele, tütarlastele aga mitte. Tütarlaps 
ei tohtinud kuskil millegagi silma paista, pidi 
vaikselt ja kombekalt käituma, tagasihoidlik ja 
malbe olema. Nagu igal pool mujal, nii kehtis 
see põhimõte kä meil koduski. Vend võis päris 
noorukese koolipoisina käia, kus tahtis, võis 
tulla ja minna, millal tahtis; mina ei võinud 
seda suure tüdrukunagi. Poisslaps tähendas 
tulevast maailmavalitsejat, tütarlaps kuulus 
maast-madalast juba “õrnemasse” sukku. Poiss 
võis hüpata, puusse ronida, kukerpalli lasta ja 
tiritamme kasvatada; tütarlaps tohtis ainult 
lilli noppida või ringmänge mängida.” (Sillaots 
1939, 66) Hea tervis ei olnud tüdruku puhul 
hea toon: “Poistel olid koolides võimlemis
tunnid, tütarlastel mitte. Tütarlaste füüsilise 
arengu eest ei hoolitsenud keegi; tütarlapsel 
Põlnud sünniski väga tugev ja terve olla. Juba 
kolme-neljateistkümne aastasina joodi tinti 
või äädikat ja söödi kriiti, et olla “huvitavalt” 
kahvatu. Kuue-seitsmeteistkümne-aastasena 
kiideldi oma kehvaveresusega ja lümfaatilisu- 
Sega. Koguni enesenäljutajaid leidus juba tol 
aJal, kuigi end ei näljutatud saleda joone, vaid 
kahvatu näo saamise nimel. Oli “peen” kanna
tada peavalude all.” (ibid.) Sillaots eraldab end 
Peente ja närviliste femme fragilei esindajate 
hulgast, kuna ta oli pöördumatult punapõskne 
nmg suure pere vanim tütar, kelle töökoormus 
väikeste vendade-õdede eest hoolitsemisel ei 
võimaldanud peavalu puhul tagasi tõmbuda

hämarasse tuppa pikutama. Tööst ja hoolit
semisest tulenes “kõlbeline rahuldustunne”, 
Sillaotsa arvates suur väärtus. Ta keeldub end 
määratlemast ohvriks: “Kuigi mul tütarlap
sena ja noore neiuna palju tegemist oli, pole 
see aeg minusse rõhuvaid mälestusi jätnud. 
Tagasi vaadates kerkib silme ette arvutuid pil
dikesi, millede nimetuseks võiks olla: “üks ilus 
hetk”.” (Sillaots 1939, 67)14

Algajate Leeni ja Olga kokkupuuted meeste 
ja abiellumise teemadega ei vii traditsiooni
lisele sihile. Erinevalt oma kooliõest Amanda 
Allikust ei ole Leenis varases lapsepõlves 
tehtud otsust vanatüdrukuks jääda ega hirmu, 
et ta ei leia väärilist partnerit; tema suhtumine 
abiellunusse ja perekonna loomisse kasvab 
välja tema “õrnusest”. Ta võtab hoiaku, et nii 
perenaiseks kui kä elukaaslasele seltsiliseks 
olemine käiks talle nii füüsiliselt kui vaimselt 
üle jõu. Hiljem, pärast Olga õnnetu armastuse 
luhtumist, sõnastab Leeni veelgi teravamalt, et 
ta kardab ja vihkab mehi.

Olgas lühiajalist kiindumust inspireeriva 
kooliõpetaja Hermanni kaudu valgustab Sil
laotsa jutustaja ideaalse mehe küsimust. Nii 
Olga kui Leeni otsivad “mehelikkust,” mis 
väljendub teos ja algatusvõimes rohkemgi kui 
välimuses. Leeni arvates õn Olgale meeldiva 
kooliõpetajast austaja Hermanni “korralik
kude näojoonte ja tumesiniste tõsiste silmade” 
taga kõigele vaatamata siiski “naisterahwa pea”. 
Leeni väärtusteskaalat omaks võttes lähtub 
Oigagi hinnangust, et Hermann õn liiga naise
lik: “Ma ei suuda niisuguse mehe naiseks saada 
... Kindlus paistab silmadest, aga mehisust ei 
paista näost, rabeleb, aga ei suuda ülesandeid 
otsida ja elusihti leida.” (Sillaots 1912,67) 

Anna Holmi keerdkäigud läbi oma ühe 
aasta kestnud abielu, järelemõtlemisaja Tallin
nas, kus ta oma lesestunud tädipoja laste eest 
hoolitsedes tutvub lähemalt üksildase hundina 
liikuva Tamm Kedarikuga, ning naasmine 
abielusadamasse kogenumalt ja seesmiselt 
küpsena õn juba tõsisem katse kaardistada



seda, mida naine tahta võiks, kui ta soovib 
midagi enamat kui pealispindset seltskonna
elu. Proua Hammerschmidt ja tema heatege
vuslik selts moodustavad dekoratiivse, kohati 
õelalt humoorika tausta Anna tõsisemateks ja 
tõsiseltvõetavamateks siseheitlusteks. Tamm 
Kedarik, elupõline ja mõru huumoriga poiss
mees, kellega Anna pikkadel mereäärsetel jalu
tuskäikudel vestleb ja kes talle pikkamööda, 
kuigi tõrksalt, läheneb, võiks talle pakkuda 
enamat kui Enn Margus, kelle põhiline kiin
dumus õn töö.15 Samas aga tajub Marguski, 
et “toita” ja ülal pidada õn vaja mitte ainult 
klassiväärilist majapidamist, vaid suhet 
ennast: naine pole talle sugugi mitte kodu
kana, staatuse sümbol, dekoratiivne lisand 
ega meelelahutus, vaid täisvääriline inimene, 
kelle mõistmine nõuab pingutust ja pühen
dumust. Selles tajumuses paistab Margus 
teiste kerglaselt karikeeritud meestegelaste 
hulgas välja koos Anna tädipoja Karl Ber
giga, kes õn 32-aastaselt lesestunud ja abielu- 
suhtes põhjalikult pettunud mees. Kuigi nii 
Karl Berg kui Enn Margus õn “ümmargu
sed” tegelased E. M. Försteri mõttes, ei arene 
romaani vältel eriti kumbki. Arenemisliini 
kannab üksnes Anna ning romaani lõplik 
sõnum õn, et sisemine areng õn “kohane
mise” võti, võimaldades elada oma rollide 
kaudu ja nende kiuste, nendest üle olla ning 
avastada õhuauke ja leevendavaid emotsio
naalseid ressursse vaimses tegevuses ning 
hästi valitud sõpruskonnas. Paradoksaalne 
õn aga see sõnum siiski: naine peab arenema, 
et inimesena vaimselt ja psüühiliselt ellu 
jääda ja suhetega toime tulla, et olla pühen- 
dumisvõimeline. Mehelt aga ei nõuta sama
sugust seesmist küpsemist. Romaan jõuab 
meespoole suhtesisese arenguvõimaluse kün
nisele, kuid mitte kaugemale. Kä siin paikneb 
üks sümptomitest, et Sillaots ei suuda - kas 
oma ajastu naistele mõeldud romaanide žan- 
rireeglitest kammitsetuna või siis teadlikult 
ja strateegiliselt nende reeglitega leppides

- kirjutada “lõpust kaugemale.”16 Õn huvitav, 
et jutustaja märgib otsekoheselt üheks Anna 
abieluga rahulolematuse põhjuseks vaba aja, 
mida võimaldas perenaisekohustuste oskus
lik täitmine: “Et noorel perenaisel talituste 
peale waewalt kolmandik ajast kulus, oli 
tal mahti ja wõimalust küllalt enesega aru 
pidada ning seisukorra üle juurelda. Tagajär
jeks oli nagu kunagi rahulolematus ja tusk” 
(Sillaots 1913a, 31). Enn Marguse tööeetika 
käsitleb isegi jõudeaega rangetes piirides, 
limiteerides samuti oma emotsionaalset kät
tesaadavust: kä pühapäeval õn oma kindlad 
tegevused ja puhkamisega tegeletakse sihi
kindlalt ja intensiivselt. See piiratud ja raa
mistatud suhtlemine, mida võimaldavad Enn 
Marguse poolt paika pandud elureeglid, ei ole 
Anna jaoks adekvaatne. Intiimsest suhtest, 
mille aluseks paistab olevat põhiliselt vas
tastikune sümpaatiatunne, ootab ta enamat, 
alustades ligipääsetavusest ja spontaansusest. 
Sotsiaalajalooline analüüs peaks appi tulema, 
et seostada linnastumise tagajärjel toimunud 
nihked keskklassi jõudeajas uute nõuetega 
emotsionaalselt pariteetseks abielusuhteks. 
Kuigi Annal õn “liiga palju” vaba aega, ei luba 
Marta Sillaots siiski oma tegelasel kujuneda 
Emma Bovaryks, ning kä põgusalt iseloomus
tatud Enn Margus ei vasta Charles Bovary 
piiratud provintslikule igavusele. Huvitavam 
õn aga tõdemus, et romaanis, naiste omava
helises seltskondlikus vestluses, esineb vaid 
paar üksikut vihjet lastele kui naise aja “täit
jatele”. Annal ja Ennul lapsi ei ole, vähemalt 
ei muutu lapsesaamine reaalseks võimaluseks 
esimesel abieluaastal. Anna soovidest lapsi 
saada ei kõnele jutustaja üldse, kuigi Anna 
pühendub oma tädipoja laste kasvatamisele 
nii tarkuse kui rõõmuga. Anna pühendumine 
romaani lõpus oma taasavastatud “elu üles
andele” piirdub oma mehe toetamisega: laste 
saamine pole välistatud, kuid see dimensioon 
Anna enesemääratlemises vaikitakse jutustaja 
poolt maha.17



Kä Tamm Kedariku süžeeliini ei luba jutus
taja lõpuni välja arendada. Et ta abieluette
panek esitamata jääb, õn ehk vaid ajastatuse 
küsimus: olles tõsiselt järele mõelnud Kedariku 
põhimõttelise küsimuse üle, milline võiks olla 
tema elu-ülesanne, võtab Anna küsimuse vas
tamise ette, tutvudes taas oma endise mehega.18 
Olukorra ümberhindamine ei ole mitte klas
sikaline patukahetsus, vaid kainem ja küpsem 
enesehinnang püsiväärtuste taustal, mida ta 
ei ole võimeline ega kä nõus kriitiliselt lõpuni 
läbi katsuma: “Pärast üksi jäädes mõtles ta 
pikalt nende sõnade peale. Neil oli õigus, ta 
tundis ennast tõeste naiseks olewat loodud. Ja 
kas üleüldse mõni tema soost mitte selleks ei 
olnud loodud? Wahest mõned üksikud mitte. 
Teised kõik igatsesiwad naise-õnne, igaüks küll 
oma moodi, aga kõik tundsiwad, et ainult nai
sena maksab elada. Ta ei tahtnud Enno peale 
mõtelda, - minewik oli möödas ja surnud ning 
asjata seda tagasi igatseda. Ta kujutas ette meest 
üleüldse ja mehe armu; inimest, kellele wõiks 
hea olla ja kelle eest tohiks ja tahaks kartmata 
awada oma hinge ja ihu saladusi. Ta kujutas 
et;te, et tal kord jälle oma kodu õn, mille eest 
hoolt kanda, ja keegi, kes tema wastu lahke 
Ja hea ... Nüüd mõistaks ta hoida sarnaseid 
warandus!.” (Sillaots 1913a, 209) Anna taasabi- 
eHumine romaanis uude ehk sügavamasse suh
tesse astumise asemel õn lahendus konserva
tiivsema ideoloogia nimel, nii nagu Du Plessis 
seda kirjeldab. Tamm Kedarik jääb mentorku- 
juks, mitte armastajaks.19 Tamme ja Anna suhe 
°n utoopiline võimalus, mis viirastub üle ole
masolevate ühiskondlike piiride. Anna nõustu
mine abieluvormiga ei ole sealjuures alistumine 
ega enesematmine, vaid teadvustatud tee, kus
juures lahtiseks jääb võimalus, et eluülesande 
täitmine peab edaspidigi läbima kriise, tõk
keid ja avardumisi. Enn Marguse taasvalimisel 
uhtuvad Anna ettekujutus naiseõnnest ja tema 
meesideaal. Koos kujundavad need tema pilku: 
et valik oleks psühholoogiliselt veenev, peab 
Positiwne tüüpus” tunduma kä veetlev.20

Marta Sillaotsa ning tema kaasaegse Aliide 
Erteli ilukirjandusliku loomingu analüüs 
võimaldaks ligipääsu naiste poolt kujutletud 
maailmale läinud sajandi pöördel Eestis, leid
maks neid ristmikke, kus kohtuvad otsingu 
ja armastuse, isikliku Bildungi ning isikliku 
elu lood. Jürgensteiniga nõustudes ütleme, et 
Anna Holm õn küll naiste lugu ja naistele kirju
tatud, samas aga õn tegemist millegi palju aru
kama, sisukama ning sügavamaga kui “naiste- 
kas”. Sillaotsa romaanide lehekülgedel õn ära 
märgitud need kohad, kus “ideoloogia õn end 
narratiivsetesse struktuuridesse rõngasse keri
nud” (Du Plessis 1985, 5). Sillaotsa, Erteli ja kä 
Marta Lepa proosa vajaks analüüsimist Aino 
Kalda, Metsanurga, Vilde ja Tuglase kõrval: 
Sillaotsa enda kriitiline artikkel naistegelastest 
eesti kirjanduses õn heaks lähtekohaks nende 
teoste värskeks taaslugemiseks. Nii romaa
nis esinevad fiktiivsed tegelased kui kä nende 
lihast ja luust kaasaegsed - Minni Kurs-Olesk, 
Vera Poska-Grünthal, Hella Wuolijoki, Marta 
Lepp, Alma Ostra-Oinas - õn Ruthi kõnelevad 
õed, kes räägivad isepäiselt ja kavalalt kaasa ja 
vastu ning kes kõnnivad kä omapäi, risti-rästi 
üle kultuurkondlike piiride ning läbi piirides 
esinevate lünkade ettearvamatute võimaluste 
poole.



Märkused
1 Nimelt õn enese arendamine Randvere sõnastuse 

järgi “suurem kunstitöö” kui kreatiivsus ehk enese
teostus kultuuripõllul. Selle mõttekäigu algeid tuleks 
otsida tärkava psühhoanalüüsi piirimailt.

2 Leo Normeti arvamine, et Ruth võiks olla keeleideaali 
allegooria keeleuuenduse-teemalises “publitsistlikus 
manifestis”, õn küll huvitav, kuid ei hõlma Randvere 
Ruthi alguses sõnastatud intentsionaalsusi. Ruthi 
alged ja prototüübid leiduvad küll pigem soome ja 
rootsi naistudengites ning kaasaegsete naistäiuslik- 
kuse ikooni kuulsusega (võiks kä lisada, et söakates 
ja sõnakates) kujudes, nagu Lou Andreas-Salome 
(1861-1937) (Normet 1990, 106).

3 Maret Mälk väidab, et enne 1905. aastat oli eesti 
ajakirjanduses juba 33 naissoost kaastöölist, kes ei 
tegutsenud küll toimetuses, kuid avaldasid peaaegu 
kõigis tolleaegsetes väljaannetes. Agaramad nende 
hulgas olid Natalie Johanson-Pärna, Alide Ertel ja 
Elisabeth Aspe. Kä märgib Mälk, et märkimisväärne 
osa naistest oli seotud töölis- või vasakpoolsete välja
annetega (Lilli Ibrus, Linda Jürman, Ida Karus, Adele 
Sakkeus, Ludmilla Loorberg, Alma Ostra). Eesti aja
kirjanduses tegutsenud naised olid valdavalt pärit 
maalt, peamiselt Lõuna-Eestist (Mälk 1999, 169).

4 Ei tohiks siinkohal mainimata jätta Aino Kallase päe
vikut ja mõningaid seni avaldamata kirjavahetusi 
eesti kultuuriruumis, millest allpool juttu tuleb.

5 “Argitarkuse”all pean silmas Clifford Geertzi mõistet 
Omakandi tarkuses (2003).

6 Ortneri essee “Making Gender” õn tagasivaade ning 
ümbertõlgendus tema enda klassikaliseks kujune
nud ja 1975. a. esmakordselt avaldatud esseest “Are 
Women to Men as Nature is to Culture?”, mis õn 
avaldatud käesolevas Ariadne Lõngas.

7 Ei tohiks alaväärtustada ega alahinnata sellise 
rekonstruktiivse žesti olulisust, kuigi historiograa
filisest seisukohast õn Mäelo raamat pisut laien
datud lühibiograafiate leksikon. Sirje Kivimäe ja 
Sirje Tamuli poolt toimetatud artiklikogumik Vita 
academica, vita feminea (2000) õn sotsiaalajalooline, 
võimaldades rikkaliku statistilise materjali ja laien
datud biograafiate kaudu jälgida Eestimaa multi
kultuursel maastikul naiste pürgimist kõrghariduse 
poole ning kä haritud naiste olukorda eelnevatel 
sajanditel. Vt. kä Väljataga 1996.

8 Kuivõrd oli “mõtteline” feminism sajandipöördel Ees
tisse jõudnud, õn teema, mis vajaks detailset rekonst
rueerimist ja lahti kirjutamist. Kui juba Koidula kir
javahetuses Kreutzwaldiga kõlab “emancipationi” 
häirekell (mitte meestepoolse hoiatusena, vaid Koi
dula enda sõnastuses sellest, kes ta olla ei tahaks), ja

kui Lilli Suburg Lindas seab end dialoogi mõistega 
“emancipirt” nii, nagu see oli balti-saksa naiste hulka 
imbunud saksa naisliikumisest, siis seda enam tuleks 
otsida näiteks Ellen Key jälgi sajandipöörde eesti 
naiste kirjutistes.

9 Ühest küljest õn see samm Minni Kurs-Oleski poolt 
muudatus intiimsuse astmes: ta väidab, et tundeid 
saab ta vahetumalt väljendada eesti keeles. Samas 
pole see otsus (mida hiljem Wologdasse kirjutades ja 
postitsensuuri ette aimates ajuti tagasi pööratakse) 
ainult isiklik, vaid üleminek eestikeelsele suhtlemi
sele ja mõtlemisele, impulss, mis õn kooskõlastud 
kä keeleuuenduslike ettevõtmistega. Tahtlikust ja 
trotslikust eesti keele kasutamisest tänaval ja koolis 
õn kirjutanud oma mälestustes nii Marta Lepp kui 
Hella Wuolijoki. Oma mälestuste esimeses köites 
jutustab Marta Lepp Pitka-Ansomardi eestikeelsest 
ringkäigust Tallinna kauplustes, mida noored uljad 
tüdrukud kohe matkima asusid: “Meie julgemad 
tütarlapsed püüdsime Ansomardit jäljendada ja 
kõnelesime kä kauplustes eesti keelt. Meid mõõdeti 
üle õla, alandati, haavati, lasti oodata. Me jõudsime 
vaevalt pisaraid hillitada. Olime rüvetatud, põlatud 
eestlased, keda kä viimane poesell võis pilgata ja 
naerda. See tekitas kibedust, ärritas vihale ja õhutas 
võitlusele.” (Lepp 1922, 15) Üleminek eesti kee
lele õn huvitav pöördepunkt, mida võiks analüü
sida muudatusena argielu strateegilistes valikutes, 
mitte ainult avalikus poliitilises elus ja rahvusliku 
liikumisega seotud rühmituste kontekstis. Selle 
keelelise pöördepunkti üheks oluliseks allikaks õn 
autobiograafilised kirjutised. Kuivõrd harukordne 
oli selline teadvustatud valik, nagu Oleskite kirja
vahetuses toimus, ja kui pikk oli aeg, mil kombati 
võimalusi kord ühes, kord teises keeles, vajaks võrd
levat uurimust.

10 “Ich fing schon an, eine Rolle zu spielen, wobei 
mein inneres Leben die sekundäre Stelle einnahm. 
Du [Lui Olesk] bist gewiss ein wichtiger Faktor in 
meiner Entwicklung gewesen, aber ich bin durchaus 
nicht Dein Geschöpf, das solist Du Dir hübsch 
gesagt sein lassen.”

11 Pruunseelikute juhtumit õn ilmekalt käsitlenud 
Ainiki Väljataga (1996). Vahetu tunnistaja retro
spektiivseid tähelepanekuid võib kä lugeda Marta 
Lepa mälestustes.

12 Kriitilise etteastena õn Sillaotsa artikkel säravalt 
omanäoline, väärides pikemat ja iseseisvat kirjan
dusteaduslikku analüüsi.

13 Kuna Sillaots kasutab mõistet “kangelane” selliste 
naistegelaste puhul, kes väljuvad ühiskondlikest 
normidest, siis õn “protago iist” siinkohal täpsem.

14 Algajate novellis “Leeni” rajab jutustaja kontrasti 
Leeni ja tema pesunaise tütrest sõbranna Olga vahel



kä füüsilise ja vaimse piirimaale. Kahe noore naise 
tervislikud soodumused õn erinevad, kuid tervist 
kujundab kä vastuolu või kooskõla kalduvuste ja elu
valikute vahel: Olga terve mõistuse ja kehalise ener- 
giatäiuse kõrval esindab Leeni kahvatut, peavalusid 
ja “närvilist väsimust” ja “sisemise toe”puudumist 
põdevat femme fragilev. “Olga hallidest silma
dest paistab kindlus ja usk iseenese sisse, suured 
tööst karedad käed awaldawad jõudu, kuna Leeni 
läbipaistwad wahakarwa käekesed õrnusest ja jõue
tusest kõnelewad.” (Sillaots 1912,45) Täiskasvanuks 
saamise lävel õn Leeni vaimses ja füüsilises “õrnu
ses” lapselikkuse ja varatõsiduse, esteetilise maitse 
kujunemine. Jällegi küpseb Leenilt saadud eeskuju 
täiuslikuks vaid tema sõbrannas Olgas: “Osalt tema 
mõjul õn kä Olga harjunud oma wälimuse eest 
hoolt kandma: tema lihtsates, tumedates riietes, 
lihtsalt aga maitserikkalt soetud juustes õn meeldiw 
kokkukõla, mis temast wäljawoolavat rahulikkust 
ja tema hingelist tasakaalu weel silmapaistwamaks 
teeb." (ibid., 56)

Anna jalutuskäigud Tamm Kedarikuga lisavad 
romaanile rea märke ja märksõnu, mille najal 
kujundati nii lugemismaitset kui mõtlemist. Teine
teist vargsi tundma õppides räägivad Anna ja Tamm 
Anatole France’ist, Böcklinist, Ibsenist, Hamsunist 
ja “tõsisest muusikast” (Liszt, Mozart, Schumann, 
Sibelius). Maitsetasandid, millel liiguvad Anna ja 
lamm, õn kultuursemad kui pr. Hammerschmidti 
seltskonna omad, kuigi naiste “lugemisõhtute” 
autorivalikus väljendub omakorda soospetsiifiline 

^maitse: loetakse Heinet, Aino Kalda “Mere ääres”.
Siinkohal õn veelkord relevantne Rachel Blau Du 

Plessise analüüs Euroopa (peamiselt inglise) 19.-20. 
sajandi naispeategelastega romaanidest, kus otsingu 
ja armastuse süžeed põrkavad teineteise vastu, teki
tades vastuolusid, mida süžeelisel tasandil lahendada 
ei saa. Alternatiivsed lõpplahendused, näiteks nais
tevahelised suhted, venna-õe suhted või tegelaste
lapsendamine” uutesse perekondadesse, kus neil 

°leks hõlpsam kujuneda, lähevad vastuollu sotsiaal
sete mustritega, mis õn lugejale tuttavad, millesse 
lugeja usub. Lugeja ühiskonnaga kooskõlastuvate 
hoiakutega mitte arvestamine, “tõenäolisuse” reeg
lite rikkumine võib teha romaani ja selle sõnumi 
ebaveenvaks. Tsiteerides Virginia Woolfi utoopilist 
kirjutist Three Guineas, väidab Du Plessis: “Lõpust 
edasi kirjutamine [writing beyond the ending], oma 
sõnu mitte korrates, oma meetodeid mitte järgides, 
vaid selle asemel ... uute sõnade ja uute meetodite 
leidmine loob narratiivi, mis eitab või rekonstruee
rib tunnetemustreid, mis õn kultuuri poolt kinnista
tud ning seestpoolt kontrollitud, seega hegemoonia 
ees valvel.” (1985,5)

17 Siinkohal võiks õigustatult küsida laiemal taustal, 
miks reproduktiivsus õn romaanis niivõrd tagaplaa
nil ning milliseid seoseid õn sellel asjaolul sajandi
pöörde linnaühiskonna sotsiaalsete reaalsuste ning 
hoiakutega. Huvitav õn kä tähele panna viljakuse 
teema puudumist Vilde Mäeküla piimamehes, kus 
Mari emakssaamine ei ole päevakorral ega kä küsi
muse all.

18 Kui Tamm Kedarik ja Anna vestlevad raamatute 
teemal, õn kõige sagedamini juttu Thomas Manni 
BiMwngs-romaanist Buddenbrookid, mille kaudu 
Kedarik tõstatab “elu-ülesande” küsimuse. Man
nist lähtudes ja oma tõlgendust arendades ilmneb, 
et Kedariku arvates õn nii naistel kui meestel “elu
ülesanded,” olgugi, et need õn sügavalt erinevad: 
“kas Teil mulle wahest mõni kasulikum tegewus õn 
juhatada, herra Kedarik? hakkas ta siis kõnelemma, 
“mingi suurem ja wäärtuslikum ülesanne?... Arwan, 
et ei ole! Wõiksite sellepärast oma tähendused minu 
praeguse tegewuse kohta jätta. Teate ometi, et koguni 
tööta ja ülesandeta ma läbi ei saa siin ilmas. “Jah,” 
urises Kedarik läbi hammaste, “kahjuks ei saa. Peak
site mehele minema, proua Holm,” lõpetas ta järsult, 
“siis oleks Teil ülesanne”.” (Sillaots 1913a, 154) Küsi
mus nõelab Annat ja häirib teda. Kuid sellele järg
nev vihje Buddenbrookidele õn isegi austav: lahu
tatud naise “häbile,” millele osutab Anna, vastandab 
Kedarik positiivse tõlgenduse abielulahutusest kui 
eksisammust. Nagu Tony Buddenbrookil, õn Annal 
nüüd “kogemused,” millele edaspidiseid ja paremaid 
valikuid võiks rajada.

19 Anna ja Kedariku uue liiduga, mille süžee tasalüli- 
tatakse, mängib kaasa Anna ja Tamme arutelu mees- 
ideaalide üle, sest nn. “ajaloolised isikud” Annat eriti 
ei huvita: “Mulle meeldib enam see töö, millest aja
loos mitte juttu ei ole. Häwituse- ja olewate olude 
ümbertõukamise-töö öeldakse ju kah tarwilik olewat. 
Aga minule meeldib linnasid ehitaw Olewipoeg enam 
kui ‘suur’ häwitaja Alexander. Pealegi õn kergem 
lõhkuda ja surmata kui uut ehitada ja wana korras 
hoida.”- Missugune õige oleks teie mehe-ideal? ‘Töö
tegija?’- Jah. Töötegija. Ja edasipüüdja. Ülesehitaja.” 
- Positiwline tüüpus?... Sarnaseid õn ilmas harulda
selt wähe.” -“Jah, ideal-kujusid õn ilmas wähe. Teie- 
suguseid sõnapildujaid õn küllalt.” (Sillaots 1913a, 
224). Viimane lause õn Anna poolne surmahoop 
ehk katkestus suhtele Kedarikuga. Sõnade ja tegude 
vastuolu (ehk pigem nende erinev erikaal) õn kä 
Kedariku ja Marguse elukutsetes: Kedarik õn vaba
kutseline ajakirjanik, kes pole oma õiget ja suurt sihti 
leidnud, Margus edasipüüdlik kooliõpetaja. Mar
guse sihtotstarbelised jalutuskäigud erinevad seega 
põhimõtteliselt Kedariku mereäärsest flanöörsusest, 
milles kätkeb võluv kombinatsioon linna-uitlejast (ä



la Huysmans) ja romantilisest seiklejast (Hamsun). 
Anna meestevalik seletub tema “meesideaaliga,” 
varakult omandatud, kasvatuse poolt sisendatud 
väärtusteskeemiga, mida tema sotsiaalne käitumine 
omakorda kinnistab. Kedarik ei mahu raamidesse, 
seega kä mitte hinge.

20 “Margus oli palju muutunud; ta näis noorem olewat, 
lustilisem, tugewam ja mehisem kui kahe aasta eest. 
Nägu ja kael oliwad päiwitanud, silmad selged, näoilme 
wärske, näha oli, et ta maalt puhkuselt tuli. Otsaette oli 
mõni sügaw joon juurde tekkinud, juuksed meelekoh
tadel wähe kaugemale taganenud; Anna leidis selle 
ilusa olewat.” (Sillaots 1913a, 245)
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J. Randvere Ruth ja 
Otto Weiningeri 
Geschlecht und 
Charakter

Mirjam Hinrikus

“Minu ideaal õn selline inimene, kes õn 
vaba kõigist usulistest ja moraalsetest eel
arvamustest, kes asetub alati ettevaatliku 
positivismi või agnostitsismi positsioonile, 
aga kellel samas õn luuleline, ideaale igatsev 
hing, unistav loomus, mis ometi suudab veel 
uneleda ja igatseda ilu. Inimene, kelles külm, 
hindav ja objektiivne mõistus ühineb unis
tava meelisklusega, kelles range teadlane ja 
looja oleksid sulandunud ühte.” (Johannes 
Aaviku kiri Harri [Ratturile] 16. 07. 1906. 
EKLA, f 275, m 2:19)'

elles kirjakatkes omistab Aavik oma 
ideaalminale nii traditsiooniliselt mas- 
kuliinseks peetud ja objektiivsusideo- 

loogiale tunnuslikke positiivseid väärtusi, nagu 
eelarvamustevaba, kaine ja emotsioonideta 
reaalsuse tunnetamine, kui kä teatava kunstniku 
stereotüübiga assotseeruvaid ja harilikult femi
niinseteks nimetatavaid subjektikeskseid reaal
susega suhestumisviise: unelemist ning ilust ja 
ideaalidest unistamist.2 Täpselt samasugune 
inimeseideaal mõlkus J. Randverel (= J. Aavikul) 
meeles kä Ruth? kirjutades, sest kä selle esseist
liku novelli nimitegelases ühinevad nii analüü
tilise ja objektiivse teadlase kui emotsionaalse ja 
kreatiivse kunstniku omadused. “Temas [Ruthis 
- M H.] õn pääle sügava [—] mõtleja ning tea
dusliku uurija veel luuletaja, unistaja, kes väli
mise ilma ja omade meeleolude vahel kokku
kõla otsib, kellele ainelik ümbrus tähtis õn. [—] 
ja see toaleti peensus ja naiselikkus õn, nagu ta 
terve füüsilik ilmuvus, imelikus ja meelisega- 
vas kontrastis ta vaimu meheliku intelligentsi 
ja teadlase karakteriga, nähtus, mis mõlemate 
mõju vastastikku suurendab ja teritab.”(Rand- 
vere 1980,36)

Patriarhaalses uskumussüsteemis õn nor
miks selline naine, kelle psüühilised ja vaim
sed omadused kattuvad traditsioonilise femi- 
niinsusideoloogia arusaamadega.4 Kuna Ruthi 
puhul õn rõhutatud tema vaimu mehelikkust 
(ta õn mehelikult kaine, loogiline, ratsionaalne, 
eneseteadlik, kreatiivne jne.), saab teda tõlgen
dada nii patriarhaalse ideoloogia represen
tatsioonina (sest eeldatakse teatud omaduste 
mehelikkust) kui patriarhaalsetest soonormi- 
dest kõrvalekaldena (sest “mehelikud” omadu
sed esinevad naisel). Just see kõrvalekalle teeb 
Ruthist tekstuaalse jutustaja silmis positiivse, 
ihaldusväärse ja ideaalse naiskuju. Kuid kuidas 
sellist positiivset väärtushoiakut mõista? Ühelt 
poolt tekib kiusatus vaadelda Ruthi-esitust kui 
patriarhaalse ideoloogia õõnestamiskatset, selle 
naistevaenuliku ideoloogia kriitikat, kuid teisalt 
annab Ruthi utoopilisuse rõhutamine võimaluse



tõlgendada teda kä kui traditsioonilise sooideo- 
loogia kinnitamise ja õigustamise katset. Antud 
artikli küsimuseks õn siis, kas ja kuivõrd suurel 
määral õn J. Randvere Ruthi kuju traditsiooni
lise sooideoloogia lõhkumise teenistuses?

Christine Battersby kirjutab oma raama
tus Gender and genius: towards a new feminist 
aesthetics (Sugu ja geenius: uue feministliku 
esteetika poole, 1989), et alates 18. sajandist 
hakkab arenema uus kreatiivsuse retoorika, 
mis muutub üha valjemaks 19. sajandil ja säilib 
kuni II maailmasõjani. Inimese unikaalsust5 
hakatakse siduma inimkreatiivsusega, väites, 
et just kreatiivsus, mitte mõistus või anne, õn 
see, mis teeb inimese jumala sarnaseks. Ini
mene õn eriline seetõttu, et tal õn tunded, 
kujutlusvõime, sensibiliteet ja geniaalsus. Kuid 
seda jumalikkuse erilist sädet nähakse üksnes 
mõningatel indiviididel. See elitaarne geeniu
sest rääkimise viis sisaldab küll stereotüüpselt 
feminiinseteks peetud karakteristikuid, nagu 
intuitiivsus, emotsionaalsus, kujutlusvõime, 
kuid neid omadusi hinnatakse üksnes meesloo- 
jatel, väites samas, et naised ei peaks ega tohiks 
luua, sest naise psühholoogia tähendab üksnes 
geeniuse psühholoogia järeleaimamist. Seega ei 
ole modernistliku geeniuse prototüübiks naine, 
vaid mees (Battersby 1989,2-3).6

Johannes Aaviku Weiningeri 
retseptsioonist
Sellest uuest kreatiivsuse retoorikast õn 

mõjutatud näiteks saksa filosoofi Arthur Scho- 
penhaueri geeniusekäsitus, mille järgi küp
sest geeniusest saab teatavat liiki kolmas sugu 
- naiselik mees (vt. Battersby 1989, 107), itaalia 
kriminoloogi Cesare Lombroso ja saksa filosoofi 
Friedrich Nietzsche soolisustatud geniaalsuse 
mõiste ning Ungari-päritolu arsti ja ühiskonna
kriitiku Max Nordau arusaamad geniaalsusest.7 
Kõiki eelpool nimetatud teoreetikuid mainib 
nooruke Viini filosoof Otto Weininger oma 
kurikuulsas traktaadis Geschlecht und Charakter

(Sugu ja iseloom, 1903),8 mis, suures osas küll 
feminiinsuse määratlemisele ja hindamisele 
pühendatuna, sisaldab ühe oma täiendava 
funktsioonina ambitsiooni konstrueerida 
ideaalne maskuliinsus - defineerida mehelik 
geenius (vt. Sengoopta 2000, 51). Tänu sellele 
ambitsioonile õn Weiningeri traktaadi teise osa 
mitu peatükki (ptk. 4-8) pühendatud selliste 
kõrgete teemadega tegelemisele, nagu mehe
liku geniaalsuse suhted loogika, eetika, mälu ja 
minaga.

Kuidas õn omavahel seotud Otto Weiningeri 
Geschlecht und Charakter ja J. Randvere Ruth7. 
Seoseid Ruthi ja Weiningeri traktaadi vahel 
märgatakse praktiliselt kohe Ruthi ilmumise 
järel. Üheks esimeseks tähelepanelikuks Ruthi 
lugejaks õn Eduard Laaman. Laamani arvates 
ei ole Randvere “oma loomisepathoses ei roh
kemat ega vähemat tahtnud kui Weiningeri liig 
“naiselikku” naisterahvast oma uue ülinaisega 
parandada” (Laaman 1910, nr. 233). Kä Aino 
Kallas arvab oma essees “Ruth”, et Randvere 
ristiisaks oli kas Otto Weininger või saksa psüh
hiaater Paul Möbius (Kallas 1921, 146)9 ning 
Johannes Semper kuulutab oma mälestuste
raamatus uhkusega, kuidas ta koolipoisi põlves 
Noor-Eesti III numbris Ruthi lugedes seal mit
mesuguseid mõjusid arvas ära tundvat.

Semper kirjutab: “Randvere “Ruth” erutas 
oma uudsusega. Hämmastasid autori suured 
teadmised igasugustest valdkondadest. Pidasin 
teda arstiks, ei teadnud veel, et ta pole keegi muu 
kui keeleteadlane J. Aavik. Vihastas nipsakas 
üleoleku rõhutamine, edvistamine oma “fan
taasia vägevusega”. Impertinentne toon ärritas 
ja ajas otsima teose Achilleuse kanda. Varsti 
leidsingi selle. Tol ajal oli populaarseks saanud 
O. Weiningeri teos “Sugu ja karakter”. Tundsin 
ta väiteid võrdlemisi hästi, olin isegi sellekohase 
referaadiga esinenud. Nüüd oli Randvere mul 
pihus: siin ja seal vilksatasid tal selle moesoleva 
filosoofi vaated ja laused. Hakkasin neile jahti 
pidama ja saak polnud väike.” (Semper 1978, 
163)



Kahjuks õn Ruthi ja Weiningeri traktaadi 
mõjude uurimine selliste viitamistega piirdu
nudki. Üleideologiseeritud nõukogude kon
tekstis ei tulnud aga selline temaatika pikka aega 
üldse kõne alla. Jaan Undusk õn üks väheseid, 
kes toob Weiningeri-teema jälle avalikkuse ette, 
rõhutades oma väitekirjas “Friedebert Tug- 
lase roll eesti ilukirjandusliku stiili arengus”, et 
Ruthi teoreetilise paatose aluseks õn Weiningeri 

vaated” (Undusk 1986, 41). Samas väärib mär
kimist kauaaegse J. Aaviku uurija Helgi Vihma 
arvamus, milles ta Semperi lugemisavastusele 
oponeerides (vt. Semper 1978) leiab, et J. Rand- 
vere (= Aavik) oli kaugel Weiningerile omasest 
patoloogilisuseni küündivast naistevihkami
sest (Vihma 1980, 73). Selle kinnituseks viitab 
ta ühele Tuglasele saadetud Aaviku kirjale, mis 
panneb 1910. aasta detsembrist ja milles Aavik 
peab vajalikuks Tuglasele kinnitada, et asus 
Weiningeri traktaati lugema alles pärast Ruthi 
ilmumist.

Aavik kirjutab Tuglasele: “Weiningeri olen 
nüüd lugenud, paar kuud tagasi Peterburis. 
Hakatuses tegi ta mu pääle tõesti imponeeriwa 
ja respekti äratawa mõju. Kuid mida kaugemale 
ma jõudsin, seda enam langes mu aukartus. Ta 
läheb ju wiimati päris paradoksidega sonimi
seks oma teoriatega. Ma ei wõi teda enam tõsi
selt wõtta. Ta teeb mulle ainult nalja. Kuid siiski 
°n tal wäga palju huvitawaid uusi aga kä juba 
Wanu tähelepanekuid ja üleüldistusi, mis äärmi
st3 energiaga õn wälja öeldud ja tühjendawal 
kombel ning Wiimaste peensusteni läbi aruta
tud. Pääalgupärasuse ning huwituse annab ta 
ideedele ja kõigele ta argumentatsionile see asja
lugu, et ta kole abstraktlikult süstematiseerida 
ja üleüldistada püüab ja seda teatud pöörase 
fanatismusega ja sisemise usuga, nagu oleks tal 
enesel tõesti tõsi taga.” (Vihma 1990,28-29)

Huvitaval kombel mainib Aavik Weiningeri 
kä ühes teises kirjas, mis pärineb hoopis 1905. 
aasta detsembrist ja õn adresseeritud kelle
legi Alice Riksile10. Selle kirja sisu õn eelmisega 
üllatavalt sarnane, kuid üldtoon õn mõnevõrra

pehmem ja distants Weiningeriga väiksem.
Selles kirjas ütleb Aavik:

“Ma olen nüüd juba nädali P-s 
[Peterburis?]11 olnud. Õige huvitav õn 
[—] Suurlinna elul õn tõesti isesugune 
charme. [—] Päewiti töötan [—] raamatu
kogus, õhtul räägin Sarwaga prantsuse keelt. 
Meie kõne aineks õn muidugi jälle Weininger 
ja tema võimatad paradoksid. Nii vaimusta
tud kui ma küll esialgul sellest saksa juudist 
olin, nii wäga kui kä mind esimese 100 lehe
külje jooksul ja üleüksil läbilehitsemisel tolle 
waraküpse [—] teaduri laialdane eruditsioon, 
iseäranis kuulmata julgus, ideede wägewus ja 
uus loogika ja peensus põrutasiwad ja nõnda 
et ma nagu paralyseeritud olin ja enese hoopis 
wõimetuks ja wäetiks tundsin, iseäranis aga 
sakslaste pääle prantslaste [?] pääle kade olin 
(nagu harilikult) - jah, nii wäga kui ma kä 
seda kõik olin, pean ma tunnistama, et nüüd 
[—] mu respekt ja aukartus juba õnneks 
natuke langema hakkavad. [—] Mitte nii 
ta [—] hulljulgete paradokside pärast, [—] 
kui paljude ta ideede ja argumentide udu
suse ja [—] realse põhja äraoleku tõttu. Ma 
[—] tunnen seda üle peaaegu kahjurõõmu. 
Pean nimelt tunnistama, et ta üle juba 
kadedust olin tundma hakanud. [—] et ta 
mõned mu mõtted, mida ma tahtsin [—] 
eest õn “ära norinud” nagu Wesipruul Tall. 
[—] narrikestes ütleb. Nüüd konstateerin ta 
juures selge ja realsema mõistuse puudust. 
Ta mõtleb nagu palawikus. Ta teeb ühest 
enam wähem tähtsuseta ja kõiksuguste 
muude asjaolude pääl põhjenewast nähtu
sest terwe systemi, annab sellele määratu 
tähtsuse, seletab sellega “seadusega” kõike 
üksikuid ja wähemaidgi nähtusi, kruwib 
[—] selle teaduse peaaegu üheks 
absolutlikuks, metafüüsiliseks olewuseks, 
mida [?] ta siis üht lihtsat, harilikku nähtust 
motiweerib, millel palju lihtsamad põhjused 
õn. Tõsi õn, et meester intellektualset naest



kõrgemal ja kõrgemale wõib jõuda. Weining 
teeb aga [naestr] looma ja mes. [mehest] 
jumala. Terve raamat õn mehe ülistus, mehe 
tõstmist piedestali pääle. Ainus [?] mees 
wõib genius olla, naest, ei iialgi. Mehel õn 
hing, loogika, ilmsurematuse igatsus, kohu- 
setundmus, õiglusetundmus, kaastundmus. 
Naesel seda kõike ei ole. Tal ei ole “hingegi” 
Ja mis wahest kõige paradoksilikus [?] Ainult 
meesterahvas wõib armastada (s.o. platoo
niliselt armastada), naester ei iial. Kuigi ma 
nii mõneski tükis W-g le õiguse annan ja 
mind naester [—] tuimline mõistuse tühi
sus sagedasti wihastab, siiski leian W. liiale 
minewat ja mõnes asjas otse naiwi olewat. 
Mis ta sääl armastusest metafüüsilikult 
sonib, õn päris imestamise wäärt. Sellest 
küsimusest saan ma üleüldiselt ja kä detai
lides suuremalt jaolt teisiti aru [—] Kuid 
[?] te saate teda ise lugema. [—] W stiil ja 
mõtete [—] arendamiswiis õn wäga keeru
line, teaduslik, abstraktlik ja osalt tume, täis 
kõige [haruldasi] sõnu. [—] Üleüldse mis 
W raamatus esialgul nii wäga imponeerib, 
ongi suurelt osalt just see äärmiselt teadus
lik ja metafüüsilik stiil.” (Aavik Alice Riks’ile, 
dets. 1905. EKLA, f 275, m 2:20)

Aaviku üliemotsionaalne ja vastuoluline 
suhestumine Weiningeri ideestikuga, tema kõi
kumine äärmise imetluse ning teisalt kadeduse 
ja põlastusväärse distantseerumise vahel, mis 
tuleb hästi esile mõlemas kirjas,12 tõestab jär
jekordselt, et see “hull geenius” Weininger, sest 
kuidas teisiti tõlgendada Weiningeri nimetamist 
“palavikus sonijaks” või “pööraseks fanaatikuks”, 
fikseeris mingeid äärmiselt levinud 19.-20. saj. 
vahetuse lääne-eurooplaste soolisi eelarvamu
si.13 Tunnistab ju Aavik isegi, et Weininger oli 
välja öelnud, ehk Aaviku sõnastuses “eest [—] 
ära norinud” (EKLA, ibid.) mõningad mõtted, 
mida Aavik nähtavasti isegi oli mõelnud, aga 
mida ta tõenäoliselt ei osanud Weiningerile 
omase süstemaatilisusega sõnastada.

Siiski saab mõlemast kirjast järeldada, et 
Aavik eelistab ennast näidata pigem Weiningeri 
sooideoloogia irratsionaalseks ja ebarealistlikuks 
kuulutajana ja peita oma alaväärsusest ja kade
dustundest laetud vaimustuspuhanguid. Eriti 
selgelt tuleb see esile Aaviku 1910. aasta kirjast 
Tuglasele, mis õn nähtavasti kirjutatud osaliselt 
selle eesmärgiga, et igasugused oletused Ruthi 
ja Weiningeri traktaadi vaheliste suhete kohta 
muutuksid olematuks. Kä neis kirjades ilmnev 
emotsionaalne äärmusest äärmusse kõikumine 
ei tekita Aaviku eksplitsiitse intentsiooni suhtes 
usaldust. Allpool üritangi näidata, et kuigi Ruthi 
tekstuaalne jutustaja ei väsi rõhutamast oma 
sõltumatut fantaasiavõimet,14 leiab kinnitust 
see, millele õn ilma omapoolse tõestuseta vii
danud nii mõnigi eelnev Ruthi uurija - Ruthi 
argumentatsiooniloogika ja retoorika õn suures 
osas laenatud Weiningerilt.

Weiningeri sooerinevuskäsitus
Selleks, et Weiningeri mõttekäigud Ruthis 

nähtavale tuleksid, peab natuke avama 
Weiningeri sooerinevuse kontseptsiooni, mida 
ei saa lahutada tema soolisustatud seksuaal- 
suskäsitusest. Nagu Aavik oma kirjas A. Riksile 
väidab, “teeb [Weininger] ühest enamvähem 
tähtsuseta ja kõiksuguste muude argiolude pääl 
põhjenevast nähtusest terve süsteemi, annab 
sellele määratu tähtsuse, seletab sellega, sea
dusega kõiki üksikuid ja wähemaidki nähtusi” 
(Aavik Alice Riks’ile, dets. 1905. EKLA, f 275, m 
2:20). Selle “enamvähem tähtsuseta” nähtuse all 
mõtleb Aavik suure tõenäosusega nimelt sek
suaalsust.

Weininger eeldab, et sugude põhieristajaks 
õn meeste ja naiste erinev suhestumine seksuaal
susega. Weiningeri arvates õn feminiinsuse15 
essents puhas seksuaalsus, samas kui maskuliin
suse tuumaks õn püüd oma seksuaalsust üle
tada. Meest huvitavad lisaks seksile kä mitmesu
gused kultuuri ja ühiskonnaelu tegevused. Seega 
mees õn seksuaalne ja sellele lisaks veel midagi.



Naise elu aga, nii noore kui vana naise elu, õn 
täielikult seksuaalse eneseteostuse teenistuses. 
Kui naine isegi tegeleb millegi muuga, siis ikka 
üksnes mehe pärast ja mehe nimel (Weininger 
1906, 112-116). Siit järeldub, et totaalne femi
niinsus õn igasugusele emantsipatsiooniideele 
antiteetiline. “Absoluutsel naisel” puuduvad 
põhilised inimkarakteristikud, nagu teadvus, 
individuaalsus, tahe, mälu, hing ja armastus
võime, samas kõik naises puuduvad elemen
did leiduvad mehes - aktiivses, autonoom
ses olendis, kes õn loodud Jumala näo järgi. 
Weiningeri täiuslik mees ja täiuslik naine ei 
°le sümmeetrilised vastandid. Täiuslik mees 
sisaldab endas kä naist, sest oma madalamal 
arengutasemel õn ta osaliselt feminiseerunud. 
Täiuslik naine õn aga alati täielikult naise
lik, mis tähendab et “absoluutne naine” õn 
geeniuse totaalne vastand (vt. kä Battersby 
1989, 113-117). Absoluutne mees õn kõik, 
absoluutne naine õn mittemiski, rõhutab 
Weininger retooriliselt (Weininger 1906, 
388).

Seega, samaaegselt vaimu maskulinise- 
erimisega feminiseerib Weininger keha ja 
koos kehaga seksuaalsuse ning asetab selle 
vaimu/keha dihhotoomia hierarhilisse väär
tussüsteemi. “Mis ühe mõistuse superioriteedi 
teeb, õn iseteadliku oleku tihedus ja mitme
külgsus” (Randvere 1980, 10), väidab Ruthi 
minajutustaja äärmiselt weiningerlikult, sest 
Weiningeri mees õn seda maskuliinsem, indi
viduaalsem ja ideaalsem, mida iseteadlikumat 
ja enesele läbinähtavamat teadvust ta omab, 
s-t. mida refleksiivsemat vaimu ta esindab. 
Samas Weiningeri soolisustatud seksuaalmo
raali sobib iseloomustama tema väide, mille 
kohaselt “Tõeliselt olulist inimest, kes koituses 
midagi muud näeks kui loomalikku, põrsa- 
likku, jälki tegu või selles isegi sügavat püha
likku müsteeriumi kummardaks, ei saa ega või 
kunagi olla” (Weininger 1906, 390). Weininger 
välistab siis oma ideaalse inimese ehk ideaalse 
mehe definitsioonist seksuaalsuse ja just sellist

piiratud inimesekäsitust kritiseerides väidabki 
Aavik oma kirjas A. Riksile, et Weininger teeb 
“naest rahvast looma ja meester-st jumala” (vt. 
EKLA, f 275, m 2:20).16

Weiningeri soolisustatud 
dualism Ruthi kontsep
tuaalse alusena
Ruthi taustal, vähemalt niivõrd, kui Ruthi 

jutustajat saab samastada Aaviku aher egoga, 
õn Aaviku kirjas Riksile esile tulev Weiningeri 
soolisustatud seksuaaldiskursuse kriitika siiras. 
Randvere Ruth esindab kahtlemata positiivset 
seksuaalmoraali, millest tuleb põgusalt juttu 
allpool. Kuid see märgimuutus ei tee olema
tuks Weiningeri soolisustatud dihhotoomiate 
süsteemi mõju Ruthis. Aaviku vihane toon, kui 
ta Riksile saadetud kirjas kuulutab, et “terve 
raamat [—] õn mehe ülistus [—]. Ainult mees 
võib genius olla, naester ei iialgi. Menel õn hing, 
loogika, ilmsurematuse igatsus, kohusetund- 
mus, õiglusetundmus, kaastundmus. Naesel 
seda kõike ei ole. Tal ei ole “hingegi” [—] Ja mis 
wahest kõige paradokslikuni, ainult meesterah
vas võib armastada (s.o. platooniliselt armas
tada), naester ei iial” (EKLA, f 275, m 2:20), 
reedab ühelt poolt küll Aaviku vajadust tões
tada vastupidist, näidata, et kä naine võib olla 
kõik, kä naine võib olla geenius: “Tema [Ruth] 
õn [nüüd] kõik ja mina peaaegu mitte midagi” 
(Randvere 1980, 9). Teisalt näitab aga eespool 
tsiteeritud lause sisust lähtuv dualistlik eeldus 
- “kõik või mitte midagi” -, et Weiningeri 
seksismi17 vastase protesti varjus taastoodetakse 
Ruthis Weiningeri soolisustatud dualismi.

Et tegemist õn peaasjalikult just Weiningeri 
sooideoloogia mõjudega, selgub juba sellestki, 
et tekstuaalne jutustaja rõhutab Ruthi kirjeldust 
alustades: “Õiguse poolest õn see mina ise, kui 
ma naesterahvas oleksin” (Randvere 1980, 9). 
Selgituse oma mina projitseerimiseks Ruthisse 
leiame neli lehekülge hiljem: “See mõte naise 
mõistuslikust inferioriteedist õn minu juures



viimasel ajal nii valitsevaks saanud, et [—] ma 
ei või naise kohta enam otsekohest, tagasihoid- 
mata ja pimedat vaimustust tunda. [-—] Ta ei ole 
mulle enam muud kui lõbu ja unistuste objekt, 
kes oma iludusega, oma rõõmsa olekuga, oma 
graatsiaga mõnikord inimest olemasolemise 
suurt üksildust [—] unustama võib panna” 
(ibid., 13-14)

Selline seletusviis langeb pea üksüheselt 
kokku Weiningeri ideega sellest, et naise keha 
näib ilusana üksnes siis, kui sellele projitseeri
takse armastus ja et see projektsiooniprotsess 
ei loo üksnes ilu, vaid kä moraali. Moraalsed 
kvaliteedid, mida mees oma armastatul näeb, 
tulenevad tegelikult mehelt endalt. Seega “iga
suguses armastuses armastab mees üksnes ise
ennast”: mitte seda nõrka ja piiratud olevust, 
kes ta tegelikult õn, vaid seda “kelleks ta tahaks 
saada ja peaks saama, oma tõelisimat, süga
vaimat, intelligentseimat essentsi, vaba kõi
gist vajaduse ahelatest. [—] Just armastuses 
leiab mees oma kõrgeima mina” (Weininger 
1906, 321-325). Ruthi konstruktsiooni tagant 
võib siis leida kaks Weiningerist ajendatud 
ideed: ühelt poolt püüab jutustaja oma luge
jale tõestada naisgeeniuse võimalikkust, kuid 
teisalt antakse lugejale pidevalt märku sellise 
naisgeeniuse utoopilisusest, mis paratamatult 
asetab Ruthi uuesti mehe ideaalmina projekt
siooni rolli ja sellega seoses tuleb Weiningeri 
misogüünia veelgi võimsamalt esile.

Seega kuuluvad antud kontekstis kokku 
kaks pealtnäha vasturääkivat ideed: naisgee
niuse määratlemine ja selle määratlemise 
utoopilisuse rõhutamine. Et naisgeenius õn 
täielik utoopia, ilmneb juba sellestki, et Ruthi 
ei võrrelda naistega:

“[Ruth] ei ole mitte niisugune “ande
rikas” naisterahvas, kelle tõsist talenti liial
datakse [—] Oleks niisuguste andidega ja 
teadmistega naine mees olevat, siis ärataks 
ta vaevalt mingit tähelepanekut; ta oleks 
vist kaunis igapäevane nähtus ja keskpä

rane väärtus. See aga, kellest kõnelen, ei pea 
mitte üksi võrdlust keskmise mehega välja, 
vaid oleks kä mehena tähelepanemise väärt 
erand.” (Randvere 1980,16)

Paralleelid Weiningeri retoorikaga õn jäl
legi ilmsed, sest Weiningeri arvates õn kä 
emantsipeerunud naise täielik võrdsus mees
tega võimatu, sest isegi kõige andekam naine 
õn “üksnes natuke rohkem kui viiskümmend 
protsenti maskuliinne” ja see mõõdukas kogus 
maskuliinsust lisaks ei kindlusta andekate naiste 
täielikku võrdsust isegi keskmise mehega, kes, 
vaatamata sellele, et õn sooliselt vahepealne, 
omab palju tugevamat maskuliinset elementi 
(Weininger 1906,88).

Naise alaväärsuse tõestamiseks toetub 
Weininger bioloogilise essentsialismi argumen
dile - arusaamale, et sooliselt ebavõrdsed oma
dused õn juba looduse poolt naisele ette antud. 
Kä Ruthi jutustaja lähtub Ruthi kui naisgee
niuse utoopilisuse rõhutamisel just sedatüüpi 
taustaeeldustest. “Ta [naise] pääaju näib teist
viisi ehitatud olevat. [—] ta pääajule energia 
õn nõrgem18” (Randvere 1980, 10), leiab Ruthi 
jutustaja tavaliste reaalsete naiste kohta. Seetõttu 
õn tema teadvus mehe teadvusest palju algeli
sem, “ta õn võimetu suuri süntesisid formeerima 
[—] ta näeb ainult üksikuid asju. [—] Ja seda 
naise intellektualset tühisem-olemist võib igas 
asjas, igal juhtumisel, näha [—]. Ta võib väga 
haritud, väga tark, koguni väga teaduslik olla, 
kuid siiski puudub tal midagi, [—] mis teeb, et 
ta ikka naene õn, selle sõna laitvas mõttes. [—] 
Iialgi, iialgi algupäralist ja iseseisvat mõtet, iialgi 
ühtegi uut ideed [—]. Õn koguni arvamist aval- 
datud,etnaesterahvalhirmuueees,misoneismus, 
kaasasündinud olla. [—] koguni tundmuse-elu, 
kired, emotsionid [õn] mitmekülgsemad, kee
rulisemad, differentseeritumad mehe juures. 
[—] Iseäranis seisab naine estetiliste tun
nete poolest mehest madalamal [—]. Tema 
imetlemine [—] midagi segast, ebamäärast, 
iseteadmatat.” (ibid., 10-12)



Ruth Weiningeri
geeniuskäsituse taustal

See piisava “ajuenergiata” reaalne naine õn 
jutustajale olnud toetuspunktiks kä oma vara
sema ideaalnaise kuju, mehele kuulekalt alis
tuva, harimata Naene-Orja loomisel. Kuid Ruth 
°n “täielik eelmise vastand, niisugune ideal, 
missugust vaevalt keegi mees omale õn ette 
kujutanud. [—] See õn õpetatud naene, tea
duslik naesterahwas” (ibid., 8-9). “Ta õn erand
lik, ainus olevus, sest ta ühendab eneses kaks 
omadust, mis tõelikus elus endid näivad välja 
sulgevat: kõrgema, tõesti meheliku mõistuse ja 
naiseliku iseloomu meeldivuse” (ibid., 14).

Naiseliku iseloomu meeldivuse lahtikirju
tamisele pole weiningerliku misogüünia taus
tal eriti ruumi jäetud. Üksnes niipalju saame 
teäda, et Ruthil õn “see naise juures nii meeldiv 
ja sümpatlik instinkt korda pidada hästi [—] 
edenenud” (ibid., 46). Samas Ruthi meheliku 
niõistuse eelduse avamisele õn selles raamatus 
Pühendatud mitmeid lõike. Ruth “õn kõrgel 
kraadil intellektualne, selles spetsialses tähen
duses, mis sellele sõnale Prantsusemaal antakse, 
nimelt olevus, kelle juures mõtlemise võime 
[—] äärmiselt edenenud. [—] Tal õn [—] laial
dane eruditsion, mis toredat mälu oletab. Ta 
armastab keeleteaduslikka uurimisi, mida vähe- 
sed naised tõsiselt [—] armastavad” [—] ning 
iseäranis huvitavad teda filosofilikud küsimu- 

sed, aga kä loodusteadused ja kõrgem mate
maatika” (ibid., 14-15). Samuti õn Ruth väga 
taogiline (ibid., 16) ja, nagu juba öeldud, äärmi
selt iseteadlik (ibid., 16, 50). “Iseteadlik olek õn 
tema juures kuni äärmiste piirideni aetud, sest 
ta pääaju õn kõige peenemalt ja kõige solidimalt 
ehitatud ja ta närvisüsteem õn väga tihe. Tal õn 
selle tõttu päris meheliku mõistuse tugevus ja
teravus.” (ibid., 16)

Iseteadlikkus õn kä Weiningeri geenius
käsituse tuumaks. Nimelt arvab ta, täpselt nii 
nagu Ruthi tekstuaalne jutustaja, et mõistus ja 
eneseteadvus õn inimese (= mehe) psüühiliste

võimete tipuks. Kõigi teiste inimesele iseloomu
like psüühiliste omaduste kvaliteedid õn otseselt 
seotud intellekti arengutasemega. Weiningeri 
arvates õn “geniaalne inimene [—] enamikust 
asjadest [—] intensiivseimalt teadlik. Seetõttu 
peab kahtlemata kä tema tundlikkus olema rafi
neerituim.” Geenius õn siis äärmiselt teadlik ja 
lõputult tundlik: “Seega õn geniaalne teadvus 
kõige kaugemal henidide19 staadiumist”, temas 
õn palju rohkem suurimat selgust ja heledust. 
Geniaalsus õn siis maskuliinsuse kõrgeim väl- 
jendumisviis (Weininger, 141-142). Pangem 
tähele, et Weininger ei rõhuta üksnes geeniuse 
teadlikkust, vaid kä tundlikkust - omadust, 
mida õn läbi lääne mõtteajaloo feminiseeritud. 
Seega õn Weiningeri geeniuse mõistel selged 
kokkupuutepunktid valgustusest alguse saanud 
mehelikustatud geeniuse mõiste defineerimise 
traditsiooniga (vt. Battersby 1989).

Ruthi kreatiivsus
Just selle lõputu tundlikkuse tõttu ei eristu 

Ruthi intellekt ja tema teaduslikud huvid 
tema loovusest. See avaldub kõigepealt tema 
originaalses mõtlemisvõimes “Ta mõistus ei 
avalda siiski mitte nii määratut laiust ja jõudu 
kui päris erakorralist painduvust ja peensust 
[—] Sellepärast ilmubki ta superi ori teet 
[—] pääasjalikult selles, et ta ühe mõtte lõp
mata väikseid nüanssisid ehk ühe nähtuse mit
mesuguseid külgi märkab; ta oskab asju iga 
vinkli all vaadata, kõiki nende võimalusi aimata, 
neis niisuguseid vahekordi ja kombinatsionisid 
leida, mida kellegile enne ei ole meelde tulnud 
tähele panna. [—] See superioriteet võib talle 
kä nõrkuse põhjuseks saada: just selle läbi, et ta 
ühe asja juures kõiki vastuseisvaid külgi näeb 
ja lõpmata hulka nüanssisid silmab, tunneb 
ta sagedasti kahklemisi, kõhklemisi, kui tarvis 
järsku otsust formuleerida. [—] See saab talle 
mõnikord tülikaid sisemise võitluse silmapil- 
kusid valmistama. Kuid teiselt poolt toob see 
uue superioriteedi kaasa sellega, et selle läbi ta



juba muidugi õrn sensibiliteet kuni äärmisuseni 
suurtsuguneb ja peeneneb.” (Randvere 1980, 
17-18) Weiningeri arvates mõistab geenius asju 
juba seetõttu sügavalt, et ta õn võimeline võrd
lema neid väga erinevate asjadega ja eristama 
neid lugematutest asjadest, osates seega neid 
kõige paremini hinnata ja asetada nad õigetesse 
seostesse (Weininger, 141).

Ruthi originaalsus seostub sellega, et “Ruth 
õn [—] üleüldine vaim, kes ennast ühegi tea
duse orjaks ei tee. Ta ideaal õn enam Renani 
dilettantismus,20 mis kõige kohta huvitust 
tunneb ja mis inimlikkude teaduste üle laia, 
mitmekülgset ülevaadet püüab omandada 
[—], mis sugugi ei takista, et ta mõnes üksi
kus teaduseharus sügavamaid ja kaugelemine- 
vamaid spetsialisti teadmisi omastab. [—] Ja 
omade erakorraliste annete ning hää mälu tõttu 
jaksab ta sarnase ideali teoks teha, mis nüüd 
juba haruldaseks luksuseks hakkab jääma.” 
(Randvere 1980, 45) Weiningeri traktaadist 
loeme: “Universaalsus ongi geeniuse tunde
märk. Geeniuse teadvus “õn üldisema tasandi 
teadvus. Selline intensiivsem teadlikkus kõigest 
ümbritsevast, õn võimalik selle tohutu vastan
dite hulga tõttu, mis geeniuses samaaegselt õn.” 
(Weininger 1906,142)

Ruthi originaalsusest õn lahutamatu tema 
kujutlusvõime - omadus, mida jällegi õn tra
ditsiooniliselt feminiseeritud. “Temas õn pääle 
sügava mõtleja ning teadusliku uurija veel luu
letaja, unistaja, kes välimise ilma ja omade mee
leolude vahel kokkukõla otsib.” (Randvere 1980, 
36) Weininger väidab, et kujutlusvõime, mis õn 
nii filosoofilise kui kä kunstilise loovuse eeldu
seks, esineb üksnes täielikus teadvustatuse sei
sundis, kui mineviku elamused tungivad väga 
intensiivselt oleviku elamustesse (Weininger 
1906, 150-151).

Kä väide, mille kohaselt “Ta [Ruth] õn veel 
selle poolest iseäralik, et tal muusikalikku fan- 
tasiat õn, nii haruldane asi naise juures, ja pääle 
selle oskus neid fantasiaid julges ja algupärases 
improvisatsionis kuuldavale tuua” (Randvere

1980, 19), ei ole Weiningeri traktaadi taustal 
paljas juhus. Nimelt arvab Weininger, et muusi
kaline loovus eeldab põhjatult suuremat fan
taasiat, kui õn isegi kõige mehelikumal naisel, 
viidates sellega naise täielikule tähendusetusele 
muusikaajaloo seisukohalt, sest naisel puudub 
igasugune fantaasia (Weininger 1906,151).

Weiningeri dualismi süstemaatiline jäljen
damine ilmneb selleski, et ära ei ole unustatud 
Ruthi rafineeritud esteetilist tundlikkust (Rand
vere 1980, 12), suurepärast inimeste mõistmise 
võimet ning tagasihoidlikkust (ibid., 50-51), 
tema väga head mälu (Randvere 1980, 14) ja 
kõrget moraali - kvaliteeti, mis Weiningeri 
arvates kaasneb vältimatult mehelikustatud 
loogika, mälu ja eneseteadvuse olemasoluga 
(vt. Weininger 1906, 182-211; 212-218). “Kõik 
see suurepäraline anderikkus oleks asjata [---], 
kui ta kä oma karakteri poolest midagi erand
likku ei pakuks, kui ta kä teatud moralsetest 
vigadustest samuti vaba ei oleks kui kehalikku
dest, iseäranis aga nendest, mis naise iseloomule 
näivad omased olevat. [—] väiklane auahnus, 
mida teatud kujul kä edevuseks nimetatakse [— 
-], toob [—] teisi pattusid ühes: pääliskaudsuse 
ja vale.” (Randvere 1980,49-50)

Ruthi seksuaalsus
Nagu öeldud, puudub Ruthis Weiningerile 

iseloomulik raskemeelne kristlik-juudilik sek
suaalsuse põlgus. Samas toob aga just Ruthi sek
suaalsuse rõhutamine veelgi selgemalt esile tema 
seose modernistliku ja mehelikustatud geeniuse 
määratlemise traditsiooniga.21 Jutustaja väidab 
küll alustuseks Weiningeri kombel, et “Ruthi 
seksualne psühologia õn [—] ta intellektualsuse 
ja analüseeriva vaimu läbi natuke teisendatud. 
Ta õn kõigepäält täiesti iseteadlik; isiklik järele
mõtlemine [—] ja suguelu käsitavate raamatute 
lugemine õn tema juures mõnede tundmuste 
naiviteedi ära hävitanud” (Randvere 1980, 
54)22, rakendades implitsiitselt Weiningeri opo
sitsioone mehelik ja ideaalis geniaalne teadvus



versus naiselik teadvustamatus. Nii nagu Ruthi 
jutustaja, arvab kä Weininger, et vaid mees saab 
oma seksuaalsuse objektiveerida, seda niiöelda 
kõrvalt vaadata ja analüüsida (vt. Weininger 
1906,115-116).

Kuid antud juhul toimub kõrvalekalle 
Weiningeri ideedest sellega seoses, et lisaks sek
suaalsuse positiivsele väärtustamisele, seob 
jutustaja Ruthi seksuaalsuse tema kreatiivsusega. 
Tekstuaalne jutustaja väidab Ruthi kohta: “sel
lest hoolimata ei ole ta tundmuste vägevus mitte 
vähem suur ja ta kirg mitte vähem kange. [—] Kirg 
["“] ripub teatud mõõdul ära närvide seisukor
rast, suguliku elujõu küllusest. [—] sensualiteet, 
kui ta mitte haiglane ega pervers pole, [õn] eduks: 
idealismusega ja romantilikkusega ühendatud 
°n ta kõige luule, kõige vaimustuse ja ilutsemise 
hallikas.” (Randvere 1980, 54-55) Seega õn Ruthi 
kujutust mõjutanud veel teisedki modernistliku 
geeniuse mõiste määratlejad.

Battersby arvates olid just romantikud need, 
kes tegid geeniuse olemuslikeks komponentideks 
tugeva kire, kujutlusvõime ja seksuaaltungi, 
millest osasaamine naistel üha rohkem keelati 
(Battersby 1989,102). Sellel taustal võiks Ruthis 
uurida R Nietzsche mõjusid, sest Nietzsche üli
inimesel (Nietzsche teoste täielik kogu õn igata
hes Ruthi raamatukogus olemas, ehkki jutustaja 
väitel ei kuulu Nietzsche just Ruthi lemmikau
torite hulka, vt. Randvere 1980, 41) õn enamik 
romantilise geenius-isiksuse jooni, samuti õn 
toma kreatiivsuse aluseks nimelt mehelik sek
suaalenergia (vt. Battersby 1989, 121). Mehe- 
hku seksuaalenergia lausa eksplitsiitne kohalolu 
°n Ruthi kujutuses selgelt äratuntav, sest Ruth 
°n täielikult lahutatud igasugusest bioloogilis- 
reproduktiivsest elemendist (vt. kä viide 6).23 
Nagu Aino Kallas viitab, puudub Ruthil emalik 
loomusund (Kallas 1921, 154), kogu tema sek
suaalsus teenib üksnes vaimseid eesmärke.

Ehkki Ruthi seksuaalsuse kujutamine väljub 
osaliselt Weiningeri ideaalse mehe kontsept
siooni raamidest, õn selleski peatükis, nagu 
juba viidatud, tunda Weiningeri käekirja. Ruthi

jutustaja kirjutab, et “Ruth õn sensualne, tun- 
delik loomus; ta üle käivad mõnikord imelikud 
roiduvused, seletamata ja enerveerivad ihad, 
mis koguni ta vaimlikku tööd takistavad; kuid 
see sensualiteet õn ta romantiliku ja unistava 
hinge läbi nagu idealiseeritud ega lähe ilmaski 
millekski labaseks ja elajalikuks. [—] Ruthil õn 
kaasasündinud häbitundmus, mis õige õrn õn, 
nii et ta vähemalgi haavamisel valutab ja verd 
voolab. See õn midagi instinktivlikku ja atavist
likku, sest see kestab edasi hoolimata Ruthi tea
duslikust haridusest ja iseteadlikust iseloomust.” 
(Randvere 1980,56)

Kaasasündinud häbitunne õn aga 
Weiningeri meheliku identiteedi lahutamatu 
osa. Näiteks väidab Weininger, et absoluutseks 
tõendiks naiste häbitunde puudumisest õn see, 
et naised iialgi isekeskis ennast lahti riietada ei 
häbene, samas kui mehed üritavad üksteise ees 
oma alastust peita. Samuti võrdlevad naised 
alati üksteise kehaosade rikkusi, mõeldes samal 
ajal sellele, millist mõju need omadused võiks 
meestele avaldada. Samas meest teise mehe alas
tus ei huvita. See soolisustatud häbitunne õn 
Weiningeri arvates seletatav sellega, et midagi 
häbeneda, peab sellest olema teadlik. Kuid kuna 
absoluutne naine õn puhas seksuaalsus võib 
ta parimal juhul üksnes aseksuaalne ja häbelik 
näida. (Weininger 1906,258)

Lõpetuseks
J. Randvere võis Ruthi kuju luues olla osali

selt mõjutatud kä Weiningeri emantsipeerinud 
naise kirjeldusest, sest oma traktaadi esimese 
osa viimases peatükis, kus Weininger põhjen
dab oma traktaadi olemasolu naisküsimuse 
lahendamise vajadusega, õn juttu kä iseseisva
test naistest. Weiningeri ettekujutus feministi
dest vastab täiesti tema kaasaegsete lähenemi
sele, kelle arvates paljud naisemantsipatsiooni 
liidrid olid kas maksuliinsed või lesbid ja kal
dusid seetõttu tegema kä maskuliinseid tegu
sid (Sengoopta 2000, 48). Nimelt defineerib



Weininger, vaatamata oma misogüüniale, nais- 
emantsipatsiooni kui meeste ja naiste vahelist 
vaimset ja moraalset võrdsust ning arvab, et 
naise iha sellise vabaduse järele ja tema võime 
sellega vastutustundlikult ümber käia tugineb 
naise maskuliinsele elemendile. Feminiinsel ele
mendil pole ei vajadust selle sisemise vabaduse 
järele ega kä võimet seda kasutada. (Weininger 
1906,80)24

Kuid kuna 19.-20. saj. vahetuse ettekuju
tuse kohaselt olid iseseisvad naised kä füüsiliselt 
maskuliinsemad või homoseksuaalsed, näib 
Ruth, kes õn korraga nii “mehelikult” mõtlev 
kui seksuaalselt atraktiivne naiselik naine, 
kahekordse utoopiana. Millega seda seletada? 
Väidan, et Ruth üksnes ei taastooda modernist
likku ja soolisustatud geeniuse diskursust, vaid 
vahendab selle geeniusdiskursuse taastootmise 
kaudu kä kahte vastandlikku modernsuse tüüpi 
(vt. viide 2).

“Epater les bourgeois” oli terve Noor-Eesti III 
albumi lipukirjaks ning kahtlemata teenis selles 
albumis avaldatud Ruth oma nimitegelase näol, 
kes oli samaaegselt ülimalt naiselik ja ülimalt 
intellektuaalne, end perele ja isamaale ohverdava 
väikekodanliku naisesusmudeli lammutamise 
eesmärki. Kuid see kodanluse õrritamise taotlus 
toetub Ruthis kodanliku modernsuse tüübile 
- mõistuse- ja progressiusule, mida esindab näi
teks Weininger, kes hindab oma kaasaega mora
listi pilguga, nähes end ümbritsevat ühiskonda 
ja kultuuri liikumas allamäge, feminiseerumas, 
seksualiseerumas, muutumas pealiskaudseks 
jne. Seega Weiningeri jaoks õn kõik see, mida ta 
dekadentlikuks peab, feminiinne ja negatiivne.

Kuid Ruthis leidub kä feminiseeritud deka
dentsi, seksuaalsuse, haiglaslikkuse ja jõuetuse 
estetiseerimist ja nende soolisustatud nähtuste 
positiivset väärtustamist, mis ei sobi kokku 
weiningerliku diskursusega. Näiteks ütleb 
jutustaja: “Naesterahvas näib mulle suuremat 
kunstitööd eneses realiseerida võivat. Välimuse 
poolest õn ta ühe enam edenenud kulturi, ühe 
enam vananenud ja raffineeritud inimesesoo

produkt. Sest tema juures õn ihu peenem ja 
õrnem, fuüsilik jõud õn vähenenud, luud õn 
peenenenud, käsi ja jalg oma volüümist kaota
nud. Üleüldse õn see üks eeterlikum, demateria- 
liseeritum, hingelikum olevus.” (Randvere 1980, 
10) Ruthis leidub järelikult kä feminiseeritud 
dekadentliku, väsinud ja vananeva kultuuri nau
timist, estetiseerimist, mis fin de siecle’i perioodil 
oli iseloomulik positivistliku maailmavaate põl
gajaile (vt. kä viide 2). Selle esteetilise modern
suse tüübina tuntud (vt. Calinescu 1987) ja end 
selgelt kodanliku modernsuse hoiakutele vastan
dava traditsiooni üheks esindajaks ja esimeseks 
defineerijaks õn Paul Bourget (vt. Constable jt. 
1999), kellest oli natuke mõjutatud kä Nietzsche 
(vt. Calinescu 1987), ehkki Nietzsche filosoofiat ei 
saa käsitada mingi jõuetuse idealiseerimisena.25

Kuidas selle esteetilise modernsuse tüübi 
mõjud Ruthis avalduvad, õn eraldi uurimis
teema, kuid Ruthi “kahekordne” utoopilisus, 
Ruth kui “naiselik feminist”, õn üheks mär
giks nende mõjude olemasolust. Seetõttu ei 
ole mingit põhjust koos Andres Langemetsaga 
arvata, nagu oleks Ruthi teatud omaduste nai
selikkuse toonitamine ja tema naissoolisuse 
esiletoomine väheoluline. Langemets ütleb: 
“Et ta õn sealjuures naine, õn kõrvalisemaid 
detaile” (Langemets 1980, 712). Küll aga tuleb 
nõustuda esimese osaga Langemetsa teesist, 
mille kohaselt Ruth õn see, kes nooreestla
sed ise olla tahtsid ja et tegemist oli tohutu 
hulga kultuuritaotluste, esteetiliste ja kõlbe
liste väärtuste ning vaimsete ideaalide komp- 
lekssümboliga. Lisaks Langemetsale õn seda 
mõtet avaldanud kä teised Ruthi uurijad (vt. 
Langemets 1980, 712). Kuid need väärtused 
olid soolisustatud ja toetusid mehekesksele gee
niuse defineerimise traditsioonile ning eelkõige 
Weiningeri ideedele, nagu loodetavasti selgus 
eelnevast argumentatsioonist. Seega õn Ruthi 
kujutuse taga valdavalt meessoost nooreestlaste 
mehekesksed ideaalid ja väärtused, s.t. “naiselik 
feminist” Ruth õn konstrueeritud mehekeskse
test väärtustest ja huvidest lähtuvalt.



Siiski sisaldub selles modernismikogemu
ses, mida Ruth oma lugejale vahendab, õrn kok
kupuude nn. “uute naistega”26 või vähemalt õn 
Ruthi tekstuaalne autor natuke naiste emant
sipatsiooni üle kä naiste endi vaatepunktist 
mõelnud. Nimelt õn Ruthil vähemalt üks naise 
iseseisvumiseks ääretult oluline tunnus. Ta õn 
materiaalselt sõltumatu, tal õn “oma tuba ja 
°ma luba”. Järelikult õn Ruthi kontsentreeritud 
palju erinevaid 19.-20. saj. vahetuse mõjusid ja 
see tekst ärgitab üha neile mõtlema ning oma 
sisus ja vormis üles leidma modernismiga kaas
nenud liikumisi, hoiakuid, reaktsioone ja väär
tusi, mis suures osas alles ootavad avastamist.

Märkused
2 originaal õn soome keeles.

Nende kahe vastandliku tunnetusviisi - positivistliku ja 
objektiivsusideoloogiast lähtuva ning teisalt intuitiivse 
ja subjektikeskse - üheaegset esitust saab käsitada kä 
Selge märgina sellest, et tegemist õn varamodernismi 
konteksti kuuluva raamatuga. Matei Calinescu kir
jutab oma raamatus The Five Faces of Modernity, et 
19. sajandi keskpaigas tekib lõhe kahe modernsuse 
[kasutan mõistet modernism modernsuse sünonüü
mina - M. H.] tüübi vahel: ühele poole jääb kodan
liku modernsuse idee, mis toitub kapitalismi tulekuga 
kaasnenud progressidoktriinist - usust teaduse ja 
tehnika tulutoovatesse võimalustesse, samuti ajataju 
muutusest. Lisaks kaasneb kodanliku modernsuse 
Ideega mõistuse kultus, vabaduse ideaal defineerituna 
abstraktse humanismi raamistikus, orienteeritus prag
matismile, tegutsemisele ja edu kultusele. Ühesõnaga 
kodanlik modernsus tähistab triumfeeriva tsivili
satsiooni võtmeväärtusi. Sellele vastandub modern- 
SUs kui esteetiline mõiste, mis väljendub radikaalse 
kodanlusevastasusena. Keskklassi väärtuste põlgust 
näidatakse väga erinevate vahenditega, alates mässust, 
•marhiast ja apokalüpsisest kuni aristokraatliku sisepa- 
Suluseni (Calinescu 1987,41—42). Kahtlemata õn suur 
°sa Ruthi paradoksaalsustest seotud sellega, et siin 
jooksevad rööbiti ja tihtipeale omavahel haakumata 
n*i positivismi- ja progressiusk kui -uskmatus, nii 
modernismi jaatus kui eitus - mõlemad väga tüüpili- 

} sed moderniseerumisega kaasnenud reaktsioonid. 
Johannes Aaviku esseistlik novell Ruth ilmus esmakord
selt Noor-Eesti 3. albumis 1909. aastal pseudonüüm 
J- Randvere all. Aavik kirjeldab selles oma ideaalnaist

Ruthi, rõhutades Ruthi täiusliku kehalise ilu kooskõla 
tema rafineeritud vaimuga. Teos sai esialgu suurel 
määral negatiivse vastuvõtu osaliseks. Kuigi Ruthi 
esmailmumisest õn nüüdseks möödas peaaegu 100 
aastat, ei ole see intrigeeriv kirjanduslik fantaasia oma 
aktuaalsust siiamaani kaotanud.

^Traditsiooniline feminiinsusideoloogia toetub 
soolisustatud dualismi traditsioonile, kus teatud 
omadusi (olenevalt kontekstist näiteks ebaloogili
sus, irratsionaalsus, ebarefleksiivsus jne.) nähakse 
üksnes naiselikena, universaalsetena, sünnipärastena 
ja muutumatutena ning vastandatakse need olemus
likult naiselikud omadused olemuslikult mehelikele 
omadustele (näiteks nagu loogilisus, ratsionaalsus, 
refleksiivsus jne.). Traditsiooniline feminiinsusideo
loogia õn üks osa patriarhaalsest uskumussüsteemist, 
kus soolisustatud dualism õn selgelt hierarhilise ise
loomuga: naiselikuks peetud omadusi defineeritakse 
mehelikuks peetud omadustele vastanduvatena ja 
nendest alaväärsematena. See hierarhiline sooideo- 
loogia õn tagasi viidav Aristotelese filosoofiani. Oma 
teoses Metafüüsika esitab Aristoteles Pythagorase 
opositsioonide tabeli soolisustatud kujul. Tabeli ühes 
otsas olevad kategooriad piir, paaritu, üks, parem, 
sirge, hele, hea, nurk õn maskuliniseeritud; tabeli 
teisele poolele jäävad mõisted, nagu piiritu, paaris, 
mitu, vasak, kurviline, tume, halb, ristkülik õn 
feminiseeritud (vt. Cranny-Francis; Waring 2003).

5 Just valgustussajandil, mis õn ajalukku läinud küll 
mõistuse sajandi nime all, avastatakse eesotsas Kan
tiga inimmõistuse piirid ja seetõttu hakatakse paa
niliselt otsima neid omadusi, mille poolest inimest 
saaks siiski loomast eristada. Selleks päästerõngaks 
saabki geeniuse mõiste. (Battersby 1989,2)

6 Üldse pole läbi ajaloo teada ühtegi naisgeeniuse 
prototüüpi, mis viitab sellele, et geeniuse mõiste õn 
olnud läbinisti soolisustatud. 19. sajandil oli üheks 
sellise ideaalinimese prototüübiks Goethe. Battersby 
väidab, et samal ajal kui romantism lõi võimalused 
kreatiivsetele naistele, hakkas ta arendama fraseo
loogiat, mille kohaselt naine ei olnud täielikult ini
mene. Geenius oli meessoost, täis maskuliinset ener
giat - oma bioloogia ületaja. Loomingulisus asendas 
mehelikku reproduktiivsust: mehelik seksuaalsus 
rafineeris. Naistel kas puudus seksuaaltung või nad 
ei suutnud sellele vastu panna (Battersby 1989, 3).

7 Schopenhaueri, Lombroso, Nietzsche geeniuskäsi- 
tuse kohta vaata lähemalt näit. Battersby 1989.

8 Selle raamatu mõistmisel õn oluline tundafin desiecle’i 
sotsiaal-kultuurilist konteksti: naiste ja homosek- 
suaalide emantsipatsiooni, sellega seotud maskuliin
suse kriisi, dekadentsi diskursust, saksa kultuuriruu
mis levinud neokantiaanlikku liikumist, samast ajast 
pärit psühholoogia reformijate ideid, antisemitismi



ideoloogiat ja Ernst Madli filosoofiat. Nimelt õn 
Weiningeri traktaat reaktsiooniks 19. sajandi lõpus 
alanud naiste emantsipatsioonile. Weininger protes
tib naiste emantsipatsiooniga tema meelest kaasneva 
naiste mehelikustumise ja meeste naiselikustumise 
vastu, seega Weiningeri raamat õn kantud ühiskonna 
reformimise ideestikust. Weininger püüab tõestada, 
et naise pretensioon olla koheldud autonoomse ja 
meestega võrdväärse subjektina koos oma õiguste 
ja kohustustega õn määratud läbi kukkuma. Naisel 
puudub kantilik autonooomne mina - koht moraal
seks vabaduseks, mis jääb maailmale kättesaama
tuks, ja seega pole ta ontoloogiliselt mingi indiviid. 
Otto Weiningeri traktaadist olen põhjalikumalt kir
jutanud artiklis Hinrikus 2005.

9 Weiningeri mõjude äratundjaid õn teisigi. Vt. näit. 
Vihma 1980. Ruthile reageeritakse kä ilukirjandus- 
žanris. Näiteks võib tuua Sarapuu paroodia Saul 
(1911).

10 Tõenäoliselt õn tegemist selle Alice Riksiga, kes 
rajas koos Glafira Niiduga arvatavasti 1908. aastal 
Kuressaares Uuel tänaval Niidi-Riksu kolmeklassi
lise eraalgkooli. Mõlemad naised sooritasid eelnevalt 
Peterburi Pedagoogilise Instituudi juures kodukoo
liõpetaja eksamid ja said diplomi, mille alusel võisid 
tegutseda algklasside õpetajatena.

Vt. http://www.syg.edu.ee/~erika/web/lisa/1024748607/ 
1024749878/1025014289/index 1 .html

11 Aaviku kiri õn kohati raskesti loetav. Palju õn lühen
deid, mahatõmbamisi ja segaseid kohti.

12 1909. aastal Aavikult Tuglasele läkitatud kiri, kus 
Aavik esitab oma muutunud suhtumist Weiningeri 
ideedesse erilise bravuuri ja üleolekutundega, ei 
tähista ilmselt ainuüksi Aaviku veelgi kriitilisemaks 
muutunud hoiakut, vaid Weiningeri negatiivsemaks 
muutunud retseptsiooni terves Euroopas.

13 Johannes Semper väidab oma mälestusraamatus, 
et Pärnus eesti soost gümnasistide organisatsioonis 
“Taim”, kuhu alates 1906. aastast kuulus kä küm
mekond õpilast tütarlaste gümnaasiumist, toimusid 
põhiliselt ajavahemikus 1907-1909 referaadiõhtud, 
mille üheks arutlusteemaks oli kä Otto Weiningeri 
Gechlecht und Charakter. Hiljem märgib ta samas 
raamatus, et tegi ise Weiningeri traktaadist ettekande 
(Semper 1978, 113-114; 163). Umbes sama ajape
rioodi kohta (1904-1908) Helsingis kirjutab Hella 
Wuolijoki: ““Verismiga” oli seotud kä meie erakordne 
Weiningeri-viha ... Ei leidunud ühtki meesüliõpi- 
lase-naasklit, kes, kui ta saksa keelt oskas ja pisut kir
jandusest huvitus, poleks lugenud sel ajal Weiningeri 
naiseolemust häbistavat raamatut ja meie kiusami
seks sealt kõiksugu rõvedusi tsiteerinud.” (Wuolijoki 
1996, 41) Aavik ise alustas oma Helsingi-elu alates 
1905. aasta detsembrist (Vt. Mihkla 1971,26).

14 Jutustaja rõhutab korduvalt oma “sisseloodud kal
duvust ettekujutatud maailmas elada” ja “edene
nud fantaasiat” (vt. Randvere 1980, 6-7; 8; 20), mis 
õn kahtlemata Weiningeri ideede mõju ja millega 
uhkustamise naerab välja kä J. Semper oma Ruthi 
lugemiskogemusi meenutades (Semper 1978, 163).

15 Kui oma raamatu esimeses osas hoiab Weininger 
mõisted naiselik ja naine lahus, siis raamatu teises 
osas hakkavad need mõisted ühte sulama kuni sel
leni, et totaalselt mehelik mees esindab puhast tead
vust, samas kui totaalselt naiselik naine õn puhas 
seksuaalsus.

16 Siiski sugugi mitte iga mees ei sarnane Weiningeri 
uskumussüsteemis jumalaga. Aseksuaalne moraal 
Weiningeri moodi tähendab kä seda, et mida sek
suaalseni mees õn, seda feminiseeritum ta õn ja seda 
vähem omab ta universumi silmis mingit tähendust.

17 Seksism võib ilmneda erinevates vormides, mida 
ei saa üksteisele taandada. Seksism võib väljenduda 
näit: 1. androtsentrismina, mis tähendab univer
saalse meheliku printsiibi rakendamist (selle alla 
kuulub günofoobia, mehe huvide kõrgemale sead
mine naiste huvidest ja naiste alistamise või meeste 
domineerimise õigustamine); 2. soopimedusena 
(sootundetusena); 3. soolise dihhotoomiana, mis 
tähendab sugude kohtlemist kahe täiesti erineva 
sotsiaalse ja bioloogilise grupina, mitte kahe gru
pina, kellel õn mitmeid kattuvaid omadusi; 4. 
universaliseerimisena; 5. kaksikstandarditena, kus 
identseid situatsioone, käitumist või iseloomujooni 
hinnatakse soost lähtuvalt erinevalt; 6. sooerinevuste 
kasutamisena preskriptiivselt (vt. Eichler 1988).

18 Soolisustatud aju teooriad õn 19. sajandi lõpu 
Euroopa kontekstis väga levinud. Juba Koidula õn 
sellest soolisustatud ajuteooriast teadlik (vt. Kreutz
wald 1962, 23). Kuid eriti teravalt tajub nende teoo
riate piiravat mõju Aino Kallas. Kallas märgib oma 
1907.-1915. aastal kirjutatud päevaraamatus: “Olen 
olnud neli päeva tugevas katarris, loen Weiningeri. [- 
—] Ma ei ole kunagi tahtnud olla muud kui naine, aga 
ma kadestan mehi selle mõne grammi ajuaine pärast, 
mis neil õn rohkem. Kadestan nende mõtete loomu
likku rühmitumist ja pidevust. Kadestan filosoofi süs
tematiseerivat võimet. Aga õigupoolest võib ju luule
taja intuitsiooni abil jõuda sama tulemuseni, milleni 
mõtleja jõuab pikkade mõtteahelike ja seeriate abil.” 
(Kallas 1955,68-69)

19 Henid tähendab Weiningeri terminites aistingut.
20 Ruthi ülitundlikkuses teatava nõrkusemärgi näge

mine (vt. Randvere 1980, 16-18) ning “Renani 
diletantismuse” mainimine viitab selgelt Paul Bourget 
mõjudele, kellest J. Aavik kirjutas 1909. aastal 
oma väitekirja (Mihkla 1971, 30). Bourget’d pee
takse üheks esimeseks positiivse dekadentsi mõiste



teoreetikuks. Oma dekadentsiteooria formuleerib ta 
C. Baudelaire’i-teemalises artiklis (1881), mis ilmub 
teistkordselt tema raamatus Essais de psychologie 
contemporaire (Esseed kaasaja psühholoogiast, 1883), 
mille teise peatüki nimeks õn “Renan” ja kaks esi
mest alaosa õn: “De la sensibilitd de Renan” ja “Du 
dilettantisme.”
Kaheksanda peatüki kohta õn Ruthi alaviites vaid 

märkus selle väljajätmise kohta ning üheksanda 
peatükiga seoses õn teada, et G. Suits soovitas seda 
osaliselt kärpida (vt. täpsemalt Jõgi 1971, 143-146). 
Põhjalikum süvenemine Ruthi viimaste peatükkide 
tekkelukku oleks aga oluline, sest võiks täiendavat 
valgust heita Ruthi intertekstidele. Üheksas peatükk, 
mis õn tervikuna pühendatud Ruthi seksuaalsuse 
käsitusele, õn intrigeeriv kä selle poolest, et jutustaja 
positsioon muutub siin kohati kardinaalselt, s.t. et 
jutustaja ei suhestu Ruthiga üksnes oma ideaalmina 
projektsiooni tasandil, vaid kohati muutub Ruth 
jutustaja suhtes “teiseks” - esteetiliselt erotiseeritud ja 
kehaliseks objektiks.
Kirjas M. Sepp’ale, mille alguses Aavik viitab Suitsu 

soovitusele valearusaamade vältimiseks üheksandat 
peatükki lühendada, avaldas Aavik kartust, et Ruth 
ehk ‘lõpulikult mitte seda idealikku muljendit ei tee, 
nagu mina teda ette kujutan, (nimelt selles viima
ses päätükk). Kuid ma ei wõi teisiti, ma ei wõi palju 
ruuuta, ilma et kõike muuta [—]. Õn kord niisugune 
mehelik intelligents antud, niisugune iseteadvus, laiad 
teadmised, niisuur kirjanduse tundmine, siis ei ole 
sugugi ime, et ta seksuaalselt niikaugele edeneks, et tal 
selle poolest osalt mehe psychologia oleks. Just selle [?] 
psychologia pääle põhjendan ma kä oma järeldusi. Kui 
näit. keegi naesterahv. oleks nii tark, niisuguse mõis- 
tusega, niisuguse iseteadusega kui keegi d’Annunzio, 
Bourget, kas ei oleks ta seksualpsychologia poolest 
teistsuguseni kui harilikud naester. Kas ta oleks siis 
ruehelikum? Miks peab ta siis sellepoolest ikka nii
suguseks “naesterahwalikuks” Gretcheniks, isetead- 
uiatuks jääma? Wõi õn intellektualne naesterahwas

0rraga külm, karsk, ilma tundluseta? Ma arwan, et 
ümberpöördult lugu õn: mehelik intelligents teda 
nendest moralsetest ja naesterahwasse sisse kaswanud 
eelarvamustest wabastades ta tundlusele selle läbi 
wabama edenemise, ewalweerimise wõimaluse 
annab? Wõi õn naester oma olewuse poolest nii 
teistsugune, ta seksualpsychologia mehe omaga nii 
inkommensurablik (—] et ta iialgi selle poolest mehe 
sarnaseks kujuneda ei wõi? Kä kui teda mingid muud 
kõrwalised olud ei takistaks?” (Kiri Marie Seppale. 
EKLA, f 275, m 2:22). Küsimus, mille Aavik kirja 
lõpus retooriliselt õhku paiskab, õn Ruthi taustal olu
line, sest nii nagu Ruthi jutustaja ei välista täielikult 
Ruthi ilmumist tulevikus (vt. Randvere 1980, 61),

kinnitab kä Aavik selles kirjas, et ta ei ole täielikult 
veendunud sooerinevuste bioloogilises ja kultuuri
lises determineerituses. Vt. kä tekstuaalse jutustaja 
väidet, et Ruthi-sarnase ideaali loomise taga õn olnud 
mõned reaalsed sündmused (Randvere 1980,7).

23 Peaaegu ükski naisteoreetik, kui ta just totaalselt 
mehekeskse mõtlemise mõjudele ei allunud, ei oleks 
niimoodi naise seksuaalsust Aaviku kaasajal kuju
tanud (vt. L. Lukase artikkel käesolevas Ariadne 
Lõngas), sest rasedusvastased vahendid ei olnud sel 
ajal veel kättesaadavad.

24 Osa Weiningeri kaasaegseid leidis, et kuna pole 
mingit tarvilikku moodust määrata ühiskondlikul 
skaalal naiste maskuliinsust, tuleks avada kõik vald
konnad ja elukutsed kõigile naistele. Ix>odus suunaks 
siis tõelised, n.-ö. “loomulikult feminiinsed naised” 
ema ja perenaise rollidesse, samas kui maskuliinsed 
naised järgiksid neile valitud teid (vt. Sengoopta 
2000,48).

25 Battersby väidab, et siiamaani ei ole üldiselt märga
tud, et meie kultuuris õn põhiliselt maha tambitud 
naissoolisust, mitte naiselikkust (Battersby 1989, 8). 
Näit. Nietzsche kohta ütleb Battersby, et samaaegselt 
feminiinsuse positiivse uuestiväärtustamisega jätab ta 
naissoo ikkagi ülimalt traditsioonilisel moel võimust 
ilma, sest naine - erinevalt üliinimesest - muutub 
Nietzsche arvates dekadendiks niipea, kui ta kirjutab, 
loeb, muutub haritlaseks või pöördub reproduktiiv
sest tegevusest produktiivse tegevuse poole (Battersby 
1989, 122-123). Vt. kä L. Lukase artiklit käesolevas 
Ariadne Lõngas.

26 Uute naiste kohta vaata L. Lukase art. käesolevas 
Ariadne Lõnga numbris.
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Keha ja haigus 
Ilmi Kolla kirjades 
ja luuletustes

Eve Annuk

C C Ma hajun varsti ja ei taastu iial, / mis sest, 
et igal koidul ärkab päev”, kirjutas luule
taja Ilmi Kolla oma tuntuimas luuletuses 

“Nukrad hetked” aasta enne oma surma. Selle 
1953. aasta novembris kirjutatud luuletuse taga
põhjana õn aimatav Kolla haigus - tuberkuloos -, 
mida ta põdes aastaid ja mis saigi talle lõpuks saa
tuslikuks. Siiski ei ole “Nukrates hetkedes” esitatud 
haiguse kujutus otsesõnaliselt selge ja konkreetne: 
et tegemist õn tuberkuloosiga, saame järeldada 
autori eluloo fakte tundes, mitte luuletuse põhjal 
otsustades. Luuletuses esitatud haiguse kujutus 
õn napp ja metafoorne ning tekstist ei selgugi 
õieti, miks autor mõtleb oma surmale. Samas õn 
“Nukrate hetkede” tõlgendust ja retseptsiooni 
kujundanud autori eluloo ja haiguse mütologi- 
seerimine isegi sel määral, et postuumselt ilmu
nud luuletuse kirjutamisdaatumit õn raamatu
kogu eksemplarides parandatud aastajagu hili
semaks, seostades seda autori surmadaatumiga 
(detsember 1954) (Siimisker 1966, 1274). Sellise 
tõlgenduse tekkele õn kaasa aidanud arusaam 
tuberkuloosist kui romantiseeritud ja mütolo- 
giseeritud haigusest: haiguste “hierarhias” õn 
tuberkuloosi peetud “paremaks”, “ülevamaks” 
haiguseks kui näiteks vähki, tuberkuloos kui 
'kopsuhaigus õn kujundlikult hingehaigus”, sest 
kopsudega seostuvad traditsiooniliselt hingamise

ja elu kujundid (Sontag 2002, 20). Seetõttu õn 
kä surm tuberkuloosi tagajärjel omandanud 
hingestatud, romantiliselt traagilise varjundi ja 
seostub tuberkuloosi kultuuriliste tähendustega, 
“tuberkuloosimütoloogiaga”

Tuberkuloosi kultuurilised tähendused viita
vad sellele kui “õilsale”, “aristokraatsele”, roman
tilisele ja seksualiseerivale haigusele, samuti õn 
seda peetud luuletajate haiguseks (Sontag 2002). 
Eesti kontekstis õn Kollat seostatud näiteks Krist
jan Jaak Petersoniga muuhulgas kä seetõttu, et 
mõlemad surid noorelt tuberkuloosi (Nagelmaa 
1983). “Tuberkuloosimütoloogiaga” suhestuvad 
kä Ilmi Kolla enda tekstuaalsed haigusekujutu- 
sed, mida leidub teatud määral ta luuletustes. 
Märksa ulatuslikumalt õn keha ja haiguse temaa
tika esindatud aga Kolla kirjades. Seetõttu olen 
võtnud uurimismaterjaliks nii Ilmi Kolla luule
loomingu kui ta kirjad, mille võrdlevais konteks
tides õn võimalik piiritleda ta keha- ja haiguseku- 
jutust. Kuidas Kolla ise tajus haigust oma kirjades 
ja kuidas ta kujutas seda oma luules, kuidas see 
transformeerus luuleks? Milliseks kujunes hai
guse tekstuaalne narratiiv: milliseid metafoore 
ta luuletajana kasutas haiguse märkimiseks ning 
milliseid (kehalisi) aspekte haigusest avavad ta 
kirjad? Kuivõrd erineb luules loodud pilt haigu
sest kirjades loodud haigusekujutusest ja miks?

Üheks lähtekohaks õn kä küsimus, kuivõrd 
õn Kolla kujutusviis ajastu- ning žanrispetsiifi- 
line: kas ja kuidas suhestub see ajastu diskursiiv
sete praktikatega ning teisalt žanri konventsioo
nide ja nõuetega? Samuti õn oluline, kuivõrd õn 
see kujutusviis seotud sooliste tähendustega? Kas 
õn võimalik rääkida naisautori eripärasest kuju
tusviisist või õn see pigem seotud ajastu- ja žan- 
riomaste karakteristikutega?

Keha ja haiguse kujutamise uurimine võrd
levalt kirjades ja luuletustes aitab neid aspekte 
ja nende tähendust sügavamalt analüüsida ja 
mõista, sest nii kirjad kui luuletused õn mõlemad 
autori loomingulise eneseväljenduse olulisteks, 
kuigi erinevateks tahkudeks. Kirjad võivad kajas
tada autori loomingulisi püüdlusi ja ideid või



tuua esile loomingulisuse varjatud külgi. Kirjad 
õn sageli kä peamiseks allikaks autori biograafia 
rekonstrueerimisel. Käsikirjaliste allikatena õn 
kirjad ühelt poolt ajastu dokumendid, kultuu
riajaloolised allikad, mis seostuvad ajastu mõt
temallide ja diskursiivsete praktikatega. Teisalt 
õn kirjad, erakirjavahetused kä isiklikud tekstid, 
mis võimaldavad jälgida ajastut konkreetse isiku 
tasandil ja tema vaatepunkti kaudu. Kirjade dia
loogilisus, s.t. suunatus “minast” (kirja autorist) 
erinevale “teisele” (adressaadile) loob kä sellest 
“minast” mitmekihilise kujutise, sest eri adres
saatidele kirjutades loob kirja autor endast eri
nevaid “minasid” (Stowe, Making Sense..., 7). 
Isiklike tekstidena keskenduvad erakirjad autori 
jaoks olulisele, näiteks argielu sündmustele ja 
seega võivad konkreetse ajastu “suured sündmu
sed” tagaplaanile või hoopis kajastamata jääda. 
Samas võib just seetõttu saada konkreetsest ajas
tust teistsuguse pildi, kui ainult ametlikele teksti
dele toetudes, sest isiklike tekstide kaudu avaneb 
konkreetse autori isikupärane vaatenurk ja koge
musmaailm.

Nii nagu kirjad lisavad olulisi tähendusi Kolla 
luuleloomingu tagamaade mõistmiseks, nii vii
tavad kä Kolla eluajal avaldamata, iseenda jaoks 
kirjutatud luuletused olulistele lähtepunktidele ta 
elu- ja loominguloos. Kä Kolla avaldamata luule
tusi võib tinglikult käsitleda kui isiklikke tekste, 
kuna need olid mõeldud iseendale, mitte avalda
miseks, pealegi kirjutas ta neid teatavas mõttes 
kui (luulevormis) päevikut, pihtides neis oma 
lootusi ja pettumusi, õnnestavaid armuhetki ja 
piinavaid igatsusi. Enamasti õn need avaldamata 
luuletused kä täpselt dateeritud, võimaldades 
teatavaid kronoloogilisi orientiire (analoogiliselt 
päevikusissekannetega). Kolla andekus, võime 
“luules mõelda” (Nagelmaa 1983, 103) tähen
das, et ta vormis paljud oma elu aspektid seotud 
kõneks, luuleks ja seega võib nii ta kirju kui luu
letusi näha küll erinevate, kuid samas üksteist 
täiendavate tekstuaalsuse/kirjutuse vormidena, 
autori loomingulise talendi erinevate avaldumis
viisidena.

Estetiseeritud ja/või erootiline 
keha
Keha õn soolise identiteedi oluliseks aspek

tiks: “mina” olemine õn seotud kehalise koge
musega, mis õn sooliselt märgistatud. Kehaline 
kogemus õn samas kultuuriline protsess, sest 
keha tähendus moodustub kultuurilistes tähen
dusvõrgustikes. Seetõttu määravad kä keha kuju
tamist (näiteks teksuaalsel tasandil) kultuurilised 
diskursused: “Kultuurilised diskursused mää
ravad selle, millised kehade aspektid muutuvad 
tähenduslikuks - millised kehaosad õn “seal” 
inimeste jaoks nähtavad. Nad määravad, millal 
muutub keha nähtavaks, kuidas ta muutub 
nähtavaks ja mida see nähtavalolek tähendab” 
(Smith, Watson 2001, 38). Samas õn need kul
tuurilised tähendused mõjutanud seda, kuidas 
üldse saab kehadest rääkida ja kes võib seda teha: 
näiteks ei saanud naised 19. sajandil räääkida 
oma seksuaalsusest, sest see oleks tähendanud 
enese häbistamist (Smith, Watson 2001,39).

Et keha õn seotud kultuuriliste tähendustega, 
siis õn kä viis, kuidas konkreetne indiviid kogeb 
ja mõistab oma keha(lisust) ning sellega seotult 
kä haigust ja haige olemist, lahutamatu kultuuri 
poolt kehale omistatud tähendustest. Konkreetse 
indiviidi kehakogemused ja arusaamad tervisli
kust seisundist võivad vahendada teatud konk
reetsesse ajastusse kuuluva ühiskonna laiemaid 
arusaamu, seega “õn nii keha imago kui haiguse 
kogemus kultuuriliselt konstrueeritud, olles 
ühise sotsiaalse reaalsuse lahutamatuteks koos
tisosadeks” (Tuohela 2004,49).

Autobiograafilistes tekstides (mille hulka 
kuuluvad kä kirjad) avalduv kehakujutus õn 
samuti seotud kultuuriliste normide ja ettekir
jutustega, nende omaksvõtmise või vaidlusta
misega. Kultuurilised normid määratlevad “keha 
õiget kasutamist”, n.-ö. normatiivset keha, erista
des seda mittenormatiivsest, ja keha tekstuaalne 
kujutamine tähendab ühtlasi nende kultuuriliste 
diskursuste taastootmist või kahtluse alla pane
kut. (Smith, Watson, 2001, 41-42) Sedasama



võib tegelikult väita aga kä ilukirjandusliku dis- 
kursuse puhul, kus kehakujutuse kultuurilised 
normid õn seotud ajastu esteetilise praktikaga, 
näiteks erineb romantismiajastu kehakujutus 
naturalistlikust kujutusviisist.

Kirjades ja luuletustes kui erinevatesse žanri- 
tesse kuuluvates tekstides avalduv kehakujutus õn 
seotud kä žanriliste konventsioonidega: erakir
jade kui isiklike tekstide väljendusvabadus võib 
siiski teatud konkreetsetel juhtudel olla suurem 
kui luuletuste puhul, kus autoril tuleb rohkem 
arvestada ajastu ja žanri esteetiliste tõekspi
damistega. Kirja iseloom ja väljendusvabadus 
sõltub muuhulgas kä autori ja adressaadi suhte 
iseloomust ja seetõttu õn väga lähedaste isikute 
kirjades võimalik kultuurilisi konventsioone ker
gemini vaidlustada.

Ilmi Kolla luuletuste ja kirjade puhul ongi 
tähelepanuväärne, et tegelikkusele lähedasem 
kehakujutus õn jäetud kirjadesse, samas kui luu
letustes avalduv keha õn eelkõige estetiseeritud 
keha. Ilmi Kolla kirjutas väga palju armastusluu
letusi, mis õn enamikus jäänud avaldamata, kuid 
mille väljendusviis tugineb romantismiesteeti- 
kale, kus kehakujutusel olid oma kindlad piirid. 
Kolla luuletustes õn armastustunnet kujutatud 
romantilises võtmes: see õn suurim õnn ja samas 
kä romantilise piina allikas, millest “karjub veri” 
ning mille koostisosadeks õn ühelt poolt füüsi
line valu armastustunde tugevuse pärast ja teisalt 
armastusega seotud valu nauditavus:

Ma olen nii sind armastanud ikka, 
et mõeldagi õn füüsiline piin.
Kõik meie lahusolu aastad pikad 
kui pühadust su nime kordasin.

Ma vähematki sinu poolt ei looda, 
ma ihkan vaid, et sinu kuju näen.
Ah siiski! Oma südamele ootan 
ma uusi kannatusi sinu käest.

(Pealkirjata luuletus, 3. juuli 1953. EKLA, f 
220, m 7:2)’

Kehaosadest seostub armastus “südamega”, 
“kokkupuutuvate huulte ja kätega” “näoga” 
“silmadega”. Armastustunnet raamivad kätte
saamatu igatsus ja pettumused, õnn, mis täitub 
üürikestel koosoldud hetkedel, lahkuminekud ja 
ootused. Ühelt poolt iseloomustab seda roman
tilisele kujutusviisile traditsiooniline kehaku
jutus - idealiseeritud ja estetiseeritud keha, mis 
oma ebamaises olekus saab armastustunnete 
metafooriks (“mu süda vastu sinu südant taob / 
õnn kokku surub meie käed ja huuled” - “Pärna 
all”, 4. juuli 1953. EKLA, f 220, m 7:2). Teisalt õn 
kehalisusel kä erootiline poolus, armastustunnet 
varjundab kä füüsilise läheduse igatsus:

Tugevalt põimi nüüd käed 
ümber mu palava piha.
Kas sa mu pilkudest näed 
rõõmusse peidetud iha?

Täna meid keegi ei sega, 
täna sa tohid mind hoida 
kuni koidab...
(“Kamina ees” 7. okt. 1951. EKLA, f 220, m 

6:4)

1954. aasta kevadel õn kirjutatud luuletus 
“Öösel” mis õn silmapaistev oma avameelselt 
erootilises kujutusviisis. Teksti raamistavad konk
reetsed detailid armunute öisest kohtumisest 
ning see mõjub nagu intiimne päevikukatke, 
mille autor õn valanud värsivormi:

Nii looduslikult, näljaselt ja maiselt 
ma iial varem pole maitsend veel.
Kõik tundmused, mis peidetud õn naises, 
sel õhtul lahti olid sinu ees.

Kä pärast veel, kui leegitsevast hurmast 
kui väike poiss mu põsel magasid, 
siis tundsin ma, et see õn suurem surmast 
ja sellest teed ei leia tagasi.

(“Öösel” 15. mai 1954. EKLA, f 220, m 7:4)



Keha, mis Kolla luuletustes avaldub, õn naise 
keha, kuigi see ei ole alati nii selgelt markeeritud, 
nagu eeltoodud näites. Luuletuste subjekt - see 
“mina”, kelle positsioonilt maailma vaadatakse 
- õn naiselik subjekt, kelle mõtted, tunded ja 
meeleolud teksti struktureerivad. Soolisusele vii- 
dataksegi eelkõige luuletustes avalduva “mina”, 
naiseliku subjekti kaudu, mis määratleb kä luu
letustes kujutatava keha soolisuse lugeja jaoks, 
sest naisekeha iseloomulikke aspekte luuletustes 
mõistetavalt ei kujutata. Käed, huuled, süda õn 
ju iseenesest sooliselt neutraalsed kujundid, mis 
sellisena õn kaotanud oma reaalse kehalikkuse, 
lihalikkuse ja muutunud armastuse metafoori
deks.

Erootilist diskursust Kolla tekstides võib käsit
leda kui naise(liku) iha väljendust ajastu diskur
siivsetes raamides: ühelt poolt luuletuste roman- 
tismiesteetikale toetuv diskreetne erootika, teisalt 
kirjade kui isiklike tekstide suurem väljendusva- 
badus. Kolla kirjutas nende diskursuste piires, 
mis olid talle kättesaadavad ja mille kaudu ta oma 
elu kogemust kajastas, autobiograafilisi elemente 
nende diskursuste piires ümber sõnastades. Näi
teks luules armastustunnetes! kirjutades vormis 
ta need romantilisse kujundistusse, sest sellega 
seostusid paljud ta poeetilised eeskujud.

Kolla luuletustes avalduv erootika oli piira
tud ühelt poolt žanri konventsioonidega ning 
teisalt ajastuomaste tõekspidamistega, mis stali- 
nismiajastu ideoloogilise surve tõttu olid rangelt 
preskriptiivsed, sest erootika ja seksuaalsus ei kuu
lunud avalikku diskursusesse (Annuk 2003b, 85).

Avaldamise jaoks kirjutatud luuletustes oli 
see naiselik iha maha surutud ja peidetud ning 
kä nende luuletuste temaatika ei võimaldanud 
sel esile pääseda: kolhoosielust või töösaavutus- 
test rääkivates luuletustes poleks see sobinudki. 
Siiski õn Kolla eluajal, 1953. aasta lõpul-1954. 
aasta algul ilmunud mõned üksikud luuletused 
(“Kohtumine uisutee!” “Ootan sind”), kus rää
gitakse armastusest ja isiklikust õnnest ning mis 
ei haaku stalinistliku esteetikaga. Need erandid 
siiski üldpilti ei muuda: armastusteema jäi Kolla

enda jaoks kirjutatud luuletustesse, millest kä 
pärast tema surma õn avaldatud ainult teatud 
osa, näiteks ei ole ilmunud eelpool tsiteeritud 
luuletused “Kamina ees” ja “Öösel”, ilmselt muu
hulgas kä nende avameelse erootilisuse pärast.

Erni Kolla kirjades leidis see naiselik iha ava
meelsema väljendusvõimaluse: seda ei piiranud 
ranged vorminõuded (Kolla luuletused olid val
davalt riimilistes jambilistes ja trohheilistes nelik- 
stroofides) ning dialoog kirja adressaadiga andis 
sellele dünaamilisema varjundi. Kirjas sõbratarile 
Lehti Metsaaldile õn Erni Kolla tunnistanud, rää
kides oma erootilistest unistustest ja igatsustest 
ühe meesfilminäitleja suhtes: “Tead, ma tahaks, 
et see mees mind hammustaks ja näriks, puruks 
pigistaks sülelustes...” (I. Kolla L. Metsaaltile, 
d-ta kiri. EKLA, f 220, m 1:4). Kuigi kõne all õn 
platooniline suhe filminäitlejaga, keda Kolla oli 
näinud ainult kinolinal, õn sel suhtumisel selgelt 
erootiline varjund. Samalaadseid avameelseid 
väljendusi leidub teisteski Lehti Metsaaltile saa
detud kirjades ja need puudutavad Kolla mitmeid 
meessuhteid, mida ta õn sõbratariga arutanud.

Armumine ongi kirjades sagedaseks kõneai
neks, sest sõbratar oli väheseid inimesi, kellega 
oli võimalik seda teemat arutada. Armumine õn 
olnud kä Kollale kui luuletajale oluliseks inspi
ratsiooni lätteks, tekitades loominguks vajalikku 
emotsionaalset pinget.

Kä Irene Jürnale saadetud kirjades kirjutab 
Erni Kolla oma armumistest ja pettumustest, 
kuid nende kirjade tonaalsus õn ülemeelikuni 
ja bravuurikam, ta üritab näidata end lõbusa 
elunautlejana, kes ei võta armuseiklusi väga tõsi
selt: “Aeg toob mu teele järjest uusi nägusid, uusi 
südameid. Ja minu süda õn kuum ja avar neid 
vastu võtma.” (I. Kolla I. Jürnale 18. dets. 1950. 
EKLA, f 220, m 11:5) Sellise bravuurika suhtu
mise varjust kumab läbi, et need suhted õn Kolla 
jaoks siiski olulised, olles osa ta enesekehtesta
misest eneseteadliku noore naisena. Ja reeglina 
ei piirdu need suhted ning neist kirjutamine 
platoonilise õhkamisega, vaid õn avameelselt 
erootilise varjundiga.



1951. aastal sanatooriumist saadetud kirjas 
väidab Kolla enda kohta: “Kurameerin siin 
rängalt, nii et eided aina raputavad kaastund
likult päid, kuna teised jälle klatšivad.” (I. Kolla 
I. Jürnale 22. jaan. 1951. EKLA, f 220, m 11:5) 
Samas kirjutab ta pikemalt oma suhetest, mille 
tekkimiseks lõi sanatooriumielu ja sealne õhus
tik soodsa pinnase. Flirtimine kuulus sanatoo
riumielu juurde, sest sealne jõudeelu soodustas 
omavaheliste suhete tekkimist: tundidepikkused 
jalutuskäigud värskes õhus olid osa raviprotse
duuridest ja lausa nõudsid kaaslast.

Emale ja vennale saadetud kirjades seevastu 
ei saanud mõistetavalt sel teemal rääkida ja nii ei 
kajasta need kirjad üldse seda tahku Kolla elust, 
luues pigem ettekujutuse korralikust ja hoolitse
vast tütrest, kelle meessuhetest sai perekond aimu 
alles siis, kui Kolla teatas neile oma abiellumisest 
paar nädalat enne oma surma kirjutatud kirjas.

Ajastu kontekstis oli Kolla luule diskreetne 
erootika siiski avaldamiseks sobimatu: sotsia
listliku realismi kaanonis, mis iseloomustas sta- 
linismiajastu kirjandust, ei olnud sellele kohta. 
Isiklik armastuse- ja õnnepüüdlus oli vastuolus 
kollektiivsust rõhutava ideoloogiaga, mis seadis 
positiivseks eeskujuks üksikisiku püüdluste allu
tamise ühiskonna vajadustele. Kollale omane 
romantiline kujutusviis ei sobinud stalinistlikku 
diskursusesse: avaldamiseks sooviti hoopis stali
nistlikust/nõukogulikust paatosest kantud luule
tusi, nagu näitavad ajalehtede ja ajakirjade toime
tuste poolt Kollale saadetud kirjad, kus tehakse 
korduvalt etteheiteid luuletuste sisulise ja vormi
lise külje kohta (vt. Annuk 2003a). Loomulikult 
polnud võimalik avaldada erootilises tonaalsuses 
luuletusi, mida Kolla kirjutaski eelkõige iseenda 
jaoks. Romantiline kujutusviis oli selles konteks
tis kui sobimatu jäänuk eelmisest ajastust sotsia
listliku realismi esteetika taustal.

Haige keha ja haiguse narratiivid
Nagu keha kogemine, nii õn kä haiguse 

kogemus kultuuriline, lisaks õn keha ja haiguse

kogemusel ja selle kujutamisel soolised dimen
sioonid. Eri haigustele õn kultuuriteadvuses 
omistatud erinevaid tähendusi, mis määratlevad 
haiguse kogemise ja mõistmise viise. Tuberku
loosi õn peetud romantilise säraga ümbritsetud 
haiguseks, andekate ja tundlike inimeste - luule
tajate, kunstnike - haiguseks (Sontag 2002, 93). 
Paljud tuntud tuberkuloosihaiged olid kunstiini
mesed (Keats, Shelley, Schiller, Chopin) ja see õn 
tekitanud kultuurilise assotsiatsiooni tuberku
loosi kui haiguse ja kunstnikuks olemise vahel 
(Hutcheon 1996,37).

Susan Sontag ongi oma uurimuses Haigus 
kui metafoor (1977/2002) põhjalikult analüüsi
nud tuberkuloosi kultuurilisi tähendusi, tuber- 
kuloosimütoloogiat, mis õn mõjutanud haiguse 
kirjanduslikke kujutusi ja kujundanud aru
saamu haigusest. Sontag näitab, kuidas haigust, 
sh. tuberkuloosi, õn kasutatud metafoorina ja 
kuidas selline keelekasutus moonutab haiguse 
reaalset olemust. Tuberkuloosi romantiseerimine 
toimus 18.-19. sajandi vahetusel, mil tuberku
loos muutus peenuse ja tundelisuse näitajaks. 
Tiisikust mõisteti kui “väljanägemise viisi” s.t. 
see oli seotud teatud kehaliste omadustega, nagu 
kõhnus, isutu söömine või kahvatu jume, mis 
muutusid moodsaks ning kujunesid aristokraat
liku välimuse osaks (Sontag 2002,30-31).

Tuberkuloos kui haigus õn andnud palju ainet 
kirjanduslikeks kujutusteks, millest tuntuimaks 
õn ilmselt Thomas Manni romaan Võlumägi 
(1924) - romantiseeritud kujutus tuberkuloosi- 
haigete elust sanatooriumis. Samas iseloomustab 
tiisikuse kirjanduslikke representatsioone stereo- 
tüüpsus ning lõhe haige tegelike kogemuste ja 
haiguse kirjanduslike kujutiste vahel (Rothman 
1995, 8). Võlumäe kui kirjandusteose puhul õn 
segunenud faktid ja väljamõeldis, nii et see sama
aegselt nii “valgustab kui varjab tegelikkust” 
(Rothman 1995,226).

Tuberkuloosi kirjanduslike kujutuste kõrval 
leidub kä teistsuguseid tuberkuloosi kujutamise 
viise, nagu näiteks haiguse kirjeldused haigete 
eneste poolt, mis õn kirja pandud päevikutes,



kirjades, elulugudes, mälestustes jt. samalaad
setes dokumentides ning mis avavad haigust, 
haigena olemise kogemust haige subjektiivsest 
vaatenurgast. Sellistes allikates leiduvaid haiguse 
kirjeldusi õn nimetatud kä “haiguse narratiivi- 
deks” (Rothman 1995, 1; Kleinman 1988) ning 
need annavad haigusest teistsuguse käsitluse kui 
impersonaalsed ja objektiveerivad meditsiinili
sed haiguslood.

Ilmi Kolla puhul tähendab keha kujutamine 
ühtlasi haige keha ja haiguse kujutamist. Kolla 
suri noorelt (21-aastaselt) ja suur osa ta nooruki- 
ning täiskasvanueast (kuus aastat, sest tuberku
loos avastati profülaktilisel läbivaatusel detsemb
ris 1948) seostus haiguse ja haige olemisega. Nii 
õn ta kord väitnud, et ainus, mida ta tunneb ja 
mõistab, õn haiged inimesed ja sanatooriumide 
elu (I. Kolla D. Vaarandile 16. juulil 1954. EKLA, 
f 220, m 1:6).

Haiguse pärast ei saanud Kolla koolis edasi 
õppida ja seetõttu jäi keskkool lõpetamata ning 
haridus poolikuks. Lisaks lõpetamata haridu
sele piiras haigus kä töötamise võimalusi, nii et
1952. aastal oli Kolla sunnitud tunnistma Debora 
Vaarandile: “Kopsud panid mul nahka õppimise, 
pideva töö ja palju muud. Isegi mu balletitundi- 
dest (ärge naerge), mida hakkasin võtma ühe uue 
tuju ajel, ei tulnud midagi välja just samal põh
jusel.” (I. Kolla D. Vaarandile 29.-30. sept. 1952. 
EKLA, f 220, m 1:6)

Haigus seadis Kollale kehalisi piiranguid: näi
teks pani füüsiline pingutus teda hingeldama ja 
tekitas väsimust, samuti tekitasid probleeme kaa- 
lulangus ja köha. Kolla kirjade põhjal õn siiski 
näha, et need sümptomid tekkisid haiguse hilise
mas järgus või vähemalt õn Kolla neid endale sel 
perioodil teadvustanud: viiteid sellele, et midagi 
õn ta tervisega korrast ära, leidub ta kirjades 
alates 1952. aastast: “Teised ütlevad, et ma jään 
iga päevaga ikka kõhnemaks. See õn õige, seda 
ma tunnen isegi, et miski õn korrast ära. [—] 
Olgu kuidas õn, aga kõhna olen ma küll ja päris 
väsinud kä.” (I. Kolla kodustele 10. juulil 1952. 
EKLA, f 220, m 1:1)

Samast perioodist leidub Kolla kirjades sõb
ratarile aga kä vastupidiseid väiteid, mis võivad 
tunduda pigem eneseveenmisena, positiivse ene
sesisendusena selle kohta, et haigusest õn jagu 
saadud: “Tead, nüüd õn selge, et tulen Tallinnasse 
tagasi. Tööle vast mitte, kuid muidu ikka jääda
valt. Haige ma enam pole, tahaks jälle elu ja ini
mesi.” (I. Kolla L. Metsaaltile 6.sept.l952. EKLA, 
f220, m 1:4)

Mõnikord õn Kolla suhtumises haigusesse 
tunda kä selle eitamist, kinnitust sellele, et tervi
sega pole mingeid probleeme: “Mis Taar minust 
räägib? Kas ta usub tõesti seda minu pläma aukli
kest kopsudest ja peatsest surmavõimalusest? Siis 
õn ta tõesti kergeusklik. Või ehk siiski kahtleb?

Et toimetaja usub, selles ma ei kahtle. Tema 
ees näitlesin põhjalikumalt. Sina kullapai kä vale
tad minu heaks, et suu suitseb. Aitäh sulle. Ma 
ei mõtle ilmaski minna Pärnu dispanserisse ega 
ambulatooriumi, samuti ei taha mingit tuusi
kut.” (I. Kolla L. Metsaaltile 5.okt.l952. EKLA, f 
220, m 1:4)

Haigusesse ja haige olemisse õn Kolla suhtu
nud mõnikord kergemeelselt, noorusliku mure
tuse ja uljusega: ta ei ole sageli pööranud tähe
lepanu haiguse sümptomitele ja ei ole perioo
diti ennast ravinud ega arsti juures käinud: 
“Mühlmann [Kolla arst - E. A.] pragas minuga 
pool tundi, et olen hirmus kergemeelne oma hai
guse suhtes ja mitu aastat pole arsti juures käinud 
jne. Katsun seal sanatooriumis siis kõigesse tõsi
selt suhtuda.” (I. Kolla kodustele 4. dets. 1953. 
EKLA, f220,m 1:1)

Tõsisemaid toone haiguse suhtes hakkab 
Kolla kirjadesse tekkima alates 1953. aasta 
lõpust, mil ta elus algas pikem sanatooriumi- ja 
haiglaperiood. 1953. aasta detsembri algul läks 
Ilmi Kolla Taagepera sanatooriumi, kus ta oli 
kä varem olnud ning kus ta seekord viibis kuni 
1954. aasta veebruari alguseni. Pärast mõnekuist 
kodusviibimist läks ta 1954. aasta suvel, juuli algul 
taas sanatooriumi, seekord Tallinnasse, Vabariik
liku Tuberkuloositõrje Dispanseri statsionaar
sesse osakonda ja sealt edasi Kivimäele Nõmme



Täiskasvanute Kopsutuberkuloosi Sana-tooriu
misse, kuhu ta jäigi kuni oma surmani 1954. aasta 
detsembris. Et haigus võis olla oodatust tõsisem, 
õn kahtlustanud kä Ilmi Kolla ise, märgates, et 
arst räägib temaga kahtlustäratavalt lahkelt: Ise 
mõtlen, et ei tea kas olen väga haige, et minuga 
nii õrnalt ja ettevaatlikult räägitakse. (I. Kolla 
kodustele 4. dets. 1953. EKLA, f 220, m 1:1) Sel
lestsamast sügisest õn Kollal tekkinud kä tõsisem 
huvi oma haiguse vastu: ta käsikirjade seas, ühes 
luulevihikus luuletuste hulgas leidub ühel lehel 
ta omakäeline haiguslugu (EKLA, f 220, m 7:3). 
Tekstist ei selgu küll täpne kirjutamisdaatum, 
kuid kuupäevaliste märgete järgi võib arvata, 
et see õn kirja pandud järk-järgult, alates 18. 
novembrist 1953 kuni 30. jaanuarini 1954. Tekst 
ongi pealkirjastatud lihtsalt “Haiguse lugu ja 
sisaldab nii eesti, vene kui ladinakeelseid sõnu ja 
väljendeid (diagnoos, ravimite nimetus jm.), mis 
tõenäoliselt õn kirjutatud maha kas meditsiini
lisest haigusloost või mitmesugustelt arstitõen
ditelt ja analüüsivastustelt. See üheleheküljeline, 
kiretute märksõnadega loodud tekst algab ladi
nakeelse diagnoosiga sanatoorse ravi algul (Tbc. 
pulm. dissem.) ja fikseerib ravi ning kehalised 
muutused (veresete, kehakaal) sanatoorse ravi 
jooksul. Tekstist puuduvad igasugused subjek
tiivsed viited haige olemise kogemusele, pigem 
räägib tekst arvude keeles, võimaldades jälgida 
haiguse kulgu märgistavate positiivsete muu
tuste, nagu veresette langus ja kehakaalu aeglane 
tõus, kronoloogilist toimumist.

Detailseid ülevaateid haige olemise kogemu
sest, haigusest ja sellega seotud hirmudest, kuid 
kä nooruslikku lootusrikkust oma tervenemise 
suhtes leidub Kolla kirjades kodustele ja sõbrata
ridele. Kõige põhjalikuma ülevaate oma haigusest 
annab Kolla kirjades emale ja vennale, mis alates
1953. a. detsembrist kaardistavad ta haiguse lugu 
küllalt detailselt, kuigi üksikuid viiteid sellele, 
et tervisega õn midagi korrast ära, leidub Kolla 
kirjades kodustele alates 1952. a. suvest. Kuigi 
kä kirjades sõbratarile Lehti Metsaaltile ning 
samuti Debora Vaarandile saadetud kirjades õn

haigusest kirjutatud, avaneb kodustele saadetud 
kirjades haigusest ja haige olemisest üksikasjali
kum pilt. Tõsi küll, kodustele saadetud kirjade 
toon õn mõnevõrra optimistlikum, pingutatult 
reipam ja asjalikum, jätmaks muljet, et kuigi 
haigus võib olla tõsine, õn võimalik sellega hak
kama saada. Tõenäoliselt ei tahtnud Ilmi Kolla 
oma ema muretsema panna, teades, et kodus õn 
probleeme niigi (majanduslikud raskused ja isa 
haigus). Kirjades emale ongi ta korduvalt väit
nud, et ei maksa tema pärast muretseda. Seda 
reibast tooni õn Kolla püüdnud säilitada kuni 
oma viimase, ärasaatmata kirjani, mis õn kirju
tatud paar nädalat enne ta surma.

Samas õn see reipa hoiaku säilitamine, oma 
murede ja kahtluste peitmine haigusega hakka
masaamise maski taha võtnud Kollalt võimaluse 
saada kodust tuge ja lohutust oma haigusega 
seotud hirmudele. Anne Kolla poolt tütrele saa
detud kirjad ongi rõhutatult argielukesksed ja 
kujutavad talueluga seotud igapäevaseid toime
tusi ning puudutavad tütre haigust ainult möö
daminnes, mainides seda mõnes üksikus lauses 
ja lootusega peatsele paranemisele. Nende kir
jade põhjal jääb mulje, nagu ei oleks emal olnud 
tegelikku ettekujutust tütre haigusest ja selle tõsi
dusest. Ilmi Kolla ise ütleb küll kirjades kodustele 
mõnikord otse, et kardab ja ei oska oma tervise ja 
ravi suhtes seisukohta võtta, kuid samas püüab ta 
vältida ahastavat ja ebakindlat tooni ning ta kir
jeldused oma haigusest õn võrdlemisi asjalikud: 
“...minu tavaline rohi õn köharohi, sest ma ei 
saa lahti köhast, mis kord küll kaob, kuid veidi 
külmetades hakkab jälle. [—] Võimlema mind ei 
määrata, olen raskemate haigete hulgas.

[—] Veresete oli mul nüüd 41 .Võeti nädal tagasi. 
Lühikese ajaga ikka paremaks läinud, sest enne 
oli 56. Nii õn lood.” (I. Kolla kodustele, d-ta kiri. 
1953 lõpp-1954 algus. EKLA, f 220, m 1:1)

Siiski õn kirjadest tunda, et ta ootab kodus
telt tuge ja julgustust, kä seda, et ema tuleks teda 
haiglasse vaatama, paraku aga peab ta ise aegajalt 
tugevama rollis olema, näiteks siis, kui lubab 
haiglas olles perele raha (oma honorare) saata



või haiglast vahepeal koju tulles toidukraami ja 
tarbeasju tuua.

Eriti raske õn Kolla jaoks olnud eelseisva 
operatsiooni suhtes seisukohta võtta. 1954. aasta 
keskpaigaks oli Kolla kopsutuberkuloos arene
nud sinnamaani, et arstide kinnitusel ilma ope
ratsioonita läbi ei saadud:

“Komisjon otsustas teha mulle ribilõikus. 
Vast kuu aega tuleb siin veel niisamuti oodata, 
siis lähengi lauale. Kardan küll päris tõsiselt. 
Võibolla operatsiooni ennast ei kardagi nii, 
kui just seda, millisena tunnen end pärast. 
Praegu õn vähemalt kondid kõik omal kohal, 
võin end liigutada, käia üleval.

Kelleltki ei oska kä nõu küsida. [—] 
Oma teha õn lõpuks kõik, kuid kuidas oleks 
õigem? Olukord õn üsna raske, võibolla ei 
ela ma kuigi kaua, kui jätaksin niisamuti ja ei 
laseks opereerida. Aga kui anda ribid, poole 
aasta pärast teisel poolel kä - mis jääb minust 
järele siis! Ja kas õn see nii mõjuv, kas õn sest 
nii palju kasu, et väärib seda kannatamist ja 
kõike? Olen ikka nii üksi ja pean ise leidma 
õige tee, kuidas toimida ja mida lubada.” (I. 
Kolla D. Väarandile 14.aug.1954. EKLA f 220, 
m 1:6).

Kõhklused ja kahtlused operatsiooniga seoses 
õn osutunud piinavaks, sest Kolla ei oska kelleltki 
nõu küsida. Arstid esindavad meditsiini kui ins
titutsiooni seisukohta, mille järgi õn õigustatud 
igasugune ravi, vaatamata selle rasketele tagajär
gedele (nagu invaliidistumine) patsiendi jaoks, 
kui see tagab tervenemise. Ent kä operatsioon 
ei garanteeri tingimata täielikku paranemist ja 
seetõttu tuleb Kollal heidelda poolt- ja vastuar
gumentide vahel, sest operatsiooniks oli vajalik 
ta nõusolek:

“Mu kops õn kokku liitunud ja augud 
sees. Muidugi õn see [operatsioon - E. A.] 
kole ja praegu nad seda ette võtta ei riskeeri. 
Ma kardan ja esialgu protesteerisin ägedalt,

ütlesin, et ma ei kirjuta alla, et ma ei anna oma 
nõusolekut lõikuseks. Aga hiljem hakkasin 
mõtlema ja üldse saan aru, et vaevalt teist või
malust jääb. Mis jääks veel üle? Loobuda ravist 
ja elada noh aasta või ehk paar heal juhul, 
hädist ja haiglast elu. Siis nagunii sureksin. Aga 
kui opereeritakse, siis muidugi riskeerin, kuid 
siiski võin võita tagasi pika ja terve, normaalse 
elu. Ma riskeerin siiski.” (I. Kolla kodustele 
11.juulil 1954. EKLA, f 220, m 1:1)

Need olid rasked otsused, millega Ilmi Kolla 
pidi vastamisi seisma: kurnav ei olnud mitte 
ainult haigus ise ja selle poolt põhjustatud kan
natused, vaid kä teadmatus ja hirm ravi ees - 
oma keha muutumise ees operatsiooni tagajärjel, 
võimaliku invaliidistumise ees, mida operatsioon 
oleks tähendanud:

“Tulevik õn tume - siin tehakse väga ras
keid lõikusi. Ilma operatsioonita ma ei saa
- seda ma tean. Aga ma valin neist selle, mis 
ei riku välimust. See õn küll õudselt raske
- sundõhk nimelt. Vist nii, et selg lõigatakse 
lahti ja ära võetakse ainult üks tükk ribikonti. 
Sealt soritakse käega kopsu ja surutakse augud 
kinni. Hiljem jääb seljale ainult õmblus. Ribi
lõikus aga võtab ära kolmes kuni viies etapis 7 
ribi. Õlg vajub alla ja lohk jääb selja sisse. See 
õn üldiselt kergem, kuid teeb sandiks. Katsun 
ära kannatada selle esimese, kui nad muidu 
mind ravida ei saa.” (I. Kolla kodustele, juuli 
lõpp 1954. EKLA, f 220, m 1:1)

Operatsioonist õn Kolla kirjutanud kodus
tele veelgi detailsemalt 12. augustil 1954. aastal 
saadetud kirjas, kus selgitusi illustreerib joonis
tus operatsiooni tagajärjel moondunud kehaga 
- parema kehapoole ribid kaotanud - inimesest. 
Hirm ühelt poolt invaliidsuse ja välimuse “rikku
mise” ees ning teisalt kõhklus operatsiooni tule
muste ees haiguse väljaravimise suhtes õn olnud 
Kolla pidevateks kaaslasteks 1954. aasta teisel 
poolel.



Kolla kirjades esitatud haiguse kirjeldused 
õn küllaltki naturalistlikud ja otseütlevad, eriti 
eelseisva operatsiooniga seoses. Lisaks omaenda 
haigusekogemuste ja -sümptomite kirjapanekule 
õn ta värvikalt kirjeldanud neid sümptomeid kä 
oma haiglakaaslastel, näiteks ajukelmete tuber
kuloosi osakonna patsientidel:

“Hoitakse eraldi tubades neid ja nad 
peavad kogu aeg lamama, ei tohi külalisi 
vastu võtta ega absoluutselt midagi lugeda. 
Lähedane tavalisele hullumeelsusele. See
pärast neid hoitakse tubades eraldi kinni 
ja meie kutsumegi neid “hulludeks.” Ma ei 
ole kuulnud, et nad just märatsenud oleks, 
aga üks poisike (10-aastane) koledasti kriis- 
kab ja röögib alati, kui teda vist selja-ajusse 
süstitakse. Vat siis, mis võib kõik mõnega 
juhtuda.” (I. Kolla L. Metsaalt 10.okt.1954. 
EKLA,f220m 1:4).

Haigus - tuberkuloos - õn Kolla kirjades 
miski, mille eest pole pääsu ja mis teeb kõik 
võrdseks, sest tuberkuloos ei vali oma ohvreid 
- ühtviisi haiged võivad olla nii luuletaja kui 
ajakirjanik, tööline kui muusik, nagu kirjel
dab Kolla oma sanatooriumi- ja haiglakaaslasi. 
Kehalise kogemusena õn tuberkuloos piirav 
ja piinav, samamoodi nagu osutub piinavaks 
tuberkuloosi ravimeetodina kasutatav ope
ratsioon, mis võis tähendada invaliidistumist. 
Operatsiooniga kaasnev oma keha imago muu
tumine õn olnud Kolla kui noore naise jaoks 
suureks probleemiks, kuigi ta õn lõpuks alter
natiivi puudumisel sunnitud alistuma, andma 
operatsiooniks nõusoleku. Haiguse reaalne 
kehaline kogemus leiabki väljenduse peami
selt kirjades, mis sellisena moodustavad Kolla 
haiguse narratiivi, haige olemise subjektiivse 
kujutuse.

Kolla luuletustes seevastu õn haiguse kajas
tusi üllatavalt vähe, valdav enamik nendest kes
kendub hoopis armastusele, igatsusele ja pettu
mustele, mis õn tüüpiline romantilisele luulele.

Luuletustes transformeerub kirjades aval
duv realistlikult, kohati naturalistlikult esitatud 
keha estetiseeritud kehaks - kaovad naturalistli
kud kirjeldused ja sõnad, otseütlevad väljendid, 
luuletuste romantismi-esteetika muudab keha, 
kehalisuse esteetiliseks, puhtaks, ülevaks, sama
moodi muutuvad ülevaks kä haigus ja surm. 
Otsesõnu tuberkuloosist Kolla oma luuletustes 
reeglina ei kirjuta, kasutades oma haiguse mär
kimiseks lihtsalt sõnu “haige, haigus” või viidates 
hääbumisele või suremise võimalusele. Luuletus
tes õn haigust kujutatud metafoorsel tasandil ja 
enamasti õn see kadumise, hääbumise sümbo
liks, nagu luuletuses “Nukrad hetked”. Erandina 
seostub haigusega kä võimalus paraneda, terveks 
saada. Lootusrikkusest õn kantud need üksikud 
luuletused, kus kujutatakse sanatooriumielu ja 
selle võimalusi, seda omalaadset subkultuuri, mis 
võis anda paranemiseks kä positiivseid impulsse, 
nagu Taagepera sanatooriumist rääkiv luuletus 
“Romantikast”:

“Sa sõitsid siia augud kopsupooltes, 
sul tuli jätta armastatud töö.
Sind võttis Taagepera oma hoolde, 
nüüd lamad, puhkad, jalutad ja sööd.

Kaob pikkamööda masendatud tunne, 
kus nagu unes seni magasid.
Ning elurõõmu, tervise ja õnne 
sul annab Taagepera tagasi.

(“Romantikast”, 5.-8. jaan. 1954. EKLA, f
220, m 1:6)

“Augud kopsupooltes” õn väheseid Kolla 
luuletustes leiduvaid realistlikumas laadis viiteid 
tuberkuloosile, mis õn oma realistlikus kujund
likkuses meeldejääv. Luuletus ise õn pikk, 29 
stroofi ja suhteliselt narratiivne, s.t. üles ehitatud 
jutustavale algele ja kirjeldab sanatooriumielu, 
selle rõõme ja pettumusi. Kirjas D. Vaarandile 
õn Kolla põhjendanud luuletuse saamislugu ja 
väitnud, et talle endale see luuletus meeldib, sest



“ma armastan ise oma selliseid laule, mis tõesti 
õn kaugel ühiskondlikust teemast.” (I. Kolla 
D. Vaarandile, 27.veebr. 1954. EKLA, f 220, m 
1:6). Luuletus õn kirjutatud sanatooriumis, ette 
kandmiseks sealsel kaminaõhtul ning võibolla 
seletab see fakt luuletuse suhteliselt optimist
likku tonaalsust: see pidi väljendama mitte ainult 
Kolla enda, vaid kä ta sanatooriumikaaslaste 
paranemislootust. Sellist positiivset kollektiivset 
enesesisendust märgistab kä luuletuses “mina” 
kõrval kasutatav “sina”-vorm, mis võimaldab 
kuulajatel aktiivsemalt suhestuda luuletuse sub
jektiga: kogemus, millest räägitakse, õn tuttav ja 
ülekantav kä kuulajatele, see ei ole ainult luule
tuse autori erandlik kogemus.

Kä luuletuses “Õhtune” (1954) kujutatakse 
haigust sanatooriumielu kaudu: kuigi otseseid 
viiteid haigusele ja haigele kehale siit ei leia, mär
gistab haiguse konteksti Kivimäe sanatooriumi 
õhustik, kus sügis avaldub selles, et “pikki õhtuid 
tuleb veeta majas”, meelelahutuseks “piljard, 
kaardid ja koroonalaud”. Luuletuse üldiselt opti
mistlikus tonaalsuses leidub ainult kaks aima
misi haigusele viitavat värsirida: “Muidugi, meil 
raskeid hetki tuleb, / mõnel möödas need, kuid 
teisel ees.” Ent need haiguse põhjustatud “rasked 
hetked” lükatakse kerge käeliigutusega kõrvale 
(“Aga kurta oleks hoopis vale, / parem mängi 
meile, pillimees!”) ja kõlama jääb lootusrikas usk 
tulevikku:

Kuldsed lehed sahisevad rajal.
Käid ja mõtled sõpradega siin,
et kord ikka sellest haigemajast
tee meid tõelisesse ellu viib.

Sanatooriumi(haigla)kogemusele viitab kä 
kahestroofiline luuletus “Sa ole tervitatud, et 
mul oled” (1954), kus leidub kaks haigusele vii
tavat nappi rida: “Ma laman haigla vaikuses ja 
rahus / ning ootan rasket operatsiooni.” Luule
tuse ülejäänud kujundistu seostub loodusega, 
“sügisvahus hullava merega” ja “puude kuldse 
lehestikuga” ning haigla turvalisele vaikusele

vastandatud “elust tuikava” linnaga, mis raamis
tab operatsiooniootust lootusrikkusega.

Susan Sontagi käsitluses tuberkuloosist kui 
ülendavast, rafineeritud haigusest tuuakse esile 
sellega seostuvad hoiakud:“Paljud kirjanduslikud 
ja erootilised hoiakud, mida tuntakse “romanti
lise piinana”, tulenevad tuberkuloosist ja selle 
teisenemisest romantilise metafoori toimel. Hai
guse esialgsete sümptomite stiliseeritud kirjeldu
ses muutus piin romantiliseks (näiteks jõuetus 
teisendati rauguseks) ning tegelik piin suruti liht
salt alla.” (Sontag 2002,31) Kä tuberkuloosihaige 
välimus sümboliseeris “võluvat haavatavust ja 
kõrgemat tundlikkust” (Sontag 2002,32).

Kolla luuletustes avalduv haiguse kujutus 
tähendabki haiguse romantiseerimist: haigus 
võib olla küll saatuslik ja isegi surmav, kuid selle 
kujutamine luules muudab selle ülevaks, puh
taks, astraalseks, varjutades sellisena haiguse 
tegeliku olemuse. Luuletuses “öine valu” (1953) 
õn haigust ja haige olemist märgistatud diskreet
selt “haige mahajäänud luige” metafoori kaudu. 
Haigus varjundab nukrusega olemasoleva (elu, 
elurõõmu jne.), paneb sügavamalt elu üle mõt
lema ja loob valusaid igatsusi:

Mu laul õn haige mahajäänud luige 
kurb kaeblik kutse tühjas sügises.
Õn läinud kõik ja seegi üksik huige 
kaob tinavärvilistes pilvedes.

Ja nüüd, kui suveöö õn soe ja süüne, 
ma nälgin hulluna ses kaunis kuus.
Nüüd haaraks nii, et rebenevad küüned, 
su järel, särav õnnevarjutus.

Romantiline piin ei seostu Kolla luules ainult 
armastuse elamustega, vaid kä haiguse kogemu
sega: just haigus annab olemisele eksistentsiaalse 
mõõtme, mille kaudu muutub tähendusrik
kaks iga hetk. Siiski õn keerukas üheselt mää
ratleda, kuivõrd oli selle hetke tähendusrikkus 
varjundatud tuberkuloosi kultuurilistest tähen
dustest ja kuivõrd haiguse tegelikust kogemusest.



Surev keha ja surma temaatika

Ilmi Kolla kuulus tegelikult juba sellesse 
põlvkonda, kelle puhul tuberkuloos ei tähen
danud enam tingimata saatuslikku diagnoosi. 
Antibiootikum streptomütsiin oli leiuta
tud juba 1943. aastal Rutgersi Ülikooli tead
lase Selman Waksmani poolt ning see toimis 
enamikku tuberkuloosibakteri tüvedesse 
(Rothman 1995, 247-248). Lisaks võeti varsti 
kasutusele kä paraamiinosalitsüülhape (alates 
1946) ja isoniasiid (alates 1952) ning alates 
1957. aastast kä rifampitsiin, mis tähendasid 
läbimurret tuberkuloosi ravis (Rothman, 1995, 
248; Rumm 2001). Iseküsimus õn, kuivõrd oli 
see ravi kättesaadav Nõukogude Liidus, sh. kä 
Eestis, sest näiteks 1940. lõpul-1950. algul oli 
streptomütsiin kallis ja seda polnud saada (Arro 
2001; Arro 2003, 36). Õn raske otsustada, kui 
palju oli Kolla varane surm põhjustatud haiguse 
iseloomust ja kui palju ravi kättesaadavusest/ 
kättesaamatusest ning kuivõrd oluline tegur oli 
Kolla enda suhtumine haigusesse kasvõi ravi 
järgimise näol.

19. sajandil peeti noorelt tuberkuloosi sure
vat inimest romantiliseks isiksuseks ning just 
tuberkuloosiga seoses väljendati selgesti indi
viduaalse haiguse ideed koos mõttega, et sur
maga silmitsi seistes inimeste teadvus teravneb 
(Sontag 2002, 32). Surma romantilise käsitluse 
järgi teeb haigus inimesed huvitavaks (Sontag 
2002,33).

Samas ei olnud tuberkuloosisurm tegelik
kuses sugugi ilus ega valutu, nagu kirjeldavad 
kirjanduslikud konventsioonid: näiteks muutis 
lakkamatu köha rääkimise ja söömise väga ras
keks ja hingamise valulikuks, kaalulangus ja lii
geste paistetus takistasid liikumist ning suremise 
hetkeks oli kurnatus täielik (Rothman 1995,8).

Romantiline tuberkuloosimüüt ümbritseb 
kä käsitlusi Ilmi Kollast. Haiguse kajastusele 
Kolla luules õn antud sümboolseid tähendusi, 
laiendades seda ajastu sümboliks. Kujutlus sel
lest, et raskelt haige olles ja surmaga silmitsi

seistes” õn Kolla omandanud teatava prohvet
liku võime ja loonud oma paremad luuletused, 
märgistab nii ta isiku kujutamist kui ta tuntui
mate luuletuste retseptsiooni. Arvamus, et Kolla 
teadis ette oma peatset surma ning et sellisest 
“traagikast sündinud luulekreedo” õn sõjajärgse 
“kärbitud tiibadega” põlvkonna võrdkuju, õn 
jõudnud kä kooliõpikukäsitlusse (Lias 1996, 
20).

Varane surm haiguse tõttu õn andnud Kolla 
luulele eksistentsiaalse mõõtme, võimaldanud ta 
luulet tõlgendada kä vastupanuna stalinistlikule 
ideoloogiale. Nii õn Rein Veidemann väitnud, et 
Kolla luule paistab silma stalinistliku diskursuse 
taustal, mille keskmes oli positiivne kangelane 
ja millele inimlik nõrkus, elule allajäämine oli 
võõras: “Seetõttu õn Kolla eksistentsiaalne karje 
ühtlasi kä sügav humaansusakt stalinistlikus 
ühemõõtmelisuses ja tähistab ühtlasi murde
punkti toonases luulepraktikas.” (Veidemann 
2000,44).

Mõlemad eelmainitud autorid peavad 
silmas Kolla 1953. a. sügisel kirjutatud luu
letust “Nukrad hetked”, mis õn üles ehitatud 
suremise-motiivile ja mille kaduvuse-esteetika 
oli vastuolus sotsialistliku realismi positiiv
sust rõhutava maailmavaatega. Kolla haiguse 
ja surma tõlgendamine ühiskondlik-poliitili- 
ses võtmes õn võimendunud tuberkuloosile 
kui haigusele omistatud kultuuriliste tähen
duste tõttu. Tuberkuloosisurma estetiseerimine 
romantikute poolt andis surmale “uue kõlbelise 
tähenduse”, kõrvaldades “labase keha”, muutes 
isiksuse “taevalikuks” ja “avardades teadvust”, 
nii et “tuberkuloosiga seonduvate kujutelmade 
abil oli võimalik kä surma estetiseerida” (Sontag 
2002, 22). Selliste tuberkuloosi ümbritsevate 
kultuuriliste tähenduste võrgustikus omandab 
surm sümboolse tähenduse ja seda õn lihtsam 
kasutada kä metafoorina.

Surma temaatikat leidub aga mõnes teiseski 
Ilmi Kolla luuletuses ja lisaks ta kirjades ning see 
õn otseselt seotud ta haigusega: et tuberkuloosi 
ei õnnestunud välja ravida, õn Kolla tekstidesse



lisandunud aeg-ajalt kä tumedamaid toone 
oma tuleviku suhtes, näiteks õn ta mõelnud 
võimalusele, et haigus võib osutuda ravima
tuks. Pessimistlikumaid meeleolusid leidub ta 
kirjades alates 1953./1954. a. vahetusest, millal 
algas pikem sanatooriumiperiood ja haigus oli 
muutunud juba tõsiseks ning Kolla hakkas kä 
ise kahtlustama, et ta tervisega õn midagi tõsist 
lahti: “Arst (ikka endine Tanilas) võttis mu väga 
lahkelt vastu. Ise mõtlen, et ei tea kas olen väga 
haige, et minuga nii õrnalt ja ettevaatlikult rää
gitakse.” (I. Kolla kodustele 4. dets. 1953. EKLA, 
f220,m 1:1)

Kirjade naturalistlikule surma-kujutusele 
vastukaaluks õn luuletustes surma ja sure
mist romantiseeritud, see õn kaotanud oma 
konkreetse kehalise kuju ja muutunud esteeti
liseks nähtuseks, millel pole konkreetse lihaliku 
surmaga suurt ühist. Surm, suremine seostub 
metafooridega nagu “hämar vaikus” “tuhk õn 
kel”, “küünlavahana põledes sulamisega” “haju
misega”, “kadumisega” ent mõnikord nimetab 
Kolla surma kä otse, nagu luuletuses “Nukrad 
hetked”:

Ma ütlen laulus - ma ei taha surra,
mu laul õn parem minust - tema jääb.
Kuid minu soovid tõelisust ei murra,
ma olen jõuetu ta tahte käes.

“Nukrad hetked” ongi heaks näiteks tuber- 
kuloosisurma kujutlemisest “lüürilise surmana” 
(Sontag 2002, 22). Selle teksti ülev nukrus, mis 
varjundab lüürilise kurbusega maise eksistentsi 
kaduvuse tajumist, õn hingekriipivalt ilus ja 
romantiline. Suremist võrreldakse looduses 
toimuvate protsessidega, päikese loojumisega 
sügisõhtus: “)a taevas hõõgub, palavikus põleb, / 
ta sülle sureb sügisene päev. // Ma olen ise nagu 
õhtukuma...” Seda surma eelaimuse kujutust 
võimaldab tuberkuloosisurmaga seostada viide 
palavikule kui ühele tuberkuloosi sümptomile, 
mis väljendub “õhtukumana” õhetamises. Ent 
kaduvuse-kurbusele vastandatakse elu-iha:

Mul pole jumalat, kuid harda palve 
suur Loodus, sinu altarile teen.
Mul anna päevi selleks üheks talveks, 
mul anna jõudu kevadeni veel.

Veel tahaks näha, kuidas õitseb sirel, 
kuis salus ööbikud õn ärevil, 
mu igatsused, minu kuumad kired 
siis saaksid luuleks valgel paberil.

Siiski ei saa luuletuses “Nukrad hetked” 
kajastuvat surma kujutust tõlgendada ainult 
selles võtmes, et Ilmi Kolla aimas ette oma 
peatset surma (Nagelmaa 1983, 107; Lias 1996, 
20) ning et luuletust tuleks võtta Kolla testa
mendina (Kruus 1996, 53). “Nukrad hetked” 
õn ju kirjutatud 1953. aasta novembris, aasta 
enne Ilmi Kolla surma, ja selle aasta jooksul 
näitas haigus ajutisi taandumise märke, nii et 
aeg-ajalt tundis Kolla ennast suhteliselt tervena. 
Ilmi Kolla kirjavahetuste põhjal otsustades 
tundub see käsitlus ühekülgsena: kuigi kirjades 
väljaöeldut ei saa võtta absoluutse tõena kirjade 
kui žanri eripära tõttu (kirjades öeldu võib olla 
kantud näiteks enesesisenduse või lähedaste 
rahustamise soovist), näitavad ta paari viimase 
eluaasta kirjad pigem vastuolulist suhtumist 
haigusesse. Enamasti uskus Ilmi Kolla noore 
inimese tarmukusega oma paranemisse - seda 
võib väita nende kirjade põhjal, kus ta kirjel
dab detailselt oma haigussümptome ja mee
leolusid ning suhtumist haigusesse ja ravisse. 
Seevastu näiteks kirjas Debora Vaarandile 16. 
juulil 1954 väidab ta usu puudumist parane
misse (EKLA, f 220, m 1:6). Selline lootuse ja 
lootusetuse meeleolude vaheldumine õn kroo
nilisi haigusi põdevatele haigetele (sealhulgas 
kä tuberkuloosihaigetele) üsna iseloomulik ja 
sõltub suuresti kä hetke terviseseisundist ning 
sümptomite puudumisest või süvenemisest, 
sest kroonilistel haigustel õn kalduvus võn- 
kuda raskemate perioodide, mil sümptomid 
halvenevad, ja rahulikumate perioodide vahel 
(Kleinman 1988, 7).



Surma-teema kajastumine Kolla luules 
õn samavõrra põhjustatud kä ta sanatooriu- 
mikogemustest: pikkade perioodide jooksul 
sanatooriumites ja haiglas olles nägi ta surma 
väga lähedalt. Kirjas L. Metsaaldile õn Kolla 
nimetanud sanatooriumi “rohtude ja surma- 
lõhnaliseks ümbruseks” (I. Kolla L. Metsaaldile 
lO.okt. 1954. EKLA, f 220, m 1:4). Sanatoo
riumile kui institutsioonile vajutaski pitseri 
“surma kohalolu”, mis määratles selle olemust 
ja erinevust näiteks vanglatest ja üldhaiglatest, 
sest sanatooriumites oldi kaua, kuude kaupa, 
mis võimaldas tekkida lähedastel suhetel ja 
omalaadsel subkultuuril ning võimaldas ette 
näha oma saatust sümptomite progresseeru- 
mise kaudu teistel” (Rothman 1995, 234).

Kolla kirjeldab tihti oma sanatooriumist 
kodustele saadetud kirjades tuberkuloosihai- 
geid, kellest mitmed olid ta tuttavad juba enne 
sanatooriumi, loetleb neid, keda enam pole 
ning kirjeldab kä konkreetseid surmajuhtu
meid:

“Eile oli ärev öö - üks oli suremas. See 
oli üks mees, kellel õn pandud hõbedast 
kunstlik kõri. Tal juhtus midagi, öösel tehti 
kähku operatsioon. Öö läbi õed ja arstid 
jooksid. Aga läks korda, jäi elama.

Kuid üks noor tüdruk suri. Toodi siia 
sisse, täiesti haige, kops ainult löga. Eile 
lahati surnukuuris. Ei saanud talle enam 
mingit operatsiooni teha, toideti pärasoole 
kaudu, ainult lamas. Polnud absoluutselt 
lootust. Õhtuti oli siis ärev ja veidi jube. 
Mehed veel tegid tonti, kandsid ühte kätel 
ja hirmutasid argu. Kõhe oli küll.

Millal lauale lähen, ei tea veel. Kardan 
küll jubedalt.” (I. Kolla kodustele 21. aug. 
1954. EKLA, f 220 m 1:1.)

Haigusele — tuberkuloosile — annabki tege
liku tähenduse surma võimalikkus, mis õn 
hirmutav oma reaalses konkreetsuses ja mil
lest rääkimist püütakse sanatooriumis vältida.

Viisis, kuidas Kolla seda suremise võimalik
kust kirjeldab, õn aimata ebakindlust, mida 
püütakse koduste ees maskeerida hakkama
saamise hoiakuga, et koduseid mitte liigselt 
muretsema panna. Kaine asjalikkus, millega 
Kolla püüab situatsiooni kõrvalt vaadata, ase
tada ennast otsekui väljaspoole olukorda, loob 
distantsi haiguse ja sellest kirjutaja vahele. 
Kuigi Kolla viitab haigusesümptome kirjelda
des endale kui “minale”, õn hinnang haigusele 
antud umbmäärases kõneviisis, kõrvalseisja 
positsioonilt:

“Siin õn inimesed väga elurõõmsad, õn 
kirjutamata seaduseks mitte rääkida haigu
sest. Voodis lamajaid pole ainsatki. Ometi 
õn 1/3 nendest, kellega eelmisel korral koos 
olin, nüüd juba surnud. Järk-järgult üks ja 
teine. Õn kaks võimalust - saada täielikult 
terveks või surra. Võib ju vireleda aastaid, 
kuid tulemus õn sama.Ule kolme-nelja 
aasta haigeid vaevalt leidub. Ma laseksin 
endaga teha kõik, mis võimalik, lõigata 
ja väänata, kui sellest terveks saaks. Aga 
pole selliseid võimalusi, pole sellist rohtu 
ega ravi. Mul õn siiski võrdlemisi lihtsalt 
praegu - röga tuleb vähe, pisteid ei ole, 
verd pole kordagi tulnud. Ometi õn mul 
röntgenipilt ja veresete palju halvem kui 
neil, kes igal hommikul oksendavad välja 
topsitäie verd. Kes sest aru saab.” (I. Kolla 
kodustele, d-ta kiri. EKLA, f 220, m 1:1)

Selliste eksistentsiaalsete kogemuste taustal 
- nähes sanatooriumikaaslaste surma - tead
vustas Erni Kolla surma reaalse olemasolu, 
selle võimalikkuse, sest noorte inimeste jaoks 
õn see tavaliselt üsna abstraktne kategooria, 
ning see konkreetseks muutunud teadmine 
tuberkuloosist kui surmavast haigusest kajas
tus paratamatult kä ta luules. Nii leidub “Nuk
rate hetkedega” sarnaseid motiive teisteski 
Kolla 1953. aastal kirjutatud luuletustes, nagu 
järgnevas pealkirjata tekstis:



Ma alistuda ikka veel ei taha,
ma tunnen elust võrratumat hurma.
Ja sulan põledes kui küünlavaha
ning iga järgnev päev võib olla surmav...

Teadmine, et “iga järgnev päev võib olla 
surmav”, ei olnud siiski Kolla igapäevaseks kaas
laseks: samal sanatooriumi- ja haiglaperioodil 
(1953-1954) õn ta kirjutanud palju armastusluu
letusi, mille elujaatav armastuseotsing ei seostu 
eksistentsiaalse ängi või kaduvuse võimalusega, 
nagu luuletus “Kas sa mind ei mäleta?” (23. okt. 
1954), mis õn kantud lootusrikkusest: “ma usun 
päevi, mis ehk ükskord ees”. Mitmed nendest 
luuletustest õn pühendatud armastatule, nagu 
G-le pühendatud luuletus “Kivimäel, haiglas” 
(10. nov. 1954), mis kajastab sõprusega segatud 
armastuse tunnet.

Ometi pidi Ilmi Kolla vastamisi seisma kä 
oma “surmaga” - nimelt tekkisid kuulujutud 
ta surmast ning need kuuldused jõudsid kä 
ta emani, kes 1954. aasta 1. detsembril tütrele 
saadetud kirjas õn sellest kä kirjutanud. Kuu
lujutule reageeris Ilmi Kolla 6. detsembril 1954 
kirjutatud, kuid saatmata jäänud kirjas noorus
liku optimismiga, milles võib aimata lisaks ema 
rahustamise püüdele kä teatavat positiivset ene
sesisendust, kinnitust sellele, et suremisest õn asi 
kaugel: “Pole ma surnud ühti, ei mõtlegi seda. 
Ausalt, naersin südamest selle jutu üle, et mind 
juba maha maetud.

[-—] Oh, ei ma sure. Elu õn ju nii palju veel 
ees.” (I. Kolla kodustele 6. dets. 1954. EKLA, f 220, 
m 1:1)

Ilmi Kolla suri kaksteist päeva hiljem, pärast 
kopsuoperatsiooni Kivimäe haiglas.

Kokkuvõtteks
Keha ja haigus õn lahutamatud kultuurilis

test tähendustest, mis kujundavad kehalisuse ja 
haige olemise kogemust ning nende kujutamise

viise. Kehalisuse ja haiguse tekstuaalsed repre
sentatsioonid - esitusviisid erinevates teksti
des - ühtlasi nii kajastavad neid olemasolevaid 
kultuurilisi tähendusi kui suhestuvad nendega 
eri tasanditel ja eri moel. Üksikautori kujutus
viis kui osa laiemast kultuuriliste tähenduste 
võrgustikust seega nii taastoodab juba olemas
olevaid tähendusi kui loob nende kontekstis 
uusi.

Kehakujutuse piire Kolla loomingus aitab 
avada tema luuletuste ja kirjade võrdlev ana
lüüs. Ühelt poolt seostub keha erootilisusega, 
mis avaldub nii kirjades kui luuletustes ihaleva 
kehana, naiseliku iha tekstuaalse väljendusena. 
Teisalt õn keha seotud haigusega - tuberkuloo
siga - ning sellega seostuv kujutusviis õn luule
tustes ja kirjades erinev.

Nagu õn näidanud Susan Sontag, õn haigus
tele omistatud kultuurilised tähendused mõju
tanud neid viise, kuidas haigust mõistetakse ja 
kujutatakse. Haigusena õn tuberkuloos olnud 
romantiseeritud, seda õn seostatud roman
tilise looja kujundiga ja peetud “luuletajate 
haiguseks”, mistõttu haiguse tegelik olemus ja 
kogemus õn jäänud selle kultuurilise müüdi 
varju. Kä Ilmi Kolla luulelooming taastoodab 
seda romantilist haigusemüüti, võimendades 
seega kultuuriteadvuses olemasolevaid tähen
dusi. Kollale omane kujutusviis õn seotud ta 
loojanatuuri eripäraga, millega sobis tradit
sioonilises laadis romantiline väljenduslaad. 
Teistsuguse haigusekujutuse toovad esile aga 
Kolla kirjad, kus haigust õn kujutatud realistli
kumas võtmes. Viis, kuidas Kolla kirjutas oma 
haigusest, oligi piiratud talle kättesaadavate 
diskursustega: ühelt poolt Kollale eeskujuks 
olnud, sõjaeelsele traditsioonile toetuv roman
tilise luule väljenduslaad ja teisalt kirjade kui 
isiklike tekstide vabam ja avatum vorm, mis 
võimaldas otsesemalt suhestuda haiguse reaalse 
kogemusega.

Kultuuriliste kujutustena õn haiguse kuju
tused paratamatult kä ideoloogilised, tuues esile 
sotsiaalseid väärtusi. Haiguse kehalise kogemuse



estetiseerimine, sellele kultuuriliselt vastuvõetava 
vormi andmine Kolla luules tähendab ühtlasi 
kä keha nähtamatuks muutmist ja selle kaudu 
läänelikus kultuuris domineeriva keha/hinge 
dihhotoomia taasloomist. Kolla kirjade põhjal 
võib väita, et kirjade kui isiklike tekstide vabam 
vorm võimaldab sellist keha- ja haigusekujutust 
vaidlustada, tuua teatud piires esile kä maha
vaikitud aspekte. Siiski jäävad eksisteerima 
teatud tabud, mis seostuvad keha soolisusega 
ja õn laiema soolise ideoloogia osaks. Need 
väljenduvad selles, millistest keha aspektidest 
kirjades kirjutatakse ja millistest mitte, samuti 
selles, kuivõrd pööratakse tähelepanu haiguse 
soolistele külgedele. Kirjades esiletulev hai- 
gusekujutus avab olulisi aspekte Kolla haige 
olemise kogemuse mõistmiseks. Ühtlasi viitab 
see kä ta luuleloomingu tegelikele taustadele ja 
tagamaadele ning õn võtmeks Kolla biograafia 
uurimisel.

Märkused
1 Allikaviited õn antud llmi Kolla trükis ilmumata luu

letustele.
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Meest ja naist 
märkiv leksika 
sõnaraamatutes

Kerti Olt

7^ eel peegeldab ühiskonda, milles me 
1^ elame. Keel ja kultuur moodustavad 

ühtse terviku ning seetõttu pole neid 
võimalik teineteisest eraldada. Kuna ühiskond 
põhineb hierarhiatel ja võimusuhetel, siis pee
gelduvad need tendentsid kä keeles. Mitmed 
feministlikud keeleteadlased rõhutavad, et keel 
ei ole neutraalne. Juhitakse tähelepanu asjaolule, 
et keel ei kajasta inimestevahelist võrdsust, vaid 
täidab teiste sotsiaalsete institutsioonide kõrval 
ühiskonna juhtgruppide huve. Seega erinevaid 
sotsiaalseid gruppe ei kohelda võrdselt (Ehrlich 
2000, 287; Goddard, Patterson 2000, 7). Femi
nismi teoreetikute meelest peegeldab keel nii 
sugudevahelisi suhteid kui kä ühiskondlikke 
ideoloogiaid (Ehrlich 2000, 287). Feministlikud 
keeleteadlased näevad just keeles vahendit, mis 
aitab suurendada sugudevahelist võrdõigus
likkust. Keele abil saab ümber kujundada ning 
muuta ühiskondlikke jõusuhteid (Goddard, 
Patterson 2000,7).

Artikkel põhineb 2003. aastal Tartu Ülikooli 
eesti keele õppetoolis kaitstud samanimelisel 
bakalaureusetööl (Olt 2003). Uurimismaterjal 
õn kogutud kolmest eesti keele sõnaraamatust. 
Andrus Saareste Eesti keele mõisteline sõnaraa
mat õn kõige põhjalikum eesti vana rahvakeele 
sõnavarakogu, Eesti kirjakeele seletussõnaraamat 
aga mahukaim tänapäeva (20. sajandi) sõna

varakogu. Mõlemas sõnaraamatus õn sõnad 
varustatud tähendusseletuste ja kasutusnäide- 
tega, millele sain analüüsis toetuda. Lisaks õn 
läbi vaadatud Asta Õimu Sünonüümisõnastik 
(Õim 1991), mis põhineb seletussõnaraamatuga 
samal ainestikul, aga materjali esituspõhimõte 
õn mõisteline. Eesmärgiks oli registreerida kõik 
sõnad, milles avaldub sugu (s.t. näiteks sooliselt 
markeerimata sõna õpetaja ei registreeritud, 
küll aga sõnad õpetajanna, koolihärra, naisõpe
taja jt.). Niiviisi kogunes uurimismaterjaliks 
3918 meest või naist märkivat sõna.

Ainestikku õn liigitatud ja analüüsitud mit
mest aspektist. Õn vaadeldud, milliste tunnuste 
põhjal mehi ja naisi kategoriseeritakse, tehtud 
statistilisi võrdlusi ning käsitletud soo markee
rimise keelelisi tunnuseid (liitsõnad, tuletuslii
ted).

Sõnavara uurimine õn üheks võimaluseks 
saada ülevaadet ühiskonnas valitsevatest jõusu- 
hetest. Eesti keele sõnaraamatuid uurides ning 
erinevaid sugupooli tähistavaid sõnu registree
rides huvitas mind eelkõige, kuidas peegelduvad 
sõnaraamatutes meeste ning naiste sotsiaalsed 
rollid ja suhted. Kas eesti keeles lahterdatakse 
naisi ja mehi kindlate soostereotüüpide alla? 
Kui seda tehakse, siis millised need stereotüübid 
õn? Sõnaraamatutes kajastuva sugupooli mär
kiva keelematerjali põhjal püüdsin selgitada, 
milliste tunnuste järgi mehi ja naisi nimetatakse 
ja kategoriseeritakse, sest sellest vaatepunktist 
peegeldavad sõnaraamatud naiste ja meeste 
rolle ühiskonnas.

Uurimistöö teoreetiliseks baasiks oli femi
nistlik lingvistika. Enne eestikeelse sõnavara 
analüüsi refereeritakse võrdluseks mõningaid 
soome sõnastiku-uurimusi, kus samuti õn vaa
deldud sooliselt markeeritud sõnavara. Kuna 
keelelised vahendid nais- ja meessoo markeeri
miseks õn eesti ja soome keeles sarnased, anna
vad soome uuringud viiteid selle kohta, milli
seid võimalusi ja vaatepunkte õn soospetsiifilise 
sõnavara analüüsimiseks keeles, kus grammati
line sugu puudub.



Feministlik keeleuurimus

Feministlike uurimissuundade üheks ees
märgiks õn välja selgitada, kuidas toimib ja 
millel põhineb sugudevaheline ebavõrdsus, 
kuidas õn konstrueeritud meeste ja naiste sot
siaalsed rollid (aluseks õn mõistmine, et need 
just nimelt moodustatakse, mitte ei sünni ise
enesest). Soostereotüüpse tööjaotuse kohaselt 
õn meestel ja naistel erinevad kohustused. Soo
rollid õn kultuuris loomulikustunud, nii et neid 
peetakse iseenesestmõistetavaks. Meeste töid 
väärtustatakse majanduslikult ja ühiskondli
kult, naiste omi aga mitte. Mitmed feministid 
õn uurinud naiste kohustust hoolitseda kodu ja 
laste eest. Nende meelest emadus piirab naiste 
majanduslikku sõltumatust ning ühiskondlik 
emaduse ideoloogia õn kinnitanud arusaama, 
et laste eest hoolitsemine õn just naiste, mitte 
meeste kohustus (Cameron 1996,21).

Meeste puhul õn tähelepanu keskmes töö, 
professionaalne edukus, nn. üldolulised asjad 
(poliitika, majandus), nagu sport, ning teised 
saavutuste ja konkurentsikesksed valdkonnad. 
Naiste puhul domineerivad jällegi isiklikku 
sfääri kuuluvad teemad, inimsuhted, pere, 
lapsed jne. (Põldsaar 2001, 105). Mees õn pere- 
institutsioonis aktiivne elatusehankija, naise 
kohustuseks õn kanda hoolt pere igapäevase 
elamise eest (Karlsson 1974,24).

Feministlik lingvistika uurib sugupoolte 
(eelkõige naissoo) avaldumist keeles, kultuuris 
ning ühiskonnas (Nuolijärvi 1992, 46). Femi
nistlik lingvistika õn väga lai mõiste. Näiteks 
vestlusuurijad tunnevad huvi meeste ja naiste 
erinevate keelekasutustavade vastu, tekstiuuri- 
jad pööravad tähelepanu, kuidas kujutatakse 
mehi ja naisi erinevates tekstides. Grammatika 
ja sõnavara uurijad pööravad tähelepanu sugu
poolte kajastusele keele ehituses.

Keeleanalüüs õn tõestusvahend, mille abil 
feministlikud lingvistid saavad juhtida tähe
lepanu ühiskonna soolisele ebavõrdsusele. 
Peale kirjeldamise õn feministide eesmärgiks

mitteseksistliku keelekasutuse juurutamine ja 
kehtestamine. Taotletakse näiteks meest inim
suse mõõduna võtvate mehekesksete väljendite 
muutmist. Kä eesti keelest leiab näiteid selliste 
väljendite kohta: mehemõõt, ole mees, mehetegu, 
lehemees. Feministid peavad selliseid väljendeid 
naissugu solvavaiks ning kutsuvad üles neid 
keelekasutuses vältima ja asendama sooliselt 
neutraalsete väljenditega. Mitteseksistlikku kee
lekasutust õn soosinud Inglismaal McGraw Hiili 
kirjastus juba 1973. aastast alates ja vähehaaval 
õn uued keelekasutustavad juurdunud paljude 
inimeste igapäevakeelde (Cameron 1996, 23). 
Kä eesti keeles õn lehemehest saanud toimetaja.

Soome keeles sai feministlik keeleuuri
mine alguse 1970-ndatel. 1974. aastal ilmus 
Fred Karlssoni artikkel “Sukupuoliroolien 
kielellisistä heijastumista” (“Soorollide pee
geldumine keeles”), mis vaatles mehe ja naise 
representeerimist sõnaraamatutes. Hiljem õn 
sama uurimissuunaga tegelnud sõnavara tasan
dil Pirkko Nuolijärvi, Harri Mantila, Antero 
Niemikorpi jt. Naise kõrvale õn uurimisobjek
tiks võetud kä mees, näiteks 1998. aastal ilmus 
kogumik Tuppisuinen mies (Sõnaaher mees), kus 
analüüsiti keelekasutust mehe vaatepunktist 
(Heikkinen 1998).

Meest ja naist tähistavate 
sõnade kasutuserinevusest
Paljudes keeltes tähendab sama sõna otse

selt nii meest kui kä inimest (kõige tuntum ehk 
ingliskeelne man). Sõna man tähendus õn laie
nenud kä mitmetele soost sõltumatutele ame
tinimetustele. Eelkõige õn need vanad, algselt 
meestele kuulunud ametialad.

Paljudes keeltes (sealhulgas eesti ja soome 
keeles) õn eraldi nimetus sooülesele inimese 
kategooriale, mis jaguneb kaheks näiliselt võrd
selt sugu märkivaks sõnaks (eesti keeles mees ja 
naine). Soome keeleteadlased, kes õn uurinud 
sõnade mees ja naine kasutustähendust, alusta
vad oma teaduslikke artikleid tõdemusega, et



kä soome keeles õn sõnadel erinev sugu. Gram
matilist sugu soome (ega kä eesti) keeles tõe
poolest ei eksisteeri, kuid seevastu peegelduvad 
erinevad sugupooled sõnavaras ja fraseoloogias 
(Nuolijärvi 1992, 52; Karlson 1974, 26-27; 
Niemikorpi 1998,36).

Keelelised kategooriad jagunevad markeeri
tud ja markeerimata (tunnusmärgita ja tunnus- 
märgilisteks) kategooriateks. Markeerimata 
kategooriad moodustavad normi ja markeeri
tud kategooriaid võib tõlgendada normist kõr
valekaldumisena, hälbena. Fred Karlson (1974) 
osutab sõnade mees ja naine tähendust käsitledes 
asjaolule, et lingvistiline meessookategooria õn 
keeles tunnusmärgita ja naissookategooria tun- 
nusmärgiline. Grammatiline meessugu õn seega 
põhikategooria. Sellised suhted tulevad eriti esile 
grammatilist sugu omavates keeltes, kus mees
soost sõnad õn tuletusliiteta, naissoost sõnad 
seevastu tuletusliitega. Näit. poola keeles pan 
Kryszkowiak ‘härra K.’ (meessugu, tuletusliiteta) 
- pani Kryszkowiakova ‘prõua K.’ (naissugu, tule
tusliited -i ja -a). Prantsuse keeles un petitgarcon 
‘väike poiss’ (meessugu, tuletusliiteta) - unepetite 
fille ‘väike tüdruk’ (naissugu, liide -e). Sellistel 
juhtudel õn grammatiliselt moodustatav nais- 
soovorm sekundaarne ning vormiliselt keeru
kam kui esmane tunnusmärgita meessugu. 
Meessugu õn sel juhul semantiline ja mõisteline 
põhi, millest naissugu moodustatakse grammati
liste elementide abil (Karlson 1974,26).

Kuna mehed õn kä keeles kehtestatud nor
mina ja naised normist erinevana, siis tuleb vii
mast gruppi süsteemi sobitamiseks eriliselt esile 
tõsta või kategoriseerida (Põldsaar 2001, 103). 
Kä eesti keeles märgivad tuletusliited -nna ja 
-tar naissoost isikut. Kui tuletusalus ei näita isiku 
sugu (nt. eestlane, juut), siis -nna või -tar lisa
vad juurde ainult naissootähenduse: eestlanna, 
juuditar. Kui tuletusalus tähistab kõrgest soost 
meesisikut, siis osutab nna-tuletis tema abi
kaasale, nt. kuningas > kuninganna, krahvinna, 
hertsoginna, -tar aga tütrele, nt. kuningatar, 
krahvitar, vürstitar, tsaaritar (Erelt 1997,341).

Grammatiline meessugu õn üldjuhul tun
nusmärgita. See ilmneb semantilise neutrali
satsioonina: meessugu märkivat sõna võidakse 
kasutada kä naissoo väljendamiseks. Karlson 
ilmestab väidet mitmete soome keele liitsõnade, 
tuletiste ja idioomidega. Näit. mieshukka ‘inim
kaotusi mieskohtainen ‘isiklik’, esi-isät ‘eella
sed’, piparkakku-ukko ‘piparkoogimehike’, 
ukkokuusi ‘põliskuusk’, veljenkäsi ‘vennakäsi’, 
virkaveli ‘ametivend’. Seega komponendid 
mies, isa, ukko, veli ei pruugi tingimata mär
kida ainult meessoost olendeid, vaid oposit
sioon meessugu/naissugu õn neutraliseerunud 
ja meessoost sõna väljendab kogu referendi- 
rühma, kuhu võib kuuluda kä naissoost isikuid. 
(Huvitav erinevus eesti ja soome keele vahel õn, 
et kui soome keeles kutsutakse lumest inimese
kuju lumi-ukko, siis eesti keeles õn lumememm).

Kuid õn olemas kä selliseid liitsõnu, 
milles naissoost sõna esineb oodatava mees
soost sõna asemel, näit. äidinkieli ‘emakeel’, 
tytäryhtiö ‘tütarfirma’, tytärkasvain ‘tütarvõrse’. 
Need sõnad väljendavad sageli põlvnemissuh- 
teid. Ühe põhjusena nimetab Karlsson (1974, 
27) sageli naistele omistatavat viljakuskultust. 
Tegemist õn tema meelest sama nähtusega, mis 
ilmneb grammatilist sugu omavates keeltes: 
maad, puid ja taimi märkivad sõnad õn sageli 
naissoost, näit. die Erde, terra, zemlja.

Mehed õn valitsenud kaua mitmeid tööala
sid, sellepärast pole üllatav, et mõned ametini
metused sisaldavad neutraliseerunud mees
soost komponenti. Näit. liikemies ‘ärimees’, 
tiedemies ‘teadlane’ valtiomies ‘riigimees’, 
virkamies ‘ametiisik’, lautamies ‘kohtukaasis
tuja’. Paljudes ameti-, töö- ja tegevusnimetustes 
tundub nainen- lõpuline liitsõna olevat täiesti 
võimatu. Sellised sõnaühendid nagu nais- 
kohtukaasistuja (soome keeles naislautamies) 
või naissoost kohtukaasistuja (soome keeles 
naispuolinen lautamies) tunduvad olevat kee
lekasutuselt paremad, kuid sel juhul õn nais- 
sugupool märgitud viisil, mis õn peaaegu ana
loogiline grammatilise soo avaldumisele, vrdl.



lautamies - naislautamies ja Ivanov (meessugu)
- Ivanova (naissugu). Uuemates ja tähenduselt 
laiemates ametinimedes õn seevastu nainen- 
lõpulised liitsõnad mõnikord võimalikud, näit. 
liikenainen ‘ärinaine’, tiedenainen naistead
lane’ (Karlson 1974, 27-28).

Soome uurijad õn sõnavara sooerine- 
vusi vaadelnud kä kasutusaspektist. Pirkko 
Nuolijärvi analüüsib oma 1992. a. ilmunud 
artiklis soome keele sõnaraamatute näitelau
seid. Ta leiab, et sõnaraamatud peegeldavad 
ühepoolselt meeste nägemust maailmast, sest 
sagedasemad sõnaraamatud põhinevad mees
kirjanike teostel, millest meestoimetajad õn välja 
valinud näited. 1960-ndate alguses ilmunud 
Nykysuomen sanakirjas (Tänapäeva soome keele 
sõnaraamatus) õn mehi iseloomustatud oma
dussõnadega: iseseisev, tahtejõuline, tark, julge 
ja vankumatu, noorukina sihiteadlik ja mehena 
kindel. Naised õn õrnad, tagasihoidlikud, ilusad, 
võluvad, edevad ja uudishimulikud. Naiste kohta 
õn kä väljendid pehme ja õrnaloomuline naine, 
arg tasane ja uje maatüdruk, tagasihoidlik abielu
naine, aga kä tujukas naine jne. Ühelt sugupõlvelt 
järgnevale õn registreeritud, millised omadused 
meis peituvad. Sellised näited lahterdavad ja pii
ravad nii mehe kui kä naise inimlikke omadusi 
(Nuolijärvi 1992,52-53).

Antero Niemikorpi (1998) õn uurinud 
soome keele sagedussõnastikke ja pannud 
tähele, et meessugu märkivad sõnad õn suu
rema kasutussagedusega: mees õn tavalisem kui 
näme, poiss tavalisem kui tüdruk jne. Arvatavasti 
kasutussagedusega õn võrdväärne kä sõna koht 
üldsõnaraamatutes, sõna mitmetähenduslikkus 
ning tuletamis- ja liitmisvõimalused.

Kä ajakirjanduskeeles, kõnekeeles ja mur
dekeeles õn samad suhted kui kirjakeeles. Kuna 
sagedussõnaraamatute korpustes õn murde- 
näidete kõnelejatena suhteliselt võrdselt nii 
mehi kui kä naisi, järeldab Niemikorpi, et ilm
selt naiste igapäevaseid tegevusi puudutavas 
kõnes õn meeste roll valitsev. See võib seletada 
kä traditsioonilisi maaelu rollisuhteid: meeste

tööd õn olnud taluelus valitsevad ja need õn 
murdeintervjuudel sobivaks jututeemaks.

Üldsuhted püsivad kä sagedussõnaraama- 
tutes harvemini esinevates sooantonüümides: 
noormees õn tavalisem kui neiu, abielumees tava
lisem kui abielunaine. Erandiks õn sõnapaar isa 
ja ema, kuna need suhestuvad lapsega. Nende 
sõnade esinemus õn enam-vähem võrdne, kui 
mitte ema ei ole isegi pisut ülekaalus, millele 
viitab ilukirjanduse osakorpus.

Tuletistena ja liitsõnade algusosana õn mees
sugu märkivad sõnad sõnaraamatutes naissugu 
märkivatest sõnadest arvukamalt esindatud. 
Erandiks õn sõna nais-, mida Nykysuomen 
sanakirjas liitsõnade algusosana õn eriti rikka
likult. Niemikorpi esitab põhjusena, et selles 
liitsõnarühmas õn palju ametinimetusi, kus 
paari tunnusmärgita poole moodustab sooliselt 
neutraalne, aga ilma täiendsõnata pigem meest 
tähistav sõna. Näiteks juhataja sootähendus õn 
ilmselt mees, sest soovides rõhutada juhataja 
naissugu õn kasutusel nimetus naisjuhataja, 
nimetust meesjuhataja aga kasutatakse harva 
(Niemikorpi 1998,34-36).

Niemikorpi pöörab tähelepanu kä ten
dentsile, et meest ja naist tähistavad sõnad ei 
moodusta keeles sümmeetrilisi paare: kõigist 
naist märkivatest sõnadest ei saa moodustada 
vastavaid meest märkivaid tuletisi ja liitsõnu. 
Juhul kui moodustised õn võimalikud, ei 
pruugi tähendused olla paralleelsed (miekkonen 
‘mehike’- naikkonen ‘lõbunaine’, kalamies ‘kala
mees’- kalanainen ‘kanname’ jne). Mies-liitsõ- 
nade paljusus ja produktiivsus viitab sellele, et 
sõna põhitähendus õn muutunud teisejärguli
semaks. M/es-lõpuliste liitsõnadega viidatakse 
kä naisisikutele (Niemikorpi 1998,36).

Inimesed ei salvesta keele abil üksnes oma 
tähelepanekuid ümbritsevast keskkonnast, 
vaid annavad edasi kä oma ideesid ja arusaamu 
(Goddard, Patterson 2000,5). Soorollid ja meeste 
domineerimine peegelduvad keelestruktuuris 
kahel viisil. Ühelt poolt meessugupool õn tun
nusmärgita ehk põhikategooria, teiselt poolt



jagatakse sõnadele tähendusi meeste vaate
punktist. Keel ei ole seega “objektiivne”.

F. Karlson rõhutab, et keeles peegelduvate 
soorollide eelarvamusi tekitavat jõudu ei maksa 
pidada liialduseks. Ennekõike õn aga tegemist 
aeglaselt muutuva ja uueneva sotsiaalse rolli
jaotuse jäänustega (Karlsson 1974,30-32).

Mehi ja naisi märkivad sõnad 
eesti keele sõnaraamatutes
Minu uurimismaterjaliks oli 3918 meest ja 

naist märkivat sõna, mis õn kogutud kolmest 
eespool nimetatud eesti keele sõnaraamatust. 
Kõikides uuritud sõnaraamatutes õn mehi mär
kivaid sõnu rohkem kui naisi märkivaid sõnu. 
Kolme sõnaraamatu peale kokku õn mehi mär
kivaid sõnu 2331 ja naisi märkivaid sõnu 1587.

Semantilise rühmitamise seisukohalt olu
listeks kategoriseerivateks tunnusteks osutu
sid vanus, abielulisus, sugulussuhted, moraal 
ja käitumine, sotsiaalne positsioon, välimus ja 
füüsilised võimed, iseloomuomadused, amet 
ning elukoht ja rahvus. Enamikus tähendus
rühmades õn mehi tähistavaid sõnu rohkem 
kui naisi tähistavaid sõnu. Erandiks õn kolm 
allrühma, kus naisi märkivaid sõnu õn rohkem 
kui mehi tähistavaid sõnu. Need rühmad õn: 1) 
abielulisust, 2) vanemlust ja 3) moraali ja käi
tumist märkivad nimetused.

Tabel 1. Meest ja naist tähistavate sõnade 
arv tähendusrühmiti

Tähendusrühm MEES NAINE
Abielulisus 33 118
Vanemlus 63 91
Moraal 67 223
Positsioon 251 149
Välimus 177 94
Iseloom 238 75
Ametinimetused 1026 471
mees-)a nais-
esikomponendiga 18 41

Kõikides sõnaraamatutes õn abielunaist 
märkivaid sõnu rohkem kui abielumeest märki
vaid sõnu. Abielunaist märkivate sõnade rohkus 
õn tingitud sellest, et abielunaist nimetatakse 
tema mehe ameti (õpetajaproua, möldriemand, 
kaupmeheemand) ja positsiooni (popsinaine, 
paruniproua) kaudu. Abielumeest tema naise 
ameti ja positsiooni kaudu ei nimetata.

Kä emadust märkivaid sõnu õn kõikides 
sõnaraamatutes rohkem kui isadust märki
vaid sõnu. Ema rolli laste eest hoolitsemisel 
peetakse seega tähtsamaks kui isa rolli. Kolmas 
valdkond, milles naise kohta õn rohkem erine
vaid nimetusi, õn tema moraalne ja seksuaalne 
käitumine. Naisterahva moraalsust märkivad 
sõnad võib jagada kahte rühma: süütut tüd
rukut märkivad sõnad (neitsi, imb) ja tauni
tavat moraali rõhutavad nimetused. Halba 
moraali märkivad sõnad õn: armukest mär
kivad sõnad (liignaine, salanaine), lõbunaist 
märkivad sõnad (turuhoor, rügemendihoor, 
linnuke) ja vallasema märkivad sõnad (sohi- 
tüdruk, pordik). 90 % naiste seksuaalset käi
tumist märkivatest sõnadest õn tugevalt nega
tiivse konnotatsiooniga (hoor, lirva). Meeste 
kohta sellised sõnad puuduvad. Meesterahva 
moraalile viitavad sõnad õn pigem naljatlevad 
(seelikukütt, elumees, naistemees) kui hukka
mõistvad.

Tähendusrühmad, kus meeste kohta õn 
rohkem nimetusi kui naiste kohta, õn järg
mised: 1) ühiskondlik positsioon, 2) välimus 
ja 3) iseloom. Positsiooni märkivate sõnade 
hulga põhjal võib öelda, et mehed õn ühiskon
nas sagedamini kõrgel positsioonil kui naised. 
Meeste kõrget positsiooni näitab varaline 
jõukus (kaukamees, rahamees). Naise posit
siooni märgitakse muuhulgas tema abikaasa 
ameti, päritolu või jõukuse kaudu (miljonäri
proua, kuningaemand, ministriproua), meeste 
puhul seda ei tehta. Näiteks presidendiproua ja 
proua president õn eri tähendusega sõnad, see
vastu presidendihärra ja härra president tähen
davad mõlemad meessoost presidenti.



Üllataval kombel õn sõnaraamatutes meeste 
välimust märkivaid sõnu rohkem kui naiste 
välimust märkivaid sõnu. Välimust märki
vate sõnade hulgas märgitakse meeste puhul 
enim nende suurt kasvu (sõnn, mehekolakas), 
väikest kasvu (mehike, poisijunti) ja tugevust 
(kalev, rammumees). Naiste puhul märgitakse 
ilu (iludus, kaunitar), inetust (krõõt, nõid), tüse
dust (tädi, mamma), kasvu (plikapõnn), juuste 
pikkust ja värvi (patsikandja, blondiin) ja sek
sapiilsust (sekspomm). Naisi nimetatakse õrne
maks sooks ja nõrgemaks sooks, mehi tugevamaks 
pooleks ja kangemaks pooleks. Naistel peetakse 
iseloomulikuks füüsilist nõrkust, meestel füüsi
list tugevust.

Meeste juures märgitakse tarkust, riiakust, 
naljahimu, tembutamist, joomahimu ja sõna
osavust (nupumees, möllumees, kärakavend). 
Naiste puhul märgitakse klatšihimu, edevust, 
tigedust ja rumalust (pläraläraleenu, tibi). Sõnal 
mees õn positiivne tähendus. Seda kinnitavad 
kä iseloomule ja käitumisele viitavad fraasid 
“Täitsa mees” ja “Ole meheks!”

Ametinimetuste rühmas õn huvitav võr
relda mees- ja naine-lõpulisi liitsõnu. Mees- 
lõpulisi liitsõnu (meremees, jahimees) õn ame
tinimetuste hulgas kõikides sõnaraamatutes 
tunduvalt rohkem kui naine-lõpulisi liitsõnu 
(nt. turunaine, pesunaine). Selle nähtuse üheks 
põhjuseks võib olla asjaolu, et mehed õn olnud 
ajalooliselt aktiivsed elatisehankijad. Meestele 
kuuluvad valdkonnad uuritud sõnavara põhjal 
õn: jahindus, kalandus, merendus, metsandus, 
äri- ja kaubandus, ehitus, möldritöö, sepatöö, 
puutöö, sõjandus ja korrakaitse, kohus ning 
tehnikatundmine (jahimees, õngemees, laeva- 
poiss, metsamees, rändkaupmees, ehitusmees, 
rnöldripapa, sepapoiss, puutöömees, mõõgavend, 
kohtumees, masinamees). Naistele omistatavad 
valdkonnad õn: laste eest hoolitsemine, toi
duvalmistamine, õmblemine, pesupesemine, 
haigete eest hoolitsemine, koristamine ja sek
retäritöö (lasteaiatädi, köögikata, õmblejanna, 
pesunaine, halastajaõde, koristajatädi, sekretäri-

neiu). Meestele kuuluvad valdkonnad seostuvad 
suhtluse ja kõneosavusega (kohus ja äri), agres
siivsuse ja julgusega (sõjandus ja korravalve) 
ning eeldavad suurt jõudu (merendus, ehitus) 
ja riskivalmidust (tuletõrje, kaevandustöö).

Ametit märgivad kä nais- ja mees- esikom
ponendiga algavad liitsõnad, mis markeerivad 
täpset sugu. Huvitav õn, et sellise struktuuriga 
sõnu sisaldab kolmest vaadeldud sõnaraama
tust ainult Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. 
Sellist sõnamoodustusviisi kasutatakse tavaliselt 
juhul, kui naine või mees õn siirdunud vastas
sugupoolele omistatavale ametialale. Nii õn 
tekkinud nimetused naissõjaväelane, naislendur, 
naisminister, aga kä meeslüpsja, meessanitar, 
meesmannekeen. Nais- ja mees- esikomponen
diga sõnade esinemine Eesti kirjakeele seletus
sõnaraamatus näitab, et ühiskonnaliikmete 
sooline kategoriseerimine muutub üha oluli
semaks, selle asemel et taanduda ja võrdsus
tuda. See, et ametinimetusi peetakse vajalikuks 
sooliselt nimetada, näitab tegelikult just seda, 
et teatud rolle peetakse traditsiooniliselt ühe 
sugupoolega seotuks, ja vastassugupoole män
gumaale eksinud tuleb keeleliselt ära märkida 
(pangem tähele, et naissõjaväelase ja naislenduri 
kõrval peetakse sõnaraamatus eraldi esile tõst
mist väärivaks kä naisministrit).

Naist märkivaid ametinimetusi ja rahvust 
märkivaid sõnu moodustatakse kä tar- ja nna- 
liidetega (näitlejatar, õpetajanna) ning arhailise 
lik- liitega (õmblik).

Vaadates sõnaraamatuid eraldi, tuleb mai
nida, et Saareste Eesti keele mõistelises sõna
raamatus õn mehi ja naisi märkivate sõnade 
omavaheline arvuline suhe kõige tasakaalus
tatum. Naisi märkivaid sõnu õn kokku 637 
ja mehi märkivaid sõnu õn kokku 702. Süno- 
nüümisõnastikus õn vastav suhe 319 ja 629, 
Eesti kirjakeele seletussõnaraamatus 631 ja 1000. 
Selle erinevuse põhjustab arvatavasti Saareste 
sõnaraamatu põhinemine kõnekeelel, pea
miselt suuliselt kogutud materjalil. Eesti keele 
mõistelisse sõnaraamatusse õn koondatud palju



murdesõnu ja seega kä regivärssidest pärit poee
tilisi sünonüüme. Poeetilisi sünonüüme1 õn 
esitatud kõige rohkem aga naiste kohta (pat- 
sikandja, leekuningas). Seega võib järeldada, et 
kõnekeeles õn meest ja naist märkivatel sõnadel 
peaaegu samaväärne osatähtsus.

Sünonüümisõnastik ja Eesti kirjakeele sele
tussõnaraamat põhinevad aga kirjalikel allikatel. 
Eesti kirjakeele seletussõnaraamat õn koostatud 
Eesti Keele Instituudi eesti kirjakeele kartoteegi 
alusel, millesse õn sedeldatud sõnavara algu
pärasest ja tõlkeilukirjandusest, ajalehtedest 
ja ajakirjadest, populaarteaduslikest teostest, 
samuti tarbekirjandusest ning vähemal määral 
teaduslikust kirjandusest. Ilukirjandusest õn 
viimaste aastakümnete sõnavara kõrval võetud 
materjali kä sajandi algupoolel. Üksikjuhtudel 
õn arvestatud kä eelmise sajandi kirjameeste (O. 
W. Masingu, F. R. Kreutzwaldi, C. R. Jakobsoni, J. 
V. Jannseni, L. Koidula, A. Saali jt.) sõnatarvitust 
(EKSS I, 1, 1988, 5). Teaduskirjanduses ja aja
kirjanduses õn suurem roll olnud meeste kanda 
ning selles võib kä näha põhjust, miks naisi mär
kivaid sõnu õn selles sõnaraamatus vähem esi
tatud.

Kokkuvõtteks
Sõnavarauuringust selgus, et eesti keele- 

ühiskond õn ajalooliselt olnud sarnane soome 
keeleühiskonnaga. Nii eesti kui kä soome kee
leühiskonnas õn mehele omistatud suurem ja 
mõjukam roll, millele viitab meest märkivate 
sõnade rohkus. Mehed õn olnud läbi aegade 
kõrgemal positsioonil kui naised. Neil õn olnud 
ühiskonnas suurem sõnaõigus ja valikuvaba
dus end teostada. Naiste pärusmaa õn olnud 
pigem kodu ja perekonna eest hoolitsemine. 
Ühiskondliku situatsiooni muutumisest anna
vad aimu aga tänapäeva kirjakeeles esile tõus
nud nais- ja mees- esikomponendiga sõnad, mis 
märgivad naist või meest, kes õn asunud tööle 
traditsiooniliselt vastassugupoolele omistatavale 
ametialale. See, et ametinimetusi peetakse vaja

likuks sooliselt nimetada, näitab, et teatud rolle 
peetakse traditsiooniliselt ühe sugupoolega 
seotuks, ja kõrvalekalded tuleb keeleliselt ära 
märkida. Seega keel õn sunnitud ühiskondlike 
muutustega sammu pidama.

Sõnaga mees võidakse märkida inimgruppi, 
kuhu kuuluvad kä naised. Selline tendents aval
dub just liitsõnades (näiteks naljamees, jutu
mees, jahimees), kus vastav naisi märkiv liitsõna 
puudub. Seega võib sõna mees mõnikord mär
kida nii mehi kui kä naisi.

Naiste käitumisele õn kehtinud rangemad 
reeglid kui meeste käitumisele. See peegeldub 
eriti moraalsust märkivas sõnavaras. Naise sek
suaalset vabameelsust saadab terav hukkamõist, 
sellisele käitumisele viitavad nimetused õn 
negatiivse värvinguga. Samas meeste vaba sek
suaalse käitumise üle heidetakse pigem nalja, 
nagu võib järeldada vastavast sõnavarast. Naise 
õige roll õn olla pereema ja truu abielunaine 
oma mehele. Mehe käitumist aga nii ranged 
ühiskondlikud normid ei piira. Mehi nähakse 
heade käitumistavade eirajatena, joomahimu- 
liste ning riiakatena, aga kä tarkade ning sõna
osavatena. Naiste puhul tõstetakse esile jutukust 
ning rumalust.

Ühiskondlikud arusaamad õn seadnud 
meessoo üsna üheselt esiplaanile ning jätnud 
naissoo kõrvalisele kohale. Naise rolli nähakse 
kitsa ning piiratuna. Keel õn aga pidevas ja kat
kematus muutumises ning meie keele edasist 
arengut näitab juba tulevik.

Märkused
1 Poeetilised sünonüümid õn regivärsi poeetilise struk

tuuri loomiseks kasutatavad asendussünonüümid, 
millel õn ülekandeline tähendus (Peegel 1982,7-8).
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Kas tüdrukud jõuavad 
järele? Soolise info- 
kihistumise arengu
joontest Eestis 1

Veronika Kalmus

Teoreetilised lähtekohad
Sotsiaalne ebavõrdsus ning selle taastootmise 

mehhanismid õn olnud modernse ajastu sotsio
loogia üheks sõlmküsimuseks. Mitmed uurijad 
õn toonud välja, et sotsiaalse ebavõrdsuse taas
tootmisel õn kesksel kohal kaks institutsiooni 
- perekond ja kool - ning nende koostoime. 
Näiteks Pierre Bourdieu väidab, et perekondli
kult päritud erinevused kapitali omamises, mis 
tingivad sotsiaalseid erinevusi, õn lahutamatult 
seotud võimekuse erinevustega. Viimased pää
sevad maksvusele koolisüsteemis, mis lahutab 
eripäraste selekteerimistoimingute abil päri
tud kultuurilise kapitali valdajad neist, kes õn 
sellest ilma jäetud. Nii kaldub haridussüsteem 
säilitama olemasolevaid sotsiaalseid erinevusi 
(Bourdieu 2003,43).

Sotsiaalse ebavõrdsuse taastootmine õn 
lahutamatult seotud kä sotsialiseerumisprotses- 
siga. Sotsialiseerumise ehk ühiskonna liikmeks 
kujunemise käigus omandab indiviid mitmesu
gused teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused. 
Sotsialiseerumist võib määratleda kui protsessi, 
mille käigus kultuur kandub ühiskonna 
makrotasandilt mikrotasandile (Rosengren 
1997, 14), s.t. eelnevate põlvkondade poolt 
konstrueeritud ning üldiselt omaksvõetud 
normid, tavad, uskumused jne. antakse edasi 
uue põlvkonna indiviididele. Vaadeldes prot
sessi mikrotasandil, võime ühtlasi väita, et sot
sialiseerumise käigus omandavad indiviidid 
tegutsemismallid, eelistused ja harjumused 
(nt. harrastamaks igapäevaelus teatud prak
tikaid ja vältimaks teisi) ning kujundavad 
suures osas oma habituse - käitumuslike dis
positsioonide süsteemi ehk “praktilise meele, 
mis ütleb, mida teha konkreetses olukorras” 
(Bourdieu 2003,49).

Sotsialiseerumise ning sotsiaalse ebavõrd
suse taastootmise teoreetilisel kirjeldamisel õn 
oluline võtta arvesse struktuuri ja agentsuse 
vastasmõju. Struktuur, mida Anthony Gid- 
dens määratleb lühidalt kui “reegleid ja res
sursse” (Giddens 1984, 25), aitab tagada seda, 
et peamiste sotsiaalset struktuuri loovate tun
nuste (vanus, sugu, sotsiaalne klass ja staatus) 
alusel sarnanevaid indiviide (nt. üheealisi töö
lisklassist pärit tüdrukuid) sotsialiseeritaks või
malikult ühesugusel viisil. Agentsus seevastu 
tähendab tegutsevate ja tahteliste indiviidide 
suutlikkust teha olemasoleva sotsiaalse struk
tuuri raames valikuid - “olla võimeline tegut
sema teistviisi” (Giddens 1984,14) -, mõnikord 
isegi rikkudes struktuuri poolt reeglitena seatud 
piiranguid (Rosengren 1997,14). Võime arvata, 
et agentsuse olulisus sotsialisatsiooniprotsessi 
s suureneb ühiskonna demokratiseerumisel ja 
individualiseerumisel, seega - lähenemisel lääne 
heaoluühiskonna mudelile.

Kujunevas infoühiskonnas õn oluliseks sot
sialiseerumise käigus omandatavaks oskuseks



arvutikasutuse valdamine. Osa uurijaid (nt. 
Kroker, Weinstein 1994) õn seisukohal, et nn. 
arvutikirjaoskusest saab peagi sotsiaalse mobi
ilsuse võtmetegur, kuna arvutiasjanduses päde
vad inimesed õn suutelised konverteerima oma 
intellektuaalset kapitali majanduslikuks ja kul
tuuriliseks kapitaliks. Puuduv arvutikasutusos
kus seevastu hakkab suurendama sotsiaalse ja 
poliitilise marginaliseerumise riski tõenäosust, 
kuna üha enam majandus- ja demokraatiatoi- 
minguid siirdub online i, muutudes virtuaal- 
keskkonnas tegutsevate indiviidide jaoks hõlp
samini ja kiiremini kättesaadavaks. Selles kon
tekstis räägivad paljud autorid kriitiliselt nn. 
digitaalsest lõhest (nt. National... 1999), digi
taalsest ebavõrdsusest (DiMaggio, Hargittai 
2001) või infokihistumisest (Vengerfeldt 2002). 
Digitaalse lõhe all peetakse silmas veelahet digi
taalse tehnoloogia (arvutite ja Interneti) kasu
tajate ja mittekasutajate vahel. Digitaalse eba
võrdsuse ja infokihistumise puhul räägitakse 
erinevusest nn. inforikaste ja infovaeste vahel, 
kusjuures infokihistumise mõiste õn laiem, 
hõlmates lisaks erinevusele digitaalse tehno
loogia kasutamise võimalustes, oskustes ja 
viisides kä ebavõrdsust olulise informatsiooni 
valdamises ja üldistes hankimisvõimalustes. 
Kõigi kolme mõiste taga peituvad nähtused, 
mis pikemas perspektiivis tõenäoliselt süven
davad ebavõrdsust nii erineval tehnoloogilisel 
arengutasemel olevate riikide kui kä erinevate 
sotsiaalsete gruppide vahel (vt. nt. National... 
1999; Castells 2001).

Õn leitud, et infoühiskonnast väljajäämise 
riskirühma kuuluvad eeskätt kolm sotsiaal
set gruppi: naised, etnilised ja rassilised vähe
mused ning vanemaealised (INSINC 1997). 
Ebasoodsas olukorras olevate rahvarühmade 
edasine marginaliseerumine infoühiskonnas 
õn eriti teravaks probleemiks piiratud ressurs
sidega ühiskondades, sh. postsotsialistlikes siir- 
deriikides (Saparniene et al. 2002). Muuhulgas 
õn täheldatud, et peamiselt arengumaadele 
iseloomuliku ulatusliku sugudevahelise eba

võrdsusega kaasneb asjaolu, et naistel puudub 
meestega võrdne ligipääs uuele infotehnoloo
giale (Ray 1995, 96). Niisuguste ühiskondade 
arvutiseerumine toob digitaalse lõhe teooria 
kohaselt vähemalt esialgu kaasa mitte üksnes 
sugudevahelise ebavõrdsuse taastootmise, vaid 
kä selle süvenemise.

Kaasates seletusse kä sotsialisatsiooniteooria 
ning struktuuri ja agentsuse mõisted, jõuame 
järgmise mõtteahelani: kuna arvutikirjaoskuse 
omandamine eeldab nii materiaalsete ressurs
side olemasolu kui kä hoiakulist valmisolekut 
ja tahet, suureneb vastavas sotsialisatsiooniprot- 
sessis struktuuri ja agentsuse roll ilmselt võrde
liselt. Väheste ressursside tingimustes kasvavad 
struktuuri poolt seatud piirangud - kõikidele 
indiviididele pole võimalik tagada juurdepääsu 
infotehnoloogiale. Samas annab sotsialisatsioon 
iprotsessi spetsiifika (arvutikirjaoskust õn või
malik arendada paljudele kättesaadavate avalike 
teenuste ja institutsioonide - intemetipunktid, 
kursused, koolid jne. - toel) tugeva agentsusega 
indiviididele võimaluse ületada sünnipäraga 
kaasnevaid struktuurseid piiranguid (madal 
sotsiaalne päritolu, vanemate soostereotüüpsed 
arusaamad erisooliste laste vajadustest infoteh
noloogia järele jne.). Tugeva agentsuse kujune
mine märkimisväärsel osal indiviididest eeldab 
ühiskonnas piisavat demokraatia ja individua- 
liseerituse taset. Paraku iseloomustab piiratud 
ressurssidega ühiskondi pigem viimase puu
dumine; kõige soodsamas olukorras õn ilmselt 
postsotsialistlikud siirderiigid, sh. Eesti.

Käesolev artikkel keskendub küsimusele, 
kas ja kuivõrd esineb Eestis - ühelt poolt pii
ratud ressurssidega, ent teiselt poolt lääneliku 
demokraatliku ühiskonnakorralduseni pürgi
vas ja individualiseeruvas ühiskonnas - soo
list infokihistumist, s.t. sugudevahelisi erine
vusi infotehnoloogia kasutamises ning olulise 
informatsiooni valdamises. Artikli rõhuase
tus õn suunatud noorte, 14- 19-aastaste ini
meste arvuti- ja internetikasutusele, andmeid 
vanemate earühmade kohta õn kasutatud



peamiselt võrdluse eesmärgil, mõistmaks pare
mini käimasolevaid protsesse (eeskätt sotsiaalse 
taastootmise aspektist) ning prognoosimaks 
teatud määral võimalikke arenguid. Vaatluse 
alla võtan eelkõige infokihistumise need aspek
tid, mis õn eeldatavasti olulisel määral tingitud 
olemasolevast sotsiaalsest ebavõrdsusest ja/või 
mängivad olulist rolli selles, milliseks kujuneb 
indiviidi sotsiaalne staatus infoühiskonnas. 
Nimetan neid infokihistumise sotsiaalselt kriiti
listeks aspektideks. Nende alla kuuluvad näiteks 
kodune ligipääs Internetile, arvutikasutusos
kused, Interneti kasutamine infoallikana ning 
poliitilises ja majandussfääris osalemiseks ning 
üldine informeeritus.

Andmed ja metoodika
Analüüsis õn kasutusel kolm põhiandmes- 

tikku, mille aluseks õn:
(1) minu enese poolt 2000. a. septembris 

läbi viidud kahe Tartu kooli 9. klassi õpilaste 
ankeetküsitlus Noored ja poliitika (N= 135; vt. kä 
Kalmus 2002);

(2) TO ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonna poolt Epp Laugu juhtimisel 
2001. a. novembris ja 2002. a. oktoobris korral
datud Eesti kooliõpilaste meediakasutuse küsit
luse 9. ja 12. klassi õpilaste alavalim (N=666);

(3) TÜ ajakirjanduse ja kommunikat
siooni osakonna ja uuringufirma “Faktum” 
poolt Marju Lauristini juhtimisel 2002. a. det
sembrist kuni 2003. a. jaanuarini läbi viidud 
Eesti elanikkonna küsitlus Mina. Maailm. 
Meedia (lühendatult MeeMa) (N=1470, sh. 15- 
19-aastasi 135; vt. kä Kalmus jt. 2004).

Kasutatavad andmestikud võimaldavad vaa
delda infotehnoloogia kasutamise mõne aspekti 
dünaamikat (ajaline ja eagruppide võrdlus) 
ning infokihistumise teiste mõjutegurite (vanus, 
rahvus jne.) rolli sooga võrreldes. Mõnede üldis
tuste toetamiseks ning Eesti ühiskonna eripära 
esiletoomiseks õn taustaandmetena kasutusel 
veel üks andmebaas ja üks uurimusülevaade:

(4) MeeMa küsitlusega samalaadse, Root
sis Lõuna-Stockholmi piirkonnas Södertorni 
Kõrgkooli meediauurijate poolt Göran Bolini 
juhtimisel 2002. a. detsembrist kuni 2003. a. 
märtsini posti teel läbi viidud ankeetküsitluse 
Skiftande medielandskap (Muutuv meedia- 
maastik) (N=1272) andmed;

(5) TPÜ ja Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt 
Anu Tootsi juhtimisel 2000. a. novembris-det- 
sembris Eesti koolides korraldatud uurimuse 
Tiiger luubis (N=2731) avaldatud tulemused 
(Toots 2001).

Analüüsis keskendun järgmistele põhi- 
näitajatele (sulgudes õn esitatud kasutatavate 
andmestike järjekorranumbrid ülaltoodud 
loetelus ning empiiriliste indikaatorite kirjel
dus):

• kodune ligipääs Internetile (1-4: inter- 
netiühendusega arvuti olemasolu vas
taja kodus);

• internetikasutuse kvantitatiivsed aspek
tid (1-3: internetikasutuse sagedus2 ja 
kestus3);

• arvutikasutusoskused (2-4: arvutika
sutusoskuste enesehinnang 5-palli- 
sel skaalal; 3-4: arvutikasutusoskuste 
indeks4);

• hoiakuline hirm infotehnoloogia ees 
(3-4: nõustumine väitega “Arvutite ja 
Interneti kasutamine hirmutab mind” 
4-pallisel skaalal);

• Interneti kasutamine infoallikana (3-4: 
kolm indeksit - Interneti kasutamine 
infoallikana, õppimiseks-erialainfoks 
ning poliitika- ja majandusalaseks 
infoks5);

• Interneti kasutamine poliitilises ja 
majandussfääris osalemiseks (3: Inter
neti poliitika- ja majandussfääris osa
lemiseks kasutamise indeks6);

• informeeritus (3-4: üldise informeeri
tuse indeks7).



Uurimistulemused

Kodune ligipääs Internetile
Analüüsides esmalt kodust ligipääsu Inter

netile noorimas eagrupis aastatel 2000-2003 
(joonis 1) näeme, et Eesti 14-19-aastaste noorte 
hulgas ilmnevad selles aspektis märkimisväär
sed sugudevahelised erinevused (aastal 2000 
oli erinevus statistiliselt oluline nivool p<0,05, 
teistel aastatel nivool p<0,01). Vaadeldava kahe 
ja poole aasta jooksul ei ole vahe vähenenud, 
pigem vastupidi: noormeeste hulgas oli koduse 
võrguühenduse omajaid 2002.-2003. a. vahe
tusel peaaegu kaks korda rohkem (54%) kui 
neidude hulgas (30%). Ligikaudu kahekordne 
erinevus poiste-tüdrukute vahel ilmneb kä isik
liku koduarvuti omamises: nii 2000. a. uuringu 
Tiiger luubis (Toots 2001) kui kä 2001.-2002. 
a. Eesti kooliõpilaste meediakasutuse küsitluse 
andmeil oli neidude seas arvutiomamkke 19%, 
noormeeste hulgas aga vastavalt 39% ja 37%.

Millega õn sedavõrd märgatavad vahed sele
tatavad? Vastates küsimusele “Kui Te ei kasuta

kodus arvutit, siis mis õn selle põhjus?” MeeMa 
ankeedis, leidis 21% 15-19-aastastest tüdruku
test, aga vaid 9% samaealisest poistest, et see 
õn liiga kallis (erinevus õn statistiliselt oluline 
nivool p<0,05). Internetti ei kasuta kodus selle 
liigkalliduse tõttu 19% neidudest ja 8% noor
meestest. Kuna MeeMa andmete põhjal ei sõltu 
perekonna majanduslikud võimalused (näiteks 
kuusissetulek ühe pereliikme kohta või rahaline 
jõukus8) lapse soost (eeldatavasti õn see uni
versaalne seaduspära), õn ilmselt tegemist asja
oluga, et erisoolised lapsed (ja nende vanemad) 
kalduvad andma arvutitehnoloogia kallidusele 
erineva subjektiivse hinnangu. Viimane sõltub 
tõenäoliselt stereotüüpsetest arvamustest arvuti 
ja Interneti vajalikkuse kohta poiste versus tüd
rukute koduses keskkonnas. Teisisõnu, poisid ja 
nende vanemad peavad ühiskonnas valitsevate 
arusaamade mõjul arvutiasjandust sedavõrd 
enesestmõistetavalt poiste igapäevasesse ellu 
kuuluvaks, et arvutitehnoloogia muutub neist 
paljude jaoks peaaegu esmatarbekaubaks, mil
lest pole võimalik loobuda ning mille hind õn
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seetõttu teisejärguline. Seevastu tüdrukute ja 
nende vanemate jaoks võib arvuti piiratud res
sursside tingimustes tunduda suuremal määral 
“luksuskaubana”, millest teiste tarbimispriori- 
teetide olemasolul õn otstarbekas loobuda.

Tüdrukute eneste väiksemat entusiasmi 
arvutitehnoloogia suhtes näitab asjaolu, et 25% 
15-19-aastastest neidudest MeeMa valimis 
põhjendas arvuti mittekasutamist kodus sel
lega, et ligipääs õn mujal olemas (poistest pidas 
niisugust seletust vastuvõetavaks ainult 5%). 
Võime oletada, et tüdrukute jaoks õn arvuti suu
remal määral (poistega võrreldes) avalikku sfääri 
kuuluv tööriist, mitte niivõrd privaatsfääri obli
gatoorne komponent, mille nimel võiks teistest 
asjadest loobuda. 2001. a. jaanuaris, uurimuse 
Noored ja poliitika raames Tartu 9. klassi neidu
dega tehtud intervjuudest võib välja lugeda, et 
koduarvuti või internetiühenduse soetamine õn 
niisugune otsus, mida nad eriti mõjutada ei saa 
ega püüagi; samas oleksid nad perekonna avara
mate majanduslike võimaluste olemasolul kodu
sest arvutikasutusvõimalusest väga huvitatud.

Tüdruk #5: Kodus meil ei ole arvutit, 
muidu oleks vaja küll.

Tüdruk #11: Mul ei ole selleks [Interneti 
kasutamiseks] võimalust. Mul pole kodus 
arvutit, sest et see arvuti pidamine õn üpriski 
kallis ja see arvuti õn juba ise kä väga kallis 
(...) ja siis ma nagu põhiliselt arvutiga eriti 
kokku ei puutu.

Tüdruk #8: Siis Interneti kohta niipalju, 
et ma arvan, et ma kasutaksin seda, aga mid 
lihtsalt ei ole kahjuks kodus arvutit. Et ma 
peaksin sünnipäevaks saama, aga ma loodan, 
et ma siis saan kah.

Vaadeldes koduse võrguühenduse olemas
olu MeeMa valimis kõigi eagruppide lõikes 
(tabel 1), võime täheldada, et valdava osa töö
ealiste inimeste (20-54-aastased) hulgas väga 
suuri sugudevahelisi erinevusi ei ilmne. Kogu- 
valimi tasandil avaldub küll märkimisväärne

ebavõrdsus (kodune ligipääsuvõimalus õn 
ligikaudu igal kolmandal mehel ja vaid igal 
viiendal naisel), ent vanuserühmiti õn mehed 
naistest oluliselt paremini varustatud üksnes 
15-19- ja 55-64-aastaste seas. Kuna teismelised 
noormehed edestavad ligipääsu osas kõiki teisi 
vaadeldavaid rühmi mäekõrguselt, võime ole
tada, et just nemad õn koduse internetiühen
duse muretsemise peamiseks initsiaatoriks.

MeeMa andmed lubavad kä väita, et kesk
ealised (30-44- ja 55-64-aastased) naised tun
nevad seoses koduse võrguühenduse puudumi
sega meestest sagedamini pessimismi ja majan
duslikku depriveeritust: näiteks 30-44-aastaste 
rühmas nentis 37% naistest (ja 22% meestest), 
et ei saa Internetti endale lubada, ehkki tahak
sid. Vaid 18% sama earühma naistest (ja 30% 
meestest) valis vastusevariandi “Ei ole [kodust 
internetiühendust], kuid kavatsen muretseda”. 
Niisiis tunnetavad naised ressursilisi piiran
guid meestega võrreldes tugevamini, omades 
ühtaegu mõnevõrra madalamat sissetulekut (ja 
seega tõenäoliselt väiksemat kontrolli perekonna 
eelarve üle) ning teistsuguseid tarbimisprio- 
riteete. Kuna kä teismelised tüdrukud tajuvad 
infotehnoloogia omamist takistavaid ressursilisi 
piiranguid samaealiste poistega võrreldes tera
vamalt, saame sellega seoses rääkida sooliselt 
diferentseeritud majandusliku depriveerituse 
taastootmisest, mille üheks oluliseks mõjuriks 
õn perekond.

Võrdlusandmed Rootsiga (uurimus Skif- 
tande medielandskap) näitavad, et (võrdõigus
likumas) heaoluühiskonnas koduse ligipääsu 
osas sedavõrd suuri sugudevahelisi erinevusi ei 
esine; teismelised poisid-tüdrukud õn võrdses 
olukorras, olles Internetiga varustatud vastavalt 
87% ja 86% ulatuses. Koguvalimis edestavad 
mehed naisi (77% vs. 71%), ent selle põhjuseks 
õn rootslannade suurem pragmatism ja väik
sem entusiasm, mitte aga ressursside puudu
mine: 22% arvutikasutajatest naistest (ja 15% 
meestest) väitis, et ei kasuta kodus arvutit, kuna 
ligipääs õn mujal olemas; vajaduse või huvi



Tabel 1. Infokihistumise aspektid soo lõikes vanuserühmades 2002-03. a.

Kõik Vanus

15-19 20-29 30-44 45-54 55-64 65-74
N 1470 135 284 417 232 213 189

Internetiühendus kodus (%) M 28,8** 54,8** 31,5 33,3 31,4 23,3* 4.5
N 20,6** 29,5** 28,9 30,7 24,3 11,2* 2,1

Interneti kasutamise 
aktiivsuse indeks (max=20)

M 3,89** 8,31 5,74 3,98* 2,59 1,66* 0,42*
N 2,96** 7,72 5,12 3,03* 2,62 0,81* 0,07*

Internetikasutuse kestuse 
indeks (max=20)

M 3,97** 7,77 5,86 4,21 2,75 1,98 0,68**
N 3,12** 6,64 4,94 3,74 2,77 1,07 0,07**

Arvutikasutuse oskuste 
enesehinnang (l=väga hea, 
5=ei oska peaaegu üldse)

M 2,72* 2,40 2,51 2,80 3,13 3,10 3,57
N 2,87* 2,63 2,61 3,05 3,12 3,00 4,00

Arvutikasutuse oskuste 
indeks (max=16)

M 3,86** 8,68** 6,38** 4,01** 2,05 1,31 0,32**
N 2,22** 5,62** 4,08** 2,37** 1,45 0,68 0,02**

Arvutite ja Interneti 
kasutamine hirmutab 
mind (l=üldse ei nõustu, 
4=nõustun täielikult)

M 1,51** 1,18* 1,32* 1,51* 1,63* 1,73 2,05
N 1,72** 1,43* 1,52* 1,68* 1,90* 1,94 2,11

Interneti infoallikana 
kasutamise indeks (max=5)

M 1,24** 2,54 1,84 1,44* 0,76 0,41 0,14*
N 0,93** 2,05 1,47 1,08* 0,84 0,33 0,04*

Interneti õppimiseks, eri- 
alainfoks kasutamise indeks 
(max=4)

M 0,90 1,63 1,48 1,03 0,48 0,34 0,11*
N 0,83 1,67 1,58 0,85 0,62 0,32 0,01*

Interneti poliitika- ja 
majandusalaseks infoks 
kasutamise indeks (max=10)

M 1,41** 1,38 2,44 1,84* 0,89 0,62 0,18**
N 1,06** 1,26 2,12 1,31* 0,96 0,46 0,01**

Interneti poliitika- ja 
majandussfääris osalemiseks 
kasutamise indeks (max=8)

M 1,40** 1,72 2,24 1,77 0,94 0,62

★O
O

N 1,05** 1,36 1,91 1,38 0,98 0,40 0,01**

Üldise informeerituse indeks 
(max=15)

M 11,02** 11,40 11,02** 10,84** 10,83 11,16 11,25
N 10,54** 10,80 10,38** 10,29** 10,56 10,66 10,98

* - meeste ja naiste vaheline erinevus õn statistiliselt oluline nivool p<0,05 

** . meeste ja naiste vaheline erinevus õn statistiliselt oluline nivool p<0,01 

Allikas: MeeMa (2002-03)



puudumist nimetas põhjusena 9% (5% mees
test); liiga kalliks pidas arvutit vaid 3% (2% 
meestest).

Internetikasutuse kvantitatiivsed aspektid
Kuidas mõjutavad erinevused koduse ligi

pääsu olemasolus meeste ja naiste reaalset inter- 
netikasutust? Jooniselt 2 ilmneb, et eesti poiste ja 
tüdrukute vahelised erinevused Interneti kasu- 
tussageduses õn aasta-aastalt vähenenud: kui nii 
2000. a. kui kä 2001.-2002. a. oli Internetti märki
misväärselt sageli kasutavate noormeeste osakaal 
(vastavalt 42% ja 83%) neidude omast (18% ja 
75%) statistiliselt olulisel määral suurem, siis 
2002.-2003. aasta vahetuseks oli vahe (76% vs. 
72%) taandunud statistiliselt mitteoluliseks. Kä 
Interneti kasutamise aktiivsuse indeks (MeeMa, 
tabel 1) ei näita teismeliste poiste-tüdrukute vahel 
statistiliselt olulist erinevust. Märkimisväärsed 
erinevused ilmnevad aga 30-44- ja 55-74-aas- 
taste meeste ja naiste vahel.

Interneti keskmise kasutusaja osas avaldub 
teismeliste hulgas kasutussagedusega analoogne

tendents, s.t. statistiliselt olulise erinevuse kadu
mine 2002.-2003. a. vahetuseks. Kä teiste earüh- 
made puhul (MeeMa, tabel 1) võime interneti
kasutuse kestuses enamjaolt täheldada oluliste 
sugudevaheliste erinevuste puudumist (ainsaks 
erandiks õn 65-74-aastased). Seega ei vii erinevu
sed koduses ligipääsus, mis loovad eelduse (teatud 
vanuserühmade) meeste aktiivsemaks interne- 
tikasutuseks, enam tingimata oluliste vahedeni 
kasutuse kvantiteedis. Ilmselt õn selle põhjuseks 
koolide ja töökohtade varasemast parem9 varus
tatus võrguühendusega (mille positiivne mõju 
ei ulatu paraku pensioniealisteni). Seega saame 
ühtlasi rääkida avalike institutsioonide, eelkõige 
koolide funktsioonist erasfääri (perekonna) 
struktuursete piirangute ületamisel.

Arvutikasutusoskused
Missuguseks kujunevad ebavõrdse koduse 

ligipääsu ning üha kättesaadavamaks muutuvate 
avalike kasutusvõimaluste tingimustes poiste ja 
tüdrukute arvutikasutusoskused? Stereotüüpse 
arvamuse kohaselt teavad poisid arvutiasjandu
sest rohkem kui tüdrukud. Sama meelt olid kä

■ Poisid

idrukud
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uurimuses Tiiger luubis osalenud õpilased: 60% 
oli seisukohal, et poiste teadmised arvutitest õn 
paremad kui tüdrukutel, vastupidist seisukohta 
(s.t. tüdrukute teadmised õn paremad) pooldas 
vaid 2% (Toots 2001). Tõenäoliselt mõjutavad 
stereotüüpsed ettekujutused mingil määral kä 
poiste ja tüdrukute arvutikasutusoskuste enese
hinnangut: sama uurimuse andmetel olid poiste 
hinnangud oma oskustele kõrgemad kui tüdru
kutel, eriti arvutigraafika ja multimeedia ning 
Interneti kasutamise, aga kä üldoskuste osas 
(Toots 2001, joonis 3). Analoogset tendentsi 
näeme kä 2001.-2002. Eesti õpilaste meediaka- 
sutuse küsitluse ja MeeMa uurimuse tulemustes 
(joonis 3): poiste enesehinnang (5-pallisel skaa
lal, kus 1 = “väga hea”, 5 = “ei oska üldse”) õn 
mõlemal juhul märgatavalt kõrgem tüdrukute 
omast. Samas võime kahe uurimuse võrdluses 
täheldada noorte arvutikasutusoskuste enese
hinnangu üldist tõusu ning poiste ja tüdrukute 
vahelise erinevuse vähenemist - 2002.-2003. a. 
vahetusel jääb keskmiste erinevus alla statistilise 
olulisuse piiri.

Vaadeldes arvutikasutusoskuste enesehin
nangut mõnevõrra konkreetsemalt - arvutiga 
seotud kaheksa tegevuse (nt. failide kopeeri
mine, esitluse ettevalmistamine, Internetist 
info leidmine jne.) valdamise enesehinnan
gute summaindeksi keskmisi kõigi eagruppide 
lõikes (MeeMa, tabel 1), tuleb täheldada sta
tistiliselt oluliste erinevuste esinemist koguni 
neljas vanuserühmas (p<0,01). Probleemiks 
tuleb siinkohal pidada soolise lõhe süvenemist 
vanuse vähenedes (earühmas 30-44 õn arvu
tikasutusoskuste enesehinnangu vahe meeste 
kasuks 1,64 indeksipalli, 20—29-aastaste grupis 
2,3 palli ning noorimas earühmas 3,06 palli). 
Optimistlikumad uurijad võivad seda küll tõl
gendada neidude kõrgema enesekriitilisuse 
ning noormeeste suurema enesekindlusena, 
mis tugineb paljuski soostereotüüpidele ega 
oma olulist seost tegelike arvutikasutusoskus
tega. Ometi õn mitmes uurimuses täheldatud, 
et stereotüüpsed arvamused, arvutikasuta
jate enesehinnangud ning tegelikud (testitud) 
teadmised ja oskused langevad paljuski kokku.
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Näiteks leiti uurimuses Tiiger luubis, et poiste 
teadmised arvutitest ning oskused tööks arvu
tiga õn tõepoolest kõrgemad kui tüdrukutel 
(Toots 2001, tabel 1); Leedu majandustuden
gite seas läbi viidud uuringu põhjal eristab sugu 
tugevalt tegeliku arvutikirjaoskuse taset, mis 
aitab säilitada soolist ebavõrdsust (noormeeste 
eelist) tööturukonkurentsis (Saparniene et al. 
2002). Tõenäoliselt õn soostereotüübid ning 
soolised erinevused arvutikasutusoskustes 
tugevas vastastikmõju seoses: esimesed aita
vad nn. iseteostuva ennustusena realiseeruda 
viimastel, muutudes sotsialisatsiooniprotsessis 
struktuurseks normiks (“poisid peavad arvu- 
tiasjandust tundma, tüdrukute puhul pole see 
oluline”) ning arvutikasutusoskustes ilmnevad 
erinevused tugevdavad omakorda stereotüüpe. 
Kirjeldatud vastastikmõju tugevust näib kin
nitavat selle kultuuriüksus: statistiliselt oluli
sed erinevused meeste ja naiste, poiste ja tüd
rukute arvutikasutusoskuste enesehinnangus 
(nii 5-pallise üksikskaala kui kaheksa oskuse 
enesehinnangu summaindeksi puhul) ilmnesid 
uurimuse Skiftande medielandskap tulemuste 
põhjal kä Rootsis - Eestiga võrreldes võrdõi
guslikumas ning oluliselt väiksemate ressursi- 
piirangutega ühiskonnas.

Hirm infotehnoloogia ees
Soostereotüüpidega näib seonduvat veel 

üks aspekt - hoiakuline hirm infotehnoloogia 
ees. MeeMa andmete põhjal (tabel 1) võime 
näha, et nõustumine väitega “Arvutite ja Inter
neti kasutamine hirmutab mind” (skaalal 1 
-“üldse ei nõustu”, 4 - “nõustun täielikult”) õn 
enamuse earühmade, sh. 15-19-aastaste puhul 
olulisel määral omasem naistele. Sama nähtus 
ilmnes Rootsis koguvalimi, ent mitte noorima 
vanuserühma puhul (Skiftande medielandskap). 
Võime oletada, et viimatimainitud asjaolu tule
neb rootslaste noore põlvkonna mõnevõrra 
sooneutraalsemast sotsialisatsiooniprotsessist. 
Oma osa võib mängida kä poiste ja tüdrukute 
võrdne ligipääs Internetile Rootsi kodudes,

mis peaks aitama hirmust üle saada. Tuleb aga 
tõdeda, et Eesti neidude puhul viimane oletus 
ei kehti: koduse võrguühendusega varustatud 
tüdrukud ei erine arvutite ja Interneti kasuta
mise ees hirmutundmises teistest samaealistest 
sookaaslastest. Sellest võib järeldada, et antud 
aspekti puhul mängivad Eestis olulisemat rolli 
soospetsiifilised sotsialisatsioonimallid - nor
matiivsed piirangud, mida ei suuda korvata kä 
ressursiliste piirangute puudumine.

Internet infoallikana ja ühiskonnas osa
lemiseks

Senitäheldatu põhjal võime öelda, et Eesti 
meeste ja naiste arvutikasutuses esineb enim 
erinevusi just kognitiivses aspektis - üldis
tes arvutikasutusoskustes ning hoiakulises 
hirmus arvutite ja Interneti kasutamise ees, 
mis näitavad valmisolekut infoühiskonnas 
toimimiseks. Missugune olukord valitseb 
infotehnoloogia kasutamise nendes aspekti
des, mis õn otseselt suunatud olulise infor
matsiooni hankimisele ning kujunevas info
ühiskonnas osalemisele? Vastavate indikaato
ritena kasutan käesolevas analüüsis MeeMa 
andmestiku nelja indeksit, mis näitavad 
Interneti kasutamist infoallikana, õppimi
seks, erialainfoks, poliitika- ja majandusala
seks infoks ning poliitika- ja majandussfääris 
osalemiseks. Tabelit 1 vaadates võib öelda, 
et nimetatud aspektides esineb sugupoolte 
vahel suhteliselt vähe olulisi erinevusi. Silma 
torkab eelkõige kaks asjaolu.

Esiteks, naised kalduvad Internetti kasu
tama ennekõike töö- ja õpivahendina - vastava 
indeksi väärtus jääb vaid vanima eagrupi puhul 
oluliselt alla meeste näitajale, kahes noorimas 
vanuserühmas ning 45-54-aastaste hulgas õn 
naiste aktiivsus Interneti õpi- ja erialainfoks 
kasutamisel meeste omast isegi pisut suurem, 
ühtlasi õn tegemist ainsa siinkohal vaadeldava 
suurusega, mille puhul ei ilmne sugupoolteva- 
helist erinevust koguvalimi tasandil. Rootsi and
mestiku põhjal (Skiftande medielandskap) õn



huvitav tõdeda, et üldiselt kasutavad rootslan
nad Internetti praktilise töövahendina meestest 
isegi oluliselt sagedamini, noorima põlvkonna 
puhul niisugust erinevust siiski ei ilmne.

Teiseks, kõigis neljas vaadeldavas aspektis ei 
esine Eesti teismeliste hulgas statistiliselt olu
lisi soolisi erinevusi. Sama võib väita vanemate 
keskealiste - 45-64-aastaste kohta. Omaealiste 
meestega võrreldes õn halvimas olukorras pen
sionieas daamid, kelle puhul õn tõenäoliselt 
määravaks takistuseks teiste vanuserühmade 
naistele omase pragmaatilise motivatsiooni 
puudumine (erialase info otsimiseks pole sellel 
eagrupil enam otsest vajadust), mistõttu ei 
hoogustu kä muuotstarbeline võrgukasutus. 
Märkimisväärseid soolisi erinevusi naiste kah
juks esineb kä 30—44-aastaste vanuserühmas.

Üldine informeeritus
Infokihistumise ühe tulemnäitajana võime 

käsitleda üldise informeerituse indeksit MeeMa 
andmestikus (tabel 1). Selle indeksi puhul saame 
täheldada eelpool vaadeldud tendentsidega võr
reldes erilaadset tulemust-20-29- ja 30-44-aas- 
taste naiste oluliselt madalamat enesehinnangut 
enda informeeritusele nii omaealiste meeste 
kui teiste eagruppide naistega võrreldes. Kuna 
halvemad ligipääsuvõimalused Internetile ning 
madalam pragmaatiline motivatsioon õn siin 
põhjustena ilmselt välistatud (koduse ligipääsu 
ning erialase info otsimisega seotud internetika- 
sutuses antud vanuserühmades soolisi erinevusi 
ei ilmne), võib seletus peituda nende eagrup
pide naiste suhteliselt suures koormatuses (nii 
tööl kui koduses majapidamises; vt. Järve 2003), 
mis jätab üldiseks infohankimiseks vähem aja
lisi võimalusi. Oluline õn märkida, et Rootsi 
valimis (Skiftande medielandskap) üldise infor
meerituse osas soolisi erinevusi ei esinenud.

Siinkohal õn asjakohane küsida, missugus
test teguritest sõltub infokihistumise üks tulem 
- üldise informeerituse enesehinnang? Küsi
musele vastuse leidmiseks kasutasin MeeMa 
andmestikus lineaarset regressioonanalüüsi (vt.

tabel 2), milles katsetasin sõltumatute tunnus
tena lisaks tabelis toodutele veel näiteks vastaja 
emakeelt, kodakondsust, haridustee pikkust 
ning rahalise jõukuse, televisiooni vaatamise 
kestuse ja erinevate meediakanalite infoallikana 
kasutamise indekseid. Nagu näeme, kuulub vas
taja sugu infokihistumise üht tulemit - üldise 
informeerituse enesehinnangut - mõjutavate 
tegurite hulka. Regressioon mudelis omavad 
siiski suuremat kirjeldusjõudu mitmesugu
sed meedia, sh. Interneti kasutamise aktiivsuse 
indeksid ning vastaja vanus.

Tabel 2. Lineaarse regressioonanalüüsi tule
mused

Standardi
seeritud
regres-
siooni-
kordaja

Olulisus

Eesti meedia jäl
gimise aktiivsus

0,168 0,000

Vanus 0,120 0,000
Lääne meedia 
jälgimise aktiiv
sus

0,111 0,000

Interneti kasuta
mise aktiivsus

0,111 0,000

Ajalehtede luge
mise aktiivsus

0,093 0,001

Sugu (0=naine, 
l=mees)

0,091 0,000

Infoallikate mit
mekülgsus

0,069 0,014

Sõltuv tunnus: üldise informeerituse indeks; R2=0,142 
Allikas: MeeMa (2002-03)



Kokkuvõte

Kokkuvõtteks püüan vastata pealkirjas esita
tud küsimusele, milles sisaldub eeldus tüdrukute 
infotehnoloogilise mahajäämuse kohta. Eeldus 
leidis osaliselt kinnitust: teismeeas poisid edesta
vad tüdrukuid oluliselt koduse võrguühenduse 
omamise, arvutikasutusoskuste ning hoiakulise 
julguse (hirmu puudumise) poolest. Nimetatud 
erinevuste osas ei ole märgata kä vähenemis- 
tendentsi. Õn oluline märkida, et kõigi kolme 
aspekti puhul õn tõenäoliselt tegemist sooste- 
reotüüpidele tuginevate sotsiaalsete ettekujutuste 
tulemiga, koduse internetiühenduse puhul õn 
lisamõjuteguriks ressursside piiratus Eesti ühis
konna tingimustes. Võrdlusvõimalust pakkuvad 
Rootsi andmed lubavad oletada, et materiaalsete 
piirangute vähenemisel (ühiskonna elatustaseme 
kasv, internetiühenduse odavnemine) võib erine
vus koduses ligipääsus ajapikku väheneda. Kogni
tiivsetes aspektides (kasutusoskused ja hoiakuline 
julgus) sõltub erinevuste vähenemine eelkõige 
muutustest erisooliste laste sotsialisatsioonipro 
tsessis - ühtaegu nii väiksema soospetsiifilise 
kui (tüdrukute) suurema agentsuse suunas. Selles 
osas peaks olulise panuse andma kool, kuna pere
kond kaldub soolisi erinevusi pigem taastootma 
- tüdrukutele muretsetakse võrguühendusega 
koduarvuti harvemini kui poistele, emade (küsit
luse valimis keskealiste naiste) meestega võrreldes 
väiksemad arvutikasutusoskused ja suurem hirm 
infotehnoloogia ees õn tütarde jaoks tõenäoliselt 
osaks soorollimudelist.

Rõõmustav õn tõdeda, et intemetikasutuse 
kvantitatiivsetes aspektides (kasutussagedus ja 
-kestus) õn soolised erinevused viimaste aastate 
jooksul mõnevõrra vähenenud. Selle põhjuseks 
võib ilmselt lugeda avalike institutsioonide, eel
kõige koolide varasemast paremat võrguühen
dusega varustatust, mis annab olulise panuse 
erasfääri (perekonna) struktuursete piirangute 
ületamiseks.

Veelgi olulisem tõdemus õn, et infokihistu- 
mise sotsiaalselt olulisimates aspektides (Interneti 
kasutamine nii üldise kui kä erialase, poliitilise

ja majandusliku info allikana ning poliitilises 
ja majandussfääris osalemiseks; üldine infor
meeritus) ei esine Eesti meediakasutajate noore 
põlvkonna (15-19-aastaste) hulgas statistiliselt 
olulisi soolisi erinevusi. Jääb üle loota, et need ei 
ilmne põlvkonna jõudmisel järgmistesse vanuse
rühmadesse, kus praegu võib täheldada naiste tea
tavat infoalast depriveeritust, mille taastootmise 
oht õn majapidamistööde sooliselt ebavõrdse jao
tuse (vt. Järve 2003) jätkudes vägagi suur. Sooliselt 
tasakaalustatuma infoühiskonna kujunemiseks 
õn Eestis (haprad) eeldused siiski olemas.

Märkused
1 Artikkel õn valminud ETF grandiprojekti “Infoühis

konna tekkimisega seotud sotsiaalsed ja kultuurilised 
praktikad Eestis” (nr. 5799) ja sihtfinantseeritava tea
dusteema “21. sajandi meediaühiskonna kujunemine 
Eestis” (nr. 1774) toetusel.

2 Intemetikasutuse sageduse puhul õn võrreldud 
“märkimisväärselt sagedast” kasutust, mida erinevate 
andmestike puhul näitavad erinevad indikaatorid. 
Küsitluse Noored ja poliitika puhul loeti “märkimis
väärselt sagedaseks” kasutuseks ükskõik millist posi
tiivset arvsuurust vastuseks küsimusele “Kui palju 
kulub Sul päevas keskmiselt aega Internetis surfami- 
sele?”; 2001.-2002. a. Eesti kooliõpilaste meediakasu- 
tase küsitluse puhul läks arvesse Interneti kasutamine 
vähemalt kord nädalas; MeeMa andmestikus vähemalt 
“märkimisväärne” kasutamine Interneti kasutamise 
aktiivsuse indeksi skaalal. Viimane summeerib tööl või 
koolis, kodus, avalikus internetipunktis ning sõprade või 
sugulaste juures Interneti kasutamise sagedusnäitajad 
skaalal “praktiliselt iga päev - kord-paar aastas”. Indi
kaatorite erinevuse tõttu ei ole otstarbekas analüüsida 
õpilaste üldises Interneti kasutussageduses vaadeldaval 
ajaperioodil toimunud muutusi; võrreldav õn sooliste 
erinevuste ulatus erinevatel aastatel.

3 Intemetikasutuse kestuse indikaatoriteks õn andmes
tike 1-3 puhul Interneti kasutamisele päevas keskmiselt 
kuluv aeg, andmestikus 3 {MeeMa) kä intemetikasutuse 
kestuse indeks, mis summeerib Interneti kasutamisele 
töö- ja puhkepäevadel keskmiselt kulutatava aja.

4 Arvutikasutusoskuste indeks võtab kokku arvutiga 
seotud 8 tegevuse (failide kopeerimine, muutmine; 
viirusetõrje; programmide installeerimine; esitluse 
ettevalmistamine (nt. Powerpointi kasutamine); Inter
netist info leidmine; muusika, filmide, tarkvara allalaa- 
dimine; kodulehekülje tegemine ja selle ülespanemine;



oma võrguühenduse konfigureerimine) valdamise 
enesehinnangud.

5 Interneti infoallikana kasutamise indeks summee
rib olulisushinnangud Internetile kui infoallikale 
vastaja kodukohas, Eestis ning maailmas toimuva 
kohta. Interneti õppimiseks, erialainfoks kasutamise 
indeksi puhul õn arvesse võetud Interneti kasutamist 
vastavatel eesmärkidel sageli või vahetevahel. Inter
neti poliitika- ja majandusalaseks infoks kasutamise 
indeks võtab kokku viis tunnust: Interneti kasutamise 
sageli või vahetevahel töö otsimiseks, eluaseme otsimi
seks, õigusalase, majandus- ja finantsinfo ning poliiti
lise info saamiseks.

6 Interneti poliitika- ja majandussfääris osalemiseks 
kasutamise indeks summeerib neli tunnust: Interneti 
kasutamise sageli või vahetevahel foorumitel, uudis- 
rühmades osalemiseks, ostudeks ja oksjonitel osalemi
seks, pangatehinguteks, pangainfoks ning tuludekla
ratsioonide jm. ametlike taotluste esitamiseks.

7 Üldise informeerituse indeksi saamiseks õn liidetud 
vastaja enesehinnangud informeeritusele oma kodu
kohas, Eestis ning maailmas toimuva kohta.

8 Rahalise jõukuse indeksi aluseks olid vastused küsi
mustele, kuivõrd vastajal, tema perel jätkub raha kulu
tusteks erinevatele kaupadele ja teenustele.

9 Pärast “Tiigrihüppe” programmi esimese etapi (1997 
1999) lõppu ei olnud Eesti koolide varustatus arvuti
tega veel kaugeltki piisav, tagamaks võrdset ligipääsu 
kõigile õpilastele. Toonase olukorra näiteks sobib 
katkend 2001. a. jaanuaris, uurimuse Noored ja polii
tika raames, ühe Tartu kooli 9. klassi neiuga tehtud 
intervjuust: “No koolis nagu eriti pole võimalust sisse 
saada, nagu tüdrukutega oleme siin käinud küll, nagu 
vahetundidel käime nagu arvutiklassis, aga lihtsalt nii 
suur tung õn ja siis põhiliselt ma nagu mingite sõb
rannade juures olen vahepeal lihtsalt niisama mingi 
nendes kirjatubades - nendes, kus kirja saab saata ja 
meile. Ja kui mingit informatsiooni õn vaja, et siis sealt 
natuke otsid”.
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Erakondade mõju 
naiste poliitikas 
osalemise 
võimalustele Eestis

Helen Biin

''V "T” aiste osalemine poliitikas ja poliitilises 
I otsustusprotsessis õn tänaseks vähe- 

X mait formaalselt tunnustust leidnud 
demokraatliku riigikorra ühe olulise kompo
nendina. Samuti õn mitmete empiiriliste uurin
gute tulemused kinnitanud, et naiste osalus 
poliitilistes otsustuskogudes mõjutab seal käsit
letavaid teemasid ja tehtavaid otsuseid (Grey 
2002; Norris 2004). Sellegipoolest õn naised 
siiani valdavas osas demokraatlike riikide otsus
tuskogudes alaesindatud ning naistel kui grupil 
puudub formaalne poliitiline võim. Eriti tuge
valt torkab naiste alaesindatus poliitiliste otsuste 
tegijate hulgas silma Kesk- ja Ida-Euroopa post
sotsialistlikes riikides, sealhulgas kä Eestis.

Naiste poliitikas osalemist käsitlevad uurin
gud, mis õn peamiselt läbi viidud nn. vanades 
lääne demokraatiates, õn üsna üksmeelselt 
jõudnud tulemusele, et üheks oluliseks naiste

alaesindatuse põhjuseks poliitilistes otsustus
kogudes õn nende madalam keskmine hari
dustase ja sotsiaalmajanduslik positsioon 
võrreldes meestega (nt. Studlar ja McAllister 
1991; Chapman 1993; Norris 1996; Shvedova 
1998; Mädand 1998). Seetõttu õn küsimus, miks 
naiste osalus poliitilises otsustusprotsessis õn eriti 
madal just postsotsialistiikes riikides, kus naiste 
haridustase ja tööhõive olid ja õn siiani võrrel
davad meeste vastavate näitajatega ning soo
list võrdõiguslikkust peeti pikka aega vähemalt 
retoorilisel tasandil oluliseks, poliitika- ja sugu- 
pooleuurijatele rohkelt uurimisainest pakkunud. 
Peamiselt õn eelpoolmainitud küsimusele vastuse 
saamiseks uuritud poliitiliste institutsioonide (nt. 
Millard ja Popescu 2000; Saxonberg 2000; Fuchs 
2003) ja üleminekuaja mõjude (nt. Einhorn 1993; 
Waylen 1994; Jalusic 1998; Jaquatte, Wolchik 
1998; Jalusic, Antic 2001) seoseid naiste poliitilise 
osalusega. Kuigi tuleb nõustuda, et suurte sot
siaalsete muudatuste käigus (ümber)kujundatud 
avalik arvamus ning institutsionaalsed mõjurid 
(nt. valimis- ja parteisüsteem) mõjutavad oluli
selt naiste poliitilises otsustusprotsessis osalemise 
võimalusi, oleks väär madala osaluse põhjuseid 
otsida vaid neist tegureist ning ignoreerida era
kondade rolli otsustuskogudesse pääsejate vali
misel.

Kuigi teoreetiliselt õn poliitikasse võimalik 
siseneda kä üksiküritajana, ühessegi erakonda 
kuulumata, õn sellised juhtumid siiski eran
did ning oluliseks vaheetapiks poliitikas osale
mise soovi ja reaalse osalusvõimaluse vahel õn 
parteid. Kuna alati õn inimesi, kes sooviksid 
otsustuskogudesse kuuluda, rohkem kui kohti 
vastavates kogudes (Putnam 1976), peavad era
konnad rakendama teatud valikukriteeriume, 
selekteerimaks soovijate seast välja need, kes 
pääsevad kandideerima valimisnimekirjades. 
Pippa Norris (1996) õn välja pakkunud kolme
astmelise poliitilise värbamise mudeli, mille igal 
etapil väheneb mandaadi taotlejate hulk ning 
kus igas faasis mängivad otsustavat rolli erine
vad tegurid (Joonis 1).



Norrise järgi otsustavad värbamise esimeses 
etapis selle, kas võimalik kandidaat asub ava
likult otsustuskogu mandaati taotlema, tema 
ressursid ja motivatsioon, mille omakorda mää
ravad ühiskonnas valitsevad arusaamad ja väär
tused. Värbamisprotsessi teises etapis antakse 
otsustav roll erakondadele ning oluliseks muu
tuvad erakondade võtmeisikute1 soovid ja aru
saamad sellest, millised inimesed (või grupid) 
võiksid olla otsustuskogudes esindatud. Viima
ses etapis, peale erakonnasiseste selektsiooni- 
protsesside edukat läbimist, pääseb mandaadi 
taotleja kandideerima valimistel, kus otsuse 
tegemise teatepulk antakse üle valijaskonnale.2

Seega õn institutsionaalsete tegurite ja ava
liku arvamuse kõrval oluline kä see, kuidas era
konnad täidavad oma väravavalvuri rolli otsus
tuskogusse soovijate ja mandaatide vahel ning 
mil viisil mõjutavad erakonnasisesed otsustus
protsessid ja otsustajate vaated naiste võimalusi 
pääseda valimisnimekirjadesse ja sealtkaudu 
parlamenti ning kohalikesse omavalitsustesse. 
Kuigi esimesed sammud selliste mõjude uuri
miseks õn astutud, õn senised uuringud kesken
dunud peaasjalikult just nn. lääne demokraat
like riikide parteide tegevusele. Erakondade 
väravavalvuri rolli ning võtmeisikute arusaamu 
ja suhtumist naiste poliitilisse osalusse ning 
soolise võrdõiguslikkuse kontseptsiooni post
sotsialistlikes riikides pole siiani praktiliselt veel 
uuritud.

Ambitsioon ja Erakondade
ressursid võtmeisikud

Sarnaselt teistele postsotsialistlikele riikidele 
õn kä Eestis naiste poliitikas osalemist suhte
liselt vähe uuritud. Peamiselt õn teemat käsit
lenud Tiina Raitviir (vt. Raitviir 1996, 1999, 
2000 ja 2002), kelle uuringute põhirõhk õn 
olnud naiste poliitikas osalemise kvantitatiivsel 
poolel (naiste osakaal erakondades, valimis
nimekirjades ja otsustuskogudes). Samuti õn 
puudutatud kehtiva valimissüsteemi ja avaliku 
arvamuse mõjusid naiste võimalustele suurema 
esindatuse saavutamiseks poliitilistes otsustus
kogudes. Seega õn käsitletud vaid ülal esitatud 
Norrise poliitilise värbamise mudeli esimest ja 
kolmandat etappi. Kuigi hiljutise projekti “Mass 
Media in (Re)Distribution of Power” (2004) 
raames uuriti naispoliitikute seisukohti soolise 
võrdõiguslikkuse teemadel, ei ole Eesti era
kondade võtmeisikute arusaamu ja seisukohti 
naiste poliitikas osalemise vajaduse ning soo
lise võrdõiguslikkuse strateegiate kohta varem 
uuritud. Joni Lovenduski (1993, 8) pakub välja 
kolm peamist soolise võrdõiguslikkuse stratee
giate liiki, mida erakonnad saavad naiste toeta
miseks rakendada: (1) retoorilised strateegiad, 
mis tähendab seda, et erakonna juhtkond tead
vustab avalikult naiste esindatuse vajadust ning 
see vajadus õn kajastatud kä partei poliitilistes 
dokumentides; (2) toetav tegevus,3 mille puhul 
erakond õn seadnud naiste osaluse tõstmise 
endale üheks eesmärgiks ning poliitikas osaleda 
soovivatele naistele pakutakse mitmekülgset abi

Valijad

kodanikud

Joonis 1. Pippa Norrise kolmeastmeline poliitilise värbamise mudel
Kohandatud: Norris, P. (1996). Legislative Recruitment. In L. LeDuc, R.G. Niemi, & P. Norris (eds.), Comparing 

Democracies: Elections and Voting in Global Perspective. Sage Publications, London, 184-215.



(koolitused, rahaline abi, nõustamine jmt.); ning 
(3) positiivne diskrimineerimine, mille puhul 
naistele reserveeritakse valimisnimekirjades ja/ 
või otsustuskogudes kindel arv kohti. Arusaamad 
ja seisukohad naiste poliitilise osaluse ja soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiate kohta mängivad 
olulist rolli valimistele eelnevas erakonnasiseses 
selektsiooniprotsessis ja kandidaatide järjestuse 
määramisel valmisnimekirjades. Käesoleva artikli 
aluseks olev uuring ongi esimene püüe täita seda 
tühimikku ning heita pilk Eesti suuremate ja olu
lisemate erakondade ja erakondade võtmeisikute 
seisukohtadele naiste poliitikas osalemise ja soo
lise võrdõiguslikkuse kohta.

Uuringu meetod ja valim
Uuring, millel käesolev artikkel põhineb, 

koosneb semistruktureeritud intervjuudest 
kaheksa Eesti erakonna võtmeisikuga ning viidi 
läbi 2004. aasta aprillis ja mais artikli autori 
poolt. Kuna erakonna võtmeisikuteks saab 
lugeda vaid neid isikuid, kes omavad erakonna 
poliitika kujundamisel ja igapäevatööd puudu
tavate otsuste langetamisel sõnaõigust, käsitleti 
antud uuringus võtmeisikutena näiteks era
konna juhatuse liikmeid või partei Riigikogu 
fraktsiooni aktiivsemaid saadikuid. Intervjuee
ritavate sooline jaotus kujunes suhteliselt eba
võrdseks - kuus meest ja kaks naist. Samas pee
geldab selline jaotus ilmekalt naiste ja meeste 
osakaalu erakonna juhtpositsioonidel.

Uuringus käsitletud kaheksa erakonda4 
valiti välja lähtuvalt kahest kriteeriumist. Esiteks 
lähtuti eeldusest, et uurida õn mõttekas eelkõige 
neid erakondi, mis suudavad naiste osakaalu 
otsustuskogudes reaalselt mõjutada - s.t. uuri
tav erakond peab olema valimistel mandaatide 
võitmiseks piisavalt suur ja populaarne. Kuna 
varasemad uurimused ja teoreetilised käsitlu
sed (nt. Ruie 1987; Lovenduski ja Norris 1993; 
Mädand ja Studlar 1996) õn näidanud, et eri
neva ideoloogilise taustaga ja erinevatele siht
rühmadele suunatud erakonnad mõjutavad

naiste pääsemist valimisnimekirjadesse (ning 
seega kä otsustuskogudesse) erinevalt, oli tei
seks kriteeriumiks uuritavate erakondade või
malikult erinev ideoloogiline taust ja sihtrühm. 
Neist kahest kriteeriumist lähtudes kaasati 
uuringusse esmajärjekorras kõik kuus 2004. 
aasta kevadel Riigikogus mandaate omavat era
konda - Ühendus Vabariigi Eest - Res Publica, 
Eesti Reformierakond, Eesti Sotsiaaldemokraat
lik Erakond, Eestimaa Rahvaliit, Isamaaliit ja 
Eesti Keskerakond. Lisaks parlamendiparteidele 
kaasati uuringusse kä kaks kõige selgemalt eris
tuvat ja teatud mõttes kä tugevamat parlamenti 
mittekuuluvat parteid - Eesti Sotsiaaldemo
kraatlik Tööpartei kui ainuke Eestis tegutsev 
vasakpoolne erakond ning vanim (ja peale lii
tumisprotsessi lõppemist teiste venekeelsete 
parteidega kä ainuke) venekeelset elanikkonda 
esindav Vene Erakond Eestis.

Intervjuu käigus koguti eelpool nimetatud 
erakondade võtmeisikutelt mitmekesist infot 
valimiskandidaatide värbamise struktuuride, 
reeglite ning põhimõtete kohta. Erakondade 
(sealhulgas kä erakondade võtmeisikute) mõju 
naiste poliitilise osaluse võimalustele silmas 
pidades õn esmajärjekorras kõige olulisemad 
aga kolm tegurit - milline õn erakonna seisu
koht naiste poliitikas osalemise kohta, kuidas 
erakond suhtub soolise võrdõiguslikkuse stra
teegiatesse ja kuivõrd ollakse valmis neid raken
dama, ning erakonna tundlikkus naiste poliiti
kas osalemise võimaluste ning seda takistavate 
tegurite suhtes. Just neile kolmele olulisele 
aspektile järgnevalt keskendungi.

Suhtumine naiste poliitikas 
osalemisesse
Kõige üldisemal tasandil õn naispoliitikute 

otsustuskogudesse pääsemise võimalusi silmas 
pidades oluline see, et erakonna ametlik ideo
loogia soosiks naiste aktiivset poliitikas osale
mist. Soosiv suhtumine õn naiste valimisnime
kirjadesse kaasamise ja erinevate (vabatahtlike)



naiste osalust soodustavate meetmete rakenda
mise vältimatuks eeltingimuseks. Uuringusse 
kaasatud kaheksa eesti erakonda võib võtme
isikute poolt väljendatud erakondade vaadete 
põhjal naiste poliitikas osalemise kohta tingli
kult jagada kolme käesoleva artikli autori poolt 
loodud gruppi — soo-ignorantsete vaadetega 
erakonnad, soo-tolerantsete vaadetega erakon
nad ja sootundlike vaadetega erakonnad.

Esimese, soo-ignorantse seisukoha järgi 
ei moodusta naised ühiskonnas eraldiseisvat 
huvigruppi, kelle vaated ja seisukohad peaks 
erakonna juhtorganites ja poliitilistes otsustus
kogudes esindatud olema, ning seetõttu ei ole 
kä naiste osalemine neis vältimatult vajalik. Selle 
seisukoha kandjate silmis peaksid esindatuse 
aluseks olema teised kaalutlused. Näiteks Eesti 
Sotsiaaldemokraatliku Tööpartei (ESDTP) 
esindaja leiab, et geograafiline faktor määrab ära 
erinevad esindamist vajavad huvid ning seetõttu 
õn kandidaadi asukoht soost ja teistest sotsiaal- 
demograafilistest tunnustest olulisem:

“Kaheldamatult õn kõige olulisem see, 
et territoriaalsed piirkonnaorganisatsioonid 
ja need inimesed, kes maakonnaorganisat- 
sioonides toimetavad, et nende huvid oleks 
esindatud. Seetõttu mina ei ole selle poolt, 
et teatud juhtorganites oleks sätestatud veel 
mingisugused kvoodid, ütleme kas siis nais
tele või meestele või pensionäridele ütleme 
või töövõtjatele, või noortele ja sinna juurde 
kuuluv.”

ESDTP kõrval oli teiseks erakonnaks, mille 
esindaja väljendas erakonna soo-ignorantset 
seisukohta, Eesti Reformierakond. Reformiera
konna esindaja pidas kandidaatide nimekirjade 
koostamisel oluliseks silmas pidada mitte eri
nevate huvi(gruppi)de esindatuse võimalust ja 
vajadust, vaid leidis, et nii parteisisestesse kui 
kä riigi tasandi otsustuskogudesse pääsemise 
aluseks peaksid eelkõige olema isiku teened era
konna ees ja tema varasem tegevus:

“Noh, meie maailmavaade Reformiera
konnas õn olnud alati selline, et me ei ole 
kunagi ma ütlen, kordan veel kord, inimese 
soost mitte mingisugust vahet, numbrit, 
teinud. Nii nagu me ei tee nahavärvist või 
rahvusest vahet ei ole meie jaoks kä sisuliselt 
mingit vahet, kas õn mees või naine. Loevad 
teod”

Mitmed varasemad uuringud nn. vanades 
demokraatiates õn tõestanud, et naiste või
malused tipptaseme poliitikasse siseneda õn 
suuremad vasakpoolsetes erakondades, kus 
ollakse reeglina meelsamini valmis rakendama 
meetmeid, mis aitaksid alaesindatud gruppidel 
otsustuskogudesse jõuda (Norris 1993; Henig ja 
Henig 2001). Paradoksaalselt väljendasid antud 
juhul uuringusse kaasatud kaheksast erakonnast 
just kõige vastandlikumad parteid parem-vasak 
skaalal (Ruus 2003) ühte tüüpi seisukohta. Sel
line tulemus vihjab asjaolule, et Eestis kujun
davad erakondade seisukohti naiste poliitikas 
osalemise suhtes ilmselt teised tegurid peale 
erakonna ideoloogilise tausta, ja kä Eesti par- 
teimaastiku vasak-parem polarisatsiooni iseära
sustele, millele õn tähelepanu juhtinud näiteks 
Toomla (1999) ning Svege ja Daatland (2000).

Isamaaliidu, Res Publica ja Vene Erakonna 
Eestis võtmeisikud väljendasid vaateid, mida 
võiks tinglikult nimetada soo-tolerantseks sei
sukohaks. Soo-tolerantse seisukoha pooldajad 
leiavad, et naiste osalemine poliitilises otsus
tusprotsessis ja tipp-poliitikas õn aktsepteeri
tav ning isegi positiivne või vajalik, kuid seda 
vaid tingimusel, et positsioon otsustajate seas 
õn saavutatud kõigi teiste erakonnakaaslastega 
samu formaalseid reegleid järgides ilma soolise 
võrdõiguslikkuse meetmete “välise” abita. Ilme
kalt illustreerib soo-tolerantse seisukoha tuuma 
Isamaaliidu esindaja:

“Loomulikult, ikka see [naiste poliitikas 
osalemine - H. B.] õn oluline. Aga sõltub 
naistest. See tähendab, me ei ole läinud



seda teed, et me oleme kunstlikult hakanud 
ütlema, et vat nüüd, naised, teile paneme siin 
viis kohta valmis ja ... ja kandideerige, need 
viis kohta õn teie. Naised õn alati olnud 
ühes ja samas reas kogu selle seltskonnaga, 
kes kandideerib juhatusse või kus iganes. 
Meil õn oma naisteorganisatsioon, kes võib 
lobby teha ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kui 
seda ei tehta, siis see õn üks asi. Võrdõigus
likkus ongi selles, et kõigil õn võrdsed või
malused.”

Ülaltoodud tsitaadis artikuleerib intervjuee
ritav olulise väärarusaama, mis läbib soo-igno- 
rantsete ja soo-tolerantsete erakondade vaateid 
ja avalikku arvamust naiste poliitikas osalemise 
kohta. Lause: “Võrdõiguslikkus ongi selles, 
et kõigil õn võrdsed võimalused” võtab ilusti 
kokku kogu probleemi olemuse. Nimelt taanda
takse võrdsete võimaluste tagamise vajadus vaid 
viimasele otsustuskogusse (või mõnda muusse 
valitavasse kogusse) pääsemisele eelnevale ast
mele - valimistele. Seda, et naiste ja meeste või
malused, ressursid ja kogemused ning erakon- 
naliikmete suhtumine eri soost kandidaadiks 
pürgijatesse võiksid olla erinevad ja et sellised 
tegurid võivad seada naised teatud juhtudel 
meestest ebasoodsamasse positsiooni, ei tead
vustata või ei soovita tunnistada. Ressursside 
erinevus õn aga üks peamistest teguritest, mida 
eelnevad empiirilised uuringud ja teoreetilised 
käsitlused õn rõhutanud kui naiste poliitilise 
osaluse olulist mõjutajat ning naiste alaesinda- 
tuse üht põhjust (nt. Chapman 1993; Shvedova 
1998; Black, Erickson 2001).

Soo-tolerantsete ja eelnevalt kirjeldatud 
soo-ignorantsete vaadete erinevus seisneb 
selles, et soo-tolerantse vaate kohaselt õn naiste 
osalemine poliitikas oluline, samal ajal kui soo- 
ignorantse seisukoha pooldajad ei tunnusta 
naisi eraldiseisva ja esindamist vajava huvigru
pina, seega ei peeta kä nende otsustusprotses
sis osalemist tingimata vajalikuks. Hoolimata 
sellest, et soo-tolerantne seisukoht näeb naiste

poliitikas osalemist olulisena, peab naiste osa
luse kasv selle vaate kohaselt toimuma n.-ö. 
loomulikul teel. Sekkumismeetodite taunimine 
ning nende ebaausaks pidamine langeb kokku 
Eestis ja teistes postsotsialistlikes riikides valit
seva liberaalse mittesekkumise ideoloogiaga 
(Toomla 1999; Jalusic, Antic 2001), mille põh
juseid võib otsida sotsialistliku režiimi laiaula
tuslikust sekkumispoliitikast ning ebaõnnestu
nud naiste emantsipeerimise projektist (Waylen 
1994; Matland, Montgomery 2003). Eelnevast 
tulenevalt ei toetata soo-tolerantset vaadet evi
vates erakondades soolise võrdõiguslikkuse 
meetmeid ning nende vabatahtlik rakendamine 
lähitulevikus õn neis erakondades ülimalt eba
tõenäoline.

Kolmandat, n.-ö. sootundlikku seisukohta 
väljendasid kolme enam või vähem sotsiaal
demokraatlike vaadetega erakonna - Eestimaa 
Rahvaliidu, Eesti Keskerakonna ja Sotsiaalde
mokraatliku Erakonna - esindajad. Selle sei
sukoha pooldajad leiavad, et naiste osalemine 
poliitilises otsustusprotsessis õn oluline, naistel 
õn võistluses otsustuskogudesse pääsemise eest 
võrreldes meestega teatud määral ebasoodsam 
positsioon ning vajaduse korral tuleb naiste 
osakaalu suurendamiseks ja osalemisvõimaluste 
avardamiseks rakendada kä spetsiaalseid meet
meid. Hoolimata sellest, et teoreetilisel tasandil 
peetakse soolise võrdõiguslikkuse meetmete 
kasutamist võimalikuks ja vajalikuks, rõhutavad 
sootundlike erakondade esindajad sageli seda, 
et vastavaid meetmeid peaks kasutama vaid 
äärmise vajaduse korral. Samuti rõhutatakse, et 
Eesti ühiskond ei ole soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiate rakendamiseks riiklikul tasandil 
veel valmis. Neid kahte seisukohta väljendab 
Eestimaa Rahvaliidu esindaja:

“Kvootide suhtes - jah, me võime keh
testada, kui kuidagi ei saa ja ütleme, inime
sed õn enamuses selle poolt, aga ühiskond 
ei ole nagu selleks veel valmis. See peab kui
dagi läbi arengu tulema.”



Hoolimata suuremast tundlikkusest polii
tikas osalemise soo-aspekti suhtes, leidsid kõigi 
sootundlike seisukohti evivate erakondade 
esindajad, et nende parteis ei ole naistele taht
likult või tahtmatult seatud mingeid takistusi 
otsustuskogudesse pürgimiseks ning seetõttu 
ei ole erakonnasiseste soolise võrdõiguslikkuse 
meetmete rakendamine hetkel kä vajalik. Vastu
olus sellise arvamusega viidati aga intervjuude 
käigus kas isiklikele või erakonnakaaslaste koge
mustele toetudes mitmeid kordi võimalikele 
probleemidele ja takistustele, millega otsustus
kogudesse pürgivad naised kokku puutuvad. 
Selline teadlikkus võimalikest probleemidest 
ilma nende teadvustamiseta õn omane kõigile 
uuringusse kaasatud erakondadele ning pisut 
pikemalt tuleb sellest juttu alapunktis Naiste 
poliitikas osalemist takistavad tegurid erakon
dade võtmeisikute käsitluses”.

Intervjuude käigus viitasid pea kõigi uurin
gusse haaratud kaheksa erakonna võtmeisikud 
mitmeid kordi ühele valimisnimekirjade koos
tamise juures olulist rolli mängivale kaalutlu
sele. Nimelt tunnistati, et mõnikord nimeta
takse (või tuleks nimetada) naiskandidaadid 
valimisnimekirjades kõrgematele positsiooni
dele vaid sümboolsetena, valimisnimekirjade 
tasakaalustamise5 eesmärgil, näitamaks, et era
kond arvestab naiste huvidega. Seeläbi sääste
takse erakonna mainet ja säilitatakse võimalus 
võita naiste ja sootundlike valijate hääled. Hästi 
väljendavad sellist kaalutlust Keskerakonna ja 
Reformierakonna esindajate mõtteavaldused.

“Ma ei tea, kui neid [tugevaid ja tun
nustatud naispoliitikuid - H. B.] ei oleks 
olemas, et võibolla see [naiste määramine 
valmimisnimekirjades kõrgemale kohale 
eelpoolnimetatud põhjustel -H. B. ] tekitaks 
mingit diskussiooni, et lihtsalt nagu välja
poole näitamiseks, et meil õn kõik korras.

Et me nagu näeme, et see õn ühiskonna 
poolt nagu vastuvõetavam, kui meil õn 
nimekirjas kä mõned naised esindatud.

Muidu öeldakse jälle, et meil õn jube mas
kuliinne kamp või ... et noh, muidugi neid 
võiks rohkem olla, aga ma ütlen, et noh, me 
ei ole kunagi takistust teinud ühelegi naisele 
poliitikasse tulemast ja me ei näe selles prob
leemi, nii et tore, kui nad õn, aga ...”

Hoolimata väitest, nagu poleks naispo
liitikutel mingeid takistusi üheski erakonnas 
partei eliiti ja valimisnimekirjadesse jõudmi
sel, viitavad intervjueeritavad vajadusele lüli
tada rohkem naisi valimisnimekirjadesse, et 
tulla vastu ühiskonna nõudmistele ja säilitada 
erakonna mainet. Sellistest viidetest selgub aga 
enamgi - nimelt osutavad ülaltoodutele sarna
sed mõtteavaldused sellele, et hoolimata soolise 
võrdõiguslikkuse kontseptsiooni mõistmisest 
mingil abstraktsel tasandil, pole naiste osaluse 
soodustamise vajadust ja olulisust erakonna iga
päevatöö tasandil veel teadvustatud ning seda 
nähakse vaid formaalsusena, mida tuleb täita 
ühiskonna ootustele vastamiseks. See problee
mistik viib järgmise alapunkti teemani, milleks 
õn erakondade seisukohad naiste poliitikas osa
lemise soodustamiseks mõeldud soolise võrdõi
guslikkuse strateegiate kohta.

Suhtumine soolise võrdõigus
likkuse strateegiate raken
damisesse

Uuringu toimumise ajal 2004. aasta kevadel 
oli uuritud kaheksast erakonnast vaid neli oma 
programmis või manifestis viidanud soolise 
võrdõiguslikkuse kontseptsioonile - Vene Era
kond Eestis, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Res 
Publica ja Eestimaa Rahvaliit. Ainsana oli Res 
Publica pühendanud terve alapeatüki, selgita
maks erakonna seisukohti soolise võrdõigus
likkuse suhtes. Vene Erakond Eestis ja Sotsiaal
demokraatlik Erakond mainisid soolist võrd
õiguslikust ühena põhiõigustest, mille poole 
nad oma tegevuses püüdlevad ning Eestimaa



Rahvaliit nõudis soolise võrdõiguslikkuse print
siibi arvestamist töövaldkonda reguleerivas 
seadusandluses. Valimisnimekirjade koostami
sel ja erakonnasiseste ametipostide täitmisel ei 
rakendanud ükski uuringusse kaasatud erakond 
ühtegi kolmest Lovenduski (1993) poolt välja 
pakutud soolise võrdõiguslikkuse strateegiast, 
milleks õn retoorilised strateegiad, toetav tege
vus ja positiivne diskrimineerimine.

Uuringu käigus selgus, et intervjueeritud era
kondade võtmeisikutel (ning ilmselt kä avalik
kuses üldisemalt) puudub adekvaatne arusaam 
soolise võrdõiguslikkuse strateegiatest. Nimelt 
puuduvad erakondade esindajatel teadmised 
retooriliste strateegiate ja toetava tegevuse olemu
sest ning nende kasutamise võimalustest. Soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiad taandatakse vaid 
kõige tugevamale - sookvootide kasutamisele 
- ning sedagi vaid kõige üldisemal ehk riiklikul 
üldvalimiste tasandil. Kuigi nii mõnegi interv
jueeritud erakonna naisorganisatsioon korraldab 
naispoliitikutele aeg-ajalt koolitusi ja toetuskam- 
paaniaid (ehk rakendab toetavat tegevust), ei ole 
sellised ettevõtmised algatatud erakonna juht
konna tasandilt, juhtkonnas ei ole neid algatusi 
teadvustatud soolise võrdõiguslikkuse stratee
giate rakendamisena ja neid ei väärtustata. Sellest 
tulenevalt pole erakonna juhtkonna teadliku toe
tuseta läbi viidud üritus kä oma eesmärkides nii
võrd efektiivne, kui ta potentsiaalselt olla võiks. 
Veelgi enam devalveerib erakondade naisorgani
satsioonide initsiatiivi suhtumine, mida väljen
das enamus intervjueeritutest: nimelt leitakse, et 
erakonna naisorganisatsiooni tegevus õn pigem 
klubilist laadi ning mittepoliitiline, seega pole kä 
sealt tulevad algatused kuigi asjalikud ja tõsiselt
võetavad.

Valdav osa intervjueeritud erakondade 
võtmeisikutest väljendas oma erakonna nega
tiivset suhtumist igasugustesse soolise võrdõi
guslikkuse strateegiate rakendamisesse riiklikul 
tasandil ning taandas need meetmed peamiselt 
sookvootide kehtestamisele. Peamine argu
ment soolise võrdõiguslikkuse strateegiate

kehtestamise vastu oli nende väidetavalt eba
võrdsust toetav ja diskrimineeriv olemus, nagu 
illustreerib Isamaaliidu esindaja väide:

“Kui meil õn võrdõiguslikkus, no mis 
kvootidest me siis räägime. Meil õn võrdsed 
võimalused. Kellelegi ei ole antud eelistusi, 
see õn kõige tähtsam, igaühel õn võima
lus seda kampaaniat teha, et ta oleks kõige 
parem ja valitum. Et mis kasu õn sellest, 
kui me teeme kampaania, mille käigus me 
kedagi eriliselt soosime, siis õn see, et kus see 
võrdõiguslikkus siin siis õn. Ei ole ju.”

Taas ilmneb juba eelmises alapunktis vii
datud lühinägelik vaade soolisele võrdõigus
likkusele, mille puhul (eba)võrdseid võimalusi 
otsitakse vaid viimasest astmest enne mandaadi 
omandamist - valimistest ja valimiskampaa
niast. Tegureid, mis võivad takistada naiste 
valimisnimekirjadesse pääsemist või kä erakon- 
nasisestel eelvalimistel kandidaadiks saamist, ei 
taheta või ei osata näha.

Vaid kaks sootundlikku sotsiaaldemo
kraatliku orientatsiooniga erakonda - Eesti
maa Rahvaliit ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
- toetasid soolise võrdõiguslikkuse strateegiate 
rakendamist riiklikul tasandil, kuid mitte ükski 
intervjueeritud kaheksa erakonna võtmeisikust 
ei toetanud vastavate meetmete rakendamist 
erakonnasiseselt. Rõhutatakse, et intervjueeri- 
tute erakondades õn kõigil liikmetel, hoolimata 
nende soost, võrdsed õigused ja võimalused 
pürgida erinevatele ametipostidele ja kandi
deerida valimistel. Jällegi ilmneb juba korduvalt 
mainitud teadmatus või ignorantsus erinevate 
ressursside, mida arvestatakse valimisnimekir
jade koostamisel ja teistes valimistele eelnevates 
staadiumites, ebavõrdse jaotumise osas.

Erinevalt Richard E. Marandi (2003) väi
test, nagu oleks sooline võrdõiguslikkus Balti 
riikide erakondades saavutanud legitiimse 
arutlusteema staatuse, ilmnes uuringust vas
tupidine olukord. Vaid Sotsiaaldemokraatlikus



Erakonnas oli võtmeisikute sõnul toimunud 
erakonnasisene diskussioon soolise võrdõigus
likkuse ja soolise võrdõiguslikkuse strateegiate 
rakendamise üle. Huvitav õn sealjuures, et 
arutelu algatajaks oli erakonna noorteorgani- 
satsioon, mitte naisorganisatsioon, nagu võiks 
eeldada. Teistes erakondades ei olnud tekkinud 
olulist diskussiooni, eriti just võimalike meet
mete rakendamise osas.

Kõigi erakondade võtmeisikud leidsid üks
meelselt, et Eesti ühiskond ei ole soolise võrd
õiguslikkuse strateegiate rakendamiseks veel 
valmis. Näiteks Eestimaa Rahvaliidu esindaja 
seisukoht:

“Meie arvamus õn, et ühiskond ei ole 
veel kvootideks valmis ja kä meie naised ei 
ole selleks valmis, ma julgen väita küll. Et 
pigem õn praegu see aeg, kus mehed õpik
sid suhtuma naistesse kui võrdväärsesse kol
leegi. Midagi ei ole parata, mees õn loodud 
meheks ja naine õn loodud naiseks ja neil 
õn erinev asjade käsitlus ja suhtumine [—] 
Jah, me võime [kvoodid -H. B.] kehtestada, 
kui kuidagi ei saa ja ... ja ütleme, inimesed 
õn enamuses selle poolt, aga ühiskond ei ole 
nagu selleks veel valmis. Et see peab kuidagi 
läbi arengu nagu tulema.”

Selles lihtsas tsitaadis väljendab intervjueeri
tav nelja võtmeisikute ja poliitiliste liidrite seas 
laialt levinud arusaama. Esiteks, meespoliitikud ei 
näe naisi võrdväärsete kolleegide ja poliitikutena. 
Teiseks viitab intervjueeritav vaatele, mida teised 
intervjueeritud väljendasid isegi selgemini - kuigi 
sooline võrdõiguslikkus õn aktsepteeritav ning 
isegi soovitav, peaks see välja kujunema loomuli
kul teel, ilma välise sekkumiseta. Kolmandaks vii
datakse, et naistel ja meestel õn erinevad käsitlused 
ja arusaamad, mis sellegipoolest ei vii arusaamani 
naistest kui eraldiseisvast ja esindamist vajavast 
huvigrupist. Neljandaks, soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiate rakendamist peetakse kõige viimaseks 
võimaluseks: neid tuleks rakendada vaid siis, kui

pole võimalik teha midagi muud naiste poliitikas 
osalemise suurendamiseks. Need neli arusaama 
moodustavad peamise hoiakulise takistuse naiste 
poliitilise osaluse suurendamiseks, kuna nad 
vähendavad soolise võrdõiguslikkuse strateegiate 
rakendamise tõenäosust Eesti erakondades ja pii
ravad seega naiste võimalusi suurema esindatuse 
saavutamiseks poliitilistes otsustuskogudes. Järg
mises alapunktis vaatlen lähemalt, kas ja milliseid 
takistusi naiste osaluse suurendamiseks näevad 
erakondade võtmeisikud.

Naiste poliitikas osale
mist takistavad tegurid 
erakondade võtmeisikute 
käsitluses
Naiste poliitikas osalemise suurendamise 

vaatepunktist õn kahtlemata väga oluline see, 
kuivõrd tajuvad erakondade võtmeisikud või
malikke probleeme ja takistusi naispoliitikute 
karjääris. Kui probleeme teadvustatakse, õn 
olemas kä tõenäosus, et püütakse leida võima
lusi nende lahendamiseks.

Erakondade võtmeisikud viitasid interv
juude käigus mitmetele asjaoludele, mis võiksid 
selgitada naiste madalamat poliitilist osalust ja 
osakaalu otsustuskogudes. Näiteks viitas Eesti
maa Rahvaliidu esindaja tõsisele naiste poliitilist 
karjääri takistavale tegurile:

“Naisena ma pean tegema mitmeid 
kordi rohkem tööd, et ennast kehtestada, 
eriti oli see minu töö algusaastatel väga vaja
lik. Ta oli möödapääsmatu, ütlen sedapidi, ta 
lihtsalt oli niimoodi, et ma olin ikkagi palju 
noorem, kui siin tulest ja veest läbi käinud 
vanad saurused ja siis oli nagu igasuguseid 
hetki.”

Naispoliitikud peavad sageli silmitsi seisma 
ja võitlema eelarvamuste ja skeptitsismiga nende 
poliitilise võimekuse ja usaldusväärsuse suhtes.



Kuigi kõik poliitikasse ja valimisnimekirjadesse 
pürgijad peavad edu saavutamise nimel kõvasti 
töötama, peavad naised samal ajal kompensee
rima kä oma naissoost olemise “puuet”. Seega 
kannavad naissoost poliitikasse pürgijad kahe
kordset taaka, püüdes tõestada end poliitikuna 
ning võrdse ja usaldusväärse inimesena. Selline 
topeltraske ülesanne aeglustab naispoliitikute 
tõusu karjääriredelil ja selgitab, miks Riigikogu 
valimiste nimekirjades õn kõigi erakondade 
kandidaatide esiviisikus naiste keskmine vanus 
meeste omast kõrgem (Biin 2004).

Eelnevast tulenevalt pole kuigi üllatav mit
mete intervjueeritavate poolt osutatud naiste 
madalam motivatsioon ja enesekindlus kõrge
tele poliitilistele ametikohtadele ja valimisnime
kirjadesse pürgimisel. Sellisele tendentsile viitas 
Res Publica esindaja:

“Naised olid üldiselt skeptilisemad, nagu 
näiteks meie erakonna liige, kes oli linnavo
likogus, kategooriliselt keeldus üleriigilises 
poliitikas osalemast. Ütleme lihtsalt sihuke
sel praktilisel motivatsiooni puudusel. Nii et 
naiste puhul õn ... nende kaasatõmbamine 
eeldab, nagu praktiline kogemus näitab, 
mitu korda rohkem tööd.”

Kuna motiveeritud ja enesekindlate nais- 
kandidaatide leidmine valimisnimekirjade 
koostamisel ja erakonnasiseste ametikohtade 
täitmisel õn keerukas, võib juhtuda, et kui era
konna naisorganisatsioon või teised huvigru
pid survet ei avalda, võib erakonna juhtkond 
sobiva naiskandidaadi otsimisest suhteliselt 
kergekäeliselt loobuda. Eestimaa Rahvaliidu 
esindaja formuleeris teise selle probleemiga 
seotud aspekti, millele vihjatakse kä eelmi
ses tsitaadis: naised õn poliitikas aktiivsemad 
teatud tasandini, kohalikes omavalitsustes ja 
regionaalsetes parteiorganisatsioonides. Kui 
see tase õn saavutatud, muutub naiste tõus 
parteihierarhias ja riikliku otsustusprotsessi 
suunas raskemaks. Selline takerdumine võib

tuleneda nii naispoliitikute topeltkoormusest 
kui kä naiste väiksematest rahalistest ja ajalis
test ressurssidest, mis õn edasiseks tõusuks vaja
likud.

Keskerakonna esindaja tõi välja veel ühe 
olulise teguri, mis vähendab naiste šansse pää
seda valimisnimekirjadesse ja saavutada seal 
hea positsioon ning mis õn seeläbi takistuseks 
kä naiste suurema poliitikas osalemise määra 
saavutamisel. Nimelt toovad naiskandidaadid 
valimistel erakonnale keskmiselt vähem hääli 
kui meeskandidaadid. Kuna häältekogumise 
võime õn üheks olulisemaks kriteeriumiks 
valimisnimekirjade koostamisel ja järjestamisel 
(Biin 2004), siis naisi kas ei lülitata valimisnime
kirjadesse või asetatakse nad nimekirjades taha
poole. Tekib suletud ring - naiskandidaadid kui 
kehvemad häältekogujad asetatakse valimisni
mekirjades madalamatele kohtadele, madalam 
asetus valimisnimekirjades viib aga omakorda 
väiksema häälte arvuni. Seega õn tegu olukor
raga, millest väljapääsemiseks oleks hädasti vaja 
partei juhtkonna toetavat ja mõistvat suhtumist 
ning naispoliitikute teadlikku toetamist.

Kokkuvõte
Uuringusse kaasatud kaheksa erakonda

- Res Publica, Eesti Reformierakond, Eesti Sot
siaaldemokraatlik Erakond, Eestimaa Rahvaliit, 
Isamaaliit, Eesti Keskerakond, Vene Erakond 
Eestis ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei
- jagunevad oma suhtumises naiste poliitikas 
osalemisse tinglikult soo-ignorantseteks, soo- 
tolerantseteks ja sootundlikeks. Soo-ignorant- 
sete erakondade silmis pole naiste poliitikas 
osalemine tingimata vajalik; sootolerantsete 
erakondade esindajad väidavad, et naiste osalus 
õn tervitatav, kuid see peab tekkima loomulikul 
viisil; sootundlikud erakonnad leiavad, et naiste 
osalus õn vajalik ning vajaduse korral tuleb seda 
kä vastavate meetmetega soodustada. Erinevalt 
teoreetilises kirjanduses käsitletust ja mitme 
empiirilise uuringu tulemustest ei ilmnenud



antud uuringus olulist erinevust vasak- ja 
parempoolsete erakondade suhtumises naiste 
poliitikas osalemisse. Sotsiaaldemokraatlike 
vaadetega erakondade esindajad väljendasid 
küll rohkem sootundlikke seisukohti, kuid 
kõige vasakpoolsem ja kõige parempoolsem 
uuringusse kaasatud erakond - Eesti Sotsiaalde
mokraatlik Tööpartei ja Eesti Reformierakond 
- väljendasid antud teema suhtes küllaltki sar
naseid vaateid.

Uuringu käigus selgus, et Eesti erakondade 
võtmeisikud ei toeta soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiate rakendamist ning eriti tugevalt 
ollakse vastavate meetmete rakendamise vastu 
erakonnasiseselt. Sarnaselt teistele postsotsia
listlikele riikidele prevaleerib kä Eestis libe
raalne ideoloogia, mis väärtustab mittesekku
mist kõigis elusfäärides. Seetõttu nähakse soo
lise võrdõiguslikkuse strateegiate rakendamises 
naiste poliitilise osaluse edendamiseks ühe ela- 
nikkonnagrupi ebaõiglast soodustamist ja ohtu 
demokraatia säilimisele. Fanaatiliselt liberalist
lik seisukoht soolise võrdõiguslikkuse meet
mete suhtes õn seotud soolise võrdõiguslik
kuse mõiste väärtõlgendamisega. Nimelt selgus 
intervjuude käigus, et erakondade võtmeisikud 
ei näe eduka poliitilise tegevuse tagamiseks vaja
like ressursside võimalikku ebavõrdset jagune
mist ning keskenduvad vaid jäämäe tipule, mil
leks õn Norrise (1996) poolt pakutud poliitilise 
värbamise viimane faas ehk valimised.

Selgus kä see, et Eesti erakondade võtmeisi
kud ei ole teadlikud retoorilistest strateegiatest 
ja toetavast tegevusest naiste poliitikas osalemise 
edendamiseks ja esindatuse suurendamiseks. 
Kuna positiivset diskrimineerimist peetakse 
ebaõiglaseks ja ebavajalikuks, võib selline tead
matus nn. pehmematest soolise võrdõiguslik
kuse strateegiatest viia olukorrani, kus erakond, 
soovimata anda naispoliitikutele ebaõiglaseid 
soodustusi”, loobub igasugustest soolise võrdõi
guslikkuse strateegiate toetamisest ja rakenda
misest ning status quo jääb muutmata. Võhik
likkus soolise võrdõiguslikkuse strateegiate

suhtes õn veelgi paradoksaalseni ja ohtlikum, 
kui arvestada intervjuude käigus korduvalt välja 
tulnud naiste madalat motivatsiooni ja enese
kindluse puudumist poliitikukarjääri edenda
misel, mille puhul just nn. pehmemad soolise 
võrdõiguslikkuse strateegiad oleksid väga asja
kohased. Seega võib öelda, et erakondade võt
meisikud õn teatud määral teadlikud naispolii
tikute ees seisvatest probleemidest, kuid samal 
ajal pole neil teadmisi sobilikest ja kergesti 
rakendatavatest meetmetest olukorra paranda
miseks või puudub soov probleemi ja võimalike 
lahenduste vahel seose nägemiseks.

Soovimatus sümptomi taga probleemi näha 
õn ilmne kä võtmeisikute vastuolulistes väidetes 
naiste poliitilise osaluse suurendamist takista
vate tegurite kohta. Ühelt poolt ollakse enda või 
erakonnakaaslaste kogemustele viidates võime
lised tuvastama mitmeid naispoliitikute karjää
ris esinevaid probleeme. Teisalt, kui küsida, kas 
soolise võrdõiguslikkuse strateegiate rakenda
mine nende erakonnas oleks mõeldav, väide
takse kiirelt, et kõigil nende erakonna liikmetel 
õn soost hoolimata võrdsed võimalused ja õigu
sed ning ühegi vastava meetme rakendamine ei 
ole seetõttu vähimalgi määral vajalik.

Kokkuvõtvalt ilmnes uuringu tulemusena 
selge ja terav vajadus avalikkuse ning eelkõige 
just erakondade juhtkonna ja liikmete informee
rimiseks soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioo
nist, naispoliitikute võimalikest probleemidest 
poliitilise karjääri edendamisel ja soolise võrd
õiguslikkuse strateegiatest. Alles siis, kui era
kondade võtmeisikud ja liikmed õn vastavatest 
kontseptsioonidest ja probleemidest teadlikud, 
õn loodud võimalus olukorra parandamiseks.



Märkused

1 Ingl. k. gatekeepers - erakonnas juhtpositsioonidel 
olevad isikud, kes omavad piisavalt võimu erakonnasi- 
sese valikuprotsessi mõjutamiseks ning erakonnakaas
laste vaadete kujundamiseks.

2 See, kui palju valijate eelistused hiljem otsustuskogu 
koosseisus kajastuvad, oleneb loomulikult kasutatavast 
valimissüsteemist. Valimissüsteemide mõju naiste või
malustele pääseda otsustuskogudesse õn käsitlenud 
näiteks Ruie (1897), Norris (1993), Mädand (1998), 
Mädand ja Montgomery (2003) ning Eestis Raitviir 
(2002) ja Biin (2004).

5 Ingl. k. affirmative action.
4 Uuringu hetkel oli Äriregistrisse (https://info.eer.ee/ari/ 

ariweb_package.avaleht) kantud 18 erakonda, millest 
üks (Erakond Eestimaa Ühtsus) oli likvideerimisel ja 
kolm (Vene Erakond Eestis, Vene Ühtsuspartei ja Ees
timaa Ühendatud Rahvapartei) ühinemas.

5 Valimisnimekirjade tasakaalustamise kontseptsiooni 
käsitlevad ja selgitavad pikemalt näiteks Mädand ja 
Montgomery (2003).
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Eesti naispoliitikud 
uudisaj akirj anduses 
(Eesti Päevaleht, Pos
timees ja SL Õhtuleht 
-1999. ja 2003. aasta 
väljaanded)

Helma Lindma

Tk JT eediatekstide sookriitilise analüüsiga1 
j\ /■ õn Eestis veel suhteliselt vähe tegel- 

X V Adud ning seega õn selles valdkonnas 
palju uurida ja avastada. Käesolev artikkel püüab 
anda ülevaate minu seminaritööna valminud 
uuringust “Eesti naispoliitikud uudisajakirjan- 
duses”. Selles seminaritöös keskendusin eesti 
naispoliitikute representeerimisele uudisteksti- 
des, mis õn kindlasti üheks kesksemaks kana
liks, mille vahendusel jõuab inimesteni poliitiku 
profiil demokraatlikus ühiskonnas. Analüüsisin 
Eesti suuremate ajalehtede Eesti Päevaleht, Pos
timees ja SL Õhtuleht uudisartikleid, püüdes 
kvantitatiivsete näitajate baasil esile tuua neis 
peituvaid sookonstruktsioone. Ühtlasi seadsin 
eesmärgiks uurida, kui suure osa poliitikuna 
defineeritavatest uudissubjektidest moodus
tavad naispoliitikud ja seoses milliste teemade 
ja omaduskategooriatega naispoliitikud kõige 
sagedamini uudisväärtuse saavutavad?

Arvestan oma töös kä ajalist dimensiooni 
(1999. ja 2003. aasta väljaannete võrdlus), mis 
võimaldab uurida muutusi ning ennustada ehk 
kä võimalikke arengusuundi antud uurimis
valdkonnas. Samuti toon esile väljaannete vahe
lised erinevused. Analüüsimeetodina raken
dasin sisuanalüüsi, mis eeldab tõhusa kodee- 
rimisraamistiku moodustamist läbiproovitud 
raamistiku2 eeskujul ning esindusliku valimi 
loomist.

Teoreetiline taust
Oma uurimuses lähtusin kolmest erinevast 

teoreetilisest vaatenurgast meediale: meedia kui 
võimuinstitutsioon, feministliku meediakriitika 
erinevad mõtlemismudelid sookriitilise mee
diaanalüüsi põhikontseptsioonidena, sh. naiste 
representatsioonid uudisdiskursuses.

Massimeediast õn Denis McQuaili (McQuail 
2003,3) arvates saanud demokraatliku poliitika 
üks põhitegur. See õn kanaliks, mis võimaldab 
levitada mitmekesist infot ja arvamusi ning 
ühtlasi saavutada tuntust tähtsatele ametikohta
dele kandideerimiseks. Kuna poliitikud omavad 
sageli privilegeeritud juurdepääsu massimee
diale, siis võib seda vaadelda kui omamoodi 
võimu rakendamise vahendit. Siit kä küsimus: 
kui õn olemas mingi valitsev sotsiaalne grupp, 
kellel õn privilegeeritud juurdepääs meediale 
ja seega ühtlasi kä teatud võimu rakendamise 
vahenditele, kas võib siis rääkida kä selle grupi 
sisestest erinevustest võimust osa saamisel? 
Oma uurimuses püüdsin meediatekstide põhjal 
kvantitatiivselt uurida, kas selline erinevus mee
dias figureerivate poliitikute seas soolisel tasan
dil eksisteerib ning milles see erinevus seisneb. 
Lähtusin ideest, et meedia õn oma loomult 
ideoloogiline, teenides ühtlasi valitseva grupi 
huve (McQuail 2003,63).

Feministlik meediakriitika keskendub sageli 
sellele, kuidas meediakujutis marginaliseerib 
naisi ning nende huve, käsitledes neid liialt 
ühekülgselt läbi privaatsfääri (nt. läbi isiklike



suhete, kodu, seksuaalsuse, keha, emotsioonide) 
(Strinati 2001,254-255). Naissoost meediasub- 
jektide sidumine eraeluga õn väga iseloomulik 
kä Eesti meediale. Seda demonstreerib näiteks 
Barbi Pilvre uuring soo konstrueerimisest Eesti 
Ekspressi “Persooni”-rubriigis, kus selgus, et just 
isikliku elu mainingutes esines meeste ja naiste 
vahel kõige suurem erinevus (Pilvre 2000, 51). 
Selline soolise erinevuse konstrueerimine või
maldab ühtlasi kinnistada nii kehtivat tööjao
tust kui kä arusaamu mehelikkusest ja naiselik
kusest, millest kä meediategijad õn mõjutatud 
(Strinati 2001, 254-255). Meedia aitab ühis
konnaliikmeid veenda nende senini kehtinud 
identiteedis, sh. staatuses, mis omakorda säilitab 
inimeste teatava sotsiaalse turvatunde.

Gaye Tuchman (Tuchman 1978, 3-38) õn 
seda nähtust uurides toonud sisse mõisted naiste 
sümboolne annihileerimine ja trivialiseerimine, 
mis seisneb nii naiste hukkamõistus, tähtsuse
tuks kuulutamises, tendentslikus kontekstis (nt. 
ainult privaatsfääris) kujutamises kui kä liht
salt nende meediast väljajätmises. Kui eeldada, 
et meedia õn domineeriva grupi vahend, mille 
kaudu kinnistatakse kasulikke ideoloogiaid, siis 
tähendab see, et meedia kujutab ühiskonda nii, 
nagu too end näha tahaks, mitte tingimata nii, 
nagu ta õn (ibid).

Tänasel päeval keskendub feministlik mee
diakriitika üha enam patriarhaalse ideoloogia 
ning naise ühiskondliku positsiooni uurimi
sele (McQuail 2003, 90). Sellise uurimissuuna 
aktualiseerumine õn seotud naiste üha suurema 
osalemisega ühiskondlikus elus. Samuti võib 
täheldada naiste osakaalu kasvu meediasubjek- 
tide seas. Kuid van Zoonen (vt. McQuail 2003) 
seletab seda meedia üldise “intiimseks muutu
misega”, st. meelelahutuslikkuse ning inimese 
privaatsfääriga3 seotud valdkondade kajasta
mise kasvuga ajakirjanduses. Ühtlasi ütleb ta, 
et soo diskursus õn seksuaalsetele erinevustele 
viitav kogum kattuvatest ja vastuolulistest kul
tuurilistest kirjeldustest ja ettekirjutustest, mille 
üks põhiküsimusi õn — kuidas kodeeritakse soo

diskursus meediatekstides? Sellele õn suunatud 
kä siinse uurimuse raskuspunkt.

Antud vaatenurgast õn oluline arvestada, 
et nõukogude aega iseloomustav universaalne 
(seega kä justkui sootu) inimmudel tegi kaas
aegse tasakaalustatud soosüsteemi omaksvõtu 
peale taasiseseisvumist üsna vastumeelseks 
(Masso 2002). Ühest küljest hakati uuesti täht
sustama vanu, traditsioonilisi “Eesti-aegseid 
väärtusi, mis seadis naise taas koduseinte vahele 
toimetama ja lapsi kasvatama, teisest küljest 
püüti omaks võtta lääne kultuuris levinud tarbi- 
mismalle, mille keskmes õn shopping, ilutööstus 
ning üldine tarbimisideoloogia” (Masso 2002; 
Pilvre 2003). Selliseid tendentse võib käsitleda 
kui tagasipöördumist traditsioonilise naiselik
kuse ideaalide ning mõtlemismudelite poole.

Samuti soodustavad uudisväärtuse tradit
sioonilised kriteeriumid, nagu näiteks mõjukus 
või prominentsus, traditsioonilise soosüsteemi 
taastootmist, kuna nendele omadustele vastavad 
isikud, kellel õn ühiskonnas kõrgem positsioon. 
Siiski tasub märkida, et objekti uudisväärtus 
sõltub kä konkreetse väljaande orientatsioo
nist, mis tähendab, et nimetatud kriteeriumid 
peegeldavad ikkagi mingi grupi prioriteete ning 
väärtussüsteemi, mitte mingit universaalselt 
kehtivat tõde.

Halonen (1995, 54-57) õn toonud välja 
konkreetsemad asjaolud, mis mõjutavad naise 
sattumist uudistesse. Haloneni järgi ületab kõige 
sagedamini uudiskünnise naine, kes tegutseb 
poliitikas või omab olulist võimu mingis muus 
vallas, mida muuhulgas õn traditsiooniliselt 
peetud meeste alaks. Neile antakse teiste nais
tega võrreldes kä kõige enam kä sõna ning neid 
kä tsiteeritakse kõige enam.

Keskendusin oma uurimuses uudisele, 
mida peetakse feministlikus meediaanalüüsis 
maskuliinseks žanriks, kuna seda iseloomustab 
apelleerimine tugevale objektiivsusele, mada
lale emotsionaalsusele ning uuritavast objektist 
distantseerumisele4 (McQuail 2003, 299-300; 
Halonen 1999,39).



Empiiriline uuring

Uurimisküsimused
Minu uurimistöö põhiküsimused õn järg

mised:
1. milline õn naispoliitikute osakaal uudis- 

subjektide hulgas ja kuivõrd see erineb 
tegelikust naispoliitikute osakaalust vas
tavas poliitilises institutsioonis, mida 
nad esindavad?

2. kas ja milliseid erinevusi võib täheldada 
teemavaldkondades, mille puhul eesti 
mees- ja naispoliitikud ületavad uudis
künnise?

3. kas ja milliseid erinevusi võib tähel
dada järgnevate omaduskategooriate 
mainingute, nagu erakondlik kuuluvus, 
positsioon/amet, vanus, sugu, isiklik elu 
(perekond, eraelulised suhted, harras
tused, tegevused jms.), välimus ja keha 
(riietus, soeng, miimika jms.) esinemises 
eesti mees- ja naispoliitikute puhul.

Lisaks uurisin, kas ja millisel määral erineb 
eesti naispoliitikute kujutamine uuritud välja
annete (Eesti Päevaleht, Postimees, SL Õhtuleht) 
ning aastakäikude (1999. ja 2003. aasta) vahel.

Valim
Valimi moodustasin ajalehtede Eesti Päeva

leht, Postimees ja SL õhtuleht 1999. ja 2003. a. 
väljaannete numbrite alusel. Püüdsin kaasata 
väljaanded, mida iseloomustavad järgmised 
tunnused: ilmub üle-Eestiliselt, ilmub vähemalt 
igal tööpäeval ja omab suurt tiraaži.

Vastavalt Eesti Ajalehtede Liidu andmetele 
vastavad eelpool esitatud väljaanded nimeta
tud nõudmistele (vt. Eesti Ajalehtede Liit 2003). 
1999. ja 2003. aasta lehenumbrite võrdlemise 
aluseks õn kaks põhjust:

1. mõlemal aastal toimusid Riigikogu vali
mised, seega eeldatavasti oli poliitikute 
esinemine meedias neil aastatel mõne
võrra intensiivsem;

2. 1999. aasta valimised olid omamoodi

erakordsed, kuna kandideerijate seas 
oli minu eelmise seminaritöö andme
tel (Lindma 2003, 18) taasiseseisvuspe- 
rioodil toimunud Riigikogu valimiste 
lõikes kõige enam naisi (ligikaudu 27%, 
mis ületas 1995. aasta valimiste vastavat 
näitajat tervelt 10% võrra), kuigi naiste 
osakaal valituks osutunute seas ei teinud 
läbi nii suurt hüpet (12%-lt 18%-le). 
Naissoost kandideerijate osakaal 2003. 
aasta valimistel oli aga taaskord tagasi
hoidlikum (21%)5, kuigi valituks osutu
nute seas oli naisi protsentuaalselt enam
vähem sama palju kui eelmisel korral.

Leian, et taoline kahe aasta vaheline erine
vus väärib analüüsimist meediatekstide baasil, 
sest meediat võib käsitleda poliitilise võimu 
rakendamise areenina. Seega võib oletada, et 
uuringu tulemused võimaldavad mõtestada või 
vähemalt mingil määral illustreerida eelpool 
kirjeldatud naiste osakaalu muutusi kandidaa
tide ning valitute seas.

Kuna töö ajalise mahu seisukohast ei olnud 
võimalik võtta ette kõiki nimetatud aastakäi
kude lehenumbreid, piirdusin väiksema valimi 
moodustamisega. Võtsin eeskujuks Haloneni 
1995. aastal avaldatud teleuudiste uurimuse6, 
mille valimi moodustasid erinevatel nädala
päevadel ilmunud uudised. Antud juhul püüti 
valimi koostamisel valida päevad, mis ei oleks 
ühel ja samal nädalal, kuna uudiste sisu võib 
kõrvuti asetsevatel päevadel olla tugevalt mõju
tatud ühest kindlast uudissündmusest (Halonen 
1995,11-70).

Kaasasin oma valimisse igal 13. potentsiaal
sel ilmumise päeval ilmunud lehenumbri.7 Kui 
ajaleht jäi mingitel põhjustel eeldataval ilmu- 
mispäeval ilmumata (nt. riigipüha tõttu), siis 
juhul, kui tegemist oli valimisse sattuva päevaga 
(nn. iga 13. päev), ei kaasanud ma valimisse 
mingit teist süsteemivälise kuupäeva numbrit, 
vaid jätsin väljaande lihtsalt valimist välja; kui 
leht jäi mingil põhjusel ilmumata mingil muul



päeval (nt. 8. või 10. päeval), siis valimi moo
dustamise süsteemis loeti see ikkagi ilmumise 
päevaks, seega valimisse jõudnud lehenumber 
ei nihkunud ühe päeva võrra edasi.8

Artiklitest kaasasin valimisse vaid need 
uudistekstid, mis ilmuvad Eesti Päevalehes ja 
Postimehes “Eesti uudiste”-rubriigis ning SL 
Õhtulehe “Uudiste” -rubriigis.

Analüüsimeetod
Uurimisküsimustele püüdsin vastata eel

kõige kvantitatiivsete näitajate abil. Seega kasu
tasin sisuanalüüsi, mis õn meediatekstide ana
lüüsi puhul diskursuseanalüüsi kõrval üks läbi
proovitumaid võtteid.

Berelsoni kui sisuanalüüsi looja arvates või
maldab see meetod objektiivselt, süstemaatiliselt 
ning kvantitatiivselt kommunikatsiooni sõna- 
selget sisu kirjeldada (vt. Meyer, Titscher; Vetter, 
Wodak 2002). Seega võimaldab sisuanalüüs 
kirjeldada ja mõõta ilmselgeid protsesse teksti
des ning ühtlasi kergemini kõrvaldada analüüsi 
käigus tekkivaid vigu. Samas võib liigne stan- 
dardiseeritus osutuda probleemiks sügavamate 
tähenduste tõlgendamisel ning laiemal üldis
tamisel. Kriitiline diskursuseanalüüs võimal
daks uurida teksti struktuure, ideoloogilisi ning 
“ridade vahel” peituvaid tähendusi sügavamalt 
ja oleks seega heaks vahendiks siinse uurimis
programmi jätkamisel tulevikus. Kuid selleks õn 
vajalik eelnev kirjeldav-ülevaatlik uurimus, mis 
võimaldab kõigepealt fikseerida n.-ö. silmaga 
nähtavad tendentsid.

Uurimuses opereerisin järgnevate tunnus
tega (koos kodeeringute kirjeldustega):

• Poliitiku nimi;
• Poliitiku sugu (1 - mees, 2 - naine),
• Väljaanne (1 - Eesti Päevaleht, 2 - Posti

mees, 3 — SL õhtuleht)',
• Kuu (1 - jaanuar,..., 12 - detsember),
• Aasta (1-1999,2-2003);
• Esindatav institutsioon (1 - Riigikogu, 2 

—Vabariigi valitsus, 3 — kohalik omavalit

sus, 4 - partei, 5 - muu), mille määratle
mine sõltus sellest, millist institutsiooni 
antud persoon konkreetses uudises 
esindas, nt. “Keskerakonna juht Edgar 
Savisaar” või “linnapea Edgar Savisaar” 
kodeeritakse erinevalt;

• Uudise teema (1 - kunst, meelelahutus, 
2 - eraelu, 3 - tervis, 4 - sõda, 5 - katast
roof, õnnetus, 6 - vaesus, sotsiaalküsi
mused, 7 - religioon, 8 - majandus, äri, 
9 - rahvusvahelised suhted, 10 - kuri
tegevus, korrakaitse, legaliseerimisküsi- 
mused, 11 - mässud, meeleavaldused, 
streigid, demonstratsioonid, 12 - teadus, 
13 - keskkond, 14 - inimõigused, 
15 - riigikaitse, 16 - tööturg, 17 - hari
dus, laste hoolekanne, 18 - riigijuhtimine, 
poliitika, 19 - sport, 20 - Euroopa Liidu 
temaatika, 21 - meedia, 22 - välisvisiit, 
23 - rahvusküsimused, 24 - millennium, 
25 - skandaal, 26 - muu). Teemade 
kodeerimisel õn lähtutud GMMP 2000 
uuringu raames (Who Makes the News..., 
2000) kasutatud teemade kategooriatest, 
kusjuures iga artiklit püüdsin määratleda 
ühe seda kõige paremini iseloomustava 
teema kaudu;

• Omaduskategooriate mainingute esine
mine:

• erakondlik kuuluvus (1 - olemas, 
2 - puudub);

• positsioon/amet (1 - olemas, 2 - 
puudub);

• vanus (1 - olemas, 2 - puudub), s.t. 
konkreetsed arvulised mainingud 
sõnade või numbritena;

• sugu (1 - olemas, 2 - puudub), kä nt. 
liitelised mainingud, nagu “naisminis- 
ter”jms.;

• isiklik elu (perekond, eraelulised suhted, 
kodu, harrastused jms.) (1 - olemas, 
2 - puudub);

• välimus ja keha (1 - olemas, 2 - puudub), 
nt. riietus, soeng, miimika jms.



Andmete sisestamisel käsitlesin eraldi 
objektidena nii kõiki analüüsitavates uudisteks- 
tides toimijaid, kes kuulusid artikli ilmumise 
ajal riigikogu, valitsuse, kohaliku omavalitsuse 
volikogu, partei vms. poliitilise institutsiooni 
koosseisu, kui kä neid, kellele viidatakse kui per
soonidele, kes õn kuulunud varem nende ins
titutsioonide koosseisu. Seega, kui uudistes oli 
antud töö seisukohast olulisi toimijaid mitu, siis 
iga toimija kohta täideti uus andmerida. Samas 
artiklis ühe nime mitmekordne mainimine läks 
kirja aga vaid korra.

Kokku võimaldas see üles märkida 1194 
objekti ehk uudistekstides toimijana esinenud 
poliitiku mainingut, millest ligikaudu pooled 
esinesid Eesti Päevalehes, pisut üle kolman
diku Postimehes ning ülejäänud SL Õhtulehes. 
Taoline jaotus peitub ehk eelkõige väljaannete 
žanrilistes eelistustes ning nende mahtudes, nt. 
poliitikute madalat osakaalu SL Õhtulehes saab 
seletada sellega, kuidas väljaanne ise ennast 
defineerib - “meelelahutusliku kallakuga üld- 
huviajaleht” (SL õhtuleht 2003). See tähendab, 
et Eesti uudiste osakaal seal õn väike ja sisaldab 
pigem teemasid, kuhu poliitik satub eelkõige 
seoses mingi skandaali või eraelulise asjaoluga.

Tulemused

Naispoliitikute osakaal uudistekstides
Antud uurimistöö valimist lähtuvalt selgus, 

et naispoliitikute mainingute osakaal analüüsi
tud uudistekstides oli ligikaudu 14%. Väljaan
nete vahelised erinevused osutusid mõnevõrra 
väiksemaks kui aastate vaheline erinevus. Kui 
väljaannete puhul jäi naispoliitikute osakaal 
uudistekstides 14% ja 16% vahele (kõige suurem 
oli see näitaja SL Õhtulehes), siis 1999. ja 2003. a. 
väljaannete võrdluses oli naispoliitikute osakaal 
mõnevõrra suurenenud, tõustes 12%-lt 17%-le. 
Meedia õn mingil määral ühiskonnas kehtiva 
normisüsteemi, sh. sooliste stereotüüpide pee
geldaja ja seetõttu õn tõenäoline, et väljaanded 
õn ühel ajahetkel soo kujutamisel homogeense
mad ning pigem õn ajaline dimensioon see, mis 
toob muutused näitajates esile. Antud juhul aga 
ajaline dimensioon erilist rolli ei mänginud.

Järgnevalt kirjeldan naispoliitikute osakaalu 
uudistekstide mainingutes ja vastavas institut
sioonis.

Joonisel 1 ja 2 õn toodud välja erine
vate poliitiliste institutsioonide kaupa nende 
sooline jaotus uudistekstides (ning vastavas
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Joonis 1. Naispoliitikute osakaal uudisteks
tide mainingutes ja esindatavas institutsioonis 
1999. a.9

Joonis 2. Naispoliitikute osakaal uudisteks
tide mainingutes ja esindatavas institutsioonis 
2003. a.10



institutsioonis) aastatel 1999 ja 2003. Poliiti
liste organisatsioonide soolise struktuuri puhul 
lähtusin sellealastest uurimustest ning olemas
olevast statistikast (Lindma 2003, 16, 18; Rait
viir 2002, 133, 143; Vabariigi valimiskomisjon 
2004; Vabariigi valitsus 2004). Valitsuse ning 
parlamendi tasandit vaadates selgub, et 1999. 
aastal oli naistel meestest mõnevõrra väiksem 
tõenäosus sattuda uudistesse. Uudistes kajas
tatud valitsuse ja parlamendi liikmete hulgas 
oli naiste osakaal umbes 4—5% madalam, kui 
vastavates institutsioonides tegelikult. 2003. a. 
oli erinevus hoopis vastupidine: naiste osakaal 
uudistes esinenud parlamendi ja valitsuse liik
mete seas oli isegi kõrgem, kui institutsioonis 
endas. See tähendab, et parlamenti ja valitsusse 
kuuluvatel naispoliitikutel oli eelmisel aastal 
meespoliitikutest isegi suurem tõenäosus üle
tada uudiskünnis.

Kui aga vaadata kohalike omavalitsuste ning 
parteiliikmete soolist jaotust, selgub, et nende 
puhul õn naiste osakaal uudistekstides jäänud 
mõlemal aastal tegelikust osakaalust vastavas 
institutsioonis oluliselt väiksemaks. Nii koha
like omavalitsuste kui parteide tasandil õn 
naiste osakaal võrreldes teiste käsitletud poliiti
liste struktuuridega tunduvalt suurem. Näiteks 
partei puhul moodustavad naised üle 40% kogu 
liikmeskonnast. Kohalikes omavalitsustes jääb 
see arv pisut alla 30%. Siiski ühegi institutsioo
niga seoses ei tõuse naiste osakaal uudistekstides 
oluliselt üle 21% (2003. aasta partei ning parla
mendi tasand õn siinkohal laeks).

Parteid võib pidada omamoodi rohujuure 
tasandiks, kuna õn ilmselge, et sellest sõltuvad 
nii kandideerimisvõimalused, -tingimused 
kui kä valituks osutumine. Samas, kui meedia 
kajastab liialt vähe naispoliitikute tegemisi, 
tekib mulje, et küllap nad ongi ebaolulised. 
Valijatel puudub oluline info ja selle tulemu
sel kä huvi hääletada valimistel naispoliitiku 
poolt. Ühtlasi toetab see seisukohta, mille järgi 
meedia suudab muuhulgas kä taastoota ja luua 
tegelikkust.

Naispoliitikud ja uudise teema
Poliitiku ametit peetakse lääne ühiskonnas 

kindlasti maskuliinseks. See tähendab ühelt 
poolt, et selle struktuurides osalejad õn suures 
osas mehed, aga kä seda, et need omadused, 
mis poliitikule omistatakse või mida temalt 
eeldatakse - ratsionaalsus, enesekindlus, võim, 
organiseerimisvõime, konkreetsus - kuuluvad 
traditsioonilise mehelikkuse kujutluse juurde. 
Seega õn loogiline, et poliitikuid kujutatakse 
enam kä “kõvemate” ja “tõsisemate” teemade 
raames, nagu näiteks majandus, riigijuhtimine, 
seadusandlus jms. Kui aga naine satub sellisele 
traditsiooniliselt mehelikuks peetud ametile või 
positsioonile, kas siis võib täheldada muutusi 
uudistekstide teemades?

Analüüsist selgus, et nii mees- kui naispo
liitikute puhul olid esimesel kohal valdkonnad, 
mis seotud riigijuhtimise ja poliitikaga. Erine
vused tulid aga välja seoses teemade pingereaga. 
Meeskandidaatide puhul ilmnesid ootuspäraselt 
majanduse, seaduste ja kuritegevusega seotud 
teemad ning naiste puhul sotsiaalteemad ja mee
lelahutusega seonduv ehk siis “pehmed” teemad. 
Ühtlasi demonstreerib see, et mees- ja naispolii
tikute sattumine uuritud tekstidesse peegeldab 
ikkagi mõnevõrra traditsioonilist arusaama 
meeste ja naiste tööjaotusest ühiskonnas, kus 
mehelikuks peetakse sfääre, mis eeldavad ratsio
naalsust ning emotsioonitut toimimist, naiseli
kuks aga valdkondi, mida seostatakse suurema 
sotsiaalse tundlikkuse ja empaatiaga. Probleem 
ei ole niivõrd selles, et üks nimetatud olemus 
või atribuut oleks halvem kui teine, vaid selles, 
et taoline tendentslik ja diskursiivselt pidevalt 
korratav segregatsioon taastoodab arusaama, et 
naine ei ole kõlblik tegema mehega võrdväärset 
karjääri (või võtma sõna) näiteks majanduses 
või seaduste alal, kuna tema olemus ei ole nii 
“ratsionaalne” või “tugev”. Siit järeldub kä, et 
“pehmete” ja “kõvade” teemade tähendusstruk- 
tuur varjab hierarhilist teemade kõrvutamist. 
Seega mees- ja naispoliitikute erinev esitamine 
ei tulene ainult ajakirjanduslikest valikutest,



vaid naisi diskrimineeriv ja nende tegevusvälja 
piirav sooline tööjaotus eksisteerib ikkagi mingil 
määral kä ühiskonnas. Meedia valikud üksnes 
võimendavad ja kinnistavad seda.

Ajalehtede erinevate aastakäikude vahe
line võrdlus näitas, et 2003. a. polnud teemade 
pingeread mees- ja naispoliitikute esituse võrd
lemisel enam nii erinevad kui 1999. aastal., s.t. 
mõlemal aastal figureerisid nii meeste kui naiste 
puhul teemade pingerea esimeses pooles peale 
riigijuhtimise ja poliitika kä Euroopa Liidu 
temaatika, majandus, kuritegevus ja legaliseeri- 
misküsimused ning kä skandaal. Siit võib ole
tada, et meedia õn muutunud “pehmemaks”, 
neutraalsemaks poliitikute kujutamisel, kuid 
oluline roll õn kindlasti kä välisminister Kris
tiina Ojulandil, tänu kellele sai suure osa EL 
temaatikast kirjutada naispoliitikute arvele.

Väljaannete vahelisest võrdlusest selgus, et 
SL Õhtuleht osutus Eesti Päevalehe ja Postimehe 
kõrval oma teemade valiku poolest erandlikuks 
ja seda nii mees- kui naispoliitikute osas. Pisut 
üllatav, et SL õhtulehes domineerib meespo
liitikute käsitlemisel eraelu (36%-l juhtudest 
leidsid meespoliitikud kajastamist just selle 
teema raames), samas naispoliitikute puhul oli 
see viimasel kohal. Siinkohal tasub esile tuua, et 
naistega seoses leidis vastavalt kodeerimisraa- 
mistiku tingimustele äramärkimist kokku vaid 
neli teemat (skandaal, Euroopa Liidu temaa
tika, riigijuhtimine ja poliitika ning eraelu). 
Skandaali teema kõige sagedasem esinemine 
naispoliitikute puhul SL õhtulehes (55%) 
viitab aga sellele, et konkreetse ajalehe žanri- 
lised suundumused mängivad naispoliitikute 
kujutamisel olulist rolli. Samas küllaltki kõrgel 
kohal õn SL õhtulehes naispoliitikuid kajasta
vate teemade hulgas riigijuhtimine ja Euroopa 
Liidu temaatika, meespoliitikute puhul õn need 
pingereas pisut tagapool. Võimalik, et SL Õhtu
leht ei eelista naispoliitikut teistest väljaanne
test rohkem mitte seetõttu, et orienteerub n.-ö. 
naiselikele teemadele (privaatsfäär jms.), vaid 
kuna see väljaanne tõepoolest ei reglementeeri

poliitiku rolli nii kiivalt mingite kinnistunud 
maskuliinsuse atribuutide ja uudisväärtuse kri
teeriumitega. Sellised kriteeriumid pole ehk tab- 
loidlehtedes nii jõuliselt paigas. See tähendab, et 
sellistes väljaannetes kajastub rohkem kä nende 
inimeste tegevus, keda peetakse mingis valdkon
nas mõnevõrra ebatraditsioonilisemaks, näiteks 
naised poliitikas.

Nais- ja meespoliitikute kujutamine oli kõige 
sarnasem Eesti Päevalehes, s.t. mõlemas aasta
käigus oli enim kajastust leidnud teemadeks rii
gijuhtimine, poliitika, kuritegevus ja korrakaitse 
ning majandus. Postimehe mees- ja naispoliiti
kute käsitlus oli sooliselt rohkem kaldu kui Eesti 
Päevalehes. Sagedamini esinenud teemade ring 
oli Postimehes mees- ja naispoliitikute esituse 
võrdlusel üsna sarnane, erinevused ilmnesid 
pigem teemade järjekorras. Naispoliitikutel olid 
meespoliitikutega võrreldes eespool sotsiaalsed 
teemad, meestel aga võrreldes naistega majan
dus ning kuritegevus ja korrakaitse.

Kokkuvõttes ei saa väita, et nais- ja mees
poliitikute esitus kõiki teemasid silmas pidades 
oluliselt erines. Tõenäoliselt mängib siin ikkagi 
rolli poliitiku amet ning uudisžanr kui selline, 
mis teeb mees- ja naispoliitikute käsitlemise 
mõnevõrra homogeensemaks, kui õn üldiselt 
meeste ja naiste käsitlemisel tavaks, mis viitab 
kä eespool väljatoodud Haloneni määratlusele 
naispoliitikutest kui kõige sagedamini sõna saa
vatest naistest meedias. Siiski osutusid kõik väl
jaanded mingil määral omalaadseks. SL Õhtu
leht osutus erandlikuks oma orienteeritusega 
meelelahutusele ning privaatsfäärile, kus sot
siaalsetele ning tõsisematele poliitilistele teema
dele jäi teisejärguline koht, ja seda nii nais- kui 
meespoliitikute osas. Postimeest iseloomustab 
küll poliitiliste ja sotsiaalsete teemade kajasta
mise rohkus, kuid neid teemasid kajastatakse 
soolisest aspektist mõnevõrra traditsioonilise
malt ja stereotüüpsemalt. Eesti Päevalehte võib 
uuritu põhjal pidada nimetatud väljaannetest 
sooliselt kõige egalitaarsemaks, kuna mees- 
ja naispoliitikute esituse võrdlus andis kõige



sarnasema pingerea, arvestades ühtlasi kä polii
tilist institutsiooni, mida nad esindavad.

Naispoliitikud ja omaduskategooriad
Omaduskategooriatena eristasin kõigepealt 

positsiooni ja parteilise kuuluvuse maininguid, 
mis võimaldavad võrrelda, kas nais- ja meespo- 
liitikuid käsitletakse läbi nende individuaalse 
staatuse ja võimu või siis läbi mingi kollektiivse 
identiteedi, mis diskursiivselt surub alla või 
eitab nende autoriteeti isiksusena. Teiste kate
gooriatena määratlesin isikliku elu, soolisuse ja 
välimusega seotud mainingud.

Analüüsist selgus, et erakondlik kuuluvus 
ning positsioon (võis olla kä ametina märgitud) 
moodustasid teiste kategooriatega võrreldes 
pisut erandliku rühma, kuna nende maininguid 
oli nii mees- kui naispoliitikute puhul tundu
valt rohkem, kui teiste omaduskategooriate 
maininguid. Erakondliku kuuluvuse mainingud 
õn uuritud aastate lõikes nii mees- kui naispo
liitikutel (meestel 53%-lt 51%-le, naistel 65%-lt 
57%-le) pisut langenud. Samas õn positsiooni 
ja ameti mainingute puhul toimunud kasv 
(meestel 75%-lt 88%-le, naistel 68%-lt 84%- 
le). Selgub, et mõlemal aastal oli parteilise kuu
luvuse maininguid naispoliitikutel rohkem, 
seevastu positsiooni, ameti maininguid vähem 
kui meespoliitikutel. See omakorda tähendab, 
et meespoliitikuid seostatakse jätkuvalt naispo
liitikutest rohkem individuaalse autoriteediga, 
naispoliitikuid aga meespoliitikutest rohkem 
kollektiivse identiteediga. Positiivse suundu
musena ilmneb, et mõlema kategooria lõikes 
õn naispoliitikute puhul toimunud suuremad 
muutused kui meespoliitikute puhul: naispo
liitikute esitustes olid 2003. a. uuritud tekstides 
parteilise kuuluvuse mainingud vähenenud ligi
kaudu 8%-le (meestel 2%-le) ning positsiooni, 
ameti mainingud kasvanud koguni 16%-le 
(meestel 13%-le). See tähendab, et nende kate
gooriatega seoses ei erine meeste ja naiste esitus 
enam märkimisväärselt. Positsiooni või ameti 
nimetamine õn omamoodi tiitli ja ühtlasi kä

võimu määratlemine, millele õn viidanud 
kä Raili Põldsaar oma uuringus “American 
Cultural Influence and the Re-Construction of 
Gender in Recent Estonian Public Discourse“ 
(Põldsaar 2001,103).

Vanuse, isikliku elu, soo ja välimusega seon
duvaid maininguid esines nii mees- kui naispo
liitikutega seoses üsna vähe11 ning erinevused 
võrreldud aastakäikude vahel polnud samuti 
kuigi suured. Mõnevõrra silmatorkavamaks 
osutus aastakäikude vaheline erinevus soole 
viitavate mainingute osas naispoliitikute puhul 
- nende osakaal langes 1999. aastal 6%-lt 2003. 
aastal 0%-le (meespoliitikutel oli see näitaja 
mõlemal aastal 0%). Viiteid nagu meesminis- 
ter, meeskandidaat vms. tavaliselt ei kasutata, 
kuna mees poliitikuna ei tundu stereotüüpse 
tavateadmise seisukohast normist kuidagi kõr
valekalduvad. Kui pidada termini naisminister 
sagedasemat kasutamist n.-ö. poliitilise korrekt
suse seisukohast positiivseks nähtuseks (mida 
võib samahästi vaadelda kä naissoost poliitiku 
marginaliseerimisena), ei saa 2003. aastat selles 
suhtes kuigi “edumeelseks” pidada. Samas tasub 
välja tuua, et 1999. aasta uudistekstides, kus tao
lisi viiteid pisut esines, tuli “soolise korrektsuse” 
näiteid ette mõnevõrra liialt kontrollimatult. 
Näiteks ühes artiklis (õieti lauses) kasutati nii 
sõna esimees kui kä esinaine, viidates mõlemal 
korral ühele ja samale naispoliitikule, mis jättis 
omamoodi naljaka lahmimise mulje.

Väljaannete võrdluses ei ilmnenud samuti 
kuigi suuri erinevusi, v.a. seoses isikliku elu 
mainingutega. Siinkohal õn kindlasti oluli
seks mõjutajaks SL Õhtuleht, kus tervelt 18%-s 
naispoliitikute mainingutes oli ära toodud kä 
mingi isikliku eluga seotud viide, nt. abielulised 
suhted. Eespool sai juba viidatud, et selles välja
andes käsitleti tunduvalt enam eraelu või skan
daale, mistõttu isikliku elu mainingute rohkus 
õn ootuspärane. Kä meespoliitikute käsitlemisel 
õn isikliku elu kategooria protsent SL Õhtule
hes teiste väljaannetega võrreldes märgatavalt 
kõrgem, kuid jääb siiski oodatavast tunduvalt



väiksemaks kui vastav näitaja naispoliitikutel. 
Eesti Päevalehes ja Postimehes jäävad mõlemast 
soost poliitikute isikliku elu mainingud 2 ja 4 
protsendi vahele.

Väljaannete võrdlemisel hakkab silma kä 
asjaolu, et SL Õhtulehes ilmnesid nais- ja mees
poliitikute esituse vahel teiste väljaannetega 
võrreldes kõige suuremad erinevused mis tahes 
määratletud kategooriatega seoses. Samas Eesti 
Päevalehes märkimisväärseid erinevusi mees- ja 
naispoliitikute vahel omaduskategooriate lõikes 
välja ei tulnudki, mis viitab vähemalt kaudselt 
sellele, et naist poliitikas ei käsitleta kuidagi 
teistsuguste või “eriliste” mõõdupuude järgi.

Nimed uudistekstides
Olles analüüsinud naispoliitikute represen

teerimist meespoliitikute kõrval uudismeedias 
üldiselt ning teemade ja omaduskategooriate 
kontekstis, peab esile tooma kä nimed, mis 
uuritud tekstides kõige rohkem esinesid. Üht
lasi oleks see omamoodi täiendavaks illustrat
siooniks uuringuandmetele.

Analüüsitud uudistekstides nimetati 327 
meespoliitikut ning 60 naispoliitikut. Ligikaudu 
pooled persoonidest ilmusid meediatekstidesse 
vaid korra, samas kui enim mainitute ilmumis- 
sagedus küündis mitmete kümneteni.

Tabel 1. Meespoliitikud, kes sattusid kõige 
sagedamini uudissubjektiks.

Nimi Sagedus
Mart Laar 42
Edgar Savisaar 35
Lennart Meri 33
Siim Kallas 31
Juhan Parts 30
Arnold Rüütel 29
Villu Reiljan 20
Jüri Mõis 18
Eiki Nestor 17
Andrus Ansip 14

Tabel 2. Naispoliitikud, kes sattusid kõige 
sagedamini uudissubjektiks.

Nimi Sagedus
Siiri Oviir 18
Kristiina Ojuland 13
Signe Kivi 13
Liina Tõnisson 12
Evelyn Sepp 10
Ene Ergma 8
Katrin Saks 7
Reet Roos 5
Vilja Savisaar 5
Mai Treial 5

Tabelist 1 ja 2 sölgub, et meespoliitikutest 
oli uudistekstides esindatuse poolest esirinnas 
Mart Laar, Edgar Savisaar, Lennart Meri, Siim 
Kallas, Juhan Parts, Arnold Rüütel. Uudiskün
nise ületamisel õn eelispositsioon peaministril, 
presidendil ja Tallinna linnapeal. Naispoliitiku
test figureerisid 1999. ja 2003. aastal analüüsi
tud uudistekstides kõige sagedamini Siiri Oviir, 
Kristiina Ojuland, Signe Kivi, Liina Tõnisson. 
Naispeaministreid ja -presidente ei ole Eestis 
veel olnud. Siiski omasid enim mainitud naised 
positsioone, mis tänasel päeval õn riigi poliiti
kas väga tähtsad ja mis paljudes riikides õn veel 
enamasti vaid meeste pärusmaaks, nt. välismi
nistri positsioon. Samuti iseloomustab enim 
kajastamist leidnud naispoliitikuid see, et nad 
kuuluvad parlamendi koosseisule lisaks kä valit
suse koosseisu. Evelyn Sepa uudiskünnise ületa
mine õn tõenäoliselt suuresti seotud tema era
kondliku kuuluvusega - olles Eesti suurima era
konna, Keskerakonna infojuht, tuli tal ajakirjan
duses võtta kä paljude teiste erakonnakaaslaste 
nimel sõna. Kä Ene Ergma ilmumine uudisaja- 
kirjandusse õn olnud küllaltki kiire (Ergmast 
sai poliitiline figuur alles 2003. aasta valimiste 
järel). Kuid tema jõulist ratsionaalsust rõhutav 
hoiak, mis ei kuulu traditsiooniliselt naiselikuks



peetavate omaduste hulka, ning siiani meeste 
pärusmaaks olnud Riigikogu esimehe rolli asu
mine õn tõenäoliselt põhjuseks, mis võimaldas 
tal ületada uudiskünnis sagedamini kui paljudel 
teistel naispoliitikutel.

Seega selgub, et traditsioonilised uudisväär
tuse kriteeriumid kehtivad kä poliitikute puhul, 
s.t. uudiskünnise ületavad suurema tõenäosu
sega suuremat võimu omavad, prominentse
mad, aga kä tavanormist või stereotüüpsest ette
kujutusest kõrvalekalduvamad isikud (viimase 
kategooria alla kuulub kä Ene Ergma).

Kokkuvõte
Soo konstrueerimise problemaatika õn väga 

lai, mistõttu ühe mitte eriti ulatusliku uurimis- 
perioodi põhjal pole kerge teha väga üldistavaid 
järeldusi. Samas püüdsin oma uuringuga anda 
pildi Eesti suuremates ajalehtedes ilmunud 
uudistekstide sisust ning suundumustest. Kok
kuvõttes leidsin, et naiste osakaal uudistekstides 
esinenud poliitikute hulgas oli 2003. aastal võr
reldes 1999. aastaga mõnevõrra tõusnud, mis 
võib viidata sellele, et naised vastavad meedia 
(aga miks mitte kä ühiskonna) silmis üha enam 
uudisväärtuse kriteeriumitele ja õn seega kä 
parandamas positsiooni ühiskondliku otsus
tus- ja mõjuvõimu redelil. Samuti selgus, et 
kohaliku omavalitsuse üksust või parteid esin
davatel naistel oli meestest tunduvalt väiksem 
tõenäosus ületada uudiskünnis. Samas oli 2003. 
a. parlamendi või valitsuskabineti koosseisu 
kuuluval naispoliitikul meespoliitikutest isegi 
suurem tõenäosus sattuda uudisloo toimijaks. 
Võimalik, et oluliseks mõjutajaks õn siinkohal 
Kristiina Ojulandi mõju välisministrina, sest 
Ojuland osutus naistest Siiri Oviiri järel enim 
mainimist leidnud naispoliitikuks.

Minu uurimusest selgus kä, et meedial õn 
suundumus taastoota kehtivat soosüsteemi, 
asetades naiskandidaate teema- ja omaduskate- 
gooriate konteksti, mis käsitlevad neid meespo
liitikutest enam “pehmemate” teemade, isikliku

elu, soo ja kollektiivse identiteedi kontekstis. See 
omakorda taastoodab diskursiivselt arusaama 
sellest, et avalikus elus karjääri tegev mees õn 
norm, naine aga midagi problemaatilist või 
väga erilist.

Väljaannete vahelised erinevused naispolii
tikute kujutamisel polnud kuigi suured. Kõige 
silmatorkavamalt eristus teistest siiski SL Õhtu
leht, kus nii teemade ring kui kasutatud oma- 
duskategooriad vastasid enim feministlikus 
meediakriitikas eeldatavatele tendentsidele. Sel
lele toetudes võib väita, et Eesti n.-ö. peavoolu 
meedia “järgib” naispoliitikute kujutamisel uni
versaalseid trende, mille tulemusena taastoode- 
takse traditsioonilist soosüsteemi. Probleem ei 
ole mitte niivõrd selles, et privaatsfääri atribuute, 
millega naisi seostatakse ja läbi mille naisi kuju
tatakse, peaks kuidagi hukka mõistma, vaid et 
selle liialt kordava, raamistava rollimudeli tõttu 
kinnistub arusaam naisest, kes oma omaduste 
tõttu ei sobi piisavalt avaliku elu subjektiks, s.t. 
kes ei ole “piisavalt tugev ja ratsionaalsest mõt
lemisest lähtuv”, et teha väärilist karjääri masku
liinseks peetavates valdkondades, sh. poliitilises 
juhtimises ja otsustamises.

Märkused
1 Pean siinkohal silmas soolisustatud kultuuriliste aru

saamade analüüsi meediatekstides. Üheks esimeseks 
selliseks tööks Eestis võib pidada Barbi Pilvre 2000. a. 
valminud uuringut “Soo konstruktsioon nädalalehe 
Eesti Ekspress “Persooni”-rubriigis 1993-1999” (Pilvre 
2000).

2 Pilvre 2000; \Vho Makes the News..., 2000.
3 eraelu, suhted, tunded, emotsioonid, keha jms.
4 Objektiivsust, madalat emotsionaalsust ja distantsee

rumist uuritavast objektist, s.t. impersonaalset suhet 
objektiga, peetakse traditsioonilise maskuliinsuse 
komponentideks, millele vastandub traditsioonilises 
soosüsteemis naiselikkus oma mitteratsionaalsuse, 
emotsionaalsuse ja erapooliku tundlikkusega (vt. 
Liljeström 2003,111-138).



5 Naiste madalam osakaal valmisnimekirjades oli tõe
näoliselt tingitud asjaolust, et 2003. a. muutus valimis
seadus, mis ei lubanud lõputult pikki valimisnimekirju 
(vt. Riigikogu valimisseadus, § 29, lg. 3). Seega parteid 
kärpisid oma nimekirju eelkõige alumisest otsast, kus 
olid sageli just naiskandidaadid.

6 Suomenkielisten uutisten nais-ja mieskuva (1995).
7 Potentsiaalsed ilmumispäevad õn kõik nädalapäevad 

esmaspäevast laupäevani, v. a. pühapäev.
8 Taoline reegel õn vajalik selleks, et garanteerida erine

vate valimisse sattunud väljaannete ühesugused kuu
päevad. Ühtlasi alustasin valimi moodustamist 15. 
jaanuari lehenumbritest, mis õn mõlema aastakäigu 
puhul 13. potentsiaalne ilmumise päev. Kirjeldatud 
süsteem võimaldas moodustada 138 ajalehest koos
neva valimi, millest pool kandis aastanumbrit 1999 ja 
teine pool 2003. Mõlemad aastakäigud jagunesid oma
korda vastavalt väljaannetele kolmeks võrdseks osaks.

9 Naiste osakaalu puhul parteis õn aluseks 1999. a. par
lamenti valitud parteide liikmeskonnad seisuga 1. 10. 
1998.

10 Naiste osakaalu puhul kohalikes omavalitsustes õn 
aluseks 2002. a. kohaliku omavalitsuse volikogude vali
mistulemuste statistika

11 Siinkohal õn kindlasti oluliseks mõjutajaks uudise 
žanr, mida iseloomustab eesmärk edastada infot või
malikult objektiivselt ja operatiivselt. Sageli välistab 
see võimaluse süüvida kajastatava persooni isikliku
masse tausta. Olulist rolli mängib kä see, et poliitik 
õn ühiskondlikult olulises positsioonis ning seetõttu 
esitatakse teda rohkem ikkagi avaliku elu tegelasena, 
viiteid eraelule, vanusele või välimusele peetakse aga 
lihtsalt kohatuks.
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Kuidas naistest said 
nõiad õhtumaade 
mütoloogiates, 
demonoloogiates ja 
nõiaprotsessides?1

Tiina Vähi

Nõiausk, naised 
demonoloogiates ja 
nõiaprotsessides

Massiliste nõiaprotsesside alguse ajaks 
Euroopas oli hiliskeskaeg, 15. sajandi lõpp, kul
tuuriloos tuntud renessansina - ajastu, mis tõi 
endaga kaasa tehnika progressi, teaduse arengu 
ning kä sotsiaalsete, moraalsete ja religioossete 
väärtuste kiire muutuse, ent millega kõik ei 
suutnud kaasa minna. Eluorientatsiooni kaot
siminek sünnitas rahvas ebakindluse ja peata
oleku tunde ning kutsus esile hirmu läheneva 
ohu ees (Lotman 1999, 101). Hirmu kehastu
seks sai ülevõimendatud usk nõidadesse. Naine, 
kes oli olnud keskajal kultuurilises ja sotsiaalses 
mõttes minoriteedi seisuses, äratas kä uutes 
tingimustes kahtlustusi, eriti neil juhtudel, kui 
tema käitumises esines midagi uut ja ebatavalist 
(Lotman 1999,107-108).

Naine sobis hästi täitma nõia rolli kä vara- 
uusaegses demonoloogias, sest teda oli juba 
varasemates käsitlustes seostatud vihatud sek
suaalsuse ja pärispatuga. Samuti kuulus ta 
ühiskonna sotsiaalses hierarhias marginaalsesse 
rühma, tema “saatuseks” oli seista ohumüto- 
loogiates sümboolse korra ja kaose piiril. Talle 
oli omistatud essentsialistlikult irratsionaalne, 
paheline olemus ning deemonitele kergesti kät
tesaadav keha (“katkine anum”). Just sellistele 
naisesuse tõlgendustele toetudes sobitati naised 
nõidadena suurepäraselt kä demonoloogia uude 
kontseptsiooni, milles lõi erilisel moel välja igi
põline hirm naiste ohtlikkuse ees ning mis tegi 
naistest varauusajal inkvisiitorite silmis nõiasa- 
batile lendavad kuradi armukesed ja käsilased.

Naisnõid oli see, kes oli teinud kuradiga 
lepingu ning andus talle nii vaimselt kui kä 
kehaliselt. Ta lendas luual või leivalabidal, 
vasika, soku või mõne muu looma seljas kak
siratsi, jalad laiali istudes nõiasabatile - ebaju- 
malateenistusele, kus kummardati saatanat ja 
viidi läbi jumalateenistusele sarnanevaid, ent 
pahupidi pööratud, perversseid rituaale (Cohn 
1975, 100-102). Sellisena kujutati teda Malleus 
maleficarumi fantaasiates ja arvukates teistes 
kirjutustes ning piltides, mida Euroopas keskaja 
lõpul ja uusaja algul ohtralt avaldati.

Nõidade lend sabatile, kuradikummarda- 
mine ning kujutelm lendavatest naisnõidadest 
oli tuntud kä varasematel keskaja sajanditel. 
Diabolismi keskseks osaks said need aga alles 
14. sajandil, mil muutus käsitlus kuradist, keda 
nähti maskuliinsena ning varasemast palju 
tugevama vastasena, kes ohustas kä jumalakart
likke inimesi ning eriti naisi. Nõiduses hakati 
rõhutama kuradikummardamise kultuslikku 
külge, mille kulminatsiooniks sai nõiasabatiku- 
jutelm.Veel kõrgkeskaja, 12. ja 13. sajandi teo
loogid pidasid lugusid öösiti ringi lendavatest 
naisdeemonitest (Lilith, Strix-lind) paganlikuks 
pärimuseks, kuid hilisemate demonoloogide 
käsitlustes pöörati vanad müüdid “uude usku”ja 
neist vormusid sabatile lendavad naisnõiad, kes



olid ketserite taoliselt moodustanud vandenõu- 
likke salaseltse (Cohn 1975, 60-74, 217-219). 
Inkvisitsiooni varasem, peamiselt ketserite 
vastu suunatud võitlus oli leidnud endale uue 
vaenlase - naisnõidade ja nõiaketserite näol. 
Nõiast sai kaose ja korralageduse sümbol. Nai
sena seostati teda instinktiivselt loodusega, 
nõiana looduse destruktiivse, kaootilise aspek
tiga, mida peeti epideemiate ja haiguste põhju
seks. Tema väidetav tegevus hõlmas saagi hävi
tamist, vastsündinute vägivaldset surma ja isegi 
katkuepideemiate levitamist. Lisaks esindas 
nõid seksuaalsest kirest vallatud inimesena veel 
üht ohtlikku korralageduse vormi. Nõia “loo
malik himurus”, millele viitab “demonoloogia 
üks suuremaid autoriteete, prantsuse jurist ja 
filosoof Johannes Bodinus (Jean Bodin)” (Valk 
1994,188) oma teoses Demonomanie des sorciers 
(Nõidade demonomaania, 1580), samastas ta 
looduse kõige madalama tasandiga. Metsikud 
ja hullumeelsed alasti tantsud sabatil kakofoo- 
nilise muusika saatel, promiskuiteet, millele ta 
andus - kõik see peegeldas tema kontrollimatut 
temperamenti (Levac 2000,290).

Malleus maleficarum - Nais
nõidade haamer
Euroopa kurikuulsaima nõiadoktriini Mal

leus maleficarumi (1487) üldlevinud tõlge õn 
Nõiahaamer, kuid sõna maleficarum feminiinne 
vorm annab võimaluse seda tõlkida Naisnõidade 
haamriks, mis rõhutab selgelt nõidade soolist 
kuuluvust (Schulte 2000, 114). Traktaadi auto
rid, roomakatoliku kiriku demonoloogid, saksa 
inkvisiitorid Jacobus Sprenger (1436-1495) ja 
Heinrich Institoris Krämer (1430-1505), esita
sid siin demonoloogia põhijooned, milles kõige 
tähtsam tegur oli leping kuradiga ning kus 
igasuguse ketserluse (mille üheks vormiks oli 
nõidus) aluseks oli valeõpetusi külvava kuradi 
tegevus. Nad rõhutavad, et nõidade ja ketserite 
puhul õn tegemist eelkõige naissoo esindaja
tega, kes olid meestest kaugel ees oma ebausu,

auahnuse, apluse, valelikkuse, kirglikkuse ja 
meelelisuse poolest: “.. .Seepärast õn õigem seda 
väärõpetust nimetada mitte meesnõidade, vaid 
peaasjalikult naisnõidade väärõpetuseks, mille 
nimetus tuleneks enamiku poolelt. Ja kiidetud 
olgu Kõigekõrgem, et tema õn meessugu siia
maani säärasest jäledusest eemal hoidnud. Aga 
eks ole ta ju tahtnud sündida mehena ja kan
natada. Seepärast ta meile seesuguse paremuse 
andnud ongi” (Institoris 1906 1,107).

Naise nõidumisele kaldumise põhjuseks õn 
tema kergeusklikkus. Naisi oli meestest kergem 
saada kuradi liitlasteks juba sellepärast, et nende 
usk oli nõrgem ning sellest loobumine toimus 
valutumalt. Seda tõestavat kä sõna femina 
(‘naine’) etümoloogia, sest sõna koosnevat osa
dest fe (‘usk’) ja minus (‘vähem’) ning tähen
davat seda, kel vähem usku. “Niisiis õn naine 
loomult nõrk, kuna ta kiiremini usus kahtleb 
ja kiiremini usku salgab, mis õn nõiduse põhi
alus” (Institoris 19061,99,100). Juurde lisatakse 
vastavad tähelepanekud naise loomulike intel
lektuaalsete puudujääkide kohta (Harmering 
2002, 148), “...sest mis puutub arusse või 
vaimse mõistmisse, näivad nad [naised - T. V.] 
olevat teisest liigist kui mehed...” (Institoris 
1906 1,99).

Naise alamuse tunnistamisel lähtusid auto
rid Thomas Aquino tomistlikust süsteemist, 
mille järgi naise alamus mehest õn kolmetase- 
meline: kergeusklikkus ja mõjutatavus esinda
sid intellektuaalset puudujääki, nõrkus füüsi
list puudujääki ja moraalset puudujääki esin
dasid lihalikkus ja seksuaalne himu (Tuovinen 
2002, 96).

Institorise tekstidest õhkub analoogi
liselt eespool käsitletud müüdipärimusega 
essentsialismi naise etteantud loomuse kohta. 
Naine oleks justkui teisest liigist, “teine”; ta õn 
millestki ilmajäetud või talle õn antud märgata
vamalt vähem, negatiivsuse märk tähistab tema 
ettevõtmisi. Patriarhaalses mõttelaadis eksis
teerib naissoolisuse olemus, mida nimetatakse 
naiselikkuseks (Moi 2000, 37). Inkvisiitorite



arvates peitub naiselikkuse tuum tugevas sek
suaalses himus, selles suhtes õn naine mehega 
võrreldes pigem lähemal loomariigile - eba
täiuslik loom”. Mida selle all täpselt mõeldakse, 
pole päris selge, kuid siinkohal saame paralleele 
tõmmata Platoni käsitlusega seksuaalsusest kui 
mässavast loomast ja renessansiaja õpetlaste 
homo animalise kujutelmaga.

“Looduslikest põhjustest lähtudes õn naine 
lihalikum kui mees; seda me tunnistame tema 
paljude lihalike vastikuste põhjal. Teame kä, et 
esimese naise loomine oli seotud millegi puu
dumisega: naine loodi mehe enese vastu kään
dunud küljeluust. Sellest puudulikkusest lähtu
des õn naine ebatäiuslik loom, kes alati petab. 
Cato ütleski nii: “Kui naine nutab, siis selle taga 
õn kavalus”. Ja veel: ”Kui naine nutab, siis teeb 
ta seda sellepärast, et meest petta...”” (Institoris 
1906 I, 99). Petmise objekt oli küll mees, kuid 
esimese naise vähest usku Jumala sõnasse laien
dati Jumala petmiseks. Meest ja Jumalat kõr
vutad, samastati, samuti nende tahet ja nende 
petmist naise poolt (Tuovinen 2002,96).

Malleuse silmapaistvaks jooneks õn peetud 
eeskätt kohutavat naisteviha.

Kuigi kä varasemad nõiakujutlused õn 
olnud seotud eelkõige naissoo esindajatega, õn 
Malleuse nõiadoktriini aluseks olev sugupoolte- 
vaheline pinge ilmne: nõiad õn enamalt jaolt 
naised, nende ohvrid aga enamasti mehed 
(Institoris 1906 I, 107). Naine õn kuradi relv 
meeste veetlemiseks. Selline naisepilt esindab 
kristlikku askeetlikku suunda. Nimelt oli 15. 
sajandi lõpul toimumas kloostrireform, milles 
võideldi neitsilikkuse ja kõrge seksuaalse moraali 
eest (Cohn 1975,234-238). Õn arvatud, et tsöli
baadis elavate inkvisiitorite mäss oma seksuaalse 
allasurutuse vastu väljendus vastassugupoolele 
suunatud agressioonis (Heikkmen 1969, 25). 
Naisi halvustavaid hoiakuid, pornograafilisi 
motiive ja seksuaalset sadismi õn peetud üsna 
sageli nõiateooria tuumaks. “Nõianaised võta
vad meestelt ära sigitamisvõime ... ja seksuaal
aktis eemaldavad mehe suguelundid...

(Institoris 19061,107). Nõiahaamrit õn nimeta
tud isegi tõelise seksuaalse psühhopaatia raama
tuks (Ratteray 1959, 111). “Naised ahvatlesid 
mehi, sest nende lihahimu oli rahuldamatu. Sel
lepärast olid nad deemonitega seotud, et oma 
himusid rahuldada... Siia võib veel paljugi 
lisada, kuid arukale õn saanud piisavalt selgeks, 
et ei ole mingi ime, kui märgatakse, et nõia-ket- 
serlus määrib rohkem naisi kui mehi” (Institoris 
1906 I, 104, 105). Selgelt väljenduv naisteta toi
metuleku soovunelm ja meeste jumalikkuse 
ülistus ilmneb kä järgnevas Catole toetuvas 
mõttes: “...Kui maailm tuleks toime ilma nais
teta, võiksime me, mehed, jumalatega seltsida; 
kui ei oleks naiste ja nõidade pahesid, oleks 
maailm vaba lugematutest pahedest” (ibid., 104).

Loomulikult ei ole seksuaalsuse eitus ja 
seksism küllaldane seletus nõiadoktriini sünnile, 
kuid lisaks muudele põhjustele õn see niisuguse 
doktriini agressiivselt tagakiusavat iseloomu 
tugevasti mõjutanud. Õn arvatud, et katoliku 
kiriku tsölibaadi-ideaal oli ilmselt üheks eel
duseks naisoo vastu suunatud tagakiusamise 
tekkimisele (Heikkinen 1969, 26). Misogüünia 
võib avalduda kä näiliselt, sooneutraalse keha
lisuse tõrjumisena, seksuaalse vaenulikkusena, 
kuid praktiliselt tähendab siiski naistevaenulik- 
kust (Heinämaa, Näre 1994,6).

Demonistlikke nõiateooriaid võib õigusta
tult pidada üheks põhjuseks, et paljudest nais
test said nõiaprotsesside ohvrid. Siiski peab 
möönma, et ükskõik kui palju kä Malleuse 
ekstreemset naisteviha rõhutatakse ja Heinrich 
Krameri (Institorist), sest just temale omista
takse peamine autorlus, nõiajahi “kirjutuslaua- 
kurjategijaks” peetakse, ei tulene kirjapandu 
ainuüksi tema ajust. Naistevaenulik hoiak päri
neb antiiktraditsioonist ning õn kohandatud 
nõiadoktriinile. Lähtekohaks õn aristotellik 
inimkäsitus, mis rõhutas naise ebatäiuslikkuse 
samuti antiigi müüdipärimus, milles kurjuse ja 
ebaõnne maailmatoojaks oli naine. Filosoofide 
Seneca, Cicero, Cato naisevaenulike seisukohta
dega ühendati varakeskaegsete skolastikute, eriti



aga Augustinuse pärispatu õpetus ning Thomas 
Aquino õpetus naise alamusest. Nõiausu koon
dumist naistele tuleb vaadelda just selle tradit
siooni kontekstis ning jätkuna.

Naisnõidade tüübid nõiaprot
sessides

Vanad ja koledad nõiamoorid
Aegade jooksul õn välja kujunenud rahvus

vahelised klišeed nõiamooridest kui vanadest, 
inetutest ja kurjadest naistest, kus õn äratuntav 
folkloorne koloriit. Meenutagem siinkohal kä 
eespool käsitletud mütoloogilis-deemonliku 
naise stereotüüpi, milles oli kätketud ambi- 
valentsus: ilus, veetlev ja lõpuks ohtlik. Jean 
Delumeau seob selle renessansi ilukultuse ja 
sallimatusega kehalise inetuse vastu (Delumeau 
1984, 426-427). Vana eemaletõukava naise ste
reotüüp oli kooskõlas demonoloogia käsitlusega 
nõiast kui himurast naisest. Viljakas eas naistest 
rohkem nähti iharust eakates ja sageli seksuaal
selt kogenenud leskedes, kes olid meeste kont
rolli alt väljas ja valmis oma lihalikke himusid 
rahuldama saatanaga. Õn arvatud, et tsölibaadis 
elava vaimuliku jaoks kujutas vana ja sõltumatu 
nõia seksuaalne kihk endast eriti ohtlikku kiu
satust. Keskealisetes ilmikutes võis see äratada 
seksuaalset alaväärsust (Levac 2000,278,279).

Mõningad uurijad õn rõhutanud, et nõi
duses kahtlustati eelkõige vanu, ravimise või 
kerjamisega tegelevaid naisi, kes soovitud tasu 
või almust saamata lasksid lendu needussõnu. 
Näiteks Rootsis kujunes nõia prototüübiks 
vana naine, kes polnud ohtlik võistleja sot
siaalses plaanis, kuid kes äratas vastumeelsust 
ja hirmu nii laste kui kä täiskasvanute seas 
(Heikkinen 1969, 60). Inglismaal kahtlustati 
naabritele õnnetuste kaela nõidumises popsi- ja 
kerjusnaisi, keda ei olnud kutsutud pulmadesse, 
peiedele või mõnedele muudele külarahva täht
sündmustele (Thomas 1971, 553-556). Vanade 
ja vaeste inimeste seniilsus, ekstsentrilisus ja

vihameelne käitumine ärritasid naabreid ning 
võisid põhjustada nende süüdistamist nõiduses. 
Kas neid identifitseeriti vihatud inimrühmaga, 
kes oli muutunud ühiskonnale koormaks, kellest 
sellisel moel taheti lahti saada? William Monteri 
arvamus õn, et 15. ja 16. sajandi Euroopa arhe- 
tüüpne nõid oli vana naine, olgu ta siis abielus, 
lesk või vanatüdruk, ning eelkõige temale kui 
ühiskonnale mittevajalikule naisele projitsee
riti patriarhaalse ühiskonna viha (Monter 1976, 
122,124).

Noored, himurad naised - armukesed ja 
hoorad

Talupoegade kujutlustes oli nõid vana ja 
erakuna elav lesknaine, kes koostöös saatanaga 
oli ohtlik külakogukonnale kahjutoova maagia 
kasutamise tõttu. Keskaegsete nõiatraktaatide 
naisnõid oli “kuradi armuke” (Kieckhefterl976, 
27-33, 35-46). Kuid lisaks neile kerkis esile uus 
stereotüüp - seksuaalselt ülevõimendatud noor 
naisnõid, kelle ilmumiseks oli olemas sotsiaalne 
tellimus. Vallaliste naiste ülekaalu tõttu rahvas
tiku struktuuris suurenesid abielurikkumised 
ja prostitutsioon, mis tegi kujutluse noortest 
sensuaalsetest naistest nii ohtlikuks, et vana 
nõiamoori tüüp hakkas taanduma ning või
mendus seksuaalselt ohjeldamatu noore nais- 
nõia kuju. See õn hea näide nõidussüüdistuste 
ühiskondlikust tähendusest. Naised, kes ohusta
sid ühiskonna põhialust - perekonda ja abielu 
sakramendi pühadust, olid seega ühiskonnale 
ohtlikud, nn. “sümboolse korra” rikkujad (kao
sesse langejad) ning neid tembeldati nõidadeks. 
Noore nõia nõiatembud (taiad) peitusid tema 
seksuaalses veetlevuses ja väljakutsuvalt vabas 
käitumises. Tihti tegutsesid vana ja noor nõid 
koos. Malleuses räägitakse vana nõia majast, 
kuhu see õn kutsunud noore neitsi, kes kohtub 
seal noorte meeste kujul ilmuva kuradiga, 
kellega seksuaalvahekorda astutakse (Ennen 
1985, 237). See kirjeldus toob meelde bordelli 
ja vanema kupeldajanaise. Prostituudi kõrval 
esines naisnõia armukese tüüp. Autor kinnitab,



et abielurikkumises süüdistatud õn peaasjali
kult nõiad (Ennen 1985,173-174). Abielu kait
seta jäänud naisi süüdistati ja kahtlustati armu- 
taigade tegemises (Kieckhefter 1976, 56-57), 
millest õn juttu kä Nõiahaamri fantaasiates: 
mahajäetud armukesed nõiuvad ära oma endise 
armastatu ja tema uue pruudi. Nad võivad isegi 
meestelt ära võtta sigitamisvõime ja seksuaal
aktis eemaldada mehe suguelundid (Institoris 
1906 11,219).

“Teadjanaised” ja ämmaemandad
Omaette rühma potentsiaalsete nõidade 

hulgas moodustasid “teadajanaised”2, kes kasu
tasid nn. valget/head maagiat, ravisid inimesi ja 
loomi loitsude, muudetud palvete ning maaroh
tudega, omades sageli kä selgeltnägijavõimeid 
(Levac 2000,271).

Õn esitatud arvamusi, et need “teadjanai
sed” olid esimesed talurahva “tervishoiutööta
jad” enne moodsa meditsiini arenemist, kuid 
nad sattusid meeste loodud uue, konkureeriva 
meheliku arstiameti poolt allasurutud olu
korda. Ravitsejanaiste allasurumist õn vaadel
dud ühena esimestest võitlustest pikas mehe
likus allasurumise ajaloos ja selles õn nähtud 
meesarstide ja nõiaküttide koostööd nõiaprot
sessides (Ehrenreich 1975,9).

Samasse rühma “teadjanaistega” kuulusid 
kä menopausieas olevad naised, kes hoolitse
sid väikelaste eest ja olid sageli ämmaemandad. 
Viimased olid selgelt ainuüksi naistekultuuri 
kuuluvad, sest sünnitustuppa mehi ju ei lastud. 
Ämmaemandate seisund naisteühiskonnas oli 
tähelepanuväärne, selles nähti sageli teatavaid 
naisvõrgustike ristumiskohti. Sõnakate ja naiste 
eluvaldkonda hästi tundvatena olid nad nais- 
kogukonnas tähtsad infolevitajad (Korhonen 
2001, 155). Kahtlust süvendas seegi, et nad 
tundsid rahvapärast maagiat ja valdasid oma 
ajastu günekoloogilisi teadmisi, teadsid rase
dusest hoidumise vahendeid ning paljud neist 
oskasid teha aborti. 1550. aastast alates kogu 
Euroopat haaranud lapsetapmiste ja abortide

arvu sagenemine andis põhjuse ämmaeman
date kahtlustamiseks (Levac 2000, 277). Neis 
nähti olulist vaenlast sündivuse piirajatena, eriti 
demograafiliste katastroofide perioodidel, mis
tõttu nende tegevusele anti nõiduse tähendus 
ning see kriminaliseeriti.

Sünnitusabi andjatena võisid nad ebaõn
nestunud sünnituse korral, mil laps või ema või 
mõlemad surid, kergesti sattuda nõiduses süü
distatuks. Oluline seik, mis seadis nad eriliselt 
kahtluse alla, oli see, et nad olid esimesed, kes 
ristimata vastsündinutega kokku puutusid ning 
nõidadena võisid nad laste hinged loovutada 
kuradile ja hiljem ohverdada sabatirituaalidel 
(Levac 2000,227).

Ämmaemandatele oli antud kä luba viia läbi 
hädaristimise kasutades ristimissakramendi 
juurde kuuluvaid sõnu. Tihti süüdistatigi neid 
hädaristimise tarbetus läbiviimises, mis tegi 
neist omamoodi sissetungijad kiriku toimimis- 
alale (Forbes 1966,112-113). Oma ala valdavate 
professionaalidena arvati neid väljuvat kontrolli 
alt ja seega oleksid nad justkui astunud eelkõige 
meestele kuuluvale, professionaalsuse ja ame
tipidamise eesõiguse pärusmaale (Korhonen 
2001,153).

Kirik ja riik püüdsid seadustada ämma
emanda ameti pidamist. 1452. aastal anti Sak
samaal Regensburgis välja ämmaemandate 
seadus, mille järgi nad pidid vanduma, et hül
gavad kõik maagilised tegevused (Forbes 1966, 
112-113,131,132).

Ämmaemandaid leidus süüdistavate seas 
vahelduval hulgal, mõnel pool vähem, mõnel 
pool rohkem (Thomas 1971, 261). Mõned 
uurijad õn nõiaprotsesside alguse põhjuseks 
pidanud just ämmaemandatele suunatud taga
kiusamist. Heinson-Steigeri teooria järgi tekitas 
14. saj. teisel poolel Euroopat laastanud “must 
surm” - katk - rahvastikku suure augu, mis ras
kendas ühiskondlikku elu mitmel tasandil. See
tõttu pöörati tähelepanu rahvastiku kiiret juur
dekasvu piiravate ämmaemandate tegevusele. 
Ämmaemandatest said neil aegadel nii kiriku kui



kä ilmaliku võimu silmis vaenlased (Nenonen 
1992,322-325). Kuigi Nõiahaamriski tõdetakse, 
et keegi muu ei tee katoliiklikule usule nii palju 
kahju kui ämmaemandad (Institoris 1906 I, 
159), ei pea mõned nõiaprotsesside uurijad nn. 
ämmaemandateooriat piisavalt põhjendatuks. 
Saksa uurija Gerhard Schormann arvab, et vaa
tamata sellele, et ämmaemandad olid nõiaprot
sessidel süüdistatute hulgas silmapaistvaks rüh
maks, jäid nad kogu ohvrite skaalal vaid üheks 
vähemuseks.Ta möönab, et mingi seos nõiateoo- 
ria ja ämmaemandate süüdistamise vahel oli 
küll olemas, kuid rohkem kajastus see nn. suu
lises propagandas - jutlustes, milles neile erilist 
tähelepanu osutati. Arstide poolt väljatõrjumist 
ei pea ta veenvaks. Pigem olid ämmaemandate 
kohtussekaebajateks nende isiklikud vaenlased, 
kes olid ebõnnestunud sünnitused ajanud nende 
nõidumise süüks (Schormann 1981,108). Lisaks 
eespool esitatule arvan, et ämmaemandate süü
distamise taustaks olid metafüüsilised seletused, 
mis olid seotud naise keha uskumustega, nime
tagem neid “väemütoloogiaks” või “ohumüto- 
loogiaks”, mida esines nii rahvatraditsioonis kui 
kä demonoloogilistes õpetustes. Ämmaemandad 
olid eriliselt riskigruppi kuuluvad just seetõttu, 
et nad tegelesid otseselt naise keha “saladustega” 
nendel kriitilistel aegadel, kui see oli “avatud anu
mana” lahti (sünnituse ja raseduse ajal oli keha 
piir seesmine ja välimise vahel hägustunud) ning 
oli seega ohtlikuks rajajooneks sümboolse korra 
ja kaose vahel. Rahvatraditsioonides tuntud 
naise väe paigutumine suguelunditesse ning 
selle pidamine siinpoolse ja teispoolse maa
ilma vaheliseks kanaliks tegi ämmaemandatest 
kui naiste kehade parimatest asjatundjatest 
kahtlusalused, potentsiaalsed nõiad, kel arvati 
olevat lisaks ametialastele oskustele kä spiri
tuaalse maailmaga manipuleerimise võimed. 
Siinkohal nõustun James Sharpi seisukohaga 
(Behringer 2002, 29), et sellised antropoloogias 
tähtsad teemad, nagu menstruatsioon, rasedus 
ja menopaus vajaksid rohkemat uurimist nende 
kultuuriloolises ühenduses nõidusega.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et naisnõia ste
reotüübis domineeris ebatüüpiline naine, olgu 
siis tegu noorte ja ilusatega või vanade ja ine
tutega, kes ei vastanud tolleaegse ühiskonna 
naiserolli ootustele. Abielus naised, kes ei olnud 
“allaheitlikud oma meestele”, olid halvad emad. 
Vallalised naised, kes ei olnud karskete eluvii
sidega Jumalale pühendunud neitsid, erinesid 
heakskiidetud naisstereotüübist. Riskigruppi 
kuulusid naised, kes omasid erilisi andeid (ter
vendamine, sensitiivsed võimed) või pidasid 
kahtlaseid ameteid (rahvaarstid, ämmaeman
dad, prostituudid, kupeldajad, kerjused), mis 
võimaldasid iseseisvat ülalpidamist ning olid 
meestest vähem või rohkem sõltumatud, nagu 
lesed, kes olid sageli kä ilma jäänud patriar
haalsest eeskostest ja toest. Oma mistahes eri
nevusega tavapärasest esitasid nad väljakutse 
ühiskonnale, mehe autoriteedile ja naiselikkuse 
normidele. Nõiaks tembeldamisel oli tähtis roll 
kä isikuomadustel: kui naised paistsid silma 
erakordse iluga ning sealjuures käitusid välja
kutsuvalt seksuaalselt, häbematult agressiivselt, 
olid lõtvade elukommmetga, arrogantsed ja 
mässumeelsed või hoopis kättemaksuhimuli- 
sed võikad vaesed vanamutid, oli neil piisavalt 
eeldusi saada nõia maine ja muutuda ühiskon
nast väljatõugatuks. Neid arvati iharate “sabati- 
naiste” seltskonda ja põletati tuleriitadel.

Naised nõiakohtute 
piinapingis
Nõiaprotsesside ajastut õn nimetatud “tapva 

naisteviha ajaks”. Mitmed uurijad õn nõiaprot
sessides näinud patriarhaalset sooviha (Monter 
1976,122,124) ning õn nõiajahti naistele nime
tatud 16. ja 17. sajandi “ristisõjaks naissoo” 
vastu.

Tõepoolest, kui lugeda ühes Würzburgi ink- 
visitsioonivanglas pihtimusi vastuvõtnud 
jesuiidi Friedrich Spee traktaati Cautio criminalis 
(1631), siis ei saa selliseid seletusi jätta tähelepa
nuta. “Kui süüdistatav õn lodevate



elukommetega, tõendab see iseenesestmõisteta
valt tema sidemeid saatanaga; kui aga eeskujulik 
ja vaga, siis õn täiesti selge, et ta teeskles, et var
jata oma vagadusega oma öiseid sabatil käimisi 
ja suhet saatanaga. Kui ta ülekuulamisel hirmu 
tunneb, õn selge, et ta õn süüdi, tema südame
tunnistus annab ta välja. Ent kui ta oma süütu
ses kindel olles rahulikult käitub, siis pole kaht
lust, et ta õn süüdi, sest nagu arvavad kohtuni
kud, õn nõidadele iseloomulik säilitada valeta
misel jultunult rahu. Kui ta end temale esitatud 
süüdistuse vastu kaitseb ja ennast õigustab, 
annab see tunnistust tema süüst. Kui ta hirmus 
ja meeleheitel tema vastu tõstetud õudse laimu 
tõttu norgu vajub ja vaikib, õn tegemist otsese 
tõendiga tema kuritegelikkusest... Kui õnnetu 
naine piinamise ajal talumatu valu pärast silmi 
pööritab, õn see kohtunikele märgiks, et ta otsib 
oma silmadega saatanat; kui ta liikumatute sil
madega pingule jääb, õn see märgiks, et ta näeb 
oma saatanat ja vahib talle otsa. Kui aga leiab 
jõudu kohutavat piinamist taluda, siis õn tema 
saatan teda toetamas ja ta tuleb veelgi rängemini 
liistule võtta. Kui ta aga vastu ei pea ja piinamisel 
hinge heidab, tähendab see, et saatan ta tappis, et 
ta midagi üles ei saaks tunnistada ja saladust välja 
anda” (Speranski 1906,17-18,20).

Eelnevast tekstist selgub, et inkvisitsioo- 
nikohtu kätte sattunud naisel oli vähe lootust, 
tema saatus oli kindlaks määratud. Kuid mitte 
alati ei saavutanud ülekuulajad soovitud üles
tunnistust kergesti. Keegi Baieri inkvisiitor 
olevat õhanud, et “kergem õn puid lõhkuda, kui 
nende jubedate süüasja uurida!” Inkvisitsiooni 
protokollides märgitakse, et mõned ohvrid 
talusid piinamist, ilma et nende näos ükski lihas 
oleks liikunud või ilma et nad oleksid pisematki 
häält teinud, ehkki neid “kolgiti nagu vana kasu
kat”. Seda ei saa seletada ainuüksi soki seisundi 
või hüsteerilise anesteesiaga. Arvatavasti paljud 
naised näitasid üles tõelist kangelaslikkust, 
eelistades kohutavaid piinu ja surma iseenda 
ning oma lähedaste hukutamisele või häbista
misele valetunnistustega (Williams 1971, 177).

Siinkohal võiks näite tuua Eesti nõiaprotsessi
dest, nimelt Cathrin Norrike juhtumist 1608. 
aasta Tartus. See oli protsess, kus timukas täien
davate andmete saamiseks piinas ordaalil “tule 
ja veega” ja kuigi jesuiidi paater Johan manitses 
ülestunnistusi andma, vaikis naine siiski kange
kaelselt. Cathrin, kes püüdis ennast ülekuulami- 
sel-piinamisel linase riidetükiga kurgus lämma
tada, mõisteti rae poolt viivitamatult tulesurma 
(Salupere 1998,13).

Teine näide Eesti nõiaprotsesside ajaloost, 
kus naine piinamisele vastu pidas ja ennast 
süüdi ei tunnistanud, pärineb 1641-1642 Pärnu 
maakohtus toimunud protsessideahelast, kus 
juba varem surmamõistetute tunnistuste alusel 
tuvastati, et kellegi Matzi naine Ello olevat kä 
nõid - kuradi köögitüdruk, ümber ristitud 
nimega “Kulliz” ning ta magavat oma “isandaga” 
(kuradiga). Kuigi naine ennast kä piinamisel 
süüdi ei tunnistanud, oli kahe surmamõistetu 
tunnistustel kaalu temale surmaotsuse langeta
miseks. Ello leiti aga hukkamiseelsel hommikul 
surnult. Timuka ütluse järgi olevat kuri ta kaela 
väänanud (Uuspuu 1938,114-126).

Demonoloogide ja piinamist toimepanevate 
timukate arvates oli selline vastupidavus tingi
tud vanakurjalt saadud jõust. Naised, kes üle
kuulamisel, kui neid teradega torgiti ja pöidla - 
kruvidega pigistati, ei tundnud valu ega valanud 
pisaraid, olid deemonitega liidus, sest arvamuse 
kohaselt ei olnud nõiad võimelised nutma. Pisa
rad, nutt, valutundmine ja kannatus seostati 
jumalikkusega ä la imitatio Mariae.

Emalikud tunded ja empaatiavõime kaota
nud naised olid inkvisiitorite arvates potentsiaal
sed nõiad, kellel polnud kaastunnet oma ohvrite 
vastu. Nii süüdistati paljusid naisi lastemõrvades 
just emaduse tunde kaotuse tõttu. Naised, kelle 
valulävi oli piinamisel kõrge, olid võõrandunud 
valu valdkonnast ja seega kä Jumalast (Roper 
1996,213). Nõiaprotsessides kujunes tortuurist 
omamoodi füüsilise valu mõõtmise protsess. 
Valu tekitamist süüdistatutele õigustas kä 
arvamus, et valu võimaldab nõial end vabastada



saatana haardest, nõrgendades nõia jõudu oma 
süüd mitte tunnistada. Valu tekitamise määr 
oli piinajate otsustada, kes pidasid endid “keha 
teadlasteles” ja rakendasid seda teadust oma 
haprate ohvrite peal, koos kohtunikega pedant
selt kalkuleerides, kui palju tuleb süüaluse keha 
veel piinata, et tema hinge saatana küüsist 
päästa ja teda tõde tunnistama sundida (ibid., 
214). Enamik ei talunud siiski piinu ning pää- 
semislootuse kaotades ja hirmus uute piinamis- 
seansside ees tunnistasid ennast demonoloogia 
unifitseeritud stsenaariumi järgi süüdi. Mõni
kord isegi oodatust enam, lastes oma ülestun
nistustes fantaasial vabalt lennata, fabuleerides 
enda ja saatusesekaaslaste arvele folkloorseid 
nõialugusid.

Katsed seletada nõiaprotsesse 
ja naiste osa selles
Riigi- ja kirikuvõimu kindlustamine. Sot- 

siaaldistsipliini loomine
Eespoolkirjeldatu õn mõtlemapanev: olgugi 

et piinamisega kohtumenetlust ei rakendatud 
ainult naistele, vaid kä meesnõidadelt ülestun
nistuste väljapressimiseks, pidid siiski naised 
piinamist rohkem taluma. Kuigi nõiaprotses
side ohvriks langes kä mehi, oli suurem osa 
(vähemalt kaks kolmandikku) oma elu kaota
nutest naised.3 Sellepärast ongi paljud uurijad 
rõhutanud nõiaprotsessides naistele suunatud 
vägivalda

Suur nõiajaht algas alles hiliskeskajal, 15. 
sajandil, kui ketserite tagakiusamine oli kaota
nud aktuaalsuse ning ketserlus ja nõidus samas
tati. Tähtsaks teguriks sai see, et kiriku ja riigi 
käsitlused nõiduse olemusest langesid kokku. 
Nõidus kinnitati nii ilmalikuks kui kä vaimuli
kuks kuriteoks, mis kriminaliseeriti ning prot
sesside korraldamine läks lisaks inkvisitsioonile 
kä ilmalike kohtute kätte (Tuovinen 2002, 97). 
Selle kontekstis vaadeldi nõidu kui kiriku ja 
absoluutse riigivõimu ohustajaid (Schormann 
1981, 124), mis õigustas nõiajahi vältimatust ja

tegi ilmalikule võimule rohkem kohustusi nõi
duse väljajuurimiseks. Nii ongi nõiaprotsesse 
tõlgendatud kui kiriku ja riigi enesekaitseüritust 
võitluses kurjuse jõudude vastu, milles kirik ja 
riik institutsioonidena olid eesotsas (Behringer 
2002,99,100).

Nõiaprotsesside põhjusena õn toodud välja 
sotsiaaldistsipliini loomist ja agressiooni vähe
muse vastu (Schormann 1981, 105). Keskajal 
ja varajasel uusajal olid naised vähemuse sei
sundis, mitte küll arvuliselt, vaid sotsiaalses ja 
kultuurilises mõttes (Lotman 1999, 109). Osa 
naisi oli muutunud ühiskonnas silmapaistvalt 
tülikaks. Naiste ülekaal rahvastikustruktuuris 
põhjustas nende vallalisust. Kloostrid ja kõik
võimalikud heategevusasutused, sealhulgas kä 
bordellid, olid neist tulvil. Abieluvälised suhted 
vallaliste naistega, mille tulemusena sündisid 
sohilapsed, ning samuti prostitutsiooniga levi
nud suguhaigused panid abielu ohtu ning lisan
dasid pingeid ühiskonnas. Paavst Innocentius 
VIII kinnitas oma 1484. aasta bullas, et olukord 
Saksamaal õn ahistav. Malleuse autor süüdistas 
olukorras naisi, kes oma seksuaalsusega õn haa
ranud võimu meeste ja naiste vahelistes suhe
tes (Kiekhefter 1976, 95-96). Institoris mitte 
üksnes ei suunanud nõidust teravdatult ainult 
naistele, vaid rääkis kä oma ajastust kui “tollest 
naiste ajastust” (est quidem temps muliebre), mis 
enam niisugusena kaua kesta ei või, sest varsti 
õn maailm hoorust täis (Institoris 1906 1,215). 
Ajastu, mida iseloomustas seksuaalsuse ja nõi
dusega läbipõimunud miljöö, milles naised 
etendasid keskselt negatiivset rolli, oli psühho
loogiliseks aluseks naisesuse eitusele, seksismile, 
misogüünia ja agressiooni vallandumisele naiste 
nõiduses süüdistamises.

Hirm naisesuse ja uue elukorralduse ees
Massilise hirmupsühhoosi puhul võib tähel

dada “ohumütoloogia” tunnusjooni, mis kordu
vad kõige erinevamates ajaloosituatsioonides. 
Tekib kujutlus mingi salarühmituse “kõigi” 
vastu suunatud vandenõust. Kui inkvisitsioon



oli oma algussajanditel suunatud eelkõige ket
serite vastu, siis 14. sajandi teiseks pooleks oli 
demonoloogilistes traktaatides välja töötatud 
küllaltki selge kontseptsioon nõidade-maagide 
nn. ketserlikust sektist, mis laienes kä rahvatra
ditsiooni loitsijate demoniseerimisele (Russell 
2001,65), kelle hulgas hakkas naiste osakaal jär
jest rohkem silma paistma alates 15. sajandist.

Karsten Sejr Jensen oma Taani nõiaprot
sesside uurimuses Troldom in Danemark 
1500-1588 (1982) näitab, et 76% nõidadest 
olid naised (Jensen 1983, 60). Ta väidab, et 
nõiaprotsesside materjalides õn vähe andmeid 
selle kohta, et nõiduses süüdistatud naised 
oleksid kasutanud keeruliselt manipuleerita
vat kahjustavat maagiat. Enamus naisi mõisteti 
süüdi ähvardamise (needuse väljaütlemise) 
pärast, seega taandab ta naiste nõidussüüdis- 
tused psüühilisele pinnale (ibid., 157). Ta näeb 
selle taga patriarhaalset ühiskonnakorraldust 
ja mõtlemisviisi, kus kõike naiselikku vaadeli 
nõrkusena, negatiivsena, mida pidi alla suruma 
ja välja tõrjuma. Iseloomulikuks jooneks peab 
ta sisemist hingelist hirmu naise olemuse ees, 
kartust, et eelkõige naised tegelevad teadlikult 
või ebateadlikult tugevate müstiliste ja ohtlike 
jõududega. Autorile tundub, et nõiaprotsesside 
psüühiline alus ei seisne mitte hirmus kuradi, 
vaid hirmus naisesuse ees, mis sellel põhju
sel tagasi lükatakse ja demonologiseeritakse
(Jensen 1983,155).

Väide, et hirm sünnitab nõiausku, õn osali
selt õige, kuid mitte piisav nõiaprotsesside seletu
seks. Hirmu õn alati esinenud, kuid mitte alati ei 
ole see põhjustanud nõiaprotsesse (Schormann 
1981, 124). Ometi õn hirm üks arvestatava
maid seletusi nõiduse ees, mida rõhutab kä Juri 
Lotman. Uusaja alguses puhkenud nõiahulluse 
põhjusi näeb ta järskudes muutustes ühiskonna 
elus, mille üheks väljundiks oli renessansiaja tea
duse ja tehnika progress, millega kultuuri ilma
lik, “paganlik” iseloom oli tugevasti kõigutanud 
usku Jumalasse, mida asendas usk kuradisse. 
Teaduslik progress oli paljudele kaasa toonud

eluorientatsiooni kaotsimineku, mis tekitas 
hirmu. Hirm vajas kehastust ja selleks hakati 
otsima süüdlasi (Lotman 1999,106,107).

Usupuhastusest tulenevad mõjud naiste 
nõiausu võimendamisele

Naiste suuremat osakaalu nõidussüüdistus- 
tes neil sajanditel õn püütud seletada usupuhas
tusega kaasnenud suurte demograafiliste muu
tustega ühiskondlikus ja kiriklikus elus. Refor
matsiooni ajal jäi kloostrite sulgemise tõttu suur 
hulk nii noori kui vanu naisi vallalisteks ja üksi
kuteks ühiskonna heidikuteks. Neil puudus tol 
ajal nii oluline patriarhaalne perekondlik tugi, 
mis oleks neid kaitsnud sotsiaalse ebaõigluse 
eest ja taganud neile seadusliku kaitse võimalike 
nõidussüüdistuste ees. Selliseid õnnetuid, kur
natuid ja pahuraid, sisuliselt üleliigseid inimesi 
oli kerge nõiduses süüdistada (Russell 2001, 
138). Näiteks Taanis oli kohtusüsteem üles ehi
tatud selliselt, et naissüüdistatut said kohtus 
kaitsta ainult tema abielumees või meessoost 
sugulased. Kui tal need puudusid, jäi ta ilma 
kaitseta, nagu vaeste lesknaistega tihti juhtus, 
sest seaduse silmis ei olnud neil ühtegi eestkõ
nelejat. Naistel ei olnud kä õigust iseseisvat koh
tumenetlust alustada ja kui naine oli ebaõigla
selt süüdi mõistetud, ei olnud tal kä õigust Taani 
õiguskoodeksi Rezessi (1576) järgi edasi kaevata 
(Jensen 1983,151).

Usupuhastus ei muutnud niisiis oluliselt 
naiste asendit kirikus ja ühiskonnas. Pigem 
vastupidi, lisaks kõigele muule puhastati usk 
kä naisalgest. Katoliikluses tähtis Neitsi Maarja 
madonnakultus kadus protestantlikest tradit
sioonidest, seega oli naise jumalik-maternaalne 
dimensioon nähtavalt positsioonilt kõrvaldatud 
ning naised jäetud ilma oma kaitsepühakust. 
Arvesse võtmata tsölibaadi ja askeesi ideaale, 
omandasid usupuhastajad naiste ja naisnõidade 
kohta samasuguse käsituse, kui see oli keskaeg
sel katoliiklikul inkvisitsioonil. Oluline õn siin
kohal märkida, et Martin Lutheri suhtumine 
naistesse4 erines oluliselt nii tema kaasaegsete



reformistide kui kä Malleus maleficarwni viha- 
meelsetest seisukohtadest, kuid suhtumises nõi
dadesse oli ta sama armutu. Luther kiitis heaks 
käsitluse, mille järgi kuradi ja nõia vaheline liit 
kujutas endast nõiduse tuuma (Klinger 1912, 
30-41).

Teoloogilistes kirjades, jõudes oma arutlus
tes suhteliselt sooneutraliteedilt välja nõidus- 
kuritegudeni, olevat ta need omistanud siiski 
enamuses naissoole. Vana Testamendi Exoduse 
kommentaaris väljendanud ta mõtet, et naised 
Eeva tütardena õn kergemini allaheitlikud 
saatanale: “Nõiast. Miks nimetab seadus siin 
pigem naist kui kedagi teist alistunuks saatana 
ebausule. Nagu Eva... Nad tuleb tappa. See õn 
ülimalt õiglane seadus, et nõiad tapetakse, sest 
neist tõuseb kahju... Kuhu saatan ei jõua, sinna 
jõuab naine, s.t. nõid. Nõiad tuleb tappa, sest 
nad õn vargad, abielurikkujad, röövlid, mõrt
sukad...” (Luther WA, Bänd 16, s. 551; tsiteeri
tud Haustein 1990, 123 järgi). Siinkohal tuleb 
märkida, et Lutheri lauakõnedes (Tischreden) 
õn tegemist tema suulise teksti üleskirjutusega, 
mille puhul peetakse sajaprotsendilist autorlust 
problemaatiliseks. Olenemata sellest, kas Luther 
õn selle kurikuulsa tsitaadi taga, lasub ikkagi kä 
temal ja ta kaasaegsetel järgijatel naiste nõiaks- 
pidamise küsimuses tume vari.

Naised kui “ebausu kantsi” viimased esin
dajad

Protestantlikes piirkondades võis “nõiausu” 
levimise soodustajaks olla lisaks eespool mai
nitule kä usuvahetusest tulenev segadus spiri
tuaalses elus, mis aitas kaasa tagasipöördumisele 
rahvatraditsiooni mittekristlike usupraktikate 
juurde. Mitmed kultuuriloolised uurimused 
õn ühe põhjusena esile toonud asjaolu, et tse- 
remoniaalsust rõhutavast ja hulgaliselt rahva
usundi elemente assimileerinud katoliiklusest 
loobumisel muutus lisaks õpetusele ahtamaks 
kä usuelu väline külg, just emotsionaalsuse ja 
rituaalide arvelt. Usuelus tekkis nn. “tühi ruum”, 
mis küll kauaks tühjaks ei jäänud. See täideti

vanade, rahvatraditsioonis tuntud maagiliste 
menetluste ja manipulatsioonidega, mida hakati 
endisest intensiivsemalt kasutama arvatavasti 
usuvahetuse perioodil.

Riigi ja kiriku vastureaktsioon avaldus rah
vausundi elementide kui ebausu ilmingute väl
jajuurimises ning selles kontekstis nähti nõidust 
kä rahvaarstide tegevuses. Naised, kes tegelesid 
traditsiooniliselt koduringis meestest enam 
rahvapärase argimaagiaga (low magic), nagu 
maarohtudega arstimine, loitsimine, selgeltnä
gemine, viljakusmaagia jm., andsid tihti ise oma 
kahtlaseks peetava tegevusega põhjust enda süü
distamiseks nõiduses, millele lisati tavaliselt kä 
süüdistus kuradiga läbikäimises. Vastukaaluks 
sellele pole K. S. Jensen leidnud Taani protses- 
simaterjalide hulgast mitte ühtegi meest, keda 
sama skeemi järgi oleks süüdistatud. Süüalused 
mehed olid enamjagu süsteemse e. rituaalse 
high magic-maagiaga tegelejad või olid nad 
naisnõia lähisugulased või “kliendid” (Jensen 
1982, 155). Põhimõtteliselt sama skeem kehtib 
kä Soome nõia stereotüübis: meeste puhul oli 
süüdistuseks nõidusega kahjustamine ja naistel 
maagiaga ravimine (Nenonen 1992, 386-388). 
Siit võib järeldada, miks “teadjanaised” - rahva
usundi kõige silmapaistvamad praktiseerijad tol 
ajastul - sattusid kergemini süüdistatute hulka.

Nõiaprotsesse õn vaadeldud kui instrumenti 
kohalike rahvakultuuride kui “ebausu kantside” 
väljajuurimiseks, sotsiaaldistsipliini loomiseks 
ning absoluutse ja tsentraalse riigivõimu ja 
sinna juurde kuuluva sõjaka konfessionalismi 
kehtestamiseks (Schormann 1981, 108). Milline 
osa oli siin naistel ning miks nähti just neis vii
maseid “ebausu kantsi kaitsjaid”? Esiteks, eba- 
usklikkuse omistamine naistele oli väga vana 
mõtlemisviis,5 mida tunti juba antiikajal. Seda 
hakkasid negatiivses tähenduses rõhutama kä 
kiriku õpetlased ning sellest sai nii psühho
loogiline kui kä õpetuslik alus naiste nõiduses 
süüdistamiseks. Teiseks, asja võib vaadata rah
vausundi institutsioonide säilimise seisukohast. 
Kui enamasti olid 16. ja 17. sajandiks paljudes



Euroopa rahvaste talupojakultuurides meeste 
avalikud rituaalsed usupraktikad ristiusu poolt 
välja tõrjutud, siis vana rahvausk seevastu elas 
varjatult edasi kogukonna siseringis ja koduses 
miljöös. Viimane oli eelkõige naiste pärusmaa 
ning see ei olnud nii kergesti väljaspoolt kontrol
litav. Riikliku mõjuvõimu tungimist kodusesse 
ellu, s.o. naiste tegevuspiirkonda, mis varem oli 
kuulunud perekonna ja sugukonna või küla- 
kogukonna sotsiaalse kontrolli haldusse, võib 
pidada üheks põhjuseks, miks naisi hakati neil 
sajandeil rohkem süüdistama (Nenonen 1992, 
388). Kodu oli vana rahvausundi kasutamise 
üks viimasid kantse ning naistes nähti selle 
olulisemad esindajad.

Nõiaprotsessid kui “ristisõda” naissoo 
vastu

Mõte sellest, et mõned naised võisid kä 
tegelikult “nõiad” olla, et nad lisaks ravitse
misele ja muudele kunstidele kä kahjutoova 
maagiaga (kaetamise ja needmisega) tegelesid, 
õn tänapäeval (vastukaaluks minevikule) nii 
ühiskondlikul kui kä teaduse tasemel paljudele 
vastuvõetamatu. Mõned uurijad tunnevad huvi 
nõiaprotsesside süütute ohvrite vastu, teised läh
tuvad vaatekohast, et nõidu reaalselt ei eksistee
rinud, et neid tegid nõidadeks nende maagilised 
toimingud ja nende heterodokssed religioossed 
kujutelmad (Behringer 2002, 101).

Soolist aspekti rõhutavana ja naisi nõiaprot
sesside ohvritena nägevana õn teemat käsitletud 
nii uuspaganlikus kui kä rassistlikus perspektiivis 
juba 1920. ja 1930. aastate Saksamaal. 1970. aas
tatel Ameerikas tekkinud uue feminismi raames 
muutus see teema uuesti aktuaalseks. Feminismi 
motoks sai: “nõiad õn tagasi”. 1 mai, volbriöö 
nõidade demonstratsioonide teemaks oli nai
selik jõud ja spiritualiteet. Ameerikast õn pärit 
kä mõte, et nõiaprotsesse hakati võrdlema holo- 
kaustiga. Mary Daly radikaalse günotsenrilise 
feminismi esindajana esitas oma raamatus Gyn/ 
Ecology provokatiivse teesi, et naisi õn lintšitud 
rohkem kui kõiki rassismi, holokausti ja genot

siidi ohvreid kokku. Nõiaprotsessidest sai tege
likult “günotsiid” (Behringer 2002,96). Claudia 
Honnegger näeb nõiaprotsessides naiste mässu 
nende võimetuse pärast patriarhaadi ees. Naised 
kasutasid või fantaseerisid nõidust, et leida oma 
ebameeldivast argipäevast väljapääsu. Nõiduses 
väljendasid nad viha oma reaalse allasurutuse ja 
võimust ilmaoleku vastu (Honneger 1978,11).

Marianne Hester õn oma nõiaprotsesside 
analüüsis kasutanud samuti äärmuslikku femi
nistlikku lähtekohta. Tema arvates valitseb ühis
konnas meeste ja naiste vaheline vastandlikkus 
ning valitsemise ja sotsiaalsete süsteemide abil 
üritavad mehed naisi alistades säilitada oma 
ülemvõimu. Nõiaprotsessides näeb ta otseselt 
naiste vastu suunatud vägivalda, mille eesmär
giks õn kontrollida naisi, eriti aga nende sek
suaalsust (Hester 1990, 19). Hesteri nn. alista- 
misteooria õn saanud kahtlemata ägeda kriitika 
osaliseks kä naisuurijate endi poolt, kes õn tugi
nenud oma uurimustes ajaloolistele allikatele. 
Christina Larneri arvates oli nõidus küll sooga 
seotud (sex-related), aga mitte soospetsiifiline 
(.sex-specific) (Behringer 2002, 29). Christina 
Larneri vastavaid termineid õn omakorda kri
tiseerinud Marianne Hester (1996), pidades 
sellist dihhotoomiale põhinevat ja dualismile 
viitavat sex-related versus sex-specific vastandust 
ülearuseks. Ta peab paremaks loobuda nende 
terminite vastandamisest, soovitades neid kasu
tada palju komplekssemalt nõiaprotsesside eri 
situatsioonide iseloomustamiseks. Ta arvab, 
et mõlemad terminid õn kasutatavad eri aega
del ja erinevatel juhtumitel - mõlemaid võib 
seostada naise nõiakspidamisega (Hester 1996, 
292). Hesteri arvates õn nõidust siiski peetud 
naiste pärusmaaks, eriti varase uusaja perioo
dil, ja siinkohal peab ta sobivaks kasutada kä ise 
Larneri terminit sex-specific (Hester 1996,305).

Naised nõiaprotsesside provotseerijatena
Šotimaa protsesse uurinud Christina Larner 

ja Rootsi massilisi protsesse uurinud Lagerlöf- 
Genetay õn tähelepanu juhtinud sellele, et nõia



protsesside puhul ei ole tegemist meeste tegut
semisega naiste vastu ning neid ei saa vaadelda 
kui naiste tagakiusamist, vaid hoopis rohkem 
tuleks tähelepanu pöörata naiste omavaheliste 
suhete valgustamisele (Lagerlöf-Genetay 1990, 
131; Lanter 1981, 892, 100-102; Lanter 1984, 
86-87). Silmas õn peetud seika, et naiste endi 
osakaal kuulujuttude levitajatena ja teiste naiste 
süüdistajatena oli suur. Seegi asjaolu näitab, et 
nõiaprotsesside põhjusi ei saa taandada naiste 
tagakiusamisele. Kuid samas ei saa seda aspekti 
heita täielikult kõrvale, eriti kui silmas pidada 
misogüünseid nõiadoktriine, naiste nõiausku 
levitavaid lendlehti, massilisi kohtuprotsesse, mis 
kindlasti kujundasid avalikku arvamust selles 
suunas, et pealekaebajate ja kohtunike, kuid kah
juks kä naiste endi seas oli naisnõid usutavam.

Lameri seisukohast võib jääda mulje, nagu 
oleksidki peamiselt naised naisi kohtusse kae
vanud. Selle vastu räägivad faktid, mis Skandi- 
naaviamaades ja kä Eestis teistsugust seisukohta 
toetavad. Näiteks Taani õiguskoodeksi Rezess 
(1576) alusel ei olnud naistel õigust iseseisvalt 
kohtumenetlust alustada (Jensen 1983, 151). 
Samuti selgub Eesti ja Soome protsessimaterja- 
lidest, et kohtusse kaebuse esitajateks olid siiski 
enamuses mehed. Vastukaaluks eelnevatele 
faktidele õn esitatud seisukoht, et kuigi mehed 
olidki kaebajateks, tegid nad seda sageli oma 
naiste nimel. Kaudselt olid protsessi alustaja
teks siiski naised, kes külas kuulujutte levitasid 
ja kohtumenetluses üksteise vastu tunnistasid 
(Nenonen, Kervinen 1994,254).

Neid naisi õn vaadeldud kui avaliku arva
muse ja ideoloogilise propaganda ohvreid, 
mille kujundajateks olid aastasadu olnud 
mehed. Naised olid kas provokatsiooniga 
naiivsed kaasaminejad (Hester 1996,300) 
või selle südametud ärakasutajad, kes nõi- 
dussüüdistuste varjus klaarisid oma isiklikke 
tülisid, makstes kätte oma vaenlastele. Naistel 
omavahel ei tekkinud ühtekuuluvust, hoopis 
vastupidi, õn arvatud, et patriarhaalse pere
konna alistussüsteem pani alistatud üksteise

vastu võitlema (Nenda 1990,14). Naiste poolt 
provotseeritud protsesside aluseks oli sageli 
ähvardus (needuse väljaütlemine), millest 
piisas, et teist kohtusse kaevata. Sel moel kasu
tati nõiaprotsesse ära väljaelamata agressiooni
dest vabanemiseks. See oli üks tolleaegse ühis
konna poolt leiutatud viis psüühiliste pingete 
maandamiseks (Jensen 1983, 155-157).

Järeldused
Läbi inimkonna ajaloo pole bioloogiliste 

sugude polaarsus põhjustanud soorollide vahe
list ületamatut antagonismi, vastasel juhul oleks 
inimkond välja surnud. Teatud pinged ja kä vas
tuolud õn alati esinenud ning selles kontekstis 
õn käsitletud kä naiste nõiakspidamist. Keerukas 
õn anda holistlikku vastust küsimusele, kuidas 
naistest said deemonid õhtumaade mütoloo
giates ja nõiad hiliskeskaegses ja vara-uusaegses 
demonoloogias ning Euroopa nõiajahi ajaloos. 
Arvan, et sellele õn mitmeid metafüüsilisi sele
tusi ja sotsiaalpoliitilisi põhjuseid ning muid 
koos mõjuvaid tegureid, mis õn esile toodud kä 
käesolevas artiklis.

Soolisest perspektiivist lähtumisel õn minu 
meelest probleemi avamiseks sobiv võti naise 
määratlemisel, talle tähenduse andmisel. Vas
tassugupool õn naist määratlenud erinevaks 
eelkõige kehaliste funktsioonide ja omaduste 
alusel, millele võidi anda nii negatiivseid kui 
positiivseid tähendusi. Siiski õn erinevusi ena
masti võõristatud, müstifitseeritud, kui mitte 
just kardetud, aga kä põlastatud ning vasta
valt sellele projitseeritud neile ambivalentseid 
tähendusi (puhtus/rüvedus). Vaenulikud naise
keha representatsioonid väljenduvad käsitlustes 
naise kehast kui 1) normist kõrvalekaldest, ano
maaliast, “katkisest anumast”, ebapuhtast/rüve
dast - kurjadele jõududele avatuse võimalusest; 
2) rajajoonest sümboolse korra ja kaose vahel, 
millel õn oht kaosega kokku sulada. Sellised 
metafüüsilised seletused andsid võimaluse näha 
naist marginaalses “piirilseisja” positsioonis



ning tähendasid mütoloogiates naise seosta
mist irratsionaalsuse, pimedusega - positiivsest 
ruumist väljalangemisega (müüdid langenud 
ja deemonlikest naistest). Kui naise negatiivsed 
määratlused said mingitel põhjustel dominee
rivaks, siis hakati naisi kä tavaelu tasandil hal
vustama, ühiskonnast eraldama ja välja tõrjuma 
ning lõpuks kä demonologiseerima. Selle prot
sessi tulemuseks oli misogüünia, mis väljendus 
nii mütoloogiates kui kä naiste marginaalses 
ühiskondlikus positsioonis.

Õhtumaade dualismis, näiteks Aristotelese 
metafüüsikas ja kä tema mõtlemistraditsiooni 
järgijatel, domineerib naise määratlustes eba
täiuslikkuse, normist kõrvalekalde rõhutamine. 
Tuuakse esile mehe ülimuslikkust naise ees. 
Erinevus tähendab feminiinset teisesust, teise
järgulisust, millele õn projitseeritud negatiiv
sed omadused. Antiigist pärit naistevaenulikud 
hoiakud, mis avaldusid filosoofiates ning müü
tides deemonlikest naistest, leidsid tee kä risti
usu õpetuste patriarhaalsetesse käsitlustesse, 
kus neid kultiveeriti, lisades vastassugupoolele 
veelgi “vihkamise vürtsi”. Näiteks pattulange- 
mismüüdi tõlgenduses nähti pärispatus peami
selt naise süüd ja seega määratleti kõik naised 
“Eeva tütardeks” - patu kandjadeks ja levitaja
teks.

Eriti seksistlikult misogüünses vormis 
määratleti naisi hiliskeskaja ja varauusaja 
demonoloogilistes õpetustes, kus naise kaosesse 
langemise müüdi uueks väljenduseks sai kuju
telm naistest kui peamistest kuradiga lepingu 
sõlmijatest ja nõiasabatile lendavatest saatana 
armukestest-nõidadest. Naistest uue nõiamüüdi 
loomise alal võib pidada “meistriteoseks Mal
leus Maleficarumit - Naisnõidade haamrit. See 
nõiatraktaat ning paljud teised, milles nõidust 
omistati rõhutatult naistele, osutavad ideoloogi
lisele alusele, miks just enamasti neist said nõiad 
nii avalikus arvamuses kui kä nõiaprotsessides. 
Ja seepärast võibki nõiadoktriine tõlgendada kui 
ideoloogiat, milles sisalduv misogüünia teostus 
vägivallana nõiaprotsessides.

Kas naiste nõiakspidamise taga õn alati ning 
valdavalt olnud sooviha? Institorise ja mõnin
gate teiste inkvisiitorite puhul võib seda küll 
täheldada. Kui nõiaprotsesside ajajärgu laie
mat ühiskondliku elu skaalat ning spirituaalset 
konteksti arvestada, võiks seda pigem nimetada 
üheks paljudest hirmudest, mis konkreetsel 
juhul väljendus hirmus naise ees. Nõustun vaid 
osaliselt J. B. Russelli arvamusega, et“naistehirm, 
usk sellesse, et naiste toimingud õn hämarad ja 
salapärased, õn igipõline ja lausa üldine meeste 
meeli valitsev fenomen ning seetõttu õn leidnud 
meessoo alateadvuses vastukaja kogu ajaloo 
vältel” (Rusell 2001, 142). Üldiseks seda siiski 
nimetada ei saa, sest vastasel juhul oleks see ena
muse meeste puhul väljendunud naiste nõiaks 
pidamises. Nii see aga ei olnud isegi nõiaprot
sesside ajastul. Kõikides konfessioonides leidus 
meessoost õpetlasi, kes kritiseerisid nõiadokt
riine ja olid protsesside vastased (Schormann 
1981, 115). “Nõiausk” õn aga enamasti olnud 
nende meeste ja kä naiste tunnuseks, kes õn 
tundnud oma sotsiaalse identideedi suhtes eba
kindlust ja hirmu. See õn võimendunud ainult 
teatud aegadel, eriti siis, kui ühiskonnaelus õn 
toimunud suured kriisid või õn ähvardanud 
ohud. Tekkinud pinged õn välja elatud agres
sioonidena ja suunatud ühiskonna marginaal
setele rühmadele. Metafüüsiline seletus võiks 
kõlada umbes nii: meeste poolt loodud süm
boolset korda maailmas õn ähvardanud naiste 
poolt tekitatud kaos. Selline õn naiste nõiakspi
damise mütoloogiline taust.

Kindlasti ei olnud nõiajaht välja mõeldud 
ainult naiste karistamiseks ja allasurumiseks, 
vähemalt mitte niivõrd, kui seda rõhutavad 
mõned radikaalsed feministid, nagu Mary Daly, 
kuid selle elemendi sinna kuulumist ei saa kä 
välistada.

Nõiaprotsesside toimumiseks oli kind
lasti kä mitmeid muid, spirituaalseid ja ühis
kondlikke põhjusi. Soolises perspektiivis välja 
tooduna naiste ja meeste vahelised pinged ning 
vastuolud ühiskonnas kindlasti soodustasid



naiste sattumist nõiaprotsessidesse. Olen nõus 
Christina Larneri seisukohaga, et nõidus oli 
naiste puhul enamasti seotud nende sooga, kuid 
mitte soospetsiifiline selles mõttes, et see oleks 
olnud ainult naiste vastu suunutatud süüdistus. 
Faktid osutavad, et oli kä hulgaliselt meesnõidu. 
Nõiduse projitseerimine naistele muutus soo
spetsiifiliseks neile iseloomulike kehaliste, kuid 
kä intellektuaalsete omaduste negatiivse mää
ratlemisega, mis väljendus nii metafüüsikates 
kui mütoloogiates. See võimaldas neist teha 
nõiad kä demonoloogias ja nõiaprotsessides.

Märkused
1 Artikli esimene osa ilmus Ariadne Lõngas 2003,1/2.
2 R. A. Horsley oma uurimuses esitab retoorilise küsi

muse “Kes olid nõiad?“ ja vastab sellele “teadjanaised”. 
Mõeldud õn maaühiskondade tervendajaid ja posija- 
naisi (Horsley 1979, 689-715). Oma uurimuses, mis 
käsitleb Alpide piirkonna nõiaprotsesse ajavahemikul 
1450-1550, leidis see tees kä kinnitust, kuid see ei anna 
veel põhjust kasutada seda ebakindlat ja äärmiselt kok
kusurutud teesi üldistusena, nagu oleks nõiaprotsesside 
peasüüdlased olnud meeste arstipraksise poolt eemale 
tõrjutud tervendajanaised (Ehrenreich 1975,7).

2 Kasutan siin üldistamiseks Lääne-Euroopa nõiaprot
sessides hukkunute andmeid, kus nõia stereotüüp ja 
nõiaprotsesside süüalused kaldusid alates 15. sajandist 
naissoo esindajate poole. Siinkohal peab märkima 
seda, et 14. sajandil süüdistati naisi ja mehi võrdselt, 
aga juba 15.-18. sajandi Euroopa nõiajahi ohvriteks 
olid valdavalt naised (vt. Russell 1972,279; Cohn 1975, 
227-229). Aastatel 1450-1750 olid süüdistatute hulgas 
valdavalt naised (Levack 1987, 124-128). Olukord 
Põhja-Euroopa perifeersetel aladel, nagu Soome, Eesti 
ja kä Skandinaaviamaad, oli aga ajaloolistele faktidele 
toetudes sootuks teine. Eesti ja kä Soome nõiaprotses
side protokollidest selgub fakt, et nõidumine ei olnud 
Põhjamaades üksnes naiste pärusmaa, vaid kuulus ise
enesestmõistetavalt kä meeste maailma. Maia Madari 
andmetel olid Eestis ajavahemikul 16.-17. saj. 206 süü
distatust, kelle sugu õn teada, koguni 59 ( 9%) mehed. 
Eestimaa kohtutes oli meeste ja naiste osakaal peaaegu 
võrdne (vastavalt 49,1 % ja 50,9%) (Madar 1987). 
Tunduvalt suurem oli meessüüdlaste suhtarv Liivi
maal (69,1%), samuti Islandis ja Venemaal oli meeste 
osakaal nõidumises suurem (Nenonen 1992, 32). 
Euroopa nõiaprotsesside ohvritest enamiku moodus

tasid naised, läbilõikes 80%. Maksimaalsel hinnangul 
oli naisohvreid 95%, lokaalselt, näiteks Jura regioonis 
92%, Essexis ja Namuris minimaalsel hinnangul 58%, 
Šveitsi Freiburgis Waatlandis 64% (Muchembled 1978, 
19).

3 Luther nägi naises, nagu meheski, Jumala loomingut 
ehk - kes alaväärtustas naist, alaväärtustas Jumalat. 
Naine ja mees olid Lutheri jaoks terviklikud inime
sed, kellel õn omaenese väärtus, teisest sugupoolest 
sõltumatult, ning nende kooselu õn Jumala kingitus. 
Mõlemad olid samaväärtuslikud ja sama patused. 
Lutherile ei tähendanud pattulangemise lugu tagasi
langemist loodusesse, loomalikkusesse või kehalisusse, 
vaid pattu. Ta kritiseeris traditsioonilist nägemust 
naisest kui ahvatlejast ja kurjuse kehastusest, kes veab 
mehe tagasi loodusesse, kehalisusesse. Seksuaalsusest ei 
ole võimalik vabaneda, see kuulub looduslike tarvete 
hulka. Seksuaalsus oli loodud paljunemiseks. Naise ja 
mehe seksuaalsus ja armastus leidsid abielus patust 
vabanemise mooduse. Abieluline armastus õn Lutheri 
järgi armastuse kõrgem moodus, kus hing ja keha koh
tuvad. Abielu õn Jumala tahe ja laste saamine Temale 
meelepärane. Naise koht õn olla abielus, mehele alluv 
laste sünnitaja (Kretschmar 1985, 179-180, 182-183, 
185-187). Niisiis rehabiliteeris ja pühitses Luther 
abielu raamides lubatud seksuaalsuse, mis sai juba 
peaaegu kohustuslikuks, kuid saatanlik seksuaalsus 
avaldus naisnõidade sabatiorgiates, mis olid tema mee
lest kuradi poolt tekitatud meelepetted (Luther, WA 
1,410).

4 Ebausklikkuse omistamine naistele, eriti aga vanadele 
naistele, ja väljend andis superstitio (vananaiste ebausk) 
ei olnud kristlike mõtlejate vaimusünnitis, vaid 
seda kasutasid juba antiikautorid, nagu Lanctantius 
ja Cicero. Cicero näeb ebauskliku inimese, homo 
superstitiosu.se tunnusena tema kartust ja pelglikkust, 
mida esinevat ennekõike vanade naiste juures. 14. ja 
15. sajandi kristlikud õpetlased, näiteks Pariisi Willem, 
Frankfurdi Johannes ja Heidelbergi magister Nicolaus 
Jauer, käsitlesid naisi kui ebausu edendajaid. Nicolaus 
Jauer oma traktaadis De superstitionibus esindab kind
lat arvamust, et ebausu levitajad õn ennekõike naised. 
Frankfurdi Johannes omistab naiseliku kalduvuse nõi
dusele juba selgesõnaliselt naise intelligentsi puudu
mise arvele (Harmening 2002,143).

5 Eestis olid süüdistajad enamasti talupojad (82,7% 
mehi), kes väitsid, et kahtlustatav oli põhjustanud nõi
dumisega neile või nende perekonnale ja varale mingit 
kahju (Madar 1987). Soome uurimustest selgub, et süü
distajaks õn samuti enamasti mees, kes süüdistas pea
miselt teisi külamehi, harvemini naisi. Naised esitasid 
süüdistusi harva, veelgi harvemini meeste vastu. Soo
lise kuuluvuse osatähtsus nõiaprotsessides oli erinev 
eri piirkondades ja eri aegadel (Nenonen 1992, 184).



Sama tendentsi võib märgata kä Eesti nõiaprotsessides. 
Eesti nõiaprotsesside protokollid õn väheinformatiiv- 
sed ega peegelda täpselt süüdistatute vanust, perekon
naseisu, sotsiaalset seisundit jne. Kõige sagedamini 
süüdistati nõidumises keskealisi või vanemaid abielus 
eesti talumehi ja talunaisi (Madar 1987). Sama kehtib 
üldjoontes kä Skandinaaviamaade - Rootsi, Taani ja 
Norra - puhul, kuigi kohati võis üksikute naiste või 
leskede osa olla suurem (Ankarloo 1987, 273-275; 
Birkelund 1983,60-62; Levack 1987,131-132).
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.Feministlikust
antropoloogiast

Toomas Gross

A ntropoloogia kujunes iseseisva sotsiaal- 
teadusliku distsipliinina välja 1860. 

-A V. aastatel, põhiliselt tänu briti õpetlaste 
huvile kolooniate rahvaste eripärade vastu. 
Vastne teadusharu seadis oma eesmärgiks uuri
tavate ühiskondade holistliku ehk tervikliku 
käsitlemise ning relativistliku suhtumise kultuu
rilise “teise” eripäradesse. Paraku iseloomustab 
antropoloogia ajaloo esimest sada aastat kahe
kordne mehekesksus” (Pine 2002,253). Esiteks, 
kuna kõrgharidus oli kättesaadav peaasjalikult 
meestele, oli kä enamik professionaalseid antro
polooge mehed. Teiseks, antropoloogiliste väli
tööde käigus kogutud info pärines enamjaolt 
samuti meessoost informantidelt.

Üritan käesolevas artiklis anda ülevaate 
antropoloogia mehekesksusest vabanemise 
Püüetest ning feministliku antropoloogia rollist 
selles. Piiratud mahu tõttu saan seda teha vaid 
vaga visandlikult ja valikuliselt.

Naised mehekeskses 
antropoloogias

Naised olid enamikes varastes antropoloo- 
gilistes uurimustes ja tekstides praktiliselt “näh
tamatud.” Nagu Rosaldo (1974,17) õn ilmekalt 
tõdenud, peeti naisi antropoloogias kuni 1960. 
aastateni uuritava ühiskonna struktuuri ja kul
tuuriliste eripärade kirjeldamise seisukohalt 
“olemuslikult ebahuvitavateks” või lausa “eba- 
relevantseteks”. Kui 19. sajandi lõpu spekulat
sioonid algühiskonnas valitsenud matriarhaadi 
teemal välja arvata,1 räägiti naistest antropo
loogias kuni 20. sajandi keskpaigani peamiselt 
vaid sugulussüsteemide, abielu ja perekonnaga 
seoses. Naiste tegemistest peeti sotsiaalselt ja 
majanduslikult oluliseks vaid koduseid töid, 
nende juttu nähti keelepeksuna. Meeste tege
misi seevastu vaadeldi ühiskonna majandus
liku baasina ning nende omavahelist suhtlemist 
sotsiaalselt olulise kommunikatsioonina (Reiter 
1975, 12). Samuti omistati meestele ja nende 
tegemistele keskne roll poliitika ning religiooni 
seisukohalt. Schlegeli (1977,2) sõnutsi jääb vara
seid antropoloogilisi uurimusi lugedes mulje, 
justkui oleks kultuur loodud meeste poolt ja 
meeste jaoks. Kõik, kes ei ole mehed vanuses 
puberteediaastatest hilise keskeani - naised, 
lapsed ja vanurid - õn lihtsalt ülejäänud, kelle 
hulgas naised õn parimal juhul mehi toetavates 
rollides.

Teisisõnu, maailma seletati peamiselt “mehe 
pilgu läbi”. Antropoloogias valitsev diskur- 
sus ja domineerivad sotsiaalse organisatsiooni 
mudelid olid selgelt mehekesksed. Nagu väidab 
Moore (2000, 1), polnud sellise mehekeskse 
antropoloogia peamine probleem mitte niivõrd 
naiste täielik ignoreerimine uuritavate ühiskon
dade kirjeldamisel, vaid pigem see, kuidas naisi 
uurimustes esitati. Suhtumine, et naised õn 
ühiskonna struktuuri, toimimismehhanismide 
ja kultuuriliste eripärade seisukohalt “olemus
likult ebarelevantsed”, määras suuresti ära selle,



kuidas meesantropoloogid naisi nägid ja kirjel
dasid. Nende kirjelduste näol polnud aga tege
mist objektiivse reaalsusega - naisantropoloo- 
gide väited samal teemal võisid suuresti erineda 
meesantropoloogide poolt samal teemal väide- 
tust. Moore näiteks viitab Rohrlich-Leavitti jt. 
(1975) tuntud uurimusele, mis käsitleb nais- ja 
meesantropoloogide erinevaid tõlgendusi naiste 
sotsiaalsest staatusest ja iseloomust Austraalia 
aborigeenide seas. Meesantropoloogid kirjelda
sid naisi aborigeenide ühiskonnas sekundaar
setena, “märgates” naiste tegemisi vaid meeste 
tegemiste taustal. Naiste rollid olid meesantro
poloogide kirjeldustes kogukonna ja kogukon- 
dadevaheliste majanduslike suhete seisukohalt 
vähetähtsad, samuti olid naised kõrvalised 
kogukonna “kesksetes” religioossetes rituaali
des. Naisantropoloogid seevastu nägid abori- 
geeninaisi uurides eelkõige nende tähtsat rolli 
kodus ja perekonnas ning eriliste naisrituaalide 
olulisust, rõhutades samuti austust, mida mehed 
naiste vastu üles näitasid. Nende käsitluste eri
nevus viitab otseselt sellele, et mees- ja naisant
ropoloogid võivad “näha” uuritavaid kultuure, 
või vähemasti meeste ja naiste tegemisi neis, 
väga erinevalt.

Siiski leidus varases antropoloogias vähesel 
määral kä teistsuguseid uurimusi naistest, nagu 
näiteks Otis Masoni Naiste osalus primitiiv- 
kultuuris (Womeris Share in Primitive Culture, 
1894), Elsie Parsonsi Vanamoodne naine: pri
mitiivsed kujutelmad soost (The Old Fashioned 
Woman: Primitive Fancies about the Sex, 1913), 
samuti Ruth Landese Ojibwa naine (Ojibwa 
Woman, 1938) ning Phyllis Kaberry Aborigee- 
ninaine: püha ja ilmalik (Aboriginal Woman: 
Sacred and Profane, 1939). Ühendriikide 
sotsiokultuurilisele antropoloogiale 20. sajandi 
alguses aluse pannud saksa päritolu Franz Boas 
oli aga esimene, kes hakkas naisantropoloogide 
koolitamisele süstemaatilisemalt tähelepanu 
pöörama. Boase kaalutlused olid paraku küll 
puhtpragmaatilised ning lähtusid arusaamisest, 
et paljudes toonaste antropoloogide poolt uuri

tud “primitiivsetes” ühiskondades oli meesant
ropoloogide ligipääs naisinformantidele ning 
nende tegemistele lihtsalt piiratud, kui mitte 
täielikult välistatud. Boas koolitas välja terve 
hulga 20. sajandi esimese poole ameerika ant
ropolooge, kelle hulgas olid kä Ruth Benedict 
ning Margaret Mead. Eriti just Meadil oli olu
line mõju varastele feministlikele antropoloogi
dele. Paraku jäid naisantropoloogid ning nende 
käsitlused kuni 1960. aastateni siiski selgesse 
vähemusse “mehises” antropoloogias.

Varane feministlik antropo
loogia ning soolise ebavõrd
suse põhjused
1960. aastate poliitilistel ja sotsiaalsetel 

protsessidel, kaasa arvatud naisliikumisel, oli 
otsene mõju kä sotsiaalteadustele, sealhulgas 
antropoloogiale. Püüded seletada sotsiaalset ja 
majanduslikku ebavõrdsust, samuti seda, mil 
määral sotsiaalteadused ise peegeldavad kehti
vaid jõujooni ja taastoodavad ebaõiglust, lõid 
vajaduse ümber hinnata seni kehtinud tõeks
pidamisi ja käsitlusi, kaasa arvatud eelpool 
kirjeldatud mehekesksust. Siinkohal tuleb aga 
rõhutada, et mehekesksus polnud sugugi antro
poloogia ainuke, isegi mitte peamine probleem. 
(Enese)kriitika tabas distsipliini ja selle olemust 
tervikuna. Eelkõige nägid just “kolmanda maa
ilma” sotsiaalteadlased antropoloogias kolo
niaalse maailmasüsteemi sünnitist, mis ei olnud 
oma esialgset olemust minetanud kä postkolo
niaalsel ajastul. Rikkad uurisid endiselt vaeseid, 
põhi lõunat, lääs ida, keskus perifeeriat, “nor
maalne” “eksootilist.”

Lääne feminism leidis antropoloogias 
vahendi ja meetodi, mille kaudu analüüsida ja 
mõista naiste olukorda erinevates sotsiaalsetes, 
poliitilistes ja kultuurilistes kontekstides. Antro
poloogia kui senini peamiselt kolmanda maa
ilma ühiskondi uurinud distsipliin võimaldas 
lääne feminismi toonaseid põhiküsimusi 
küsida ja neile vastuseid otsida globaalselt.



Antropoloogia omalt poolt leidis lääne feminis
mis ideoloogia, mille poliitilisele agendale toe
tudes vabaneda distsipliini mehekesksusest.

“Meeste maailmade” eelistatud kajastamisest 
tekkinud tühimikku üritas esmalt, 1960. aastate 
lõpul, täita niinimetatud “antropoloogia nais
test” (anthropology of women), mis pööras liht
salt suuremat tähelepanu naiste tegemistele ja 
toimingutele uuritavates kultuurides. Antropo
loogia kui distsipliini senist mehekesksust, nagu 
rõhutab kä Moore (2000,3), ei olnud aga võima
lik korvata pelgalt rohkemate naisinformantide 
küsitlemise ja seeläbi saadud informatsiooni lisa
misega antropoloogilistesse tekstidesse. Pigem 
oli vaja tegelda kontseptuaalsete ja analüütiliste 
puudustega antropoloogia teooorias ning kasu
tatavates sotsiaalsetes mudelites.

Feministlik antropoloogia omaette ant
ropoloogia haruna kerkis esile 1970. aastate 
algul. Varase feministliku antropoloogia peatä
helepanu keskendus eelkõige meeste ja naiste 
vahelisele ebavõrdsusele, selle päritolu, leviku ja 
põhjuste analüüsile. Enamikes antropoloogide 
poolt kirjeldatud ühiskondades olid naised, 
Simone de Beauvoir! sõnu kasutades, “teine 
sugu”. Naistel oli meestega võrreldes pealtnäha 
sekundaarne roll poliitilistes ja majanduslikes 
suhetes.

Soolise ebavõrdsuse põhjuste ja leviku suhtes 
kujunes varases feministlikus antropoloogias 
välja kaks teoreetilist lähenemist. Esimene väitis 
ebavõrdsuse tulenevat fundamentaalsetest bio
loogilistest erinevustest meeste ja naiste vahel. 
Teine lähenemine sidus soolise ebavõrdsuse 
ühiskonnas kehtivate tootmis- ja jaotussuhe- 
tega. Seeläbi jõuti aga vastandlike järeldusteni 
soolise ebavõrdsuse leviku kohta. Esimese lähe
nemise pooldajad pidasid seda universaalseks 
tõsiasjaks, mis eksisteerib kõigis, kä mineviku, 
ühiskondades. Teine rühm feministlikke antro
polooge pidas soolist ebavõrdsust kultuuriliselt 
ja ajalooliselt spetsiifiliseks nähtuseks. Järgne
valt valikuliselt 1970. aastate feministliku antro
poloogia kesksetes aruteludes osalenutest.

Üheks teedrajavaks teoseks varases femi
nistlikus antropoloogias oli Michelle Rosaldo 
ja Louise Lamphere’i toimetatud kogumik 
Naine, kultuur ja ühiskond (Woman, Culture 
and Society, 1974). Eriti mõjukas selles oli käes
olevas ajakirjanumbris eestikeelse tõlkena ilmuv 
Sherry Ortneri artikkel “Is Female to Male as 
Nature Is to Culture?” Tegemist õn ühe enimtsi- 
teeritud artikliga feministlikus antropoloogias.

Ortneri lähenemine õn ühtaegu nii struk
turalistlik kui sümbolistlik ning lähtub eeldu
sest, et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsus 
õn kõikides ühiskondades esinev, universaalne 
nähtus. Ortneri arvates seostuvad naised, erine
valt meestest, kõikjal millegagi, mida ühiskond 
alaväärtustab. Lahenduse sellele küsimusele 
leiab ta Claude Levi-Straussi abil. Levi-Straussi 
strukturalistliku käsitluse järgi põhineb inim- 
mõtlemine binaarsusel - universaalsetel vas
tandpaaridel, millest üheks õn loodus/kultuur. 
Loodusega seostuv õn spontaanne ja metsik, 
kultuuriga seostuv seevastu tasakaalukas ja kul
tiveeritud. Looduse ja kultuuri vastandumisele 
ning naiste seostamisele looduse ja meeste seos
tamisele kultuuriga ehitabki Ortner üles oma 
argumentatsiooni.

Naised seostuvad Ortneri arvates kõikjal 
loodusega tingituna nende reproduktiivsest 
rollist. Antropoloogid õn veenvalt näidanud, 
et kuigi bioloogilise isa (genitor) ja bioloogilise 
ema (genetrix) geneetiline panus järglastesse 
õn võrdne, ei tõlgendata paljudes kultuurides 
isaduse ja emaduse bioloogilist olemust ometi 
identselt. Isadusega seonduvad rollid ning isa ja 
lapse suhe õn kultuuriliselt üpris varieeruvad, 
samas kui emadusega seotud rollid õn suhteli
selt ühesed. Isadus, nagu väidab Bames (1974), 
õn sotsiaalne staatus, emadus aga bioloogiline 
tõsiasi.

Soolise ebavõrdsuse j a naiste madalama staa
tuse mõistmiseks erinevates ühiskondades ongi 
paljud hilisemad antropoloogid pöördunud 
Ortneri teoreetilise raamistiku poole. Naistega 
õn seotud rohkem käitumuslikke piiranguid ja



tabusid kui meestega. Võrdlev-kultuuriliselt õn 
eriti levinud sünnitamise ja menstruatsiooniga 
seonduvad tabud. Neid keha loomulikke (loo
duslikke) funktsioone peetakse paljudes kultuu
rides meestele “ohtlikeks.” Heaks näiteks õn siin
kohal Jane Goodale’i (1980; tsit. Moore 2000,16 
järgi) uurimus Melaneesia kaulongidest, kelle 
kogukondadest naised menstruatsiooni või 
sünnitamise ajal täielikult isoleeritakse.

Ortneri artikliga samas kogumikus ilmus 
varase feministliku antropoloogia seisukohalt 
teinegi äärmiselt mõjukas artikkel - Michelle 
Rosaldo “Naised, kultuur ja ühiskond: teoreeti
line ülevaade” (“Women, Culture and Society: 
A Theoretical OverView”). Nagu Ortneri, nii õn 
kä Rosaldo lähtekohaks bioloogia ja naiste roll 
emana. Rosaldo eeldab, et ema ja lapse vaheline 
side õn tänu sünnitamisele “loomulik” ja ühene 
mistahes perekonnamudelite puhul. Naiste 
reproduktiivsest rollist kasvavad välja nende 
sotsiaalsed rollid ühiskonnas, mis õn enamasti 
seotud koduga. Meeste sotsiaalsed rollid see
vastu õn peaasjalikult seotud avaliku eluga, 
mida ühiskonnas väärtustatakse kõrgemalt. 
Avaliku (public) ja koduse (domestic) sfääri vas
tandamine ning meeste ja naiste sotsiaalsete rol
lide seotus kindla sfääriga ongi Rosaldo arvates 
soolise ebavõrdsuse peamisi põhjuseid. Rosaldo 
peab sarnaselt Ortnerile soolist ebavõrdsust 
inimühiskondade ajalugu läbivaks nähtuseks, 
kuid naiste rõhutuse määr konkreetsel ajahetkel 
ja konkreetses ühiskonnas õn tema arvates sõl
tunud sellest, kuivõrd jäigalt õn avalik ja kodune 
sfäär teineteisest eraldatud. Korilaste ja küttide 
ühiskondades oli nende kahe sfääri eristumine 
minimaalne ning sooline ebavõrdsus seetõttu 
vähim. Agraar- ja industriaalühiskondades 
seevastu õn lõhe avaliku ja koduse sfääri vahel 
erinevatel majanduslikel ja poliitilistel põhjustel 
tunduvalt suurem ning sellest tulenevalt õn neis 
ühiskondades suurem kä naiste ja meeste vahe
line ebavõrdsus.

Nii Ortneri kui Rosaldo soolise ebavõrdsuse 
põhjuseid vaagiva käsitluse lähtekohaks õn seega

bioloogilised erinevused meeste ja naiste vahel. 
Tegemist ei ole siiski bioloogilise reduktsionis- 
miga stiilis “mehed õn lihtsalt füüsiliselt tugeva
mad kui naised.” Pigem võiks nende lähenemist 
nimetada “bioloogiliseks essentsialismiks”, mis 
peab teatud sotsiaalseid rolle, eelkõige emadu
sega seonduvaid, nende näiliselt vaieldamatu 
bioloogilise “vundamendi” tõttu enesestmõis
tetavateks. Hilisem feministlik antropoloogia, 
millest allpool pikemalt, seadis aga sellise ene
sestmõistetavuse kahtluse alla. Schlegeli (1977, 
16) arvates ei seleta Ortner ja Rosaldo kä kuigi 
selgelt ja veenvalt, miks siiski kultuuri või ava
liku eluga seostuvat kõikjal kõrgemalt hinna
takse kui loodust või koduga seotut.

Ortner ja Rosaldo ning nende mõjul kä 
paljud teised varase feministliku antropoloo
gia esindajad pidasid soolist ebavõrdsust niisiis 
universaalseks nähtuseks. Mitmed 1970. aas
tatel selle teemaga tegelnud antropoloogid ei 
jaganud siiski taolist radikaalset nägemust, olles 
mõjutatud Marxi ja eelkõige Engelsi ideedest. 
Engelsi Perekonna, eraomandi ja riigi tekkimine 
(Der Ursprung der Famike, des Privateigentums und des 
Staats, 1884) oli etnograafiliselt küll ebakorrektne, 
kuid antropoloogia jaoks ometi äärmiselt tähtis 
teos. Engels (1970) vastandab selles klassituid ja 
klassiühiskond! ning käsitleb muuhulgas soolise 
ebavõrdsuse kujunemisest, olles ise omakorda 
mõjutatud ameerika evolutsionistliku antropo
loogi Lewis Henry Morgani ideedest.2 Engelsi 
lähenemine õn materialistlik ning seostab soolise 
ebavõrdsuse evolutsiooni tootmissuhete aren
guga. Sooline ebavõrdsus tekkis Engelsi arvates 
alles kapitalistlike tootmissuhete arenedes ning 
tootmisvahendite (nt. koduloomade) eraoman
diks muutumise tulemusena. Uutes oludes sai 
tootvast tööst kasumi allikas. Naiste ja meeste 
rollid lakkasid olemast võrdselt väärtustatud 
ning naised ja mehed seega võrdõiguslikud.

Engelsi ideedest mõjutatud feminist
likud antropoloogid väitsid, et sooline 
diskrimineerimine õn ajalooliselt spetsiifiline



nähtus, ning uskusid, et eelkapitalistlikes ühis
kondades valitses sooline võrdõiguslikkus. See 
ei tähendanud tingimata, et meeste ja naiste 
sotsiaalsed rollid neis ühiskondades olid ident
sed. Sünnitamise tõttu oli naiste “loomulik” roll 
ühiskonna seisukohalt kä siis reproduktiivne 
ehk taastootev, meeste roll aga vastavalt tootev. 
Samuti olid naised tänu sünnitamisele tõenäo
liselt rohkem seotud koduse ja mehed avaliku 
eluga. Selline meeste ja naiste erinev rollijaotus 
ning seotus eri sfääridega ei tähendanud aga 
automaatselt mehe domineerivat positsiooni 
ühiskonnas ega naiste rõhumist meeste poolt. 
Sooline ebavõrdsus ei tulenenud mitte meeste 
ja naiste vahelistest bioloogilistest erinevustest, 
vaid tootmissuhete muutumisest ühiskonnas. 
Tuntuimad selle lähenemise toetajad vara
ses feministlikus antropoloogias olid Eleanor 
Leacock, Karen Sades ja Ernestine Friedl. Kõik 
kolm püüdsid Engelsi väiteid siiski omal moel 
revideerida.

Leacocki (1972) sõnutsi tekkis sooline eba
võrdsus siis, kui kogukondlik omand asendus 
eraomandiga ning tuumikperekond muutus 
peamiseks tootmisüksuseks. Kasutades näiteid 
küttide ja korilaste ühiskondadest ning toe
tudes Engelsi ideedele, väidab Leacock (1978) 
samuti, et varastes ühiskondades olid naised ja 
mehed “autonoomsed” indiviidid, kelle rollid 
olid ühiskonnas võrdselt väärtustatud. Leacock 
järeldab, et naiste staatus pole sõltuv nende rol
list emana või seotusest koduga, vaid sellest, kas 
nad omavad kontrolli tootmisvahendite, töö
tingimuste ja töö produkti üle. Väited soolise 
ebavõrdsuse universaalsusest õn Leacocki järgi 
“ajalootud” ja etnotsentrilised, kuna need ei võta 
arvesse kapitalismi ja kolonialismi mõjusid.

Kä Saeks rõhutab võrdlev-kultuurilises 
analüüsis Õed ja abikaasad (Sisters and Wives, 
1979), et soolise ebavõrdsuse otsene sidumine 
bioloogilise emadusega õn etnotsentriline, 
kuna projitseerib lääne arusaama perekonnast 
ning meeste ja naiste vahelistest suhetest teistele 
kultuuridele. Engelsile tuginedes väidab ta, et

pigem õn põhjuseks meeste ja naiste erinev suhe 
tootmisvahenditega, kuigi varasemas uurimu
ses oli Saeks (1974) määrava põhjusena näinud 
mitte tootmissuhteid, vaid ligipääsu poliitilisele 
võimule.

Ernestine Friedl omakorda väidab teoses 
Mehed ja naised {Men and Women, 1975), et 
sugudevahelistes suhetes valitses selge asüm
meetria kä eelkapitalistlikes ja klassitutes ühis
kondades. Naistel puudus kä siis otsene võim 
ning autoriteet poliitilises ja avalikus elus, kuid 
seda tasakaalustavaks jõuks oli naiste niinimeta
tud kodune võim (domestic power), mis mõju
tas, kui mitte ei määranud, meeste tegevust ava
likus elus.

Engelsi ja tema ideedest mõjutatud femi
nistlike antropoloogide lähenemist õn kriti
seeritud kui liialt materialistlikku, mis paneb 
põhjendamatult suure rõhu tootmissuhete 
arengule. Hilisemad feministlikud antropoloo
gid õn toonitanud, et meeste ja naiste rollid pole 
tootmissuhetest küll sõltumatud, kuid mitte kä 
nende poolt täiesti määratud (Moore 2000,36). 
Ideoloogial ja väärtushinnangutel õn sama olu
line, kui mitte olulisemgi roll meeste ja naiste 
vaheliste suhete vormijana.

Gender ja “uus” feministlik 
antropoloogia3

Lääne feminism tervikuna, feministlik ant
ropoloogia sealhulgas, langes 1970. aastate lõpul 
tugeva kriitikatule alla. Kõige teravam kriitika 
tuli kolmanda maailma feministide (nt. Trinh, 
Spivak, Sangari, Mohanty jt.) poolt, kelle väitel 
lääne feminism üldistas naiste olukorda kogu 
maailmas. See püüdis jõuga ja vägisi esindada 
kõiki naisi ning esineda kõigi naiste nimel, sõltu
mata nende sotsiaalsest kuuluvusest ja kultuu
rilisest päritolust. Selles nägid paljud kolmanda 
maailma naised järjekordset näidet visalt säili
vast koloniaalsest mõtteviisist eelkõige Lääne- 
Euroopas ning lihtsalt uude vormi valatud lääne 
etnotsentrismi.



Lääne ehk Euro-Ameerika feminism, samuti 
feministlik antropoloogia, oli käsitlenud naisi 
homogeense sotsiaalse kategooriana, pööramata 
suuremat tähelepanu kultuurilistele, klassilistele 
ja rassilistele eripäradele. Eeldati naiste maa
ilmakäsitluse teatud “samasust” - naised olid 
lääne feministide silmis ennekõike naised. “Nai
seks olemine” arvati olevat primaarne ja tuge
vam kui sotsiaalsel klassil, rassilisel kuuluvusel 
või kultuuril põhinev kollektiivne identiteet.

Kolmanda maailma feministid väitsid, et 
postkoloniaalses, teravate klassi- ja rassivastu- 
oludega maailmas pole “naine” kuigivõrd rele
vantne sotsiaalne kategooria. Aafrika kontekstis 
näiteks rõhutati rassilise identiteedi ülimuslik
kust soolise identiteediga võrreldes. Lääne üldis
tav feminism oli üpris lühinägelik kä seetõttu, et 
ei pidanud oluliseks ebavõrdseid suhteid naiste 
eneste vahel, samuti asjaolu, et sugudevahelised 
erinevused ilmnevad väga erineval viisil mitte 
üksnes erinevates kultuurides, vaid kä erineva
tes sotsiaalsetes klassides.

Paraku monopoliseeris lääne feminism 
1970. aastatel täielikult “naisperspektiivi” 
(Moore 2000, 190). Sotsiaalselt ja kultuuriliselt 
alternatiivsed viisid naiste olukorda kirjeldada ja 
tõlgendada “vaigistati.” Etnilistesse ja rassilis- 
tesse vähemustesse kuuluvad feministid said, 
vähemalt rahvusvahelisel areenil, selle teemaga 
tegelda vaid lääne feministide seatud reegleid 
järgides, nende poolt etteantud terminites ning 
nende poliitilistele eesmärkidele truuks jäädes.

Varane feministlik antropoloogia oli selli
sena pigem “väljaarvav”, vaigistades “teise” moel, 
mis oli üpris sarnane senisele mehekesksele ant
ropoloogiale. Kuigi feministliku antropoloogia 
eesmärgiks oli algusest peale olnud kritiseerida 
ja ümber vaadata seda, kuidas meesantropoloo- 
gid olid kirjeldanud maailma, kujunes välja olu
kord, kus lääne suhteliselt privilegeeritud naistel 
oli suurem voli kui enamikul teistel rääkida ja 
teha üldistusi naiste olukorra ning meeste ja 
naiste vaheliste suhete kohta kogu maailmas. 
Seda tehti lääne kultuurilistest arusaamadest

lähtudes ja lääne terminoloogiat kasutades. Nii 
näiteks eeldasid varased feministlikud antropo
loogid, et asümmeetria meeste ja naiste vahelis
tes suhetes teistes kultuurides õn olemuslikult 
analoogne olukorrale lääne ühiskonnas. Erine
vust ja asümmeetriat tõlgendati automaatselt 
ebavõrdsuse ja hierarhiana.

Feministlikus antropoloogias 1970. aasta
tel sõnastatud, universaalsetel dihhotoomiatel 
põhinev teoreetiline raamistik ja terminoloogi
line baas vajasid seega ümbermõtestamist. Post
modernistliku filosoofia mõjul allutati 1980. 
aastatel “dekonstruktsioonile” kä sellised varases 
feministlikus antropoloogias enesestmõistetava
teks peetud kategooriad nagu “mees” ja “naine,” 
“emadus” ja “isadus,” samuti ema seotus lapsega 
ning sellest tulenevad naise “loomulikud” sot
siaalsed rollid.4

Teisisõnu, 1980. aastatel mõistsid antro
poloogid, et bioloogilise ja sotsiaalse reaalsuse 
vahel puudub selge ja ühene side. Jõuti aru
saamisele, et bioloogilised erinevused naiste ja 
meeste vahel ei ole universaalne alus sotsiaalse
tele definitsioonidele. Erinevad kultuurid ning 
sageli isegi erinevad sotsiaalsed klassid ei tõl
genda meeste ja naiste vahelisi erinevusi sarna
selt. Mitut moodi tõlgendatakse kä bioloogilist 
reaalsust, olgu selleks keha, anatoomiline sugu 
või reproduktiivsed protsessid.5

Tegelikult polnud tõdemus, et “naine” ja 
“mees” ei ole pelgalt bioloogilise kategooriad, 
vaid samuti sotsiaalsete suhete produktid, mui
dugi uudne. J. A. Barnes (1974) oli juba küm
mekond aastat varem rõhutanud, et bioloogilisi 
“fakte” tõlgendatakse kultuuriti erinevalt ning 
et lääne arusaamad meeste ja naiste bioloogi
lisest erinevusest ei ole sugugi adekvaatne läh
tekoht teiste kultuuride uurimisel. Bioloogilise 
essentsialismi veelgi varasem kriitik ning paljude 
arvates feministliku antropoloogia eelkäija õn 
aga Margaret Mead. Mitmetes psühholoogilise 
antropoloogia valdkonda kuuluvates uurimus
tes 20. sajandi esimesel poolel rõhutas Mead, 
et kultuuriti ei varieeru mitte ainult naistele ja



meestele omistatavad kohustused ja rollid, vaid 
kä nende emotsioonid ja iseloom. Oma tuntud 
uurimuses Sugu ja iseloom kolmes primitiiv- 
ühiskonnas (Sex and Temperament in Three 
Primitive Societies, 1935) vaagibki Mead kul
tuuri ja iseloomu vahekorda. Võrreldes kolme 
ühiskonda Paapua Uus-Gineas (arapeshid, 
mundugumorid ja tchambulid), näitab Mead, et 
pole olemas universaalset mees- ja naispsüühi- 
kat. Laialt levinud stereotüübid meeste loomu
omasest agressiivsusest ja naiste allaheitlikkusest 
või meeste ratsionaalsusest ning naiste emotsio
naalsusest ei vasta etnograafilisele reaalsusele. 
Kultuur, mitte ainult füsioloogia, vormib “mas
kuliinsed” ja “feminiinsed” iseloomujooned ja 
käitumise. Kõigis kirjeldatud rühmades käitu
sid naised ja mehed üpris erinevalt. Arapeshide 
seas olid nii naised kui mehed leebed ja tasa
kaalukad, mundugumorite puhul iseloomustas 
mõlemaid agressiivsus, tchambulide hulgas olid 
naised domineerivamad, mehed aga leebed. 
Teine feministlikku antropoloogiat mõjutanud 
Meadi teos oli hilisem Mees- ja naissugu (Male 
and Female, 1949), samuti võrdlev kultuuriline 
uurimus meeste ja naiste sarnasustest ja erine
vustest.

Vabanemaks bioloogilisest essentsialismist, 
hakati 1980. aastatel antropoloogias selget vahet 
tegema bioloogilise ja sotsiaalse soo vahel. Bio
loogiline sugu (sex) viitab mehe ja naise vaiel
damatutele anatoomilistele, bioloogilistele ja 
füsioloogilistele erinevustele. Sotsiaalne sugu 
(gender) seevastu õn sotsio-kultuuriline konst
ruktsioon ning bioloogilise sooga tingimata 
mitte otseselt seotud. Feministlik antropoloo
gia keskendus üha enam sotsiaalse soo uurimi
sele ning mõiste gender tõrjus järk-järgult välja 
“naised” (women) teoste ja kursuste pealkirja
dest ning omandas keskse positsiooni feminist
liku antropoloogia üldises retoorikas. Sotsiaal
sest soost rääkimine võimaldas uurida meeste ja 
naiste vahelist ebavõrdsust bioloogilistele erine
vustele toetumata. Samas võimaldas see vältida 
läänekeskseid dihhotoomiaid ja rääkida erine

vustest meeste ja naiste vahel, eeldamata soolise 
ebavõrdsuse universaalsust.7

“Uue” ja kontekstitundlikuma feminist
liku antropoloogia seisukohalt murranguliseks 
teoseks oli Carol MacCormacki ja Marilyn 
Stratherni toimetatud kogumik Loodus, kultuur 
ja sotsiaalne sugu (Nature, Culture and Gender, 
1980). Kogumikku panustajad hülgasid 1970. 
aastatel esitatud universaalsed dihhotoomiad 
kui ajalooliselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt pii
ratud. Paljud kogumiku artiklid osundasid, et 
lääne poliitiline filosoofia, olles ise väga konk
reetsete ajalooliste ja kultuuriliste tingimuste 
tulem, oli feministliku antropoloogia diskur- 
suses omandanud määrava positsiooni. Sellelt 
positsioonilt eeldati, mitte aga ei seatud kahtluse 
alla, kasutatavate kategooriate universaalsust ja 
teooriate globaalset paikapidavust. Maurice 
ja Jean Bloch demonstreerivad oma artiklis 
veenvalt, et Ortneri poolt lähtekohaks võetud 
looduse ja kultuuri vastandamine õn omane 
eelkõige Euroopa mõtteruumile ning sellisenagi 
alles 18. sajandi valgustusfilosoofia produkt. 
Selline dihhotoomia, nagu kä naiste seostamine 
looduse ja meeste seostamine kultuuriga, pole 
seega sugugi absoluutne ning ajast ja kultuurist 
sõltumatu mõtteviis.8

Samuti seatakse mainitud kogumikus kaht
luse alla Rosaldo väide, et sooline ebavõrdsus 
tuleneb naiste enesestmõistetavast seotusest 
koduse ja meeste seotusest avaliku sfääriga, 
näiteks nagu Olivia Harrise Boliivia Andide 
põlluharijaid analüüsivas artiklis. Marilyn 
Stratherni artikkel kõneka pealkirjaga “Ei loo
dust ega kultuuri” (“No nature, no culture”) 
seevastu demonstreerib Paapua Uus-Gineas 
elava Mount Hageni rahva näitel, et läänelikke 
hierarhiaid ning lääne feministlikus diskursuses 
keskseid domineerimise ja diskrimineerimise 
mõisteid õn lühinägelik ja väär rakendada sugu- 
devaheliste suhete kirjeldamisel Mount Hagenis 
konkreetselt ja mittelääne kultuurides üldiselt.

Postmodernistlike teooriate mõjul asusid 
feministlikud antropoloogid niisiis 1980. aas



tatel dekonstrueerima seni enesestmõistetavaks 
peetud terminoloogiat ning seoseid. Nagu eel
pool mainitud, seletasid varased feministlikud 
antropoloogid naiste staatust ja rolle ühiskon
nas emaduse kaudu. Postmodernne feministlik 
antropoloogia aga rõhutas, et “emadus” ei ole 
naise “loomulik” ja universaalselt mõistetav roll, 
vaid samuti erinevates kultuurides erineval viisil 
tõlgendatud, seega kultuuriline konstruktsioon. 
Naise ja ema vahele ei saa seada universaalset 
võrdusmärki, sest paljudes kultuurides ei seostu 
“naine” emaduse, fertiilsuse, reproduktsiooniga 
(Moore 2000,28).

Heaks näiteks siinkohal õn sünnitamine. 
Kuigi bioloogiline tõsiasi, õn selle tõlgendused 
ning meestele ja naistele omistatud rollid sel 
puhul kultuuriliselt väga erinevad. Paljudes ühis
kondades, eriti Aafrikas, õn mehed traditsioo
niliselt täitnud mitmeid sünnitamisega seotud 
sotsiaalseid rolle, mida lääne ühiskondades seos
tatakse vaid naistega. Laialt õn maailmas olnud 
levinud kuvaad (couvade), mis kõige üldisemalt 
tähendab, et sündiva lapse isa matkib sünnitavat 
ema, osaledes sünnitamisega seotud rituaalides, 
järgides toitumistabusid, lebades sünnitusvoo- 
dis jne. Meeste soovi imiteerida naiste repro
duktiivseid võimeid paljudes kultuurides õn 
kirjeldanud kä mitmed psühhoanalüütilistest 
teooriatest mõjutatud antropoloogid.9 Anna 
Meig (1976; tsit. Moore 2000, 30 järgi) näiteks 
kirjeldab, kuidas hua hõimu kuuluvad mehed 
Paapua Uus-Gineas imiteerivad eneseverista- 
mise läbi menstruatsiooni. Huad usuvad meeste 
rasestumise võimalikkusesse, millest tulenevalt 
järgivad kä mehed mitmeid toitumistabusid 
ning hoiduvad periooditi sugulisest vahekor
rast. Tuntuim psühhoanalüütilise antropoloo
gia viljeleja Bruno Bettelheim (1962, 109-113) 
väidab aga vastakaid reaktsioone tekitanud 
teoses Sümboolsed haavad: murdeea rituaalid ja 
kade mees (Symbolic Wounds: Puberty Rites and 
the Envious Male) lausa, et imiteerides naiste 
reproduktiivseid võimeid, rõhutavad mehed 
naiselikkust oma olemuses.

Klassikaliseks antropoloogiliseks näiteks 
mees- ja naisidentiteetide ühtesulamisest õn 
berdached,10 kes õn samuti ilmekaks tõendiks, 
et sooline identiteet võib olla määratud pigem 
sotsiaalselt kui bioloogiliselt. Berdached olid 
eelkõige Põhja- ja Kesk-Ameerika indiaanlaste 
seas tuntud kui “kolmas sugu” või “naismehed”. 
Tegemist oli transseksuaalide kategooriaga, mille 
moodustasid kogukonna liikmed, kes olid ana
toomiliselt küll mehed, kuid kellel usuti olevat 
kaks hinge - mehe ja naise oma. Berdached riie
tusid, kõnelesid ja osalesid tööjaotuses enamasti 
kui naised. Samas tuleb rõhutada, et berdachesid 
ei peetud homoseksuaalseteks, kes moodustasid 
omaette kategooria. Berdachedel olid kogukon
nas väga spetsiifilised sotsiaalsed, tihti rituaa
lidega seotud rollid; “kaksikhingelisuse” tõttu 
tegutsesid paljud neist šamaanidena. Seega ei 
põhinenud berdachede sooline identiteet sek
suaalsusel, vaid oli peaasjalikult sotsiaalne.

Lõpetuseks
Universaalsete dihhotoomiate hülgamine, 

läänekesksete terminite kriitika ning eriti 
rõhuasetuse seadmine sotsiaalse soo (gender) 
uurimisele 1980. aastatel oli feministliku ant
ropoloogia jaoks kindlasti suur samm edasi. 
Samas olid 1980. aastatel, nagu sellele eelne
nud kümnendilgi, feministliku antropoloogia 
uurimisobjektiks peaaegu eranditult naised. 
Feministlikud antropoloogid olid oma uuri
mustega loonud peegelpildi olukorrast, mida 
nad ise olid algselt kritiseerinud. Kui mehe
keskses antropoloogias olid mehed uurinud 
vaid mehi, siis feministlikus antropoloogias 
uurisid naised vaid naisi.

Selline ajutine kaldumine teise äärmusesse 
oli kindlasti vajalik, et tasakaalustada senises 
antropoloogias suuresti meeste suunas kaldu 
olnud etnograafilist ja teoreetilist huvi. Femi
nistliku antropoloogia tähelepanu keskendu
mine suuresti vaid naistele võimaldas üllitada 
piisava arvu uurimusi, et tõestada senise ant



ropoloogia mehekesksust. Seeläbi demonstree
riti, et sotsiaalse evolutsiooni liikumapanevaks 
jõuks pole olnud ainult mees. Kõige olulisem 
oli aga see, et feministlik antropoloogia või
maldas mitte ainult kritiseerida, vaid kä veen
valt ümber lükata sotsiaalteadustes valitsenud 
suhtumist, et naised õn ühiskonna struktuuri 
ja kultuuriliste eripärade kirjeldamise seisu
kohalt “olemuslikult ebarelevantsed”.

Viimase 10-15 aasta jooksul õn antro
poloogias järjest suuremat tähelepanu pöö
ratud kä meessoole ja mehelikkuse sotsiaal
sele ning kultuurilisele konstrueeritusele." 
Soolisustatud (gendered) lähenemine pole 
tänapäeva antropoloogias enam pelgalt nais- 
antropoloogide ja naisuurimuse meetod, vaid 
mistahes sotsiaalsete nähtuste uurimise üha 
enesestmõistetavam osa. Selleni jõudmist 
võibki tegelikult pidada feministliku antropo
loogia olulisimaks panuseks.

Märkused
1 Mitmed varased antropoloogid - esimesena Bachofen 

teoses Das Muterrecht (1861) - üritasid tõestada, et 
algne inimühiskond oli seksuaalselt promiskuiteetne 
ning selles kehtis “emavõim” e. matriarhaat. Täna
päeva antropoloogias õn levinum siiski vastupidine 
arvamus.

2 Teose täispealkiri ongi Der Ursprung der Familie, des 
Privateigentums und des Staats: im Anschluss an Lewis 
H. Morgans Forschungen.

3 “Uus” feministlik antropoloogia ei ole üldkasutatud 
termin, vaid minu määratlus.

4 Postmodernistliku enesekriitika tulemusena tabas ant
ropoloogiat 1980. aastate teisel poolel nn. epistemoloo- 
giline kriis. Tõstatusid teravalt küsimused kultuurilise 
“teise” mõistmisest, representatsioonist, tõlkimisest ja 
antropoloogia võimalikkusest üldse. Nagu muudeski 
antropoloogia allharudes, nii hakati kä feministlikus 
antropoloogias osalise lahendusena rõhutama vajadust 
eelistada omakultuurilisi termineid lääne üldistavate e 
ning kultuuriliste erinevustega mitte arvestavatele 
kategooriatele (nt. Strathern 1988).

5 Emily Martin näiteks demonstreerib teoses Naine e tas 
(The Woman in the Body, 1987), et erinevatesse sot
siaalsetesse klassidesse kuuluvad naised Põhja-Amee

rikas kogevad oma keha ning kõnelevad sellest ja selle 
funktsioonidest, eriti menstruatsioonist ja sünnitami
sest, üpris erinevalt.

6 Hilisemad antropoloogid õn väitnud, et Meadi poolt 
küsitletud informandid olid ilmselt erandlikud ning 
tema järelduste objektiivsus õn vaieldav. Meadi pin
napealne viis välitöid teha, suvaline informantide valik 
ning küsitava väärtusega üldistused õn sageli kriitikat 
pälvinud. Kõige enam õn rünnatud Meadi uurimust 
Samoa tüdrukute sirgumisest naiseks (Corning of Äge in 
Samoa, 1928). Derek Freemani kriitika selle uurimuse 
aadressil (Margaret Mead and Samoa: The Making 
and Unmaking of an Anthropological Myth, 1983), küll 
pärast Meadi surma (1978), õn antropoloogia ajaloos 
üks teravamaid.

7 Tehti siiski kä katseid 1970. aastate universaalseid dih
hotoomiaid kultuuritundlikkusega ühendada. Näiteks 
Jane Collier ja Sylvia Yanagisako toimetatud teose 
Kinship and Gender: Essays Towards a Utiified Analysis 
(1987) kaasautorid püüdsid luua ebavõrdsuse “süs
teemset mudelit,” mis pidanuks arvestama universaalse 
strukturalistliku lähenemise, kohalike kultuuriliste 
tähenduste ning ajaloolise kontekstiga.

8 Tihti esitatud etnograafiliseks näiteks antropoloo
gias õn gimi-nimeline suguharu Paapua Uus-Gineas. 
Gimide maailmakäsitluses tehakse selget vahet metsa 
(loodus) ja küla (kultuur) vahel. Ortneri mudelis vas
tupidiselt seostatakse aga hoopis mehi metsa ja naisi 
külaga (Gillison 1980; tsit. Moore 2000,20-21).

9 Samas esineb kä vastupidiseid olukordi, kus naised üri
tavad imiteerida mehi, küll aga pigem nende sotsiaal
seid kui bioloogilisi rolle. Strathern näiteks kirjeldab, 
kuidas mõned naised Mount Hagenis üritavad käi
tuda kui “Suured Mehed” (Big Men). “Suured Mehed” 
õn antropoloogias kasutatav katustermin põhiliselt 
Okeaania kogukondlike liidrite kohta, kelle positsioon 
pole valitav ega päritav, vaid põhineb täielikult indi
viidi karismal, suuremeelsusel ja rikkusel

10 Kuna Põhja-Ameerika põliskeeltes õn sellele kate
gooriale mitmeid omakeelseid nimesid, õn üldistavat 
terminit berdache kohalike indiaanlaste poolt kritisee
ritud ja viimasel ajal antropoloogilises kirjanduses kä 
välditud.

11 Peter Loizose ja Evthymios Papataxiarchise toimeta
tud Vaidlustatud identiteedid: sotsiaalne sugu ja sugu
lus kaasaegses Kreekas (Contested Identities: Gender 
and Kinship in Modern Greece, 1991) oli üks esimesi 
teoseid, mis pööras naiselikkuse kõrval võrdset tähe
lepanu mehelikkuse kultuurilisele konstrueeritusele. 
Andrea Cornwalli ja Nancy Lindisfarne’i Mehelikkuse 
nihestamine: kaasaegsed etnograafiad (Dislocating 
Masculinity: Comparative Ethnographies, 1994) suunas 
sotsiaalse soo uurimise fookuse veelgi enam naistelt 
meestele.
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uur osa antropoloogia loomingulisusest 
tuleneb pingest kaht liiki nõuete vahel: 
et me seletaksime inimesi puudutavaid 

universaale ning et me seletaksime kultuurilisi 
üksikasju. Arvestades seda pinget, kujutab naine 
endast üht raskemat küsimust, millega antropo
loogidel tuleb tegelda. Naise sekundaarne staa
tus ühiskonnas õn üks tõelistest universaalidest, 
üldkultuuriline tõsiasi. Ometi õn selle univer
saalse tõsiasja raames naise spetsiifilised kul
tuurilised kontseptsioonid ja sümboliseeringud 
erakordselt varieeruvad ning isegi üksteisega 
vastuolus. Lisaks erinevad naiste tegelik koht
lemine, nende suhteline võim ja panus tohu
tult kultuuride lõikes ning teatud kultuuritra
ditsioonide ajaloo eri perioodidel. Mõlemad 
nendest punktidest - universaalne tõsiasi ja 
kultuurilised variatsioonid - kujutavad endast 
probleeme, mis vajavad selgitust.

Minu huvi selle küsimuse vastu õn muidugi 
enam kui akadeemiline: ma tahan, et toimuks 
tõeline muutus, et tekiks selline ühiskondlik ja 
kultuuriline kord, milles naistele oleks kättesaa
dav samasugune inimlik potentsiaal nagu mees
tele. See, kui universaalne õn naiste alluvus, 
ning tõsiasi, et see eksisteerib kõigi ühiskond
like ja majanduslike korralduste juures ja kõik
võimalike keerukuse astmetega ühiskondades, 
näitab mulle, et me seisame silmitsi millegi väga 
sügavaga, väga visaga, millegagi, mida me ei saa 
välja juurida, jaotades lihtsalt ümber mõned 
ülesanded ja rollid ühiskondlikus süsteemis või 
isegi korraldades ringi terve majandussüsteemi. 
Käesolevas töös püüan ma esile tuua selle kul
tuurilise mõtlemise aluseks oleva loogika, mis 
eeldab naiste alaväärtuslikkust; ma püüan näi
data selle loogika väga veenvat olemust, sest kui 
see poleks nii veenev, ei läheks inimesed sellega 
kaasa. Ma püüan aga kä näidata selle loogika 
ühiskondlikke ja kultuurilisi allikaid ning osu
tada võimalike muutuste potentsiaalile.

Selle probleemi puhul õn oluline eri tasan
dite selgitamine. Võib tekkida vapustav sega
dus. Nii näiteks võib vastavalt sellele, millist



Hiina kultuuri aspekti me vaatleme, ekstrapo
leerida ükskõik millise paljudest täiesti erine
vatest oletustest naiste staatuse kohta Hiinas. 
Taoismi ideoloogias õn antud yiriUe, naisalgele, 
jayanghle, meesalgele, ühesugune kaal: “nende 
kahe jõu vastasseis, vaheldumine ja vastasti
kune toime kutsuvad esile kõik universumi 
nähtused” (Siu 1968, 2). Siit võib oletada, et 
Hiina kultuuri üldises ideoloogias väärtusta
takse mees- ja naisalget võrdselt.1 Kui me aga 
vaatame ühiskondlikku struktuuri, siis näeme 
tugevalt rõhutatud isajärgsuse põhimõtet, 
poegade tähtsust ning isa täielikku autoriteeti 
perekonnas. Nii võime järeldada, et Hiinas 
valitseb arhetüüpne patriarhaalne ühiskond. 
Kui aga järgmiseks vaadata seda, milliseid rolle 
mängivad naised Hiina ühiskonnas, milline õn 
nende võim, mõju ja materiaalne panus - mis 
kõik osutuvad lähimal vaatlusel küllalt suur
teks -, peaksime me ütlema, et naistele või
maldatakse süsteemis üsna olulist (vaikivat) 
staatust. Või siis võime me keskenduda faktile, 
et üks jumalanna, Kuan Yin, õn keskne (kõige 
enam kummardatud, kõige enam kujutatud) 
jumalus Hiina budismis, ning meil võib tek
kida kiusatus öelda, nagu õn üritanud öelda 
paljud jumalannade kultusega kultuuride 
kohta eelajaloolistes varastes ühiskondades, 
et Hiinas valitseb tegelikult omamoodi mat
riarhaat. Lühidalt öeldes, enne, kui me midagi 
seletama hakkame, peame me tegema täieli
kult selgeks, mida me üritame seletada.

Me võime eristada probleemi kolme tasan
dit:

1. Universaalne tõsiasi, et naisele õn igas 
ühiskonnas kultuuriliselt omistatud tei
sejärguline staatus. Siin õn olulised kaks 
küsimust. Kõigepealt see, mida me oma 
väitega silmas peame, millised tõendid 
meil õn, et tegemist õn universaalse tõsi
asjaga? Ja teiseks, kuidas me seda tõsiasja 
seletame, kui me oleme selle kord juba 
kindlaks teinud?

2. Naisi puudutavad spetsiifilised ideoloo
giad, sümboliseerimised ja ühiskonna 
struktuurilised korraldused, mis erine
vad suuresti eri kultuurides. Selle tasandi 
küsimus õn, kuidas seletada iga konk
reetset kultuurikompleksi sellele grupile 
spetsiifiliste tegurite kaudu - antropo
loogilise analüüsi standardtasand.

3. Kohapeal vaadeldavad üksikasjad, mis 
puudutavad naiste tegevust, nende 
panust, võimu, mõju jne. - asju, mis 
õn sageli kultuuriideoloogiast erinevad 
(kuigi neid piirab alati eeldus, et naised 
ei või kunagi terves süsteemis ametli
kult esile tõusta). See õn otseste vaat
luste tasand, mida kasutavad tänapäeval 
sageli feministlike kalduvustega antro
poloogid.

Käesolev artikkel tegeleb eelkõige esimese 
tasandiga, s.t. naiste väärtuse universaalse 
devalveerimisega. Seega ei sõltu analüüs mitte 
spetsiifilistest kultuurilistest andmetest, vaid 
pigem “kultuuri” analüüsist, mida võetakse 
üldiselt kui üht maailmas toimuvate prot
sesside erivormi. Teise tasandi arutelu, naiste 
kontseptsioonide ja suhtelise väärtustamise 
varieerumine eri kultuuride lõikes tähendab 
kultuuride põhjalikku võrdlevat uurimist ning 
tuleb edasi lükata mõnele teisele ajale. Mis 
puutub kolmandasse tasandisse, siis õn ilm
selt juba mu lähenemisviisist näha, et ma pean 
ekslikuks keskenduda üksnes naiste tegelikule, 
kuigi kultuuriliselt tunnustamata ja väärtus
tamata võimule ükskõik millises ühiskonnas, 
kui pole kõigepealt mõistetud antud kultuu
ris selle üle võlvuvat ideoloogiat ja sügavamat 
endastmõistetavaks peetud suhtumist, mis 
muudavad selle võimu tühiseks.

Naiste alluvuse universaalsus
Mida ma silmas pean, kui ma ütlen, et kõik

jal, igas tuntud kultuuris, õn naisi peetud mingil



määral alamaks kui mehi? Kõigepealt pean ma 
rõhutama, et ma räägin kultuurilistest väär
tushinnangutest; ma tahan öelda, et sellise 
hinnangu annab omal viisil ja oma väljenduses 
iga kultuur. Millest moodustuvad aga tõendid, 
et mingi kultuur peab naisi alamaks?

Piisab kolme liiki andmetest: a) kultuuri
ideoloogia elemendid ja informaatorite väited, 
mis otseselt devalveerivad naiste väärtust, andes 
neile, nende rollidele, nende ülesannetele, too
detele ja sotsiaalsele miljööle väiksema prestiiži 
kui meestele ja meeste vastavatele näitajatele; 
b) sümboolsed võtted, nagu näiteks rüvetava 
mõju omistamine, mida võib tõlgendada kui 
madalama väärtustamise kaudset väljendust; 
ja c) ühiskondliku struktuuri korraldused, mis 
välistavad naiste osalemise valdkondades, kus 
peaks paiknema ühiskonna võim, või kokku
puute nende valdkondadega.2 Need kolm and
mete liiki võivad olla küll mingis konkreetses 
süsteemis segunenud, kuid ei pruugi seda olla. 
Lisaks piisab ükskõik millisest neist täiesti, 
et rõhutada naiste alamat seisust antud kul
tuuris. Kindlasti õn naiste välistamine kõige 
pühamas riituses või kõige kõrgemas poliiti
lises nõukogus piisav tõendusmaterjal. Kind
lasti õn piisavateks tõenditeks kä sõnaselge 
kultuuriideoloogia, mis devalveerib naisi (ja 
nende ülesandeid, rolle, tooteid jne.). Süm
boolsetest näitajatest, nagu rüvetamine, tava
liselt piisab, kuigi mõnel juhul, kui näiteks 
mehed ja naised mõjuvad teineteisele võrdselt 
rüvetavalt, õn vaja lisanäitajat - ning nii palju, 
kui minu uurimistöö õn kindlaks teinud, õn 
see alati saadaval.

Kõigi nende punktide põhjal eraldi ja koos 
võetuna kinnitaksin ma, et me leiaksime igas 
teadaolevas ühiskonnas, et naised õn meestele 
allutatud. Ehtsalt võrdõigusliku kultuuri otsin
gud, matriarhaalsest kultuurist rääkimata, õn 
osutunud viljatuks. Ühe ühiskonna näitest, mis 
selles arvepidamises traditsiooniliselt pluss
poolel õn olnud, piisab. Emaliini kasutavate 
vareseindiaanlaste seas, nagu juhib tähelepanu

Lowie (1956), “naistel... olid kõrged austavad 
ametid Päikesetantsus, nad võisid saada Tuba- 
katseremoonia juhtideks ning nad mängisid 
neis tseremooniates igatahes silmapaistvamat 
osa kui mehed, mõnikord olid nad kä perenai
sed Küpsetatud Liha Pidustustel, neil ei keela
tud higistada või arstida või nägemusi näha” 
(lk. 61). Sellegipoolest “naised sõitsid varem 
[menstruatsiooni ajal] viletsamate hobustega 
ning ilmselt kujutas see endast saastamise 
ohtu, sest neil polnud lubatud läheneda ei 
haavatud mehele ega kä sõjakäigule asuva
tele meestele. See tabu õn veel säilinud selles, 
et neil ei lubata menstruatsiooni ajal pühade 
esemete ligi minna” (lk. 44). Lisaks mainib 
Lowie just enne seda, kui ta loeb üles naiste 
õigused osaleda mitmesugustes rituaalides, 
teatud Päikesetantsu Nuku kimpu, mida ei 
tohtinud lahti päästa naine (lk. 60). Seda mõt
telõnga pidi edasi minnes leiame: “Kõigi Lõng 
Grassi informaatorite ja paljude teiste sõnade 
kohaselt oli see Kortsunäo valduses nukk täht
sam mitte üksnes kõigist teistest nukkudest, 
vaid kä kõigist teistest vareseindiaanlaste roh
tudest... Seda konkreetset nukku ei tohtinud 
naised käsitseda” (lk. 229).}

Kokkuvõttes õn vareseindiaanlaste juhtum 
tõenäoliselt üsna tüüpiline. Jah, naistel õn 
teatud määral võimu ja õigusi, antud juhul 
isegi sedavõrd, et nad saavutavad üpris kõrge 
positsiooni. Ometi tõmmatakse lõpuks eral
dusjoon: menstruatsioon ohustab sõjapida
mist, suguharu üks enam väärtustatud ins
titutsioone, see, mis õn keskne nende enese
määratlemises, ning suguharu kõige püham 
ese õn naistele tabu, see tähendab, et nad ei 
tohi seda otseselt näha ega puudutada.

Sarnaseid näiteid võib tuua lõputult, kuid 
minu meelest pole meie kohus enam näidata, 
et naiste allasurumine õn kultuuriliselt univer
saalne - see jäägu neile, kes vastupidiseid näi
teid tuues vastu vaidlevad. Mina pean naiste 
universaalset sekundaarset staatust eelduseks 
ja jätkan juba sealt.



Loodus ja kultuur4
Kuidas peaksime me seda universaalset 

naiste väärtuse devalveerimist seletama? Me 
võime muidugi jääda bioloogilise determinismi 
juurde. Bioloogiliste deterministide väidete 
kohaselt õn liigi isastes midagi neile geneetiliselt 
omast, mis teeb neist looduslikult domineeriva 
sugupoole - seda “midagi” emastel ei ole ning 
selle tulemusena naised mitte üksnes ei allu loo
duslikult, vaid õn kä üldiselt oma positsiooniga 
üpris rahul, sest see tagab neile kaitse ja võima
luse viia maksimumini emarõõmud, mis õn 
neile kõige rahuldustpakkuvam kogemus elus. 
Hakkamata seda seisukohta põhjalikult ümber 
lükkama, pean ma siiski õiglaseks mainida, et 
keegi akadeemilises antropoloogias pole suut
nud seda rahuldavalt tõestada. Ma ei taha sugugi 
öelda, nagu ei puutuks bioloogilised faktid 
asjasse või nagu ei oleks mehed ja naised eri
nevad, vaid et need faktid ja erinevused saavad 
ülema/alama tähenduse üksnes kultuuriliselt 
määratletud väärtussüsteemide raames.

Kui me ei taha geneetilise determinismi 
juurde jääda, siis tundub mulle, et me saame 
edasi minna ainult ühes suunas. Me peame 
püüdma tõlgendada naiste subordinatsiooni 
teiste universaalide valguses, nende tegurite val
guses, mis kuuluvad kõige üldistatumate olu
kordade struktuuri, milles kõik inimesed üks
kõik millisest kultuurist end leiavad. Nii näiteks 
õn igal inimesel füüsiline keha ja mittefüüsilise 
meele taju, ta õn osa teiste indiviidide ühiskon
nast ja kultuuritraditsiooni pärija ning ellujää
miseks peab tal olema mingi suhe, ükskõik mil 
määral vahendatud, “loodusega” või mitteinim- 
liku valdkonnaga. Iga inimene sünnib (emale) 
ja lõpuks sureb, kä eeldatakse, et kõigil õn huvi 
isikliku ellujäämise vastu ning ühiskonnal/kul
tuuril õn oma huvi (või vähemasti sellesuuna
line impulss) pidevuse ja ellujäämise vastu, mis 
ületab üksikindiviidide elud ja surmad. Ja nii 
edasi. Just selliste inimelu mõjutavate univer
saalide valdkonnast me peamegi otsima seletust 
naise alaväärtustamise universaalsele tõsiasjale.

Teisisõnu tõlgin ma probleemi järgmiseks 
lihtsaks küsimuseks. Mida sellist õn kõikidele 
kultuuridele ühises üldistatud struktuuris ja 
tingimustes, mis paneb kõiki kultuure naisi 
madalamalt väärtustama? Spetsiifilisemalt õn 
minu tees, et naist samastatakse millegagi - või 
ta näib olevat millegi sümbol -, mida kõik kul
tuurid alaväärtustavad, mida iga kultuur mää
ratleb madalamana iseendast. Nüüd näib, et 
selle kirjeldusega sobib ainult üks asi ning see 
õn “loodus” selle kõige üldistatumas tähendu
ses. Iga kultuur või üldiselt “kultuur” tegeleb 
tähendusrikaste vormide süsteemide loomise 
ja alalhoidmisega (sümbolid, artefaktid jne.), 
mille abil inimkond tõuseb kõrgemale loodus
liku eksistentsi etteantud võimalustest, vormib 
neid vastavalt oma eesmärgile ja kontrollib neid 
oma huvides. Seega võime kultuuri laias laastus 
võrdsustada inimteadvuse mõistega või inim
teadvuse produktidega (s.t. mõtte- ja tehnoloo- 
giasüsteemidega), mille abil inimkond püüab 
looduse üle kontrolli saavutada.

“Looduse” ja “kultuuri” kategooriad õn 
muidugi kontseptuaalsed kategooriad - tege
likus maailmas ei ole võimalik leida piirjoont 
olemise kahe oleku või valdkonna vahel. Ja 
kahtlemata väljendavad mõned kultuurid vas
tasseisu nende kahe kategooria vahel tugeva
malt kui teised - õn isegi väidetud, et primitiiv
sed rahvad (mõned või kõik) ei näe või ei taju 
üldse mingit erinevust inimeste kultuurilise 
seisundi ja looduse seisundi vahel. Ma väidak
sin siiski, et rituaalide universaalsus osutab kõigi 
inimkultuuride puhul kinnitusele, et inimestel 
õn spetsiifiline võime pigem toimida ja regu
leerida kui liikuda passiivselt ja lasta end liigu
tada suhetes loodusliku eksistentsi eeldustega. 
Rituaalis, eesmärgipärases manipuleerimises 
olemasolevate vormidega korra reguleerimise ja 
alalhoidmise eesmärgil, kinnitab iga kultuur, et 
inimeksistentsi ja loodusjõudude õiged suhted 
sõltuvad sellest, kuidas kultuur rakendab oma 
erilisi võimeid maailma ja elu üldiste protses
side reguleerimisel.



Üks kultuurimõtte valdkond, milles neid 
seisukohti sageli väljendatakse, õn puhtuse ja 
rüveduse kontseptsioon. Praktiliselt igas kul
tuuris õn sellised uskumused, mis näivad olevat 
suurel määral (kuigi muidugi mitte täielikult) 
seotud kultuuri ja looduse suhtega (vt. Ortner 
1973a, 1974). Puhtuse/rüveduse uskumuste 
tuntud aspekt kultuuride lõikes õn rüveduse 
looduslik “nakkus” - ilma sekkumiseta rüvedus 
(siinkohal laias laastus võrdsustatud looduslike 
energiate reguleerimata toimimisega) levib ja 
vallutab kõik, millega see kokku puutub. Siit 
kä mõistatus - kui rüvedus õn nii tugev, kuidas 
saab siis miski olla puhastatud? Kuidas puhastav 
vahend ise rüvetatud ei saa? Käesolevate argu
mentidega kooskõlas olev vastus õn, et puhastus 
viiakse läbi rituaalses kontekstis ning puhastus- 
rituaal kui eesmärgipärane tegevus, mis vastan
dab teadliku (sümboolse) tegevuse looduslikele 
energiatele, õn nendest energiatest võimsam.

Igal juhul tahan ma lihtsalt öelda, et iga kul
tuur tunneb endastmõistetavalt ära erinevuse 
looduse toimimise ja kultuuri (inimteadvus ja 
selle produktid) toimimise vahel ja kinnitab 
seda, ning lisaks põhineb see kultuuri eristatavus 
nimelt tõsiasjal, et see võib enamikel asjaoludel 
tõusta looduslikest tingimustest kõrgemale ja 
muuta neid vastavalt oma eesmärgile. Seega, 
teatud teadlikkuse tasandil paneb kultuur (s.t. 
iga kultuur) ennast maksma kui midagi, mis ei 
ole lihtsalt loodusest erinev, vaid sellest kõrgem 
ning see erinevuse ja kõrgemal olemise taju 
põhineb just võimel muuta — ‘ ühiskonnastada 
ja “kultuuristada” - loodust.

Kui nüüd naiste küsimuse juurde tagasi 
pöörduda, siis saab nende üldkultuurilist tei
sejärgulist staatust seletada üsna lihtsalt, postu
leerides, et naisi identifitseeritakse kui loodust 
või seostatakse sellega sümboolselt, erinevalt 
meestest, keda identifitseeritakse kui kultuuri. 
Kuna kultuuri projekt õn ikka ja alati looduse 
alla viimine ja sellest kõrgemale tõusmine ning 
kui naisi peetakse looduse osaks, siis õn kul
tuuri meelest nende allutamine, et mitte öelda

allasurumine, üsna “loomulik”. Kuigi võib näi
data, et see väide õn üsna jõuline, tundub see 
ometi küsimuse liigse lihtsustamisena. Sõnas
tus, mida ma tahaksin kaitsta ja edasi arendada 
järgmises alajaotuses, kõlab seega nii, et naisi 
nähakse kõigest loodusele lähedasemana kui 
mehi. See tähendab, kultuur (ikka veel suhteli
selt üheselt meestega võrdsustatud) tunnustab 
naiste aktiivset osalust oma spetsiaalsetes pro
jektides, kuid näeb neid samal ajal rohkem loo
dusesse juurdununa või sellele lähedasemana.

See täpsustus võib tunduda vähetähtsana 
või isegi tühisena, kuid minu meelest annab 
see kultuurilisi oletusi õigemini edasi. Lisaks õn 
selles sõnastuses esitatud väitel lihtsama formu
leeringuga võrreldes rida analüütilisi eeliseid, 
aga neid käsitlen ma hiljem. Siin võib lihtsalt 
rõhutada, et parandatud väide seletaks endiselt 
üldkultuurilist naiste alaväärtustamist, sest isegi 
kui naisi ei võrdsustata loodusega, nähakse neis 
siiski kedagi, kes esindab olemise alamat vormi, 
sest nad tõusevad loodusest vähemal määral 
kõrgemale kui mehed. Selle artikli järgmine 
ülesanne oleks siis vaadelda, miks neid niimoodi 
käsitletakse.

Miks nähakse naises loodusele 
lähedasemat olendit?
Koik algab muidugi kehast ja ainult nais

tele omastest looduslikest sigimisfunktsiooni- 
dest. Me võime lähemaks vaatluseks eristada 
kolme tasandit, millel see absoluutne füsio
loogiline fakt õn oluline: 1) naise keha ja selle 
funktsioneerimine, mis tegeleb suuremal määral 
ja rohkem aega “liigi eluga”, näib paigutavat ta 
lähemale loodusele, erinevalt mehe füsioloo
giast, mis vabastab ta täielikumalt selleks, et ta 
saaks tegelda kultuuri projektidega; 2) naise 
keha ja selle funktsioneerimine asetab ta ühis
kondlikesse rollidesse, mida omakorda peetakse 
kultuuriprotsessis madalamaks kui mehe rolle; 
ja 3) naise traditsioonilised ühiskondlikud 
rollid, mille õn talle peale sundinud tema keha



ja selle funktsioneerimine, annavad talle oma
korda teistsuguse psüühilise struktuuri, mida 
nähakse, nagu kä tema füsioloogilist olemust ja 
ühiskondlikke rolle, loodusele lähedasemana. 
Ma vaatlen kõiki neid punkte kordamööda ja 
näitan, kuidas igal eri juhul kalduvad teatud 
tegurid naist tugevasti loodusega siduma, ning 
osutan siis teistele teguritele, mis näitavad tema 
täielikku seotust kultuuriga, mis tähendab, et 
need tegurid üheskoos asetavad ta problemaa
tilisse vahepealsesse olukorda. Ma väljendan 
arutelu käigus selgelt, miks mehed tunduvad 
kontrastina vähem vahepealsed, puhtakujuli
semalt “kultuursed” kui naised. Ja ma kordan, 
et ma käsitlen üksnes kultuuri ja inimeste uni
versaale. Need väited peaksid käima üldistatud 
inimkonna kohta, need kasvavad välja inimeste 
elust, nagu inimkond õn seda kogenud ja sellega 
silmitsi seisnud tänase päevani.

Naise füsioloogia, nähtuna loodusläheda
semana

Minu arutluse selle osa eelkäija õn de 
Beauvoir! (1953) raamat oma subtiilsuse, 
selguse ja suure hulga kindlate faktidega. De 
Beauvoir annab ülevaate naissoost inimese 
füsioloogilisest struktuurist, arengust ja funkt
sioonidest ning jõuab järeldusele, et “naine õn 
liigisiseselt suuremal määral ohver kui mees” 
(lk. 60). Ta juhib tähelepanu, et naise keha mit
metel peamistel piirkondadel ja protsessidel 
pole mingit silmanähtavat funktsiooni indiviidi 
tervise ja stabiilsuse säilitamisel - vastupidi, oma 
spetsiifiliste orgaaniliste funktsioonide täitmi
sel kujutavad need sageli ebamugavuse, valu 
ja ohu allikaid. Rindadel ei ole mingit tähtsust 
inimese tervise seisukohast, need võib eemal
dada ükskõik mis ajal naise elu jooksul. “Paljud 
munasarjade eritistest õn vajalikud vaid muna
rakule, soodustades selle küpsemist ja aidates 
kaasa emaka kohanemisele oma vajadustega. 
Kogu organismile tervikuna aga mõjuvad need 
eritised pigem häirivalt kui reguleerivalt. Naine 
õn kohandatud pigem munaraku kui omaenda

vajadustele” (lk. 24). Menstruatsioon õn sageli 
ebamugav, mõnikord valulik, see tekitab sageli 
negatiivseid emotsioone ning sellega õn igata
hes seotud tülikas puhastamine ja jäätmetest 
vabanemine ning - asi, mida Beauvoir ei maini 
- paljudes kultuurides häirib see naise elurütmi, 
asetab ta häbimärgistatu olukorda ning piirab 
mitmel viisil tema tegevust ja sotsiaalseid kon
takte. Raseduse ajal õn paljud naise vitamiinide 
ja mineraalide varud suunatud loote toitmisele, 
kurnates tema enda jõudu ja energiat. Ja lõpuks 
õn sünnitus ise valulik ja ohtlik (lk. 24-27 
passim.). Beauvoir jõuab lõpuks järeldusele, et 
“naine õn rohkem oma liigi ori kui mees, tema 
animaalsus õn silmanähtavam” (lk. 239).

Kuigi de Beuvoirl raamat õn ideoloogiline, 
näib tema ülevaade naise füsioloogilisest olu
korrast õiglane ja õige. See õn lihtsalt tõsiasi, et 
proportsionaalselt suurem osa naise keha ruu
mist suurema protsendi jooksul tema eluajast 
õn teatava - ja mõnikord suure - tervise, jõu ja 
üldise stabiilsuse kaotuse hinnaga ametis loo
duslike protsessidega, mis kaasnevad liigi palju
nemisega.

De Beauvoir vaatleb edasi negatiivseid näh
tusi, mis kaasnevad “naise orjastamisega lii
gile” seoses inimeste projektidega, mille kaudu 
luuakse ja määratletakse kultuuri. Nii jõuab ta 
oma väidete tuumani (lk. 58-59):

“Ongi meil käes kogu saladuse võti. Bio
loogilisel tasandil säilib liik end taasluues, 
kuid selles loomingus kordub seesama Elu 
erinevates vormides. Mees tagab Elu kor
dumise oma eksistentsiga elu ületades. Selle 
ületamisega loob mees väärtusi, mis muu
davad väärtusetuks pelga bioloogilise kor
dumise. Loomade puhul jääb isase isepäine 
tegevus mõttetuks, sest sel puudub eesmärk; 
kõik, mis ei teeni liigi huve, õn loomade 
puhul mõttetu. Samas kujundab mees oma 
liiki teenides ühtaegu kä maailma palet, ta 
loob uusi tööriistu, leiutab, kujundab tule
vikku.”



Teisisõnu tundub, et naise keha määrab ta 
pelgalt elu edasi kandma, kuid mees, kellel sel
lele kontrastiks puuduvad looduslikud loovad 
funktsioonid, peab (või tal õn see võimalus) 
tõendama oma loovust väliselt, “kunstlikult”, 
tehnoloogia ja sümbolite abil. Seda tehes loob ta 
suhteliselt kestvaid, igavesi, kõrgemaid objekte, 
samal ajal kui naine loob üksnes kaduvat - ini
mesi.

See sõnastus avab mitmeid huvitavaid mõt
tekäike. See käsitleb näiteks seda suurt mõis
tatust, miks peetakse elu hävitamisega seotud 
meeste tegevusi (jaht ja sõda) sageli prestiiži- 
kamaks kui naise võimet sünnitada, elu anda. 
Beauvoir^ väidete valguses mõistame, et jahi ja 
sõjapidamise puhul pole oluline ja väärtustatud 
mitte tapmine, vaid nende tegevuste looduslik
kusest kõrgemale tõusev olemus (ühiskondlik, 
kultuuriline) vastandina sünniprotsessi loodus
likkusele: “Sest inimene ei kerki loomast kõrge
maks mitte elu andes, vaid eluga riskides ning 
seepärast ongi inimkonnas antud üleolek mitte 
sugupoolele, kes sünnitab, vaid sugupoolele, kes 
tapab” (ibid.).

Niisiis, kui meest seostatakse kõikjal, nagu 
ma oletan, (alateadlikult) kultuuriga ja naine 
näib olevat lähemal loodusele, siis pole nende 
seoste taga olevat loogikat kuigi raske mõista, 
kui vaadelda kasvõi üksnes seda, millest annab 
tunnistust mehe ja naise füsioloogiline kontrast. 
Samal ajal aga ei saa naist täielikult looduse kate
gooriasse liigitada, sest õn täiesti selge, et ta õn 
välja arenenud inimene, kellel õn samasugune 
inimteadvus nagu mehel; naised moodustavad 
inimkonnast poole ja ilma nende koostööta lan
geks kogu ettevõtmine kokku. Võib ju tunduda, 
et ta õn rohkem looduse mõju all kui mees, aga 
et tal õn teadvus, siis ta mõtleb ja räägib; ta loob, 
annab edasi sümboleid, kategooriaid ja väärtusi 
ning manipuleerib nendega. Ta osaleb dialoogi
des mitte üksnes teiste naiste, vaid kä meestega. 
Nagu ütleb Levi-Strauss: “Naine ei või kunagi 
saada lihtsalt märgiks ja ei millekski enamaks, 
sest isegi meeste maailmas õn ta ikkagi inimene

ning kuigi teda määratletakse märgina, tuleb 
teda (ikkagi) tunnustada märkide loojana” 
(1969a, 496).

See tõsisasi, et naisel õn olemas täielik tead
vus, et ta õn täiel määral kaasatud kultuuri 
loodusest kõrgemale tõusmise projekti ja sel
lele pühendunud, võib tegelikult irooniliselt 
seletada “naisküsimuse” teist suurt mõistatust 
- naiste peaaegu universaalset vaieldamatut lep
pimist omaenda väärtuse devalvatsiooniga. Sest 
tundub, et naine kui teadvusega inimene ja kul
tuuri liige õn järginud kultuuri väidete loogikat 
ja jõudnud koos meestega kultuuri järeldusteni. 
De Beauvoir väljendab seda järgmiselt (lk. 59):

“Sest kä tema eksisteerib, ta tunneb tungi 
ületada ning tema projekt pole mitte pelk 
kordus, vaid kõrgemale, teistsuguse tuleviku 
poole tõusmine - sügaval südames leiab ta 
maskuliinsetele pretensioonidele kinnitust. 
Ta ühineb meestega pidustustel, mis tähis
tavad meeste edu ja võite. Tema õnnetus õn 
see, et ta õn bioloogiliselt määratud Elu kor
dama, kuigi isegi tema enda arvates ei peitu 
Elus endas tema olemasolu põhjust, põhjust, 
mis õn tähtsam kui elu ise.”

Teisisõnu, naise teadvusest - tema nii-öelda 
kultuuri kuuluvusest - annab osalt tunnistust 
just nimelt see fakt, et ta lepib oma väärtuse 
devalvatsiooniga ja võtab omaks kultuuri sei
sukoha.

Ma olen püüdnud siin näidata selle seisu
koha loogika üht osa, seda, mis tuleneb otse
selt mehe ja naise füsioloogilistest erinevus
test. Seetõttu, et naine õn kehaliselt suuremal 
määral seotud sigimisega kaasnevate looduslike 
funktsioonidega, peetakse teda rohkem looduse 
osaks kui meest. Ometi tunnustatakse teda tema 
teadvuse ja inimeste ühiskondlikus dialoogis 
osalemise tõttu mingil määral kä kui kultuuris 
osalejat. Nii näib ta olevat midagi kultuuri ja 
looduse vahepealset, transtsendentsuse skaalal 
aga madalamal kui mees.



Naise ühiskondlik roll, nähtuna looduslä
hedasemana

Nagu ma just väitsin, võivad naise füsio
loogilised funktsioonid iseenesest anda hoogu5 
seisukohale, et naine õn loodusele lähemal, sei
sukohale, millega tema kui iseenda ja maailma 
vaatleja kalduks nõustuma. Naine loob loomu
likult iseenda olemisest, mees aga õn vaba või 
sunnitud looma kunstlikult, see tähendab, kul
tuuri vahenditega ning sel viisil, et kultuuri alal 
hoida. Lisaks tahaksin ma nüüd näidata, kuidas 
õn naise füsioloogilised funktsioonid kaldu
nud piirama universaalselt tema ühiskond
likku liikumist ning hoidma teda üldiselt teatud 
ühiskondlikes kontekstides - ja neid kontekste 
nähakse omakorda looduslähedasemana. Nii et 
selle tähendusega ei pruugi olla mitte üksnes 
naise keha protsessid, vaid kä ühiskondlik olu
kord, millesse ta keha protsessid ta asetavad. Ja 
senikaua, kuni teda seostatakse jäävalt (kultuuri 
silmis) selliste ühiskondlike miljöödega, anna
vad need kaalu (võib-olla otsustava osa kogu 
koormast) seisukohale, et naine õn loodusele 
lähemal. Ma viitan siin muidugi naise vangista
misele kodusesse perekonna konteksti, vangis
tusele, mille motiiviks olid kahtlemata rinnaga 
toitmise protsessid.

Naise keha, nagu kõigi emaste imetajate 
kehad, toodab raseduse ajal ja pärast seda piima 
vastsündinud lapse toitmiseks. Selles staadiu
mis ei jää laps ilma rinnapiimata või mõne muu 
sellesarnase asendustoiduta ellu. Et naise keha 
teeb laktatsiooniprotsessi läbi otseses seoses 
konkreetse lapse ootamisega, siis nähakse rin
naga toitmise perioodi kui looduslikku sidet 
ema ja lapse vahel, teisi toitmismooduseid pee
takse kas ebaloomulikuks või siis hädaabinõuks. 
Kultuuri mõtlemise kohaselt kuuluvad emad ja 
nende lapsed kokku. Lisaks pole imikueast välja 
jõudnud lapsed piisavalt tugevad, et mingit 
suuremat tööd teha, küll aga õn nad liikuvad ja 
sõnakuulmatud ning võimetud mõistma palju
sid ohtusid - seega vajavad nad järelevaatamist 
ja pidevat hooldust. Ema õn ilmselgelt selleks

ülesandeks kõige sobivam isik, kas siis sellepä
rast, et tema varasem side lapsega kestab või 
seetõttu, et tal õn uus laps ja ta õn juba nagunii 
sarnaste tegevustega seotud. Seega kammitse
vad tema enda tegevust piirangud ning laste jõu 
ja oskuste vähesus:6 ta õn vangistatud kodusesse 
peregruppi - “naise koht õn kodus”.

Naise seotus pereringiga aitab mitmel moel 
tugevdada seisukohta, et ta õn looduslähedasem 
kui mees. Kõigepealt mängib selles küsimuses 
rolli juba üksi see, et naist seostatakse pidevalt 
lastega - kerge õn näha, kuidas imikuid ja väike
lapsi endid võib looduse osaks pidada. Imikud 
õn vaevu inimesed ja üldse mitte ühiskonda 
sulandunud; nad ei oska käia püstiasendis, sar
nanedes selles suhtes loomadega, nad roojavad 
ilma kontrollita ja nad ei räägi. Isegi natuke 
vanemad lapsed pole ilmselgelt veel täielikult 
kultuuri mõju all. Nad ei saa aru ühiskondlikest 
kohustustest, vastutusest ja moraalist, nende 
sõnavara ja õpitud oskused õn napid. Mitme
tes kultuurinähtustes võib leida viiteid laste ja 
looduse seostamisele. Nii näiteks õn enamikus 
kultuurides initsiatsiooniriitused noorukitele 
(eelkõige poistele; ma pöördun selle punkti 
juurde tagasi allpool), mille mõte õn viia laps 
rituaalselt vähem kui täieliku inimese staatusest 
täieliku osalemiseni ühiskonnas ja kultuuris; 
paljudes kultuurides ei korraldata noores eas 
surnud lastele matusetseremooniat, ilmsel
gelt sellepärast, et nad ei ole veel täiel määral 
ühiskondlikud olendid. Nii kaldutakse lapsi 
liigitama looduse kategooriasse ja naise tihe 
side lastega võib suurendada võimalust, et 
teda ennast peetakse looduslähedasemaks kui 
meest. Õn irooniline, et paljudes kultuurides 
õn poiste initsiatsiooniriituste põhjuseks see, 
et poisid tuleb puhastada rüvetavast mõjust, 
mida õn neile avaldanud nii pikk ema ja teiste 
naiste seltsis viibimine, kui samal ajal suur osa 
naise rõvedusest võib tuleneda sellest, et ta õn 
nii suure osa ajast laste seltsis.

Naiste ja koduse konteksti tiheda seotuse 
teine peamine problemaatiline tagajärg tuleneb



teatud struktuurilistest konfliktidest perekonna 
ja ühiskonna vahel ükskõik millises ühiskond
likus süsteemis. “Vastasseisu kodune/avalik 
tähendusi naiste positsiooniga seoses õn veen
valt arendanud Rosaldo (1974) ning ma tahan 
lihtsalt näidata selle seost praeguse teemaaren
dusega. Arusaam, et kodune üksus — bioloogi
line perekond, mille ülesandeks õn ühiskonna 
uute liikmete sigitamine ja nende ühiskonda 
sulatamine - vastandub avalikule üksusele - lii
tude ja suhete võrgustikule, mis ongi ühis
kond — õn kä Levi-Straussi väidete alus tema 
töös Suguluse algstruktuurid (The Elementar 
Structures of Kinship, 1969a). Levi-Strauss ei 
väida üksnes, et see vastasseis õn olemas igas 
sotsiaalses süsteemis, vaid leiab kä, et sel õn loo
duse ja kultuuri vastasseisu tähendus. Univer
saalne intsesti keeld7 ja selle liitlane, eksogaamia 
(abiellumine grupist väljapoole) reegel kindlus
tavad, et “välistatakse täielikult risk, et bioloogi
line perekond kehtestatakse suletud süsteemina, 
bioloogiline grupp ei saa seista eraldi ning liit 
teise perekonnaga kindlustab ühiskondliku 
domineerimise bioloogilise üle ja kultuurilise 
domineerimise loodusliku üle (lk. 479). Ja 
kuigi mitte iga kultuur ei väljenda radikaalset 
vastasseisu koduse ja avaliku kui sellise vahel, 
õn vaieldamatu, et kodune viiakse alati avaliku 
sfääri alla, kodused üksused liituvad üksteisega 
nende reeglite toimimise kaudu, mis õn loo
giliselt kõrgemal tasemel kui need üksused ise 
ning see loob uue üksuse - ühiskonna -, mis õn 
loogiliselt kõrgemal tasemel kui koduüksused, 
millest see koosneb.

Niisiis, kuna naisi seostatakse koduse kon
tekstiga ning nad õn tõesti vähemal või roh
kemal määral sellesse surutud, siis identifit
seeritakse neid selle madalama ühiskondliku/ 
kultuurilise organisatsiooniga. Kuidas mõju
tab see nende nägemise viisi? Kõigepealt, kui 
rõhutatakse perekonna spetsiifiliselt bioloogilist 
(paljunemist puudutavat) funktsiooni, nagu 
Levi-Straussi määratluses, siis samastatakse 
perekonda (ja seega kä naist) puhtakujulise ja

lihtsa loodusega, vastandina kultuurile. See õn 
aga ilmselt liiga lihtne, kohasem määratlus oleks 
järgmine: perekond (ja seega naine) esindab 
madalamatasemelisi, ühiskondlikult killusta
vaid ja partikularistlikke probleeme, vastandina 
perekondade vahelistele suhetele, mis esindavad 
kõrgematasemelisi, integreerivaid, universaalse 
iseloomuga probleeme. Kuna meestel puudub 
“looduslik” alus (imetamine, üldistatud laste 
eest hoolitsemiseks) perekondlikuks orientat
siooniks, siis määratletakse nende tegevussfäär 
perekondade vaheliste suhete tasandil. Ja seega, 
nagu tundub olevat levinud väide, kuuluvad 
meestele “looduslikult” religioon, rituaalid, 
poliitika ning teised kultuurimõtte ja tege
vuse valdkonnad, milles luuakse universaal
seid vaimse ja ühiskondliku sünteesi avaldusi. 
Nii ei samastata mehi mitte üksnes kultuuriga 
kogu inimese loovuse mõttes, vastandina loo
dusele, vaid neid samastatakse eriti kultuuriga 
vanamoodsas mõttes, kus kultuuri all mõisteti 
inimmõtte peenemaid ja kõrgemaid aspekte 
- kunsti, religiooni, õigusteadust jne.

Siin õn jällegi selge kultuurilise mõttearen
duse loogika, mis seostab naist kultuuri mada
lama tasemega kui meest, ning pealtnäha õn 
see loogika üsna vastupandamatu. Samal ajal 
ei saa naist täielikult looduse valdkonda mää
ratleda, sest tema olukorras, isegi kodu kon
tekstis, õn teatud aspekte, mis vaieldamatult 
näitavad tema osalemist kultuuriprotsessis. Õn 
muidugi endastmõistetav, et kui vastsündinute 
imetamine välja jätta (ja kunstlik toitmine võib 
lõhkuda isegi selle bioloogilise sideme), siis pole 
mingit põhjust, miks see peaks just olema ema - 
vastandina isale või kellelegi teisele -, keda endi
selt laste eest hoolitsemisega seostatakse. Kuid 
eeldades isegi, et naist hoiavad selles sfääris veel 
teisedki praktilised ja emotsionaalsed põhjused, 
õn võimalik näidata, et tema tegevus koduses 
kontekstis võib ta niisama loogiliselt ja kindlalt 
kultuuri kategooriasse paigutada.

Kõigepealt tuleb juhtida tähelepanu sellele, 
et naine mitte üksnes ei toida lapsi ega korista



nende järelt, vaid ta õn kä nende varase sotsia
liseerimise esmane mõjutaja. Just tema muudab 
vastsündinud lapsed kui pelgalt organismid 
kultuurseteks inimesteks, õpetades neile kom
beid ja seda, kuidas õn õige käituda, et saada 
kultuuri küpseteks liikmeteks. Juba ainuüksi 
oma sotsialiseeriva funktsiooni põhjal õn naine 
täiel määral kultuuri esindaja. Ometi õn prak
tiliselt igas ühiskonnas teatud punkt, mil poiste 
sotsialiseerimine läheb meeste kätesse. Poisse ei 
peeta ühel või teisel viisil veel “päriselt” sotsiali
seerituks, nende astumist täieliku inimese (ühis
kondlikku, kultuurilisse) staatusse õn võimalik 
teostada ainult meeste abiga. Me näeme seda 
ikka veel oma koolides, kus noorematest klas
sidest vanemateni toimub järkjärguline mees
õpetajate arvu kasv ja naisõpetajate arvu vähe
nemine: enamik lasteaiakasvatajaid õn naised, 
enamik ülikooli õppejõude õn mehed.8

Või võtame jällegi kokakunsti. Valdavas ena
mikus ühiskondadest õn toidutegemine naiste 
töö. Kahtlemata tuleneb see praktilistest kaalut
lustest - et naine peab koos lapsega koju jääma, 
õn tal mugav teha kodule keskenduvaid töid. 
Kui aga õn kä tõsi, nagu Levi-Strauss (1969b) 
õn väitnud, et toore oleku küpsetatud olekuks 
muutmine võib esindada mitmetes mõttesüs
teemides üleminekut looduselt kultuurile, siis 
siin õn naine seotud selle tähtsa kultuuristava 
protsessiga , mis võib ta väga hästi asetada loo
duse üle võidutseva kultuuri kategooriasse. 
Ometi õn kä huvitav märkida, et kui kultuur 
(näit. Prantsuse või Hiina) arendab välja haute 
cuisine - “tõelise” kokakunsti traditsiooni vas
tandina tavalisele kodusele söögitegemisele 
-, siis õn peakokad peaaegu alati mehed. Nii 
õn tegemist sotsialiseerimise seaduspära täpse 
koopiaga - naised panevad toime madalamal 
tasemel üleminekud looduselt kultuurile, aga 
kui kultuur eristab nendes samades funktsioo
nides kõrgemat tasandit, siis see kõrgem tasand 
õn mõeldud ainult meestele.

Lühidalt näeme me jälle mõnda allikat, mis 
võimaldavad vaadelda naist looduse/kultuuri

dihhotoomia seiskohalt vahepealsemana. Tema 
“looduslik” seos koduse kontekstiga (motivee
rituna tema rinnaga toitmise funktsioonist) 
kaldub suurendama võimalust, et teda võetakse 
looduslähedasemana laste loomadega sarna
neva olemuse tõttu ning seetõttu, et ühiskon
naga võrreldes alamal astmel olevat kodugruppi 
kaldutakse ühiskonnaga vastandama. Samal ajal 
aga näitavad naise sotsialiseerivad ja küpseta
vad funktsioonid teda kultuuriprotsessi võimsa 
teostajana, kes pidevalt muudab toormaterjale 
kultuurilisteks saadusteks. Naine asub järje
kordselt kahe valdkonna vahel, sest ta kuulub 
küll kultuuri, kuid tal näivad olevat loodusega 
tugevamad ja otsesemad sidemed kui mehel.

Naise hing, nähtuna looduslähedasemana
Arvamus, et naisel ei ole mitte üksnes 

teistsugune keha ja teistsugune koht ühiskon
nas kui mehel, vaid kä teistsugune psüühiline 
struktuur, õn väga vastuoluline. Mina väidan, 
et naisel õn tõenäoliselt tõesti teistsugune 
psüühiline struktuur, aga ma toetun tugevasti 
Chodorow’ tööle (1974), näitamaks kõigepealt, 
et ei maksa eeldada, et see psüühiline kultuur õn 
kaasa sündinud; seda saab pigem seletada, nagu 
Chodorow veenvalt näitab, tõenäoliselt univer
saalse naiste sotsialiseerimise kogemuse fak
tidega. Sellegipoolest, kui eeldada empiirilise, 
teatud spetsiifiliste joontega “naise psüühika” 
peaaegu universaalset olemust, siis lisaksid need 
jooned kaalu kultuurilisele seisukohale, et naine 
õn looduslähedasem kui mees.

Õn tähtis täpsustada, mida me peame naise 
psüühika domineerivateks ja universaalseteks 
aspektideks. Kui me peame paratamatuks eel
duseks emotsionaalsust või irratsionaalsust, 
siis seisame vastamisi nende traditsioonidega 
maailma eri osades, kus naisi peetakse prakti
lisemaks, pragmaatilisemaks ja rohkem reaal
ses maailmas viibivaks kui mehi ning kus nad 
seda kä tõepoolest õn. Üks dimensioon, mis 
näib olevat üldiselt kõigis kultuurides raken
datav, õn suhteline konkreetsus versus suhteline



abstraktsus: naine kaldub tegelema konkreetsete 
tunnete, asjade ja inimestega, mitte aga niivõrd 
abstraktsete entiteetidega; ta kaldub isikute ja 
üksikasjadega tegelemise poole. Ja teine sellega 
tihedalt seotud dimensioon näib olevat suhte
line subjektiivsus versus suhteline objektiivsus. 
Chodorow tsiteerib Carlsoni tööd (1971), milles 
jõutakse järeldusele, et “mehed esitavad iseenda, 
teiste, ruumi ja aja kogemusi individualistlikul, 
objektiivsel ja kaugel viisil, naised aga esitavad 
kogemusi suhteliselt isikutevaheliselt, subjek
tiivsel ja vahetul viisil” (Chodorow 1974, 56, 
tsiteerib Carlsonit lk. 270). Kuigi see ja teised 
uurimistööd viidi läbi lääne ühiskondades, peab 
Chodorow nende järeldusi meeste ja naiste isik
suste erinevuste kohta - et mehed õn laias laas
tus objektiivsemad ja kalduvad suhestuma suh
teliselt abstraktsemate kategooriate abil, naised 
aga õn subjektiivsemad ja kalduvad suhestuma 
suhteliselt konkreetse nähtuste abil - üldisteks 
ja peaaegu universaalseteks erinevusteks (lk. 
43).

Kuid Chodorow’ elegantse argumentatsioo
niga töö valusalt mõjuv väide õn see, et need eri
nevused pole kaasa sündinud ega geneetiliselt 
programmeeritud, need tulenevad perekonna 
struktuuri peaaegu universaalsetest joontest, 
nimelt sellest, et “naised vastutavad üldiselt 
suurel määral väikeste laste eest ning (vähe
malt) hilisema naiste sotsialiseerimise eest (lk. 
43) ning et “naiste ja meeste rollitreeninguga 
võimendatud lastekasvatamise strukturaalne 
olukord tekitab need erinevused, mida kopeeri
takse ja taasluuakse täiskasvanute elu seksuaal- 
sotsioloogias” (lk. 44). Chodorow väidab, et 
kuna ema õn nii poiste kui kä tüdrukute algne 
sotsialiseerija, arendavad mõlemad välja per
sonaalse identifitseerumise” temaga, s.t. hajusa 
identifitseerumise tema üldise isiksusega, käi- 
tumisjoontega, väärtustega ja suhtumistega (lk. 
51). Poeg peab aga lõpuks minema üle meheliku 
rolli identiteedile, mille juurde kuulub kä iden
tifitseerumine isaga. Et isa õn alati kaugem kui 
ema (ta tegeleb harva laste eest hoolitsemisega

ning õn võib-olla suurema osa ajast kodust 
eemal tööl), siis kuulub isaga identifitseerumise 
juurde “positsiooniline identifitseerumine”, s.t. 
identifitseerumine isa meherolliga pigem kui 
abstraktsete elementide kogumiga kui perso
naalne identifitseerumine isaga kui reaalse ini
mesega (lk. 49). Lisaks, kui poiss astub suure
masse ühiskondlikku maailma, siis leiab ta tege
likult, et see õn organiseeritud abstraktsemate ja 
üldisemate kriteeriumite ümber (Rosaldo 1974, 
28-29; Chodorow, lk. 58), nagu ma olen näida
nud eelmises osas, ning seega valmistab tema 
varasem sotsialiseerimine teda ette sellist tüüpi 
täiskasvanule osaks saavaks ühiskondlikuks 
kogemuseks, mille ta saabki.

Tüdrukul aga seevastu võib varases lapse
põlves tekkinud personaalne identifitseerumine 
emaga minna üle naise rolli identiteedi õppi
mise protsessiks. Et sel ajal, kui tütar rolli iden
titeeti õpib, õn ema käepärast ja olemas, kuulub 
naine olemise õppimise juurde tüdruku ja ema 
suhete pidevus ja areng ning tüdruk identifitsee- 
rub emaga kui inimesega, samal ajal aga ei õpi ta 
väliselt määratletud rollitunnuseid (Chodorow, 
lk. 51). See seaduspära valmistab tüdrukut ette 
tema ühiskondlikuks olukorraks hilisemas elus, 
ta õn seotud naiste maailmaga, mida ei iseloo
musta kuigi paljud formaalsed rolli erinevused 
(Rosaldo, lk. 29) ning mille juurde kuulub kä 
taas, emaks saamisel, “personaalne identifit
seerumine” oma lastega. Ja nõnda algab see 
tsükkel otsast peale. Chodorow näitab vähe
malt minu arvates rahuldavalt, et naise isik
suse loomist, mida iseloomustavad isiklikkus ja 
üksikasjalikkus, võib seletada pigem ühiskonna 
struktuuriliste korraldustega, kui kaasasündi
nud bioloogiliste teguritega. Seda väidet pole 
vaja edasi täpsustada. Aga niivõrd, kui “naiselik 
isiksus” õn olnud peaaegu universaalne fakt, 
võib kä väita, et selle iseloomulikud jooned õn 
aidanud omakorda kaasa seisukohale, et naised 
õn mingil määral vähem kultuuriga seotud kui 
mehed. See tähendab, naistel võib olla kalduvus 
luua suhteid maailmaga, mis võib olla kultuuri



silmis rohkem “looduse moodi”- asjades juba 
eeldusena olemas ja neisse kinnistunud kui 
“kultuuri moodi” - mis ülendab ja muudab 
asju abstraktsete kategooriate ja üksikisikutest 
kõrgemate väärtuste abil. Naiste suhted kaldu
vad olema nagu loodusel suhteliselt vahendu
seta, otsesemad, mees aga mitte üksnes ei kipu 
suhtlema vahendatumal viisil, vaid tegelikult kä 
suhestub sageli järjekindlamalt ja tugevamalt 
vahendavate kategooriate ja vormidega, kui ini
meste ja objektide endaga.

Seega pole raske mõista, kuidas naiselik 
isiksus lisab kaalu seisukohale, et naised õn 
“lähemal loodusele”. Samal ajal aga mängivad 
naistele iseloomulikud suhestumise moodused 
kahtlemata võimsat ja tähtsat rolli kultuuri
protsessis. Sest just nii, nagu asetseb suhteliselt 
vahendamata suhestumine mingis mõttes inim
vaimu spektri madalamas otsas, olles pigem 
kinnistunud ja eraldav kui ületav ja sünteesiv, 
asub see suhestumisviis kä selle spektri ülemi
ses otsas. Vaadakem ema-lapse suhteid. Emad 
kalduvad olema pühendunud oma lastele kui 
üksikisikutele, sõltumata nende soost, vanu
sest, ilust, klannisidemetest või teistest last puu
dutavatest kategooriatest. Igasugust niisuguse 
kvaliteediga suhet - mitte üksnes ema ja lapse 
suhet, vaid kä iga teist väga isiklikku ja suhteli
selt vahendamata pühendumist - võib vaadelda 
kui “altpoolt” pärinevat väljakutset kultuurile 
ja ühiskonnale sedavõrd, kuivõrd see esindab 
üksikisiku lojaalsuse fragmentaarsuse potent
siaali vastamisi grupisolidaarsusega. Seda võib 
aga kä vaadelda kui “ülaltpoolt” pärinevat kul
tuuri ja ühiskonna sünteesiva mõju kehastust, 
kuna see esindab üldistatud inimlikke väär
tusi, mis asuvad kõrgemal ja kaugemal teatud 
ühiskondlike kategooriate lojaalsusest. Igas 
ühiskonnas peavad olema ühiskondlikud kate
gooriad, mis tõusevad kõrgemale personaalsest 
lojaalsusest, kuid iga ühiskond peab kä looma 
nendest kategooriatest kaugemal ja kõrgemal 
kõigile oma liikmetele ülima moraalse ühtsuse 
tunde. Nõnda siis see psüühiline laad, mis näib

olevat tüüpiline just naistele ning mis kaldub 
heitma kõrvale kategooriaid ja otsima teistega 
otseselt ja isiklikult “ühendust” (Chodorow, lk. 
55, järgides Bakani 1966), võib küll näida ühest 
seiskohast infrakultuuriline, kuid samal ajal 
seostatakse seda kultuuriprotsessi kõige kõrge
mate tasanditega.

Vahepealsuse tähendused
Minu esmane eesmärk käesolevas töös 

õn olnud katse selgitada naiste universaalset 
sekundaarset staatust. See probleem oli mulle 
intellektuaalselt ja isiklikult suureks väljakut
seks, ma tundsin sisemist sundi saada sellega 
valmis, enne kui ma hakkan analüüsima naise 
positsiooni mingis kindlas ühiskonnas. Koha
likud muutuvad tegurid, nagu majandus, öko
loogia, ajalugu, poliitiline ja ühiskondlik struk
tuur, väärtused ja maailmavaade - need võivad 
küll seletada variatsioone universaalse raames, 
kuid ei saa seletada universaalset ennast. Ja kui 
me ei lepi bioloogilise determinismi ideoloo
giaga, siis näis mulle, et seletusteni võis jõuda 
üksnes viidates teistele universaalidele inim
konna kultuurilises olukorras. Seega määras 
lähenemise üldjoontes - kuigi muidugi mitte 
pakutud lahenduse - probleem ise ning mitte 
minupoolne eriline armastus globaalse abst
raktse strukturaalanalüüsi vastu.

Ma väitsin, et naiste väärtuse universaalset 
devalveerimist saab seletada, eeldades, et naisi 
peetakse loodusele lähedasemaks kui mehi, 
ning meeste puhul arvatakse, et nad kuuluvad 
ühetähenduslikumalt kultuuri kõrgemasse 
valdkonda. Kultuuri/looduse eristamine õn ise
enesest kultuuri saadus, kusjuures minimaalne 
kultuuri määratlus seostabki seda mõtte- ja 
tehnoloogiasüsteemide abil olemise loodusli
kest eeldustest kõrgemale tõusmisega. See õn 
muidugi analüütiline definitsioon, aga ma väit
sin, et mingil tasandil kuulub see mõiste ühes 
või teises vormis igasse kultuuri, kas või ainult 
rituaali läbiviimise kinnitusena, et inimene õn



võimeline nende eeldustega manipuleerima. 
Igal juhul püüdis selle artikli põhiosa näidata, 
miks kaldutakse ikka ja jälle kõige erinevama
tes maailmavaadetes ja igasuguse keerukusast- 
mega kultuurides eeldama, et naised õn loodu
sele lähemal kui mehed. Naise füsioloogia, mis 
õn suurema osa ajast suuremal määral seotud 
“liigi eluga”, naise seotus struktuuriliselt alama 
koduse kontekstiga, kus neil õn oluline funkt
sioon, mis seisneb loomalähedaste laste muut
mises kultuurseteks olevusteks, naise psüü
hika”, mille õn vorminud tema enda sotsialisee
rimine emafunktsiooni kohaselt ja mis kaldub 
pigem suurema isikustamise poole ja vähema 
vahendusega suhestumisele — kõik need tegu
rid jätavad mulje, nagu oleks naine otsesemalt 
ja sügavamalt loodusega seotud. Kuid samal ajal 
tunnustab kultuur naise “liikmesust ja täiesti 
vajalikku osalust kultuuris ning seda ei saa kui
dagi eitada. Seega arvatakse, et naisele kuulub 
kultuuri ja looduse vahepealne positsioon.

Sellel vahepealsusel õn mitmeid analüüsi 
vajavaid tähendusi vastavalt sellele, kuidas seda 
tõlgendatakse. Kõigepealt annab see muidugi 
vastuse mu esmasele küsimusele, miks suhtu
takse naisesse kõikjal kui mehest madalamal 
seisvasse olendisse, sest isegi kui teda ei peeta 
puhta ja lihtsa looduse osaks, arvatakse siiski, et 
ta pole loodusest sedavõrd kõrgemal kui mees. 
Siin tähendab vahepealsus lihtsalt “keskmist 
staatust”olemise hierarhias teel kultuurist loo
duseni.

Teiseks võib vahepealsusel olla vahenda
mise” tähendus, s.t. mingi sünteesi või konver
teerimise funktsioon looduse ja kultuuri vahel, 
ning siin ei nähta neid (kultuuri poolt) mitte 
kui kontiinumi kaht otsa, vaid kui kaht radi
kaalselt erinevat protsessi maailmas. Koduüksus 
- ja seega kä naine, kes esineb praktiliselt kõi
kidel juhtudel kodu peamise esindajana - õn 
üks kultuuri olulistest mõjuritest, mis muudab 
looduse kultuuriks, eriti laste sotsialiseerimise 
vallas. Iga kultuuri jätkuv elujõulisus sõltub 
korralikult sotsialiseeritud üksikisikutest, kes

mõistavad maailma selle kultuuri reeglite koha
selt ning järgivad enam-vähem kahtlemata selle 
moraalireegleid. Selle tulemuse kindlustamiseks 
tuleb kodu funktsioone hoolikalt kontrollida; 
kodu kui institutsiooni stabiilsus tuleb ase
tada võimalikult väljapoole kahtlust. (Kodu- 
grupi terviklikkuse ja stabiilsuse kaitse mõnda 
aspekti võib näha võimsates tabudes, mis kee
lavad intsesti, ematapu, isatapu ja vennatapu.9) 
Niisugusel määral, nagu naine õn universaalselt 
laste varase sotsialiseerimise peamine mõjur 
ning teda võetakse samahästi kui kodugrupi 
funktsioonide kehastusena, saavad talle ena
masti osaks kä seda gruppi ümbritsevad range
mad piirangud ja keelud. Tema (kultuuriliselt 
määratletud) kultuuri ja looduse vahepealne 
positsioon õn siin vahendamise tähen
dusega (see tähendab ülemineku funktsioonide 
kandjana) looduse ja kultuuri vahel ning see 
seletab mitte üksnes naise madalamat staatust, 
vaid kä tema tegevusele seatud suuremaid pii
ranguid. Praktiliselt igas kultuuris õn naisele 
lubatud seksuaalne tegevus tugevamini piiritle
tud kui mehel, tal õn võimalus valida palju väik
sema arvu rollide vahel ning talle võimaldatakse 
otsest ligipääsu palju väiksemale kogusele vas
tava kultuuri ühiskondlikest institutsioonidest. 
Pealegi sotsialiseeritakse naist peaaegu kõikjal 
nii, et tal oleksid kitsamad ja üldiselt palju kon
servatiivsemad vaated ja arusaamad kui mehel 
ning tema täiskasvanuelu piiratud sotsiaalsed 
kontekstid võimendavad seda olukorda. See 
naise mõtlemise ühiskondlikult esile kutsutud 
konservatiivsus ja traditsioonilisus õn veel üks 
- võib-olla kõige hullem ja kindlasti kõige sala
kavalam - ühiskondliku piirangu moodus ning 
see õn ilmselgelt seotud naise traditsioonilise 
funktsiooniga - grupi hästi kohandunud liik
mete kindlustamisega.

Lõpuks võib naise vahepealne positsioon 
lasta aimata suuremat sümboolset mitmetähen
duslikkust (vt. kä Rosaldo 1974). Nihutades taas 
meie kujutlust kultuuri/looduse suhetest, võime 
kujutleda kultuuri sel juhul väikese väluna keset



suurema loodusliku süsteemi metsa. Sellest sei
sukohast paikneb kultuuri ja looduse vahepeal 
asuv kultuurivälu pideval piirialal ning kuigi 
võib tunduda, et see asub nii kultuurist allpool 
kui kä ülalpool, õn see lihtsalt sellest väljaspool 
ja selle ümber. Siis võime me hakata aru saama, 
kuidas üks ja seesama kultuurimõtte süs
teem võib anda naisele täiesti polariseeritud 
ja pealtnäha vastuolulised tähendused, sest 
nagu öeldakse, tõmbuvad äärmused teineteise 
poole. Üks lihtsamaid näiteid, mida võib mai
nida, õn see, et naine esindab sageli nii elu kui 
kä surma.

Vaadates sedasama küsimust teisest vaa
tenurgast, meenutagem, et naistega seotud 
psüühiline laad näib asuvat nii inimese 
suhestumislaadide skaala alumises kui kä üle
mises otsas. Sellel laadil õn tendents võtta ini
mesi otsesemalt kui üksikisikuid, mitte aga kui 
ühe või teise sotsiaalse kategooria esindajaid; 
seda laadi võib võtta kui nende kategooriate 
“ignoreerimist” (ja seega õõnestamist) või 
nende “ületamist” (ja seega suurema sünteesi 
saavutamist) sõltuvalt sellest, kuidas iga antud 
eesmärki vaadeldakse kultuurilisest seisuko
hast. Seega võime kergesti seletada nii õõnes
tavaid naiselikke sümboleid (nõiad, kuri silm, 
rüvetav menstruatsioon, kastreerivad emad) 
kui kä ületavaid naiselikke sümboleid (ema- 
jumalannad, halastavad päästjad, naiselikud 
õiglusesümbolid ja naiseliku sümbolismi 
tugev esindatus kunstis, religioonis, rituaalides 
ja õigusteaduses). Naiselik sümbolism ilmutab 
palju sagedamini kui mehelik sümbolism seda 
kalduvust polariseeritud kahetähenduslik
kusele - mõnikord täiesti ülevat, mõnikord 
täiesti madalat, kuid harva inimvõimaluste 
normaalses ulatuses.

Kui naise (kultuuri seisukohalt vaadatud) 
vahepealne positsioon kultuuri ja looduse 
vahel viitab marginaalsetele nähtustele oma
sele üldisele kahetähenduslikkusele, siis õn 
meil kä parem võimalus seletada neid kul
tuurilisi ja ajaloolisi “inversioone”, milles naisi

seostatakse ühel või teisel viisil sümboolselt 
kultuuriga ja mehi loodusega. Meelde tuleb 
mitu juhtumit: Brasiilia sirioonod, kellel õn 
Inghami järgi (1971, 1098) “loodus, toorus 
ja mehelikkus” vastandatud “kultuuri, küp- 
setatuse ja naiselikkusega”;10 Natsi-Saksamaa, 
kus naisi peeti kultuuri ja moraali kaitsjateks; 
Euroopa kurtuaasne armastus, milles mees 
pidas end loomaks ja naist rikkumatuks ja 
ülevaks olevuseks - mõtteskeem, mis püsib 
näiteks veel tänapäeval Hispaania talupoegade 
juures (vt. Pitt-Rivers 1961; Rosaldo 1974). 
Ja kahtlemata õn selliseid juhtumeid veelgi, 
kaasa arvatud meie oma kultuurilise naistesse 
suhtumise mõned küljed. Iga selline juhtum, 
kus naisi seostatakse pigem kultuuri kui loo
dusega, nõuab spetsiifiliste ajalooliste ja etno
graafiliste andmete üksikasjalikku analüüsi. 
Kuid näidates, kuidas loodus üldises mõttes 
ja naiselik inimestevaheliste suhete laad eriti 
võivad tunduda teatud vaatepunktist lähtudes 
nii allpool kui kä ülalpool (aga tegelikult liht
salt väljaspool) kultuuri hegemoonia sfääri, 
oleme me vähemalt sellistele analüüsidele 
aluse loonud.

Lühidalt öeldes annab postulaat, et naist 
peetakse loodusele lähedasemaks kui meest, 
mitu edasise analüüsi võimalust ning seda võib 
tõlgendada mitmel eri moel. Kui seda vaadel
dakse lihtsalt kui keskmist positsiooni 
skaalal kultuurist looduseni, siis peetakse seda 
ikkagi kultuurist madalamaks ning see seletab 
kõiki kultuure hõlmavat oletust, et naine õn 
asjade üldises korralduses mehest madalamal. 
Kui seda tõlgendatakse kui vahendavat 
elementi kultuuri-looduse suhetes, siis võib see 
osalt seletada kultuurilist tendentsi devalvee
rida mitte lihtsalt naise väärtust, vaid piirata 
ja ahendada kä tema funktsioone, sest kultuur 
peab säilitama kontrolli oma (pragmaatiliste 
ja sümboolsete) looduse kultuuriks muutmise 
mehhanismide üle. Ja kui seda vaadeldakse kui 
kahetähenduslikku staatust kultuuri 
ja looduse vahel, siis võib see aidata seletada



tõsiasja, et naist võidakse spetsiifilistes kul
tuuriideoloogiates ja sümboliseerimistes seos
tada kultuuriga ning et talle omistatakse igal 
juhul ühe ja sama sümbolite süsteemi raames 
sageli polariseeritud ja vastuolulisi tähendusi. 
Keskmine staatus, vahenduslikud funktsioo
nid, kahetähenduslikkus - kõik õn erinevad 
käsitlused erineval kontekstuaalsel eesmär
gil naisest, keda peetakse looduse ja kultuuri 
vahepealseks nähtuseks.

Järeldused
Lõpuks tuleb jällegi rõhutada, et kogu 

skeem õn pigem kultuuri konstruktsioon 
kui looduse tõsiasi. “Tegelikkuses” ei ole 
naine sugugi lähedasem loodusele (või sel
lest kaugem) kui mees - mõlemal õn teadvus, 
mõlemad õn surelikud. Õn aga teatud põh
jused, miks naine näib loodusele lähedasem 
ning seda ma olengi püüdnud käesolevas töös 
näidata. Tulemuseks õn (nukralt) tõhus taga
siside süsteem: naise (füüsilise, ühiskondliku, 
psühholoogilise) olukorra mitmesugused 
aspektid aitavad kaasa sellele, et teda nähakse 
looduslähedasemana, samal ajal kui arvamus 
temast kui looduslähedasemast olevusest õn 
omakorda kinnistunud institutsioonilistes 
vormides, mis tema olukorda taastoodavad. 
Ühiskondliku muutuse võimalused õn samuti 
suletud ring: teistsugune kultuuriline suh
tumine võib üksnes kasvada välja teistsugu
sest ühiskondlikust tegelikkusest; teistsugune 
ühiskondlik tegelikkus saab ainult kasvada 
välja teistsugusest kultuurilisest suhtumisest.

Seega õn selge, et olukorda tuleb rünnata 
mõlemalt poolt. Üksnes ühiskondlike insti
tutsioonide muutmisele suunatud pingutustel 
- näiteks töölevõtmisel kvootide kehtestamine 
või võrdse töö eest võrdset tasu kehtestavate 
seaduste vastuvõtmine - ei saa olla kauge
leulatuvat mõju, kui kultuuri keel ja kujun
did varustavad meid jätkuvasti suhteliselt 
devalveeritud pildiga naistest. Samal ajal aga

ei saa üksnes kultuuriliste oletuste muutmi
sele suunatud pingutused — näiteks meeste ja 
naiste teadlikkuse tõstmine gruppide abil või 
haridusmaterjalide ja massimeedia kujundite 
läbivaatamine - olla edukad, kui ühiskonna 
institutsioonilist alust ei muudeta, nii et see 
toetaks ja võimendaks seda muutunud kul
tuurilist arvamust. Lõpuks saavad nii mehed 
kui kä naised osaleda ja peavadki osalema 
võrdselt nii loomingulistes kui kä transtsen
dentsetes projektides. Alles siis nähakse naisi 
kultuuri kestvas dialektikas loodusega just 
kultuuri kuuluvana.

Tõlkinud Krista Kaer
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Niisiis, kas naise ja 
mehe suhe õn 
sama, mis looduse ja 
kultuuri suhe? *

Sherry B. Ortner

A rtikkel “Kas naise ja mehe suhe õn 
sama mis looduse ja kultuuri suhe?” oli 

JL \jnu esimene feministlik kirjatöö ning 
mu teine professionaalne publikatsioon.1 Ma 
kirjutasin selle Rosaldo ja Lamphere (1974) 
kogumikule Naine, kultuur ja ühiskond. Selle 
väljaande esimesed kolm artiklit - Michelle 
Rosaldo, Nancy Chodorow’ ja minu oma 
- pälvisid ohtralt tähelepanu, suurel määral 
seetõttu, et need kõik asusid seisukohale, et 
“meessoo ülemvõim” õn universaalne ning 
püüdsid siis pakkuda sellele “faktile” mingit 
(universaalset) seletust. See idee, et meessoo 
ülemvõim õn universaalne, mõjus (kavatsus
likult) küllaltki vapustavalt paljudele mitte- 
antropoloogidele, kes näisid mõtlevat, et kuigi 
meie enda lääne ühiskond õn patriarhaalne, 
õn “antropoloogidel” väike varu lõhutavamaid 
matriarhaadi ja võrdsuse näiteid varnast võtta. 
Meeste universaalse ülemvõimu seisukoht oli 
kä vastuolus teatud “marksistliku” tiiva intel
lektuaalsete oletustega antropoloogiateaduse 
sees ning teravdas seega juba olemasolevat - ja 
juba üsna ägedat - distsipliinisisest intellek
tuaalset poliitikat.

Originaal: Sherry B. Ortner, Is Female to Male as 
Nature is to Culture? In Sherry B. Ortner (1996), 
Making Gender. The Politics and Erotics of Culture. 
Beacon Press, Boston, 173-180.

“Kas naise ja mehe...” õn elanud edasi 
omaenda elu kuni tänase päevani. Ühelt poolt 
näib, et paljud inimesed õn pidanud seda 
veenvaks. Teiselt poolt õn sellele osaks saanud 
- ja näib veelgi osaks saavat - ohtralt ja väga 
teravat kriitikat. Ma ei tea, kas ma kirjutaksin 
praegu samasuguse artikli, kuid ma oletan, 
et ei kirjutaks, nii sellepärast, et küsimused 
õn muutunud (universaalid ei paku enam nii 
suurt huvi), kui kä sellepärast, et see, mis näis 
rahuldava vastusena toonastele küsimustele, 
õn muutunud (millegi aluseks oleva loogika 
paljastamine näib vähem rahuldust pakkuv 
kui esitamise poliitika paljastamine). Ometi õn 
selle artikli roll teoreetilise piksevardana jätku- 
vasti huvitav. Kui laenata üht väljendit Levi- 
Straussilt, siis selle artikli üle õn olnud kasulik 
mõelda (Levi-Strauss 1963b). Lühike rännak 
läbi artikli kohta avaldatud kriitika võimaldab 
mul siis vaadelda nii feminismi kui kä antropo
loogia mõnda aspekti, nagu need õn (ja ei ole) 
arenenud viimase paarikümne aasta jooksul.

Kas meeste ülemvõim õn 
universaalne?
Seda pealtnäha lihtsat küsimust õn võimalik 

konstrueerida mitmel eri viisil. See võib võtta 
empiirilise küsimuse kuju: vaadakem maailmas 
ringi ja veendugem, kas kõigil juhtumitel õn see 
omadus. Minu meelest käsitlesime - Rosaldo, 
Chodorow ja mina ise - seda algselt just nõnda. 
Me vaatasime ringi ning tundus, et vastus õn 
jaatav.

Aga nagu eespool mainitud, pärines reagee
ringute esimene ring inimestelt, kes olid pühen
dunud teatud marksistlikule evolutsiooni para
digmale, eriti Eleanor Leacockilt (1981), kes 
lähtus Engelsi teosest Perekonna, eraomanduse 
ja riigi teke.2 Selle paradigma raames eeldati, 
et varastes inimühiskondades valitses võrdsus 
ning et ebavõrdsuse tegurid toodi sisse seoses 
eraomanduse tekkimisega. Seega ei tähenda 
see, et kui tänapäeva maailmas ei leita näiteid



võrdsusest, veel seda, et need oma ürgses olekus 
ei eksisteerinud. Asi õn lihtsalt selles, et kõiki 
ühiskondi õn juba ühel või teisel kujul puudu
tanud kapitalism ja/või sellepärast, et antropo
loogia õn teoreetiliselt pimestatud kapitalistli
kust kultuurist.

Isegi tunnistades, et Leacockil võib nii 
kapitalismi kõikjale tungimise kui kä kodan
like silmaklappide osas mingis mõttes õigus 
olla, jääb ikkagi liiga palju juhtumeid, mida 
ei saa Leacocki pilti sobitada. Sellegipoolest, 
teisel tasandil väidavad tema ja teised aga seda, 
et võrdsust ei ole nii kerge ära tunda, nagu 
näib, ning et see õn tõlgendamise küsimus. 
Ma jõudsin selle seisukoha jagamiseni ning 
ühes oma hiljutises artiklis (“Soo hegemoo
niad” käesolevas kogumikus) väitsin ma, et kui 
vaadata teatud juhtumeid teatud teoreetilise 
nurga all, paistavad need pigem võrdsustavad 
(egalitaarsed). Asi pole selles, nagu puuduksid 
neis ühiskondades “meeste ülemvõimu” jäljed, 
kuid “meeste ülemvõimu” elemendid õn frag
mentaarsed — need pole põimitud hegemooni- 
liseks korraks, need pole kesksed mingis meeste 
ülemuslikkuse suuremas ja sidusamas diskur- 
suses ning pole kesksed kä mingis ainult mees
tele mõeldud või meeste ülemuslikkust näita
vate tegevuste suuremas võrgustikus.

Teisisõnu oli minu mõte vaadelda uuesti 
mõnda kultuuri nende suhteliselt võrdses 
spektri otsas. Ma tahtsin üritada uuesti mõtes
tada “meeste ülemvõimu” kultuuriliselt mär
gistamata elementide tähendust niisuguste juh
tumite puhul, üritada tajuda paremini nende 
suhtelist kaalu kultuuri soolistes seaduspära
des. Ma tundsin, et olin varem teinud selle vea, 
et ma tähtsustasin niisuguseid elemente liialt, 
haarasin kinni igast meeste ülemuslikkuse, 
naiste rüvetava mõju jne. näitajast ning tähis
tasin terve kultuuri “meeste ülemvõimu” sil
diga. Minu ümbermõtlemise taga õn suuremad 
nihked antropoloogia kui terviku “kultuuri” 
kontseptualiseerimises, nii et nüüd kaldutakse 
“kultuure” nägema rohkem eraldavana, vastu

olulisemana ja järjekindlusetumana, kui mind 
oli õpetatud mõtlema.3

Näide, millele ma keskendusin, puudu
tas Andamani saare elanikke ning ma jõudsin 
järeldusele, et oli õiglane näha neid “võrdsena” 
(egalitaarsetena) hoolimata mõnest meeste eri
liste privileegide ja võimu ilmingu olemasolust. 
Ma väitsin, et kuna need ilmingud ei olnud põi
mitud hegemooniliseks korraks, ei saanud neid 
kohelda kui nähtusi, mis määratleksid valitseva 
võrdsuse läbivalt uuesti. Huvitaval kombel aval
dasid Jane Atkinson ja Anna Tsing oma artiklid 
praktiliselt samal ajal, kui ilmus “Soo hege
mooniad”, käsitledes sarnast materjali sarnasel 
kombel. Atkinson uuris sugudevahelisi suhteid 
wanade hulgas Sulawesi saare keskosas ning 
Tsing käsitles Kalimantani meratude materjali 
- mõlemad keskendusid Indoneesiale. Nende 
mõlema näited õn väga sarnased andamani 
näitega, mida mina käsitlesin. Kõigil kolmel 
juhul puudub ametlik meeste ülemuslikkuse 
ideoloogia; kõigil kolmel juhul valitseb laiaula
tuslik sugude samaväärsuse ja võrdsuse muster 
ning kõigil kolmel juhul õn olemas tendents 
mitte üldse kasutada sugu kui kontseptuaalset 
või ühiskonna organisatsioonilist põhimõtet.4 
Väga vähesed asjad õn mõeldud ainult meestele 
sellepärast, et nad õn mehed, või naistele, selle
pärast, et nad õn naised. Kuid mõlemal juhul 
mõned inimesed saavad või loovad endale 
siiski mõjuvõimsad või võimukad positsioonid 
ning need inimesed kalduvad olema valdavalt 
mehed.

Meie, nende kolme artikli autorid, jõuame 
lõpuks võrdsuse küsimuses pisut erinevatesse 
punktidesse, kuigi see tundub olevat suurel 
määral põhjustatud sellest, kuidas iga autor 
algselt probleemi püstitas. Minu tegevuskord 
tähendas võrdsuse nägemise” õppimist — seda, 
et ma õpiksin nägema, kuidas teatud de facto 
meeste ülemvõim võib jääda isoleerituks ning 
mitte heita vähemalt antud ajahetkel väljakut
set kultuuri valdavale võrdsusele. Atkinson ja 
Tsing aga olid huvitatud sellest, kuidas meeste



ülemvõimu elemente toodeti ja taastoodeti 
enamasti märkamatult ühiskondades, mis esi
tasid end põhiliselt võrdsustavatena. Üheskoos 
aga annavad need artiklid mõista, et neid ühis
kondi võib tahtmise korral nimetada “soolise 
võrdsuse” ühiskondadeks ja seda tehes te ei 
eksiks, kuid see võrdsus õn keeruline, järjekind
lusetu ja - mingil määral - habras.

Meeste ülemvõimu esilekerki
mise kujutlemine
Need artiklid tõstatavad meeste ülemvõimu 

küsimuse osas veel ühe probleemi, mille üle ei 
vaieldud eriti Rosaldo ja Lamphere kogumiku 
väljaandmise ajal, kuid mis tundub mulle sel
legipoolest tähtis: kuidas me kujutleme meeste 
ülemvõimu esilekerkimist inimühiskondades? 
Kas me peaksime pidama seda meeste tahtliku 
tegevuse saaduseks, mingisuguseks “võimu
tahteks”, mis tekkis “looduslikust” agressiivsu
sest? Või peaksime pidama seda - nagu pidasin 
mina artiklis “Kas naise ja mehe...” - mingiks 
kõrvalsaaduseks, teisteks eesmärkideks kavan
datud ühiskondliku korralduse tahtmatuks 
tagajärjeks?

Äsja vaadeldud näited näitavad, kui kee
ruline õn see küsimus. Ühelt poolt võib neid 
käsitleda kui toetust minu algsele väitele. Üks
kõik kas nimetada neid “võrdsustavateks” või ei, 
need näited demonstreerivad, et teatud mehe
likud privileegid kerkivad de facto viisil esile 
teatud suhteliselt funktsionaalselt määratletud 
korraldustest. Mehed kerkivad esile kui juhid, 
kui autoriteetsed tegelased vastamisi nii naiste 
kui kä teiste meestega, toimides mitmesugus
tes tegevustes, millest üksnes mõned õn seotud 
võimuga - nende tegevuste hulka kuuluvad 
kaubandus, vahetus, hõimusidemete hoidmine, 
rituaalides osalemine, vaidluste lahendamine ja 
nii edasi. See tähendab, et meeste ülemvõim 
ei näi kerkivat esile mingist agressiivsest “või
mutahtest”, vaid tõsiasjast, et - nagu Simone 
de Beauvoir esimesena 1949. aastal pakkus

- meestel lihtsalt vedas: võib öelda, et nende 
kodused kohustused olid episoodilisemad kui 
naistel ning neil oli suurem vabadus reisida, 
koos käia, niisama aega viita jne. ning seega teha 
kä “kultuuri” tööd.

Ühes hilisemas artiklis kritiseerisid Collier 
ja Rosaldo selle väite toimivust (1981; vt. kä 
Rosaldo 1980). Kuigi nad ei väitnud, et mehed 
“looduslikult” püüdlesid naiste suhtes ülem
võimu saavutamise poole, rõhutasid nad sel
legipoolest, et meeste võimusuhted, mis sageli 
põhinevad vägivallal ja vägivallaga ähvardami
sel, pidid olema soolise ebavõrdsuse mõistmise 
keskmes. Üldiselt hakkasin kä mina oma töös 
kasutama poliitilisemat perspektiivi. Ometi säi
litasin ma teatud pühendumuse “funktsionalist
likule” väitele looduse/kultuuri artikli konteks
tis, see tähendab, meeste ülemvõimu päritolu 
loo kontekstis, mis õn osa sellest artiklist. Näis, 
et meil õn kaks võimalust: me kas kujutleme, et 
meeste ülemvõim tekkis pärast - Engelsi kuulsat 
väljendit kasutades - “naiste maailma-ajaloolist 
lüüasaamist” meestelt (1972), või siis seda, et 
see tekkis teatud funktsionaalsete korralduste ja 
teiste väiksema vastupanu teede valikute taht
matu tagajärjena.

Mina eelistasin viimast tõlgendust, seda 
osalt sellepärast, et oletatav võimutahe eeldas, 
kuigi ei kuulutanud selgelt, et õn olemas mingi 
olemuslik meeste agressiivsus ning minu mee
lest õn olemuslikud jooned just need, mille juu
rest feministid (vähemalt mõned meist) eemale 
püüdsid pääseda. Ometi õn kultuuride võrd
lemisel saadud andmetest selge (Sanday 1981, 
1990), et meeste füüsilise suuruse ja jõu ning 
võib-olla kä meeste suurema “agressiivsuse” 
küsimused olid mitmel juhul mingis vormis 
olulised, kuigi need toimisid mitmesugustel 
mitte päris ennustatavatel viisidel. See küsimus 
kummitab kä kaasaegset feministlikku polii
tikat, kus võib leida üsna sügava lõhe nende 
vahel, keda ma nimetaksin “keha feministideks”, 
kes keskenduvad vägistamisele ja teistele naiste 
vastase vägivalla vormidele (näit. Brownmiller



1975; McKinnon 1987) ja rohkem ühiskondli
kult ja kultuuriliselt orienteeritud mõtlejate ja 
aktivistide vahel. Ma teadvustaksin praegu nii
siis täielikumalt vajadust kaasata keha küsimusi 
meie arusaamises soolisest asümmeetriast, kuid 
ilma olemuslikkuse mõisteta nii naiste kui kä 
meeste puhul.

Kas loodus/kultuur õn 
universaalne?
Teine vastuargumentide kogum artiklile“Kas 

naise ja mehe suhe õn sama nagu looduse ja 
kultuuri suhe?” puudutas artiklis kasutatud loo
duse/kultuuri vastandust universaalse meeste 
ülemvõimu seletamisel. Kä siin oli tegemist 
mitut liiki küsimustega: kas looduse/kultuuri 
vastasseis õn tõesti universaalne? Kas sellel õn 
kultuuride lõikes enam-vähem ühesugune 
tähendus? Kas ühelt poolt soolise kuuluvuse 
ja teiselt poolt looduse/kultuuri võrdlemine 
seletab tegelikult universaalset meessoo ülem
võimu? Ja isegi kui ei seleta, kas naine õn siis 
ikkagi mingis olulises mõttes mehega samasu
guses suhtes nagu loodus kultuuriga?

Mulle näib, et nende mitmesuguste küsi
muste all õn üks suur küsimus, mis õn oluline 
kä tänapäeval: kas praegusel poststrukturalismi 
ajastul õn veel mõtet rääkida “struktuuridest” 
ning kui jah, siis mida me nende all mõtleme? Et 
selle küsimuse juurde jõuda, ei arvesta ma artik
lis “Kas naise ja mehe suhe...” oma argumentide 
neid osi, mis näivad mulle praegu tõenäoliselt 
väärad, või siis vähemalt mitte kuigi kasulikud. 
Ja siis kaitsen ma seda, mis tundub mulle endi
selt õige, osalt iseenda kaitsmiseks, kuid üldi
selt - nagu ma loodan - selleks, et kogu asjast 
midagi õppida.

Minu artikli kõige suurem olemuslik “eksi
mus” võib olla selle peamine mõte, see tähendab 
mõte, et side naise ja looduse, mehe ja kultuuri 
vahel “seletab” meeste ülemvõimu, olgu see siis 
universaalne või ei. Mulle tundub pigem, et 
universaalset või universaalse lähedast meeste

ülemvõimu saab suurel määral seletada äsja 
käsitletud viisil - kui funktsionaalsete korral
duste, võimudünaamika ja kehamõjude keeru
lise vastastikuse toime tagajärge.

Teine suur probleem, mis ümbritseb loo
duse/kultuuri vastasseisu kasutamist, puudutab 
näivat universaalsuse omistamist “looduse” ja 
“kultuuri” teatud tähendustele. Siinkohal arvan 
ma, et tegemist oli pigem liiga hooletu esitusega 
kui jämeda “veaga”, aga ma tunnistan seda. Nii 
näiteks, isegi kui looduse/kultuuri suhe õn uni
versaalne struktuur kultuuride lõikes, ei ole see 
alati konstrueeritud - nagu artikkel võib-olla 
mõista annab - kui kultuurilise “ülemvõimu” 
või isegi “ülemuslikkuse” suhe looduse suhtes. 
Veelgi enam, “loodus” võib olla ühtviisi rahu ja 
ilu, vägivalla ja purustuse või inertsuse ja tun- 
detuse kategooria ja nii edasi ja nii edasi ning 
muidugi õn kä “kultuuril” sellega kaasnevad 
variatsioonid. Selline varieerumine sõnaselgete 
kultuuriliste tähenduste tasandil - mida kõne
aluses töös ei ole rõhutatud - õn tegelikult mää
rava tähtsusega variatsioonidele soo ja seksuaal
suse konstrueerimisele kultuuride lõikes; väide, 
mis lähtus looduse/kultuuri vastasseisu univer
saalsusest, polnud mõeldud viitama samasugu
sele universaalsusele “seksuaalsete tähenduste” 
tasandil.5

Nagu need tähelepanekud näitavad, väidak
sin ma ikkagi veel mingis mõttes, et esiteks õn 
looduse/kultuuri vastasseis laialt levinud (kui 
mitte universaalne) “struktuur”, ning teiseks, et 
üldiselt (kui mitte universaalselt) õn asi tõesti 
nii, et naise ja mehe suhe õn nagu looduse ja 
kultuuri suhe. Seda õn vaja siinkohal täpsus
tada.

Võib-olla kõige järjekindlamalt väljendati 
artikli “Kas naise ja mehe...” puhul vastuväiteid, 
et vastasseis looduse ja kultuuri vahel ei ole liht
salt universaalne vastasseis ning see ei saa järeli
kult olla aluseks “universaalsele meeste ülemvõi
mule” ega kä - a priori - ühelegi esitatud etno
graafilisele näitele. Nii nagu esimeste reagee
ringute puhul universaalse meeste ülemvõimu



küsimusele, nii peeti kä küsimust mingisuguse 
looduse/kultuuri vastasseisu universaalsusest 
alguses empiiriliseks probleemiks: kas see vas
tasseis esineb kõigis kultuurides? Selle peale 
vastasid “Looduse, kultuuri ja soo” kaastöölised, 
vaadates nii lääne väliseid näiteid kui kä ühek
sateistkümnenda sajandi eelset lääne kultuu
riajalugu, et suurel määral ei (MacCormack ja 
Strathern 1980).

Siin oli küsimus selles - nagu mitmed vaat
lejad kiiresti tähelepanu juhtisid -, et paljud 
Looduse, kultuuri ja soo kogumiku kaastöölised 
põhiliselt vältisid “struktuuri” mõistet, mida 
mina olin kasutanud Levi-Straussi tähenduses 
(näit. 1963a) ning millel õn üsna keeruline suhe 
empiiriliste kultuuriterminoloogiatega ja ideo
loogiatega. See tähendab, et loodus/kultuur, 
nagu see õn kasutatud minu essees (või läbivalt 
Levi-Straussi töödes) ei ole empiiriline objekt, 
m ida võib leida etnograafilise täpse vaatlemisega; 
see õn oletatav suhe, mis õn terve rea etnograa
filiste “pindade” all. Beverly Browni (1983) üks 
varane retsensioon tegi kõnealusele kogumikule 
peapesu selle segaduse eest, nagu tegid kä Valeri 
(1990), Hoskinsi (1990) ja Peletzi (1996) hilise
mad esseed. See, kui lihtsalt leitakse, et mingil 
kindlal kultuurinäitel pole olemas terminoloo
gilisi kategooriaid, ei tähenda veel, et struktuuri 
ei ole - struktuur õn suhete muster, mis võivad 
eksisteerida ilma kultuurilise sildistamiseta.6

Mida aga me struktuuri all mõtleme? Sellel 
terminil õn olnud palju definitsioone ning see 
pole õige koht strukturaalteooria üldiseks üle
vaatamiseks. Minu meelest moodustas osa 
probleemist Levi-Straussi kalduvus kujutleda 
struktuure kui binaarseid vastandeid,7 ning 
samuti kä - hoolimata selle eitamisest - kujut
leda neid kui terminite kogumeid, sõnu. Mina 
ise mõtlen aga struktuuridest kui eksistentsiaal
setest küsimustest, isegi mõistatustest, mil
lega inimkond peab kõikjal vastamisi seisma. 
Neist üks kesksemaid õn see, kuidas mõelda 
vastasseisust inimkonna ja looduse vahel, see 
tähendab, inimkonna ja selle vahel, “mis juhtub

ilma inimese tegevuseta või ilma inimese taht
liku ja kavatsusliku tegevuseta” (Mill 1874, tsi
teeritud Valeri 1990,266 järgi) või inimkonna ja 
Marilyn Strathern i termineid kasutades, nende 
protsesside vahel, mis kulgevad maailmas auto
noomselt ja mis “piiravad võimalusi” inimtege
vuseks (tsiteeritud Valeri 1990,226 järgi).

Loodus/kultuur ühes või teises spetsiifiliselt 
lääne tähenduses - “võitlusena”, milles “ini
mene” püüab “valitseda” loodust, vastasseisuna 
süsteemiga, mis kuuletub “loodusseadustele” 
jne. - ei ole muidugi universaalne. Isegi etteku
jutus, et “loodus” ja “kultuur” õn kaks suhteli
selt eraldatud objektide liiki, ei ole tõenäoliselt 
universaalne.Kuid küsimus suhetest selle 
vahel, mida inimkond saab teha ja selle vahel, 
mis seab neile võimalustele piirid, õn ilmselt 
universaalne küsimus - millele antakse mui
dugi tohutult erinevaid vastuseid nii kultuuride 
lõikes kui kä ajalooliselt.

Lisagem nüüd sellele võrrandile sugu. Soo- 
erinevus õn koos looduse/kultuuriga võimas 
küsimus. Ja soosuhted paiknevad alati vähemalt 
osaliselt ühel looduse/kultuuri piiril - kehas. 
Minu meelest võib enamikes, kui mitte kõigis 
kultuurides juhtuda see, et kaks vastandit lii
guvad sujuvalt vastastikuse metafooristamise 
suhtesse: soost saab võimas keel, mida kasutada 
looduse ja kultuuri suurtest eksistentsiaalsetest 
küsimustest kõnelemisel, samal ajal aga võib 
looduse ja kultuuri keel, kui see artikuleeritud 
saab, muutuda võimsaks keeleks, milles rää
kida sugudest, seksuaalsusest ja paljunemisest, 
rääkimata võimust ja abitusest, aktiivsusest ja 
passiivsusest ja nii edasi. Selle suhte konkreet
sed väljendusviisid varieeruvad eri kultuurides 
suuresti ning neis õn üllatavaid ja ootamatuid 
nihkeid ja seoseid. Kuid võimalused, et need 
kaks probleemide gruppi õn spetsiifilistes kul
tuurilistes ja ajaloolistes kontekstides omavahel 
ühendatud, näivad mulle ikkagi üsna suurtena.

Need võimalused näivad mulle suurtena, 
kuigi võib-olla väiksematena, kui puhta ühen
damise võimalus, et suhted nende terminite



vahel õn asümmeetrilised ning et nii naised kui 
kä loodus õn mingis mõttes problemaatilise
mad kategooriad. See loogika, millele Beauvoir 
esimesena osutas - et mehed õn ametis ürita
misega tõusta liigilisusest kõrgemale, naised aga 
õn jäänud kinni liigilisse kuuluvusse ja kipuvad 
mehi tagasi alla vedama - tundub mulle ikka 
veel olevat väga laialt levinud ning see pole 
ilmselt “lääne kultuuri” leiutis. Tervest reast 
hõimuühiskondadest nende ainult meestele 
mõeldud rituaalidega ja tegevustega, mille naise 
pilk rikuks, niinimetatud kõrgreligioonideni nii 
läänes kui kä mujal, mis välistavad naiste osa
luse kõrgemate toimingute juures, ilmneb ühe
sugune põhiline loogika. Ja see loogika põhineb 
looduse ja kultuuri teatud konstruktsioonil, 
ideel, et kultuur peab vähemalt osalt tegelema 
loodusest kõrgemale tõusmisega.

Minu meelest õn selle artikli viimane küsi
mus tõenäoliselt: ja mis siis? Samal ajal kui ma 
mõtlen tõesti, et struktuurid õn olemas äsja 
käsitletud tähenduses kui suured eksistentsiaal
sed küsimused, millega kõik inimesed kõikjal 
toime peavad tulema, mõtlen ma kä, et seos 
niisuguste struktuuride ja ükskõik milliste ühis
kondlike kategooriate vahel - nagu naine/mees 
- õn kultuuriliselt ja poliitiliselt konstrueeritud 
nähtus. Üsna varsti pärast “Kas naise ja mehe 
suhe...” avaldamist huvitusin ma rohkem sää
raste seoste konstrueerimise poliitikast, kui 
nende kategooriate staatilisest parallelismist.8

Kokkuvõtteks pean ma siis kõigepealt 
ütlema, et õn väga imelik olla millegi autor, mil
lest õn ilmselt saanud “klassika” - ma ei asunud 
seda kindlasti niisuguse kavatsusega kirjutama. 
Mina ja kõik teised autorid kahes esimeses femi
nistliku antropoloogia köites - Naine, kultuur ja 
ühiskond (Rosaldo ja Lamphere 1974) ja Naiste 
antropoloogia poole (Reiter 1975) said tohu
tut kasu tõsiasjast, et feministlik liikumine kui 
poliitiline liikumine oli loonud neile raamatu
tele samahästi kui valmis lugejaskonna. Ja väited 
artiklis “Kas naise ja mehe suhe...”, mis oli kirju

tatud noore, valge, keskklassist pärit naisteadlase 
seisukohalt, kes püüdis aru saada, kuidas elada 
oma elu kehaliselt naisena, edendades samal ajal 
karjääri kehatu vaimuna, puudutasid ilmselt tol 
ajastul paljusid sarnases olukorras inimesi.

Tõlkinud Krista Kaer

Märkused

1 Palju tänu suurepäraste kommentaaride eest Nancy 
Chodorow’le, Louise Lampherele, Judith Stacey’le, 
Abigail Stewartile, Marilyn Strathernile, Marya Vant 
Hulile ja Harriet Whiteheadile.

2 Universaalse meeste domineerimise vastu oli kä teine 
argumentide rida, mida osaliselt esindas Sanday 
(1981). Erinevaid seisukohti käsitletakse suhteliselt 
täielikult artiklis “Soo hegemooniad”.

3 Kui ma olin Chicago Ülikoolis, oli näiteks põhilise sis
sejuhatava kursuse nimeks “Süsteemid”. Arvatavasti 
õn see praegugi nii, kuid 1960-tel kirjeldas nimetus 
tõeliselt kursuse sisu.

4 Maria Lepowski (1993) õn avaldanud täismahus 
monograafilise uurimuse Vanatinai inimestest, kellel 
õn väga sarnane konfiguratsioon.

5 Need kultuurilise varieeruvuse aspektid olid Ortneri ja 
Whiteheadi uurimuse (1981) keskmeks.

6 Marilyn Stratherni briljantne essee “No Nature, No 
Culture...” (1980) oli peamiseks erandiks nendes rün
nakutes Nature, Culture and Genderi kui terviku vastu. 
Strathern tundis üksikasjalikult ära, et struktuur võib 
olla olemas ilma kultuurilise märgistuseta, ja uuris 
hulka kultuurilisi andmeid sedaliiki strukturaalse ole
masolu suhtes. Ta järeldus, et ühtelülitamine ei kehti 
Hageni juhtumi puhul, oli küllalt veenev.

7 Binaarsete opositsioonide probleemi looduse, kultuuri 
ja soo arutelu suhtes õn käsitlenud Rosaldo (1980) ja 
hiljem Tsing (1990). Mõlemad väidavad, et analüüs, 
mis põhineb binaarsetel opositsioonidel, toodab 
essentsialiseeritud vaateid kategooriatest; mõlemad 
kasutavad seda argumenti, et lasta käiku alternatiivne, 
tähenduse poliitika taoline lähenemine.

8 Vaata jälle Scxual Meanings (Ortner and Whitehead 
1981).
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New women' 
baltisaksa 
kirjanduses

Liina Lukas

“Mis te kä ei ütle, mina tean seda päris 
kindlasti - : moodne naine õn miski, 
mis ei kuulu veel sellesse sajandisse; - 
kelle jaoks pole veel nime ega - meest, 
ei ole kohta ühiskonnas; sest kogu oma 
seesmise loomu järgi kuulub ta tule
viku ajastusse — lühidalt, ta õn enne
aegne.” (Stöcker 1893,19)

""V ~T"aisemantsipatsioon kui ühiskond- 
I liku modernisatsiooniprotsessi il- 

-L ^1 ming, mille juured õn 18. sajandi 
valgustuslikus nõudes indiviidi vabane
miseks autoriteetide kammitsaist ja “võõrast 
eeskostest”, oli 19. sajandi viimaseks kümnen
diks sedavõrd kahtluse alla seadnud feminiinse 
identiteedi, et sarnaselt dekadentlikule masku
liinsuse kriisile võiks rääkida feminiinse identi
teedi kriisist, kui viimast ei kannaks lausa ter
visest pakatav optimism ja tulevikuusk. Kui 18. 
sajandi valgustusliikumine kõnetas naist veel 
vaevukuuldavalt, siis 19. sajandi lõpuks kuju
nes naisküsimusest moderniseeruva ühiskonna 
põhiküsimus. “Korsetist” vabanev naine otsis 
uusi eneseteostusvõimalusi, uut rolli ühiskon
nas - uusi naisesusevõimalusi. Ta üllatas oma 
modernsusega, pannes kriitikud (Friedrich 
Nietzsche, Georg Simmel, Otto Weininger jpt.) 
kurtma kultuuri “feminiseerumise” üle. Moder
nismis eneses nähti feminiinset iseloomu, nagu

selgub saksa esimesest kirjandusliku moder
nismi definitsioonist: “Seega naine, moodne 
naine, s.t. moodsa vaimuga täidetud naine, 
samas tüüp, s.t. töötav naine, ja sealjuures ikkagi 
kä ilust nõretav, ideaalikülluslik naine, s.t. mate
riaalse töö juurest ilusa ja ülla teenimise juurde 
tagasi pöörduv, nagu teel koju oma armsa lapse 
juurde - sest ta pole mingi neitsi, kes rumalas 
teadmatuses oma elu eesmärgist, ta õn teadlik, 
aga puhas naine, ja metsikult ärevil nagu aja 
vaim, s.t. lendleva rüü ja lehvivate juustega, eda
sipürgiva žestiga, muidugi mitte oma ülemaise 
ülevusega põrmu tallav, vaid kõige maise ilu 
sümbolina vaimustavalt kütkestav - see õn meie 
uus jumalus: modernism.” (Wolff 1888)

Naisliikumine Saksamaal
Saksamaal formeerus naisliikumine 1848. 

aasta revolutsioonimeeleolus, mil tekkisid kä 
esimesed naisteajakirjad (Mathilde Franziska 
Anneke poolt välja antud Frauen-Zeitung, 
Louise Astoni Freischärler, Louise Otto Frauen- 
Zeitung). 1865. aastal asutati Üldine Saksa Nae
seks (Allgemeiner Deutscher Frauenverem), mille 
häälekandjaks oli Louise Otto poolt toimetatav 
Neue Bahnen. 1886 ilmus esimene saksa naistöö- 
liste ajakiri Die Staatsbürgerin, mille väljaand
jaks õn krahvinna Gertrud Guillaume-Schack. 
Naise võrdõiguslikkust põhjendas August Bebel 
oma palju kõmu tekitanud teoses Naine ja sot
sialism (DieFrau und der Sozialismus, 1879), mis 
oli Stuart Miili The Subjection of Women (1869) 
tõlke kõrval üks oma aja enim loetud raamatuid 
Saksamaal.

1890-ndatel saab naisliikumine sisse uue 
hoo ning kujunevad välja eri leerid naisliiku
mise sees. Vasakpoolne, töölisnaise majandus
likke õigusi rõhutav liikumine (esivõitleja Clara 
Zetkin, häälekandjaks ajakiri Die Gleichheit) 
nägi naisküsimuse lahendamist uue - sotsialist
liku - maailmakorra ühe nurgakivina. Minna 
Caueri ja tema toimetatava ajakirja Die 
Frauenbewegung ümber kogunenud radikaalne



tiib seevastu ei pidanud otstarbekaks naiste 
eraldamist klasside järgi, vaid väitis end esinda
vat kõigi - nii kodanlikku kui proletaarset pärit
olu - naiste ühiseid huve. Kodanlikku päritolu 
nn. mõõdukas leer, kelle esivõitlejaks Saksamaal 
oli Helene Lange ja tema väljaantav ajakiri Die 
Frau, taotles ulatuslikke reforme naise õiguste 
kaitseks, rõhutas naise kultuurilist ülesannet, 
kuid seda kõike olemasoleva ühiskonnakorral
duse raames.2

1894. aastal ühinesid saksa kodanlikud nais- 
seltsid Saksa Naisseltside Liitu, mis pidi saama 
katusorganisatsiooniks kõigile naisühendustele, 
kuid paraku konsolideerumise asemel lõhes
tas see saksa naisliikumise lõplikult kaheks 
- kodanlikuks ja proletaarseks - lepitamatuks 
leeriks.

Naisküsimus Baltimaadel
Kä Baltimaad ei jäänud emantsipatsioo- 

nituultest puutumata, ehkki viimased jõudsid 
Balti mere randa märksa mõõdukamatena võr
reldes muu Euroopaga. Juba 1850.-1860. aastatel 
tekkis Riias ilmuma hakanud ajakirjas Baltische 
Monatsschrift debatt naishariduse üle, nimelt 
arutati, kas õn tarvis harida tütarlaps salon- 
gidaamiks või õilsa südameharidusega pere
emaks. 19. sajandi viimastel kümnenditel, mil 
kä siinsete saksa keskklasside naiste seas hakkas 
üha enam tunda andma vajadus ise ülalpida
mist teenida, rajatakse siinmailgi naisseltse ja 
naisteajakirju, kus peatähelepanu pälvivad nais
haridusega seotud küsimused, mille õn toonud 
päevakorrale koolikorralduse mittevastavus 
moderniseeruva ühiskonna nõudmistega. 1887 
alustab saksakeelne Rigasche Hausfrauenzeitung. 
Samal aastal asutatakse esimene eesti naisteaja
kiri Linda. Neis saksa perekonnalehtede for
maati ajakirjades3 tutvustatakse küll naise uusi 
rakendusvõimalusi, kuid emantsipatsioonidis- 
kursuseni, nagu seda kajastas euroopa naiste- 
ajakirjandus, kumbki väljaanne veel ei küüni. 
Linda 1888. aasta 7. numbri juhtkiri püüab

küll rehabiliteerida “halvamaigulist” sõna 
emancipirt. “Emancipirimine ei ole siis koguni 
põlastav püidmine ja nõudmine, vaid päris 
kohus, elu ülesanne” (Linda 1888, 248), möön
des samas selle sõna “tähendusetust” eesti kon
tekstis. “Meie Eesti naisterahva sugu hädeledab 
alles ennem vaimu, “mancipiumi” piiris, enam 
kui ta juba “emancipiumi” äärelegi jõudnud 
oleks. [—] Sõna “emancipirt” ärgu kartku siin 
aga veel keegi, meie Eesti pinnal ei ole sellel veel 
vähematki tähendust” (ibid., 250).

1890-ndatel teravneb küsimuseasetus sak
sakeelses pressis: seoses kiire linnastumise ja 
naise heidetusega tööturule asendub küsimus, 
kas naine peaks töötama, küsimusega, millised 
elukutsed vastavad tema loomusele. Nõutakse 
praktilist haridust, koolireformi, kõrgharidus- 
võimalusi, erialaharidust, julgemad sõnavõtjad 
taotlevad August Bebeli ja Clara Zetkini vaimus 
argumenteerides võrdõiguslikkust, valimisõi
gust, vabadust.

Eesti 1890. aastate vastav diskussioon õn 
baltisaksa avalikkuses toimunuga võrreldes veel 
aravõitu. 1894. aasta Linda näeb naise ülesannet 
traditsiooniliselt “südame ja hingekasvatuses”, 
“aadete kandmises” ning küsib, “kas see kõigiti 
kiita õn, kui naised ametitesse astuvad, [—] 
mille jaoks iseäralist õppimist ja ettevalmistust 
vaja õn” (Linda 1894, 421). 1896. aastal kurde
takse Olevikus eesti naiste mahajäämust “nais
asja töös” võrreldes soome naisliikumisega ning 
peetakse selle põhjuseks paremal järjel olevate 
eesti naiste “eesti-saksa meelsust”, mille koha
selt “ei tohi oma mõtteid ja toimetusi kitsastest 
kodupiiridest väljapoole ulatada. Pääle selle, kui 
nad viie-kuueteistkümne aastaselt tütarlaste 
koolist läbi õn käinud, õn nende lähem eesmärk 
mehelesaamine” (Olevik 1896, nr. 25,577).

Veel 1898. aastal tõdeb A. Jürgenstein, et 
naisliikumine “õn meie Eesti naisterahvastest 
siiamaani küll peaaegu puutumata mööda 
läinud”, sest “Eesti naisterahva üleüldine haridu- 
sejärg ja kasvatuseviis ei ole teda selleks sugugi 
ette valmistanud” (Linda 1898,529).



Algav sajand konsolideeris baltisaksa naised 
rahvusluse lipu alla. Alates 1905. aastast raja
takse naisühinguid, mis seavad endale eesmär
giks kaitsta Baltimaade sakslust ning “tõsta 
rahvustunnet” (BFZ 1907/08 II, 900). Tallinnas 
asutatakse esimene naisühing 1905 (Deutscher 
Frauenverband in Estland), kohe seejärel kä 
Tartus, Pärnus ja Riias.

1906 rajatakse Baltische Frauenzeitschrift 
(toimetaja Elsbet Schütze), mis soovib käia ajaga 
kaasas: “Uus aeg [-—] sunnib naist teojõulisele 
tegutsemisele, sageli kä välja astuma koduste 
kohustuste ringist” (BFZ 1906/07 VIII, 1). “Me 
elame ajal, kus haritud naine ei saa ega tohi 
enam luulelise koolibrina meie kodudes ringi 
lennelda - ta peab saama mehe kaastöötajaks 
peaaegu kõigis töövaldkondades” (BFZ 1907/08 
II, 903). Ajakiri näeb oma lugejatena “sotsiaal
selt tundvaid ja mingil määral sotsiaalselt kooli
tatud naisi” (BFZ 1907/08 II, 863), kutsub neid 
üles kohanduma elu uute nõudmistega, ärgitab 
naisi praktilisele tegevusele, majanduslikule 
sõltumatusele (“parim tee abielunaise sõltu
matusele õn kõikide elanikkonna klasside jaoks 
naise elukutseline teenistus” (BFZ 1906/07 IX, 
589)), tutvustab uusi rakendusvõimalusi, uusi 
elukutseid, nõuab hääleõigust, osavõttu valit
susorganite tööst ning tahab naist kursis hoida 
naisliikumisega eri maadel jne. Naistele soovi
takse tahet ja paremat koolitust, mis annaks või
maluse ülikooli astumiseks. Tähelepanu pööra
takse lastekasvatamisele, eeskätt seksuaalkasva
tusele, mis õn seni tugevasti suunatud soolisele 
eristamisele (BFZ 1907/08 V, 1029). Mehelike ja 
naiselike loomuomaduste kunstlik kultiveeri
mine ja komblusõpetus olevat ebaterve, leitakse 
ajakirjas. Tütarlapse kasvatusnormid sisendavat 
temasse maast madalast liialdatud häbelikkust, 
hirmu, edevust, poisi omad aga üleolekutunnet. 
Iseloom olevat palju enam individuaalselt kui 
sooliselt diferentseeritud, leiab ajakiri ning soo
vitab kasvatuses rõhutada pigem kamraadlik- 
kust, sugupoolte vahelist sõprust (ibid., 1054). 
Juhitakse tähelepanu abielunaise õigusetule

olukorrale: olevat ebamoodne, ebaintelligentne 
piirata naist vaid mehaanilistele, soolistele ja 
kitsalt kodustele kohustustele. Naine peab kä 
abielus jääma seotuks ümbritseva eluga (BFZ 
1907/08 V, 1054).

Kolleegiumi hulgas õn baltisaksa kirjanike ja 
literaatide (Eduard von Keyserling, Leopold von 
Schroeder, Theophile von Bodisco, Elisabeth 
von Rosen) kõrval kä tuntud saksa naisõigusla
sed Minna Cauer ja Dr. Käthe Schirmacher ning 
kaastööd ajakirjale teevad Ellen Key, Helene 
Stöcker, Helen Keller jt.

Kä eesti avalikus elus kerkib naisküsimus 
üles eeskätt haridusküsimusena, mis õn samas, 
nagu sakslastelgi, koheselt kä rahvusliku hari
duse küsimus. Kui sakslastel õn see seotud 
saksa keele ja vaimu hoidmisega Baltimail ja 
venestussurve tõrjumisega, siis eesti elus õn 
eesti rahvusliku meelsuse hoidmise küsimus 
tegelikult usu küsimus rahvusliku hariduse loo
mise võimalikkusse, mida kahandab tugevasti 
tendents sulanduda saksakeelsesse ja -meelsesse 
haridusse. Juba 1882 nimetas Natalie Jakobson, 
C. R. Jakobsoni õde, Eesti Kirjameeste Seltsi ees 
kõneldes tütarlaste senist koolitust valeharidu- 
seks, sest olemasolevates koolides “õpetatakse 
meie tütreid oma rahvast ja oma vanemaid 
ära salgama, eesti kultuuri, eesti meelt ja meie 
vanematest pärit ausaid ja ilusaid eluviise põl
gama” (Mäelo 1999, 35). 1903. aastal tõdeb A. 
Jürgenstein: “Siiamaale õn nad [eesti naised] 
oma hariduse enam saksa keeles ja kä saksa 
vaimus saanud. Sellepärast õn nüüdse aja suure 
osa Eesti haritud naisterahvaste iseloomus vist 
küll tublisti saksa naisterahva iseloomu mõju 
all, ja arusaadav õn ühe salga soomlaste imes
tus, mis nad oma Eesti reisi lõpul avaldasivad. 
Meie oleme Eesti perekondades küll Eesti mehi 
leidnud, aga mitte Eesti naisi näinud.” (Linda 
1902-03,6)

Naisküsimus kui naisemantsipatsiooni 
toetav, naise võrdsust ja vabadust rõhutav dis- 
kursus puhkeb eesti avalikkuses uuel tasemel 
1903. aastal. 1903. aasta Teataja pealkirjastab



oma juhtkirja võitluslikult “Eesti tütred ... kas 
edasi?” (Teataja 1903, nr. 68,1), pidades naiskü
simust Eesti ühiskondliku edenemise kõige olu
lisemaks küsimuseks. Jõudnud arusaamisele, 
“et meie naisterahval meesterahvaga mitte ühe
sugused õigused eluvõitluses tarvitada ei ole” 
(Teataja 1903, nr. 158,1), nõuab ajaleht naistele 
avaramat liikumist ja tegevusvälja, ennekõike 
aga kaasaegset haridust, mis ei keskenduks 
välispidise seltskondliku lihvi andmisele, vaid 
looks eeldused tõsisele vaimutööle, arendaks 
iseseisvat otsustusvõimet, sest just kooliharidus 
õn “naisterahva iseseisvuse kõige kindlam alus” 
(Teataja 1903, nr 159, 1). Kä teised eesti ajale
hed käsitlevad “naisterahva küsimust”, kutsudes 
eesti naist ajaga kaasas käima. Kuid näib, et ära- 
tustöö ei leia eesti naiste seas soodsat kõlapinda, 
sest 1905. aasta Uudistes küsib Lilli Ibrus: “Miks 
meie naised ikka vaikivad? Kas neil midagi 
nõuda ei ole?” (Uudised 1905, nr 26,1), ja 1906. 
aasta Päevaleht imestab: “Eesti naisterahvas 
peab aga veel ennast nii üleval, nagu oleks ta 
elukord just kõige parem”; naisküsimusest sõna 
tõsises mõttes ei saavat meil veel rääkida (Päeva
leht 1906,1. sept., 1). Veel 1910 kurdab Päevaleht, 
et “igal pool ühinevad naisterahvad ikka enam ja 
enam [—]. Kuid suurem jagu Eesti naisterahvaid 
uinub veel.[—] Isegi Balti saksa naisterahvad õn 
meist ette jõudnud. Nendel õn enamasti igal pool 
Saksa seltside juures oma “Damen-Komiteed” 
“Frauensektionid” ja “Frauenverbandid” Riias 
ilmub neil oma ajakiri. Aga kus õn eesti naiste
rahvaste seltsid? Need mõned, mis meil Peterbu
ris, Tartus ja Riias õn, ei ole peaaegu veel midagi 
ära teha võinud.” (Päevaleht 1910, nr. 28,1-2) 

Võib siiski arvata, et 1910. aastaks oli eesti 
haritud naine organiseerunud ja teadlik ning 
kursis teiste maade naisliikumisega (vt. nt. 
Linda 1904). Esimesed eesti naisseltsid loodi 
1905. aastal Tartus, 1906. aastal Peterburis, 
1907. aastal Tallinnas. Kä naiste nõudmised 
olid muutunud konkreetsemaks: nõuti vaba 
sissepääsu kõrgematesse õppeasutustesse, ühe
suurust palka sama töö eest, vabanemist mehe

eestkoste alt, õigust abielus, valimisõigust 
ja õigust olla valitud, ühesugust kasvatust 
nii poisile kui tüdrukule (Uudised 1905, nr. 
27, 1). Ning kui 1909. aastal esineb Tallinna 
Börsisaalis saksa naisõiguslane dr. Helene 
Stöcker4, moodustavad publiku enamasti eest
lased ja venelased.

Kirjanduslik “uus naine”
1903. aastal kurdab A. Jürgenstein, kirjuta

des “Naisterahva kujudest Eesti kirjanduses”: 
“Haritud eesti naine pole jõudnud omale kir
janduses veel vastukaja luua” (Linda 1902-03, 
367). Ilmselt seetõttu mõjus J. Randvere Ruth 
(1909) ootamatuna ja eesti kirjanduses justkui 
kontekstitult.

1902. aasta Teatajas tutvustab neiu M uue 
naise kujutamist kaasaegses maailmakirjandu
ses, leides, et “priinaine, kelle kodu mitte tema 
maailm ei ole, vaid kellel just maailm koduks 
õn, ei ole mitte enam üksik, haruldane nähtus” 
(Teataja 1902, nr 123, 2). Sellise naise näiteks 
toob kirjutaja Gerhart Hauptmanni haritud 
naistegelase Anna Mahri jutustuses Üksildased 
inimesed (Einsame Menschen, 1891): “Ta õn üks 
täielikumatest uuema aja naisterahva kujudest. 
Pea kõigist nõnda-nimetatud ainunaisterah- 
valikkudest omadustest õn ta vaba. Kui liht, 
aga teadmiste ja võimiste poolest tark neiu, kes 
ise mõtlemise kõrval kä iseenese peale toetuda 
võib, astub ta tundmuse-inimesele Johannesele 
vastu. Üksinda seisab ta ilmas. Isamaa, pere
kond ega sõbrad ei takista tema iseseisvust. 
Zürichi üliõpilasena õn ta oma jalge peal seisma 
õppinud; raske elu oma nõudmistega ei ole teda 
uurda jõudnud [—] ehk ta küll palju sealjuures 
kannatab, mahutab ta ometi armastuse oma 
mõistuse ja tõetundmiste alla. Ja temal, naiste
rahval, läheb see korda, mis mehel võimata õn 
korda saata. [—] Nõnda siis lõpevad “Üksil
dased inimesed” priiusetervituse helisemisega 
aastatuhandete kaupa kammitsas hoitud naiste
rahvale.” (Teataja 1902, nr. 122,1)



Anna Mahri sugust “uut naist” ei tulnuks 
kaugelt otsida. Hauptmann oli oma tegelast 
luues portreteerinud baltisakslannat Laura 
Marholmi alias Laura Mohri (1854-1905), kel
lega ta kohtus ja suhtles tihedalt aastal 1890.5

Kes oli baltisaksa “uus naine” 
ja milline oli tema kir
janduslik vaste, baltisaksa 
Ruth?

Inglise ja skandinaavia kirjandustest tuttav 
new woman, emantsipeerunud ja majandus
likult iseseisev, end erialaselt teostav naine, 
kes määratleb end uuesti kä abielusuhetes 
(vrdl. Ibseni Nora kuulutust: “Ma arvan, et 
ma olen eeskätt inimene!”), leidis oma kirjan
dusliku läbivalgustatuse kä saksa kirjanduses. 
Gabriele Reuteri romaan Aus guter Familie. 
Leidensgeschichte eines Mädchens (1895), Helene 
Böhlau Der Rangierbahnhof (1896) või Halbtier! 
(1899), Hedwig Dohmi Christa Ruland (1902), 
Franziska von Reventlow’ Ellen Olestjerne 
(1903), Lou Andreas-Salome jutustused, samuti 
nagu baltlanna Laura Marholmi novellid kuju
tasid naturalistlikus võtmes sotsiaalkultuurilise 
kasvatuse pärssivat mõju tütarlapsele, naise 
eneseteostusvõimaluste puudumist ning naise 
alaväärtuslikku rolli patriarhaalses suhetesüs- 
teemis.

Juba 1880. aastatel kerkib baltisaksa kir
janduses esile naistegelane, kes tunneb, nagu 
Ingeborg Elfriede Jakschi baltiainelises romaa
nis Licht, mehr Licht (1885), et õn “võimatu 
elada üksnes mehele ja lapsele ja oma majapi
damisele - mul peab olema kä veel vaimne siht” 
(Jaksch 18851,169) ning õn valmis naise vaimse 
vabaduse eest sõtta minema: “Muutume meie, 
naised, abieluikkes siis lasteks ja idiootideks, et 
me kaotame kogu vaba enesemääramisõiguse 
enese üle?” (Jaksch 1885 II, 121) “Mida rohkem 
te meid mahasuruda ja valitseda tahate, [—] 
seda enam võitleme me vabaduse eest. Ja kuni

meil pole teiega samu õigusi ja sama mainet, 
pole sel võitlusel lõppu” (ibid., 83).

1892. aastal ilmus Leipzigis Reissneri kirjas
tuses H. K. v. Heydenfeldti (Helene von Kloti 
alias Helene Klingenbergi) dialoogromaan 
Eine Frau. Studie nach dem Leben, mis kaitses 
naise vabadust armastuses ning pidas abielu
suhete õnnestumise eelduseks naise täielikku 
emantsipatsiooni.

Teos tekitas balti avalikkuses pahameeletor
mi. Vankuma löönud naisideaali, goethelikku 
das Ewig-Weibliche kehastust ruttavad kaitsma 
need (eeskätt mehed), kes näevad naise posit
siooni võimalikus muutumises kogunisti terve 
maailmakorralduse peapealepööramist, ning 
kutsuvad kinni pidama looduse poolt ette 
nähtud soorollidest, millest tingitud sotsiaalne 
ebavõrdsus ja sõltuvus olevat paratamatu 
(Neander 1893, 30), ning naise sotsiaalsetest 
ülesannetest (Schrenck 1890, 611). Väitega, et 
“õn olemas naisideaal, mida ei ole kellelgi tark 
puudutada, kõige vähem naistel” (Neander 
1893, 21), asub Theodor Neander balti naise 
kaitsele, tundes end kohustatud olevat sõna 
võtma “õilsamalt mõtlevate naiste” eest, kes 
sinisuklike demonstratsioonide peale “halvaks
panevalt vaikivat” (ibid., 21). Neander süüdis
tab emantsipatsiooni kuulutavaid naisi “naise 
loomuse üllamate omaduste silmatorkavalt 
puudulikus mõistmises”, kuna ei leia nende kir
jutistes “naiselikkuse mõistet” ega “hella arusaa
mist perekonnaelust, kodusest õnnest, kodust, 
naisarmastusest ega emaarmastusest”. Helene 
von Kloti raamatule paneb autor kõige muu 
kõrval süüks “germaani vaimu” puudumist ning 
vabameelsust, mis ületavat “juba Pariisi vaba
duse ja sallivuse” (Neander 1893, 16). Neander 
möönab, et rangeim tööjaotus naise ja mehe 
vahel kui “kõrgeima tsiviliseerituse põhimõte” 
tekkis alles saksa rahva esilekerkimisega maa
ilmaajaloos. Naisemantsipatsioon olevat läbi 
aegade olnud märk, et ühiskonnas õn midagi 
ebatervet, mandunut. Kä saksa poliitiline alla
käik kulgevat paralleelselt sinisukkade looga.



Emantsipatsiooniidee polevat balti päritolu, 
vaid importkaup, sisse toodud Soomest või 
mujalt, ning selle levikus siin õn süüdi sää
rased “halvad raamatud”, nagu von Kloti 
oma, samuti “peast segi läinud ajakirjandus” 
(Neander 1893, 34).

Vastuhääli Neanderi “kaitsekõnele” õn siiski 
kä omajagu (vt. nt. artiklid Düna-Zeitungts 
1893, nr. 108, 109, 148, 149, 152) ja need võtab 
kõige paremini kokku järgmine etteheide: 
“Härra Neander näib uskuvat, et meie Lääne- 
mereprovintse lahutab ülejäänud maailmast 
hiina müür” (DZ 1893,109).

Mis oli von Kloti raamatu
keses sedavõrd šokeerivat? 
Abielukriitika H. K. v. 
Heydenfeldti dialoogro
maanis Üks naine. Etüüd 
elust (1892)

H. K. v. Heydenfeldt (Helene von Klot alias 
Helene Klingenberg) õn valinud oma romaani 
mina-jutustajaks anonüümse meespeategelase 
- usutavasti selleks, et oma tähelepanekutele 
suuremat autoriteeti omistada -, kelle reisi ees
märgiks õn endas selgusele jõuda, kas abielluda 
või mitte. Reisil kohtab ta umbes 40-aastast pr. 
Haldenit, kelle näkku kirjutatud elukogemus 
kutsub peategelast temaga mõtteid vahetama teda 
painava küsimuse üle. Vestlus saab alguse Tolstoi 
jutustusest Kreutzeri sonaat, mis oli peategelase 
tähelepanekute kohaselt paljude reisikaaslaste 
kõneaineks. Tolstoi lugu abielust kui “paariast” 
paneb mina-jutustaja kahtlema õnneliku abielu 
võimalikkuses: “Ometi ei tunne ma palju abielu
sid, mida võiks nimetada õnnelikuks ja ilusaks” 
(Heydenfeldt 1892, 19). Palju kõmu tekitanud 
(Venemaal isegi keelatud) Kreutzeri sonaat saab 
omamoodi ühiskondlikuks indikaatoriks, kuna, 
nagu arvab pr. Halden, see käsitleb ühiskonna 
kõige valusamat kohta (ibid., 9).

Abielu õnnestumise tingimuseks peab 
minajutustaja naiste täielikku emantsipatsiooni 
(Heydenfeldt 1892, 19): “Armastuseks õn naine 
võimeline alles siis, kui purustatakse häbistav 
orjaahel, mille külge käsk “ta [er\ peab olema 
sinu isand” õn naise sajanditeks aheldanud”, 
nõustub temaga pr. Halden (ibid., 29). “Niikaua 
kui mehed ja naised ei ole võrdsed, ei tea nad 
tegelikult armastusest midagi” (ibid., 30). “Ise
seisvad naised võivad olla ebamugavad, nad 
teevad meid tuhatkorda õnnelikumaks, kui 
meie sihid kattuvad, aga kä palju õnnetumateks, 
kui nn. naiselikud, s.t. iseseisvuseta naised. [—] 
Mis tähendab naiselik? Täpselt sama, mis mehe
lik: isiksus!” (ibid., 58).

Pr. Halden võrdleb armastust kunstiga, mis 
nõuab pingutusi ja pühendumust mõlemalt 
poolt, kunstniku intiimset suhestumist oma 
teosega, empaatiavõimet. Abielu tasakaalutel- 
jeks õn tema arvates sõpruse ja seksuaalse kül- 
getõmbe vahekord.

Et veenda oma noort sõpra, jutustab pr. 
Halden oma loo: kasvanud õpetlase tütrena 
maamõisas raamatute keskel, eemal seltskond
liku elu edevuse laadast, isa käe all, kes hoolitses 
tütre vaimsete huvide eest ega surunud iial maha 
tema individuaalsust, kohtab ta linna siirdu
des andekat, iseseisvalt mõtlevat meest, kellega 
leiab suurepärase vaimse teineteisemõistmise ja 
pärast mehe ülestunnistust, et ta pole oma lii
derliku mineviku tõttu võimeline armastuseks, 
vaid üksnes lühiajalisteks, sekuaalsel külgetõm- 
bel põhinevateks juhusuheteks, sõlmib temaga 
kõigele vaatamata sõprusabielu. Algul laabub 
kõik kenasti, töötatakse koos, tegeldakse oma 
vaimsete - mees kunstiliste, naine teaduslike - 
huvidega. Kuid mehe kirglik loomus ei lase end 
kaua alla suruda ja abielu õn lõppemas krahhiga. 
Sõprusvanne päästab abielu küll vormiliselt, 
kuid mõlema hingeline purunemine õn möö
dapääsmatu. Ainult vaimne sobivus ei kanna 
abielu, õn pr. Haideni sõnum. See õn lausa 
patt, sest “loodus ei lase enda üle nalja heita 
ega end ignoreerida” (ibid., 42). “Iga abielu,



mis ei arvesta inimloomuse mõlema nõudmi
sega, muutub valeks ja teeskluseks ning puru
neb seesmiselt” (ibid., 41). Jõudes vestlustes 
pr. Haldeniga arusaamisele, et temagi abielu 
sündinuks vaid sõprusest, tõotab peategelane 
abielluda sellega, kes ei astu abiellu teadma
tult, vaid õn endale selgeks mõelnud kooselu 
põhitõed. Aastaid hiljem kirjutatud lõppsõnas 
kohtame peategelast endiselt vallalisena ...

Et abielu oli 1890-ndate alguseks ühis
konna kõige teravam valupunkt, ei ilmnenud 
üksi Tolstoi Kreutzeri sonaadist, vaid seda oli 
näidanud kä Ibsen, tema järel Strindberg oma 
kõmulistes näidendites, mis nõudsid väljakut
suvalt oma lugejalt-vaatajalt seisukohavõttu. 
Abielukriitika oli ühtlasi kultuurikriitika, kät
kedes endas implitsiitselt rousseaulikku nõuet 
“tagasi looduse juurde”. “See õn küll meie 
kõrge kultuuri tagajärg, et me ei suuda enam 
midagi puhtalt vaadata, isegi puhast loodust 
mitte” (ibid., 16), tõdes pr. Halden, kritiseeri
des Tolstoi askeesimoraali Kreutzeri sonaadis. 
“Pahe õn vaimset, mitte kehalist päritolu ...” 
(ibid., 17).

Von Heydenfeldti romaan oli mõeldud 
vastusena Tolstoi Kreutzeri sonaadile, sellele 
viitab kä teose vorm - mõlemad õn dialoog- 
jutustused, milles üks osalistest õn passiivse 
küsija, teine elukogemustega vastaja rollis. 
Vastaja lugu ongi teose narratiivne telg, mida 
raamib dialoog. Sarnast vormi sarnase teema 
käsitlemisel viljeles kä Laura Marholm.

Laura Marholmi kultuurikrii
tika kui kultuuriliste soo
rollide kriitika. Feminist või 
antifeminist?
Kä Laura Marholmi jaoks oli naisküsimus 

esmajoones harmoonilise, võrdsetel alustel toi
miva partnerluse küsimus ehk abieluküsimus. 
Loomulikkuse kadu sugudevahelistes suhetes 
õn kä tema põhjendus väärastunud abieludele,

mis õn kantud ajaloolis-kultuuriliselt konst
rueeritud, inimese tõelist loomust ignoreeriva
test soorollidest. Eriti “aheldatud” sellise soorolli 
külge õn naine, olles ise samas selle olukorra 
reprodutseerijaks: oli ju naise ülesandeks sises
tada järeltulevatesse põlvedesse kogu seisuslike, 
sooliste, rahvuslike, moraalsete põhimõtete 
kood, mis hoidis ülal patriarhaalset korral
dust.

Viimast peab silmas Laura Marholm, väites: 
“Naise kultuur õn tegelikult tema keskkonna 
kultuur” (Marholm 1903 II, 169). Sellest tõde
musest lähtuvalt loodab Marholm jõuda naise 
psühholoogia süvakihistusteni.

Riialanna Laura Marholm6 oli üks neist, 
kelle ühiskondlikuks rolliks oli määratud 
olla balti Tante, ühiskonna kasvatajanna, mis 
olnuks alternatiivne aktsepteeritud naisesuse 
teostus ema- ja abikaasa rolli kõrval. Juba lap
sepõlves heideti Laurale ette tema väheatrak- 
tiivset välimust, mistõttu tema mehelemine- 
kuväljavaateid ei peetud suureks. Ema lootis 
tütrest tuge ja seltsi vanaduspäevil, suhtudes 
kiivalt tütre perekonnavälistesse suhetesse 
ning samuti tema loomingulistesse eneseteos- 
tuskatsetesse. Probleemsed suhted emaga õn 
Laura Marholmi üks kirjanduslikke motiive 
(nt. skitsis Das Amulet, novellis Todtes Leben, 
novellitsüklis Frau Lilly ais Jungfrau, Gattin 
und Mutter või draamas Karla Brühing), mille 
psühholoogilises motiveerimises leidis ta tuge 
Paul Bourget’ novellidest (eriti Fantoomist), 
kus näidati kahekümneaastasi noori täies elu
jõus naisi varanärtsinud neljakümneaastaste 
ohvritena.7 Just väärastunud suhtest emaga 
saab Marholmi meelest alguse naise väärkoht
lemine: “Kas meid ei kohelda halvasti juba 
lapsepõlvest peale? Kas Sinu ema ei õpetanud 
Sind välja, nagu minu ema mind, oma isekuse 
teenijaks, oma halva tuju peksupoisiks, oma 
õrnuse ahviks? Kas ta ei vangistanud Sind 
kuuma umbsesse tuppa rumalate käsitööde 
taha, kui väljas naeris kevad? Kas ei teinud ta 
sul mõruks värsket ilusat õhku riietega, mil



lesse ta sind toppis, kui lubas sul välja minna? 
Kas ei mürgitanud ta kõiki sinu noori lootusi 
omaenda elupettumuste sapiga ega tapnud 
sinu head rõõmsat ebateadlikku eneseusku 
torgetega sinu inetuse kohta?” (Marholm 
1895b, 52)

Ahistavad perekondlikud suhted määravad 
paljuski Laura suhtumise balti (esmajoones 
Riia) ühiskonda, mida ta hilisemas loomingus 
sugugi ei idealiseeri: “Olen ise saanud hoolsa 
saksa kasvatuse ja ma suhtun kõige otsesema 
jälestusega kooliruumidesse, milles istusin, ja 
linna, milles üles kasvasin” (Marholm 1892, 
324). “Surnud eluna” asetab Marholm oma 
Riia-aegse elu autobiograafilisse novellitsük- 
lisse Frau Lilly ais Jungfrau, Gattin und Mutter 
(Marholm 1897), ja oma tollast mina ei soovi 
Marholm edaspidi enam mäletadagi. Mäles
tust tajub ta piinana, nagu “kokkuõmblemi
sena võõra minaga”. Vaid aegajalt, unes või 
poolunes, tulevad teda kummitama “kodu
linna vaimud” “nooruse kummitused” (vt. nt. 
novelli Was ist der Mensch tsüklist Frau Lilly 
ais Jungfrau, Gattin und Mutter) - “luulud sel
lest, milleks kä mina oleks võinud saada, mis 
mullegi oli määratud nagu sadadele teistele” 
(Marholm 1897,222).

Erinevalt enamikust kaasmaalannadest 
ei lepi Laura sellise rollinägemusega ja tema 
protest avaldub kinnisideeks muutuvas soovis 
- välja siit! Neist perekondlikest suhetest kui 
patriarhaalse ühiskonna pisimudelist saab 
alguse Laura Marholmi ühiskonna-, moraa
li-, abielu- ja ühiskondlike soorollide kriitika, 
sest: “moraali ja sooküsimus [—] õn üks ja 
seesama” (Marholm 1890, 586). Juba aastal 
1884, kui Laural õn põhjust nautida oma Balti 
ajaloo aineliste esikdraamade menu,8 kirjutab 
ta Tartu ajalehes Nordische Rundschau: “See õn 
suletud, kitsapiiriline elu, mida meie, lääneme- 
reprovintslased, elame. Eemal asjade mäslevast 
keerisest istume me vaikselt siin mahajäetud 
nurgakeses, pilk rohkem sissepoole pööratud” 
(Marholm 1884,310).

Oma kirjades õn ta veelgi halastamatum. 
Nii kirjutab ta oma mentorile ja iidolile Georg 
Brandesele: “Kui mulle esimest korda teadvus
tus mind ümbritseva vaimne vaesus, sisutu 
olemasolu tühjus, samas hirmutunne selles 
põhja minna, tegin enda vabaks ja - vähe
masti arvan, et need asjad õn omavahel seotud 
- kirjutasin balti draama. Aine oli minu õnn. 
Mind tõmmati meie nn. esteetilistesse ring
kondadesse ja paari aadliringkonda ning esit
leti nagu haruldast sülekoera. Algul meeldis 
see mulle väga. Ma ei märganud kohe, et mitte 
ainult minuga ei tehtud etendusi, vaid neid 
tehti kä mulle. Tunti end ainena, mida ma 
võinuksin isamaa ülistuseks käsitleda.”(Lau- 
ra Mohr Georg Brandesele 1885, 1./19. juuni, 
tsit. Brantly 1991, 14 järgi)9 Irooniline pilt Riia 
naisteseltskonnast sisaldub novellitsüklis Frau 
Lilly ais Jungfrau, Gattin und Mutter, samuti 
jutustuses Die kleine Fanny.

Laura iseteadlik hoiak ja iseäranis tema 
julged poliitilised arvamusavaldused ajalehes 
Nordische Rundschau'0 olid põhjuseks, miks ta 
balti avalikkusest välja tõrjuti: “Silmapilkselt 
olin ma kaotanud kogu sümpaatia ja tundsin 
end täielikult isoleerituna, saamata aru, kuidas 
see oli juhtunud, ning mul sai “minu kodust” 
mõõt nii täis, et tulin sealt tulema” (Marholm 
1900a, 83).

Naise positsioon ühiskonnas huvitab Laura 
Marholmi juba Riia-ajal. Riias peab Marholm 
25 loengut naise rollist balti ajaloos (Brantly 
1991, 19). Tema draamade peategelane (vaa
tamata pealkirjale Patkul) õn intelligentne 
(aadlipäritolu) naine, kelle rolliks ajaloos õn 
juhtida mees kõlbeliste väärtuste ja moraalse 
tegutsemiseni, seda eneseohverduse hinnaga: 
“FJab’ Mitleid [—] überwinde Dich! [—] Sei 
Stark!”", kutsub Gertrud Patküla tolle nõr- 
kushetkil üles tegudele (Marholm 1878/1880 
I, 227). Siin õn Marholmi nägemus naise rol
list küll veel klassikaline-idealistlik, kuid silma 
torkab tema naispeategelase kõrge intellekt, 
suveräänne hoiak ja pragmaatiline ratsionaalne



mõtlemine, mis õn vastandatud meeste impul
siivsusele. Vrdl. Gertrud! manitsust Patkulile:

Beschützt’ ich damals Dich vor Schande 
schon

So lass mich heute Dich vor Reue schützen, 
Wo dem gekränkten Stoltz Du trotzig folgst 
Und glaub mir, Liebster! Eines Weibes 

Einsicht,
Frei von dem Bande, das des Mannes Urtheil, 
Des ringenden, verknüpft mit Leidenschaft - 
Empfängt das Rechte, wie es Gott gegeben 
In treuem, reinem, unbefang’nem? Sinn.12 

(ibid., 169.)

Juba 1880. aastate algul avastab Marholm 
enda jaoks Ibseni, kelle draamadest tuleb ära
tundmine: “Inimesed ja olud tema seltskonna- 
draamades, see oli ju just minu oma ringkond, 
minu olud, minu täiesti isiklik ümbrus. Ja ma 
nägin kõike, mis mind aheldas ja surus, selgu
sega, nagu ei iial varem. Ja ma nägin, et pean ära 
minema. Ma ei saanud enam rahu. Ära pidin ma 
minema, otsekohe! Mul polnud mingeid side
meid, ma läksin teadmatusse, usaldades hädas 
seda ainust, mis mul oli: pisut annet. Ibsenita 
poleks ma kunagi välja pääsenud.” (Marholm 
1895c, 17) Ibsenist kirjutas Marholm asja
tundliku artikli juba 1884. aastal Tartu ajalehes 
Nordische Rundschau,13

Nii võib väita, et Ibsen, kelle Nora (Nuku- 
maja esietendus Kopenhagenis 1879) seisab 
naisemantsipatsiooni alguses, avas kä Laura 
silmad naise ühiskondliku determineerituse 
ja diskrimineerituse suhtes. Tutvus Georg 
Brandesega, kelle kirjandusteaduslikke meeto
deid Laura propageeris ja rakendas kä balti kir
janduse peäl14 (analüüsides Theodor Hermann 
Panteniuse romaani Die von Kelles), annab talle 
lõpliku jõu enda lahtirebimiseks neist kitsas
test ja ahistavatest balti oludest. Laura siirdub 
Kopenhagenisse, et teostada end nii kirjaniku 
kui naisena. Kumbagi poleks ta Riias suutnud. 
Nii nagu ta eemaldub oma perekonnast ja

seltskonnast, nii distantseerub ta kä oma Riia- 
aegsest loomingust Leonhard Marholmina, 
pidades seda tähtsusetuks. Laura Marholmina 
saab temast arvestatav kirjandus- ja teatrikriitik 
ning kirjanik, kelle südameasjaks õn tungimine 
naise psühholoogia kõige sügavamate kihistus
teni.

Laura Marholm ja 1890. 
aastate naisliikumine
Oma aja naisliikumisega õn Laura 

Marholmi suhe komplitseeritud. Tema naisõi- 
gusluse kriitika (naisliikumine kui “naise põhi
mõtteline parasiitlus”, majanduslikus mõttes 
küsitav reform, kuna ta täidab niigi üleujutatud 
tööturgu, surudes alla palgatingimusi, antisek- 
suaalne liikumine, mis edendab hädasunnilist 
tsölibaati jne., vt. nt. Marholm 1903 I, 110) 
kutsus esile ägeda reaktsiooni tolle aja feminist
likes leerides, nii et Laura Marholm kuulutati 
ketseriks, antifeministiks, naisliikumise vaenla
seks (vt. nt. Dohm 1899).

Sajandivahetuse feministlikus diskussioonis 
oli üheks võtmeküsimuseks, kas sugupooled õn 
ontoloogiliselt erinevad või õn sooerinevus kul- 
tuuristumisprotsessi15 tagajärg. Kui sotsialistli
kus leeris argumenteeriti egalitaristlikult (mees 
ja naine õn loomult võrdsed ja neil peavad 
olema võrdsed õigused), siis Skandinaaviast 
lähtuv, oluliselt Nietzschest mõjutatud kodan
lik naisliikumine väitis sugupoolte ontoloogilist 
erinevust, kuid samas kä nende võrdväärsust ja 
suhtus kriitiliselt vasakpoolsesse emantsipat- 
sioonidiskussiooni, mis ei tähendanud sugugi, 
et ta rahuldunuks naise kujunenud seisundiga 
ühiskonnas. Selle suuna prominentsem esin
daja rootslanna Ellen Key oli tuntud nii eesti kui 
baltisaksa publikule. Baltisaksa kirjandusväljal 
polnud tundmatu kä Peterburi prantsuse-saksa 
aadlipäritolu Lou Andreas-Salome, kes õn kul
tuuriloos tuntud peamiselt Nietzsche, Freudi 
ja Riike sõbratarina, vähem oma naisküsimust 
käsitlevate kirjutiste16 ja ilukirjanduslike teoste17



kaudu. Andreas-Salome tegi kaastööd ajakirjale 
Baltische Monatschrift ning oli lähedastes suhe
tes eespool mainitud balti kirjaniku Helene 
Klingenbergiga (alias Helene von Klot alias H. 
K. von Heydenfeldt). Eelmistega õn lähedust 
kä Laura Marholmi vaadetel. Marholmi polee
milised naise psühholoogia eritlused18 hakka
vad ilmuma Berliini modernistlikes ajakirjades 
(Freie Bühne, Die Gegenwart, Nord und Süd, 
Die Frau, Die Zukunft jt.) 1880. aastate lõpust 
alates.

Laura Marholmi kultuurikriitika, tema ühis
kondliku moraali kriitika õn eeskätt ajaloolis- 
kultuuriliselt kujunenud soorollide kriitika, 
mille konstruktsioonikarakterile ta tähelepanu 
juhib, vastandades kultuurikonventsionaalse 
naiselikkuse (kui ühiskondlik-kultuurilise 
konstruktsiooni) loomulikule naiselikkusele.

Laura Marholm lähtub nn. loomulikest soo- 
identiteetidest, meheliku ja naiseliku fataalsest 
dualismist, toonitades naise fundamentaalset 
psüühilist ja füüsilist erinevust, kuid väidab, et 
bioloogilisest soost õn kultuuristumisprotsessi 
käigus eemaldutud ning ajalooliselt ja kultuu
riliselt konstrueeritud sugu ignoreerib bioloo
gilist sugu, seda eriti naise puhul. Teisisõnu: 
sünnitakse küll naiseks, kuid ei saada selleks, 
oli Laura Marholmi tees. Kultuuriliselt konst
rueeritud sugu toodab eeskätt kasvatussüs
teem, tütarlastele ja poistele ette nähtud erinev 
sotsialisatsiooniprotsess. Laura Marholm kri
tiseerib kaasaegset kultuurilist kasvatust, mille 
eesmärgiks õn teha tütarlapsest daam, surudes 
maha tema loomuliku olemuse, tema tegeliku 
seksuaalsuse, mida tal justkui tuleks häbe
neda: kogu naise kasvatus õn suunatud sellele, 
et “temast saaks sootu olevus”. Kogu tema soo
line kasvatus pole muud kui “naise salastamine 
tema enda eest” (Marholm 1903 1,38-39).

Ühiskondlikud keelud ignoreerivat naise 
psüühikat sedavõrd, et naine ei tunne enam 
rõõmu naine-olemisest, tahtes olla miski muu, 
püüeldes endast väljapoole. (Marholm 1903 II, 
27). Tütarlapsest peale õn ta kammitsetud eba

inimliku kõlbluskoodeksiga, mis viib vaimse ja 
emotsionaalse halvatuseni: ““Head kombed” 
“korralikkus”, “see,mis sobib”on meduusapeaks, 
mis talle igalt poolt vastu vaatab” (ibid., 26). See 
kultuurilis-konventsionaalne “dekoorum saab 
talle loomuseks, astub teadvuse lävepakule, 
muutub teadvustamatuseks”, argumenteerib 
Marholm freudistlikult (Marholm 1895a, 58). 
Kultuuristumisprotsessi tagajärjel võõrduvat 
naine oma tegelikust loomusest, mis toob kaasa 
rahulolematuse, närvihaigused, hüsteeriapurs- 
ked, frustratsiooni. Seda peab Marholm põhju
seks, miks abielud õn rõõmutud, seksuaalelu ei 
paku rahuldust ning sünnitused kulgevad ras
kemini kui iial varem.

Oma tegelasel Karla Bühringil laseb 
Marholm kogeda: “iga tüdruk õn [—] tund
nud, et tema parim naisesus [ Weibsein], tema 
tungivaim naiselik tundmus õn ahistatud, jalge 
alla tallatud, mõnitatud ja põlatud, kuni midagi 
temas katkes ja sandistus. [—] Alles siis tohtis 
ta olla abikaasa, ema, armastatu, abielurikkuja, 
prostituut, [—] ainult tema-tema ise-nii nagu 
ta oli, kui temas ärkas naine - seda ei tohtinud 
ta olla, seda temas ei talutud - see, mis oli temas 
Mina - tema naise-mina.” (1895b, 50-51)

Laura heidab naistele ette, et need õn lask
nud end kujundada meeste loodud kultuuriliste 
normide järgi ja omaks võtnud mehe muutliku 
naisekäsituse, mida õn olulisel määral kujunda
nud ristiusu diskursus. Sealt õn naiskuvand lii
kunud (eriti protestantlikus maailmas) sekula- 
riseerumisprotsessi käigus profaneerunud ma- 
donna-pildi suunas, kellelt nõutakse ülimat 
taevalikku kõlbelisust, plekitust; ja sealt edasi 
naise jätkuva estetiseerimise suunas (naine kui 
otstarbeta luksusese, kunstiteos, mis pakub vaid 
esteetilist naudingut). Marholmi hinnangul ei 
ole naistel olnud küllaldaselt vastupanujõudu, 
eneseteadvust, eneseteadlikkust oma naiseks
olemisest ning nad õn lasknud end suruda väga 
kitsastesse piiridesse. Naise kasvatus õn olnud 
suunatud vaid heale, ilusale, tema ainsateks rol
lideks õn olnud olla neitsi, abikaasa, ema, see



õn olnud tema ainus õigustus reformatsioonist 
saadik. Kä naise alternatiivsed määratlused 
(prostituut, vanatüdruk) õn soospetsiifilised. 
Väljaspool soolisust pole naisel mingit eksis
tentsiaalset õigustust ega eesmärki (Marholm 
1903 1,297).19

Kä kaasaegne kirjandus vahendab vääras
tunud naisesuse kuvandit, kas demoniseerides 
või idealiseerides naist (vrdl. fin-de-siecle i 
naiskuvandeid süütust lapsnaisest üle õrn- 
morbiidse femme fragili või emadust rõhu
tava madonnapildi Salomeliku mehi hävitava 
femme fatalini välja), leiab Marholm raama
tus Wir Frauen und unsere Dichter. “Ja naine 
näeb end uute kirjanike peeglis. Ja ta saab 
teada, et ta õn jätis, vampiir, libu, inetu haig
lane tülikas olend, kelle üksnes mehe vajadus 
luulendab põgusateks naudinguteks, koorem, 
mida mees kannab endaga kaasas, luksus, 
mis maksab palju, pahe, mida kantakse ainult 
looduse sunnil, asi, mis mehele jääb igavesti 
võõraks, millega teda ei seo mingi hingeline 
võnkumine, mingi südamlik liigutus, mingi 
sügavam ühekssaamine, millega teda ühendab 
vaid perioodiline seksuaalne tung, parasiit, mis 
raputatakse maha niipea, kui tuleb aeg, kui las
takse käiku rusikad, kui teda kohatakse töötu
rul.” (Marholm 1895c, 24)

Laura leiab, et Nietzsche bon mot - “Mees 
lõi naise - millest küll? Oma Jumala, ideaali, 
ribist” - õn koos kõik see, “mida iial mees 
naise kohta õn öelnud, mõelnud, tundnud ja 
laulnud - kogu mehe looming naisest in nuce. 
Kogu oma edevuse ja kõik oma vajadused, 
oma hinge õrnimad meloodiad ja oma meelte 
brutaalseimad nõuded, kogu oma suutlikkuse 
ja suutmatuse, kogu oma peenuse ja kogu oma 
lolluse õn mees igavikustanud oma laulus nai
sest. [—] Sellepärast õn kõik, mis mees naisest 
kirjutanud, kirjandus mehe ettekujutustest 
naise kohta, selle väljendus, mis mees naises 
vajas, tema juurest otsis, tema juures leidis või 
ei leidnud, mehe hinge muutliku mängu pee
geldus läbi aegade. Sellepärast lõi iga mees, iga

rahvus, iga ajastu teatud naisetüübi.” (Marholm 
1892 B, 103) Marholm loetleb neid: kokott, 
looduslaps, Strindbergilik hüaan, õudne vam
piir, ibsenlik mõtlev naine jne.

“Naine keeldub lõpuks ometi olemast miski, 
mis ta ei ole”, deklareerib Laura (Marholm 
1903 I, 90).

Laura Marholmi järgi õn tarvis naise 
enesetunde tõstmiseks tunnustada tema ter
viklikku individuaalsust ja kaotada need nai- 
seks-olemisele kehtestatud piirangud. “Naine 
pole naine mitte üksi oma soolises funktsioo
nis või selle kaudu, ta õn naine kä ilma soo- 
funktsiooni teostamata oma naiselike organite 
jõul, mis määravad tema hinge ja tundmuse. 
Me tahame olla täielikult naised ja kõiges, mis 
naisele kuulub, oma elukäsitluses ja oma elu
tegevuses ja oma elukutsetes [—] Me ei taha 
aimusi paluda mehe laualt, [—] me tahame, 
et meil oleks oma laud.” (Marholm 1903 I, 
304) Emantsipatsiooni all mõistab ta naise 
vabanemist sellest ahtast nišist, kuhu kultuur 
ja ühiskond õn ta surunud, “konventsioonide 
ja kasvatuse kitsast korsetist” koormatud elu 
surrogaatidega.” (Marholm 1903 I, 37). “Mis 
peab kaduma, õn ühiskondlik silmakirjalikkus, 
mis kasvatab tütarlast sügavaima teadmatu
seni, noormeest aga kujutluslike naudinguteni 
[—]. Mees ja naine ei ole teineteisega võrrel
damatud vastandid, nad õn inimesed sarnaste 
eelduste, võimete, erineva arenguga. See õn 
kõik.” (Marholm 1887)

“Nüüd õn aeg, kus me nõuame tagasi kogu 
oma naiseksolemise!” (Marholm 1903 I, 304) 
- see õn Laura Marholmi feministlik võitlus, 
mis tuletab meelde veidi hilisemat Lou And- 
reas-Salome tõdemust 1899. aastal avaldatud 
kirjutises “Der Mensch ais Weib”: “Naine ei ole 
ikka veel küllaldaselt iseenese juures, ja seetõttu 
pole ta ikka veel küllaldaselt naiseks saanud” 
(Andreas-Salome 1979, 28). Samuti meenutab 
see Helene Stöckeri üleskutset “jõuda iseenda 
individuaalsuse rõõmsa, õnnestava teadvus
tamiseni” naisena (Stöcker 1906, 1): “Ah, me



tahame saada rohkemaks kui mehed! [—] Me 
tahame palju rohkem, hingeliselt palju sügava
mini naiseks saada, kui see seni õn olnud või
malik. Me tahame ülepea selleks alles saada.” 
(ibid., 11-12).

“Saa selleks, kes sa oled!” (Werde, di edu bist! 
Stöcker 1906, 14), kumab siit läbi nietzschelik 
üleskutse, olles saanud soospetsiifilised kontuu
rid. “Naise teadlikuks saamine iseenesest nai
sena, oma naisloomuses, eeldab uue teadvuselä- 
veni jõudmist” (Marholm 19031,28). Nietzsche 
järgi kujutavat täiuslik naine endast kõrgemat 
inimtüüpi kui täiuslik mees (Nietzsche, tsit. Goch 
1992,157 järgi). See õn mõte, mis saab antud dis- 
kursuse nurgakiviks. Ettekujutus igavesest naise
likkusest, üli-naisest (Weib-Genie) seisab ideaa
lina Laura Marholmi, Helene Stöckeri ja Lou 
Andreas-Salome raamatute tagapõhjal. Naine 
ei saa iial mehe sarnaseks, tema areng kulgeb 
selles suunas, et üha peenemal, mitmekesisemal 
viisil mehest erineda (Marholm 1897/1903 I, 
29), õn selle suuna separatistide nägemus. See, 
mida naisel tuleb õppida, õn “ehitada üles oma
enda isiklik maailma- ja eluvaade, lähtuvalt oma 
loomusest” (Stöcker 1906, 15). See õn naiselik 
“kõigi väärtuste ümberpööramine”, sest “kus õn 
öeldud, et mehelikud väärtused meie jaoks keh
tivad?” (ibid., 15).

“Sest ainult see, kelles küllalt õn meest, 
vabastab naises - naise”, kuulutas Zarathustra 
(Nietzsche 1993, 111). Nii nagu ühiskonna 
pealesurutud hariduslikud, moraalsed reeglid 
teevad naisest poolnaise, pole kä kaasaegne mees 
Marholmi meelest enam mees, vaid dekadent 
või barbar, kellele ei saa enam toetuda, vaid kelle 
vastu tuleb kaitset otsida (Marholm 1903 1,41).

Marholmi meelest õn see toetumine, 
suhestumine mehega naise jaoks olemuslikult 
vajalikum kui mehe jaoks, ja siin lahknevad Lou 
Andreas-Salome ja Laura Marholmi vaated. 
Lou Andreas-Salome jaoks õn naine enesekül
lane, iseenesega rahulduv organism, mis, erine
valt mehest, ei püri välistele sihtidele ja eesmär
kidele, vaid “hoiab enda ümber suletuna ringi,

millest ta välja ei pürgi. Ja miks peakski? Nagu 
oleks selles iseenda kiirguses tema ümber tema 
loomulik kodu; nagu poleks ta teinud kaasa vii
maseid samme endast välja, võõrsile, tühjusse, 
tuhandesse julgesse olemis- ja elamisvõimalusse 
väljaspool; nagu oleks ta veel vahetult seotud 
kõike koos hoidva, lõputu tervikuga (Andreas- 
Salome 1979,9). Seetõttu õn naiselikkuses puu
tumatu harmoonia, turvaline ümarus, iseendas 
puhkav täiuslikkus ja lüngatus (ibid). Naise 
väiksemas diferentseerituses, iseendale kesken
datuses peitub Lou Andreas-Salome väitel tema 
loominguline jõud.

Säärane nartsissistlik loomus ei tarvitse 
teist - meest - enda kõrvale. Seksuaalse ühine
mise eesmärgiks ei ole Andreas-Salome järgi 
ühekssaamine, vaid teine annab võimaluse pöör
dumiseks iseendasse, “erootiline võimaldab ise
enda seesmiste barjääride kaotamist, sügavat sise
nemist iseendasse” (Andreas-Salome 1979,59).

Marholmile näib asi olevat vastupidi: naine 
ei ela sel määral siseelu kui mees. Ta püüdleb 
oma instinktides, tungides, vajadustes, huvides 
väljapoole ja võtab vastu väljastpoolt. Naine ei 
ole vaid iseendast rahulduv loomus, sellele viita
vat j uba tema bioloogiline ülesehitus. Modernne, 
mehelik individualisatsiooniprotsess vägista
vat naise loomust. Marholm õn veendunud, 
et “Mina pole mingi isoleeritud, egoistlik ene
seküllane asi, nagu tahab meid uskuma panna 
viimase sajandi filosoofia kuni oma viimaste 
tõsimeelsete väljunditeni nagu Nietzsche ja 
naljatlevate väljunditeni nagu Stirner. Mina õn 
ainult vorm või järjepidevus - ja eriti naiselikus 
minas pole punkti, kus ta võiks end individuaal
selt piiritleda ja enesega rahulduda.” (Marholm 
19031,183) Egoistlik õnn pole tema jaoks mingi 
õnn, sest naisel õn tung endast väljapoole. Nai
selik loomus tarvitseb armastust. Alles armastus 
äratab naise ellu naisena. Naine tarvitseb part
nerit, kelle najale toetuda, kellele pühenduda. 
“Naine õn hingeliselt ja psühholoogiliselt tühi 
kapsel, mille võib täita alles mees” (Marholm 
1895a, 4).20



See Marholmi lause jääb pitserina talle 
külge kogu järgnevaks ja positsioneerib ta nais
liikumise vastasena, reetjana, antifeministina. 
Kuid rekonstrueerides Laura Marholmi kogu 
argumentatsiooni, õn Marholm pigem feminist 
par excellence, kelle isiklike kogemuste najal tek
kinud ja neis karastunud psühhoanalüütiline 
teravpilk nägi kaugemale, kui sajandivahetuse 
vasakpoolse feminismi majanduslik-juriidiline 
diskursus.

Marholm heitis ette vasakpoolsele naisõi- 
guslusele pinnapealsust, tegelemist teisejärgu
liste asjadega, mis kokkuvõttes ei vii tegelike 
probleemide lahendusteni. Vasakpoolse, soolist 
võrdsust ja võrdseid töövõimalusi rõhutava 
naisliikumise nõrkuseks pidas Marholm seda, et 
emantsipeerunud naised hakkavad häbenema 
naiseks olemist, salgavad maha oma naiseliku 
loomuse ja kopeerivad mehelikke omadusi 
ja käitumismustreid, et olla läbilöögi- ja kon
kurentsivõimelised, selle asemel, et protestida 
meeste kehtestatud soorollide vastu. Vaatamata 
Marholmi enda produktiivsele kirjanduslikule 
tegevusele, mis oli talle ühtlasi tähtsaks elatusal
likaks, taunis ta naise elukutselist eneseteostust 
ja nägi tema elu kõige täiuslikumalt teostuvat 
ema ja abikaasa rollis, seda aga uues, harmoo
nilises abielukäsituses. See, mis teda häiris naise 
elukutselise eneseteostuse puhul, polnud mitte 
eneseteostus ise, vaid asjaolu, et naine õn elu
kutse valikul silmitsi maskuliinse karjäärirede
liga, millel püsimiseks peab ta maha suruma 
oma erilised naiselikud omadused. Naiste kaa
samine tööturule teenivat suurkapitali huve, 
mis kuritarvitab naiste odavat tööjõudu. Samas 
peab Marholm oluliseks mitte-abielus naiste 
organiseerimist. Naise harmooniliseks, produk
tiivseks, tema loomust arvestavaks sotsiaalseks 
eneseteostuseks paneb Marholm ette selgitada 
välja, millistes eluvaldkondades õn naine mehest 
üle, arvestada naiselike omaduste ja annetega, 
ning rajada vastavad institutsioonid, kus naine 
saaks neid omadusi rakendada (Marholm 1903 
1,309).

Marholmi südameasjaks oli määratleda 
uuesti naise ja mehe vaheline partnerlus, mille 
väärastunud olemusele oli juhtinud tähelepanu 
üks Marholmi paelunud kirjanikke, August 
Strindberg.21 Marholm kritiseeris abielu, mis 
saab teoks majanduslikel või muudel kaalut
lustel või üksijäämise hirmust ning ignoreerib 
naise meelelisust. Ta rõhutab erootilise, sek
suaalse tähtsust inimelus, mille tütarlaste kas
vatus täielikult maha surub. Ta rõhutab armas
tuse tähtsust inimolemises, armastuse, mis 
haaraks inimese tervikuna, nii intellektuaalse 
kui seksuaalse poole. Armastus õn tema jaoks 
“suveräänne andumus, mis ühendab intellek
tuaalse truuduse, psüühilise elan i ja füüsilise 
naudingu”. Mitte ainult ema ja abikaasa, kä 
armastatu peab naine olema ehtsas partnerlu
ses, ta peab osalema selles ise, aktiivselt. Nais- 
õigusluse teoreetikutel (Stuart Mill, Bebel) õn 
Marholmi meelest jäänud kahe silma vahele 
see, et “mehe ja naise sügavaimates ja otsus
tavaimates suhetes pole tegu kunagi õiguste ja 
kohustuste, ülemus-või alluvussuhetega, piiritle- 
miste või tarastamistega, vaid ainult sellega, kui
võrd nende loomused teineteisesse sulanduvad 
ja teineteist rahuldavad. [—] Kõik õigussuhted 
mehe ja naise vahel õn kaitsevahendid ebaõn
nestunud sulandumiskatsete vastu.” (Marholm 
1903 1,76-77.)

Naise ja mehe erinevust ei mõtle Marholm 
antagonismina nagu Strindbergil, vaid komple- 
mentaarsena, teineteist täiendavana, arvamata, 
et selles komplementaarsuses oleks naine kui
dagi marginaliseeritud. Naine ja mees olevat 
loodud teineteist paremini mõistma, kuid 
praegune väljakujunenud sugudevaheline kor
raldus tegevat selleks takistusi. Laura kuulutab 
uut maailmakorraldus^ milles naisesus kujun
daks ühiskonda võrdsel määral: “Mõtte periood 
õn läbi, see kestis 400 aastat; tunde periood õn 
alanud ja naise aeg koos sellega” (Marholm 1903 
1,330). Kas pole see võrdlemisi kaasaegne õhtu
maise, maskuliinse epistemoloogia, nn. teaduse 
peavoolu kriitika?



Loominguliste naiste 
psühholoog
Allasurutud naiselikkuses ja ebaõnnestu

nud partnerluses näeb Marholm kä andekate, 
loominguliste naiste, ennast erialaselt teostada 
soovivate naiste probleemi.

Oma kuulsaks saanud raamatus Das Buch 
der Frauen (1895) otsib Marholm neid psüh
holoogilisi põhjusi, mis õn takistanud andekate 
naiste eneseteostust, mis õn olnud nende eba
õnnestumise põhjuseks. Victoria Benediktsson, 
rootsi feministliku liikumise märter, keda Laura 
õn oma loomingus tihti portreteerinud,22 
tegi enesetapu, varakult põlesid läbi Sofia 
Kovalevskaja, Marie Baškirtseva, George Edgren, 
Adda Ravnkilde jpt. Lugedes neist maha jäänud 
kirjanduslikku pärandit, milles nad julgevad 
avada oma tundeelu kõige sügavamaid soppe, 
avastab Marholm nende ühise põhiprobleemi: 
nad ei suutnud kogu oma andekuse ja intellek
tuaalse võimekuse juures teostada end naisena, 
ehkki nad olid naised selle sõna kõige täiusliku
mas mõttes, olid nietzschelikud ülinaised, nais- 
geeniused (Weib-Genie). Pühendudes palaviku
lise kirega oma elukutsele, ignoreerisid nad oma 
naisloomust ja said alles liiga hilja teadlikuks 
iseendast, oma igatsustest ja vajadustest. Sellest 
teadlikuks saamise eest tuli neil maksta eluga.

Kritiseerides senist naiskirjanduse tradit
siooni kui “meeste kasvatatut”, meeste filo
soofiliste, moraalsete, kunstiliste jm. ideede 
reproduktsiooni (Marholm 1895a, 126), leiab 
Marholm kaasaegseid (George Egerton), eriti 
Skandinaavia päritolu naisautoreid (Berta 
Amalie Skram, Hilma Strandberg, Emilie 
Flygare-Carlen, Mathilde Mailing jt.) lugedes, 
et nüüd õn tulnud aeg, kus naine õn saanud 
teadlikuks oma naine-olemisest, tunneb end 
isiksusena, tajub oma individuaalsust ning see 
väljendub kä esteetiliselt - traditsiooniliste vor
mide hülgamises ja uute otsimises, mis heida
vad valgust tema naiselikule loomusele. Senised 
vormid, olgugi et naiste praktiseeritud, seda ei

teinud. Tähtis õn, et naine õn toonud mängu 
oma individuaalse tundmuse, julgeb seda endale 
teadvustada ja oskab seda väljendada (ibid., 
126). Marholm võrdleb nende uute naiste kir
jutatut Claude Monet’ maaliga, leides sealt seda
sama tundlikkust närvinüansside suhtes, väre
levate hingeliste olukordade suhtes (ibid., 120). 
Impressionismis näeb Marholm niisiis naiskir
janike kõige adekvaatsemat loomemeetodit.

Laura Marholm kirjanikuna
Laura Marholmi enda ilukirjanduslik loo

ming sisaldab lühikesi skitse, novelle, jutustusi, 
milles ta ajab sama asja, mida oma teoreetilis- 
teski kirjutistes ja mille autobiograafiline, ela
muslik moment õn alati tugev.

“See, mis ma lugeja ette saadan, pole “kir
jandus” see pole kä teooria ega probleemid: 
need õn elamused ...” tunnistab Marholm. “Ma 
tulin maailmast, mida tundsin tüdimuseni, teise 
maailma, mida tundma õppida oli õpetlik ja 
huvitav. Ja selles uues maailmas langes kä möö
dunule hoopis uus valgusvihk. Esiteks langes 
täiesti uus valgus vaimsele vabadusele, siis naise 
väärikusele, tema õiguslikule seisundile ühis
konnas, naiseliku tundeelu arendamisele, heale 
suhtele laste ja vanemate vahel ja paljudele teis
tele asjadele ...” (Marholm 1900c, 260).

Tema raamatud lähtuvat ühest ja samast 
vaatepunktist, see õn “käsitlus naisest tema aja 
olude ja maailmavaadete tingituses. Nad ei ole 
tulnud teooriatest [—], nad põhinevad "eluko
gemustel ja isiklikel vaadetel.” (Marholm 1896, 
461)

Sedalaadi kirjandust õn Lou Andreas- 
Salom6 nimetanud “kunsti ja aruandluse mõis
tete segiajamiseks” (eine Verwechselungzwischen 
den Begrijfen von Kunst und Berichterstattung) 
(Andreas-Salome 1898, 237), kuid just oma
laadseks raportiks (Berichterstattung) oli see pal
jude oma aja naiskirjanike jaoks. Sellisena seda 
hinnati (nagu suhtus sellesse Laura Marholm) 
kui kä (peamiselt) alahinnati, nagu suhtus Lou



Andreas-Salome, kes kirjutas kä ise sääraseid 
raporteid, kuid pidas naise kirjanduslikku tege
vust “aseksuaalseks, mitte olemuslikuks tema 
naiselikus eneseteostuses” (ibid., 239).

Marholmi kirjaniku-kreedo kujuneb natu
ralistliku koolkonna mõju all, kuid areneb 
seejärel abikaasa Ola Hanssoni psühholoo
gilise kirjutusviisi mõju all. Juba kirjas Georg 
Brandesele 1886. aastal annab Marholm märku 
sellest, mis teda naisena ja naise puhul huvitab: 
“Kuid õn palju, mis jääb allapoole teadvuse 
läve, õn eriline naiselik hinge ja kujutlusteelu, 
õn nüansse, mis asuvad tõmbe ja tõuke vahel, 
tingimusi, mis ei lase end klassifitseerida vana 
korralduse alla” (Laura Mohr Georg Brandesele, 
14. okt. 1886, tsit. Brantly 1991, 32 järgi).

1888. aastal ilmub artikkel “Sundettekuju- 
tused kirjanduses”, kus avaldub tema uus kir- 
jandusmõistmine: “Kirjaniku ja teadlase üles
anne sarnaneb laevakapteni omale, kes võtab 
kursi tundmatule rannikule. Mõlemate asi õn 
jõuda psühholoogilisele territooriumile. Kuid 
kirjandus ei tohi järgida determinismi tupik- 
teed, nagu juhtus Bourget’ ja Zolaga. Kirjan
duse ülesandeks ei pea olema brandeslik debatt 
sotsiaalsete tingimuste üle, vaid pigem inimese 
tuttavaks tegemine iseendaga. Sest haigusnäh- 
tude tundmine õn tervise olemuse kindlakste
gemise tingimus.” (Marholm 1888)

Seega õn kirjanduse ülesandeks teha näh
tavaks haiglased ilmingud inimpsühholoogias. 
Ja Laura Marholmi huvitab naise haige psüh
holoogia. Teadvustamata naiselike tundmuste 
manifestatsioone püüab Marholm tabada ja 
kirjeldada nii oma teoreetilistes kui ilukir
janduslikes teostes, kusjuures üleminek ühest 
valdkonnast teise õn äärmiselt sujuv. Modernne 
õn seejuures tema freudistlik, analüütiline pilk 
häiritud naiseliku psühholoogia suhtes.

Tema jutustamises köidab emotsionaalne 
retoorika, mis jäi silma kä vaenulikele retsen
sentidele. Saksa naisõiguslane Hedwig Dohm 
nimetab kirjutises “Reaktsioon naisliikumises” 
(1899) Marholmi üliandekaks kirjanikuks,

suutmata jagada tema naiselikkuse ideaali. 
Marholmi jutustamine mõjuvat talle kui vahel
duv kuum ja külm dušš. Ta leiab lauseid, mille 
peale tõusevad emantsipeerunu juuksed püsti, 
samas teisi, mis võivad olla tugevaimad argu
mendid naisemantsipatsiooni kaitseks (Dohm 
1899,280).

Marholmi kaasmaalanna Rõngu mõisa
proua Fanny von Anrep taunib küll Marholmi 
teoste häbitut ja vastumeelset tendentsi, kuid 
tunnistab, et “Marholm kirjutab oivaliselt, nii 
briljantselt, et seda peab vastumeelselt tunnus
tama, kuivõrd talumatu selle sisu kä õn” (Anrep 
1990,115)

“Tema keel sillerdab ja pimestab. Ta nuuk
sub, väriseb, soiub, hõiskab ja oigab. Kiirgav, 
prassiv tulevärk. Lugeja tunneb end meeli
tatuna heakõlast, värvi- ja helirikkusest, mis 
näib üha tugevnevat, ennast ülepakkuvalt. 
Kõik faktiline õn lahustunud tundmuses, mis 
tulvab meisse märkamatult... Tunneme, et seni 
tummad hingeliigutused õn leidnud siin hääle”, 
iseloomustab Marholmi stiili üks kriitikuid 
(Broicher 1896,3).

Laura Marholmi silmatorkav, “virtuoossuse 
geniaalsete piirideni arendatud” jutustusanne 
ilmnes kä suulistes vestlustes, nagu mäletab 
Friedrichshageni koolkonnaga lähedalt seotud 
kirjanik Stanislaw Przybyszewski: “Ta oli inetu, 
esmapilgul näis, et isegi väga inetu, aga kui ta 
hakkas rääkima, kui ta andis oma jutustusele 
subtiilsete, aga väljenduslike žestidega plastili
suse, andis talle oma häälevarjundite rikkaliku 
skaalaga värvi, muutus tema nägu üha ilusa
maks, õilsamaks ja tema kehalist inetust ei mär
gatud enam: Laura Marholm-Hansson muutus 
ilusaks.” (Przybyszewski 1965,118)

Hedwig Dohm pani ühtlasi tähele vastuolu 
Laura isikliku, ülimalt emantsipeerunud eluviisi 
ja teooria vahel. Tõepoolest, Laura Marholmi 
elukäik õn tema kirjandusliku praktikaga tea
tavas pingesuhtes. Tal endal õnnestus suurepä
raselt ühendada loojakarjäär perekonnaeluga 
ja leida - vähemasti teatud ajani - rahuldus



mõlemas. Oma abielu kohta õn ta öelnud: 
“Olen elanud eluga kaasa ja leidnud mehe, kes 
avab ja viib täiusele kõik minu võimalused nai
sena” (Laura Marholm Arthur Schnitzlerile, 16. 
aprillil 1895). Erinevalt paljudest tolle aja nais
test valis Laura Marholm endale abikaasa ise, 
ilma vanemate nõusolekuta. Oma abielu õn ta 
alati kirjeldanud õnneliku ja harmoonilisena. 
Sellisena tundus see kooselu kä kõrvaltvaa
tajatele, kuigi viimaste silmis olid rollid teisiti 
jaotunud, kui Laura seda enesele ette kujutada 
tahtis. Laura õn rõhutanud oma esimestest näi
denditest peale naise pühendumuse vajadust 
mehe ettevõtmistele. Tema esimeste draamade 
kangelannad - Marianne, Gertrud, Hedwig
- õn ennastohverdavad, mehe üritusele pühen
dunud naised, kes avaldavad õilistavat mõju 
mehele ja juhivad meest õigele moraalsele teele. 
Sama teema saab talle kinnisideeks kä isiklikus 
elus - olla mehele pühendunud kaaslane, seda 
nii intellektuaalselt, emotsionaalselt kui sek
suaalselt.

Pigem vastupidine õn nende perekondlik 
rollijaotus tundunud pealtvaatajatele. Julius 
Hart, Friedrichshageni naturalistliku kool
konna kirjanik, kirjutab, et Laura Marholm 
kehastas abielus mehelikku printsiipi, samas 
kui abikaasa Ola Hansson kujutas endast nai
selikku elementi. “Ola luuletas, Laura mõtles
- Ola oli tunne, Laura pea ja mõistus. Laura 
kirjutas esseid, õpetatud käsitlusi, võitles 
sõjaka amatsoonina uue naise uute õiguste 
eest, majandas targa ärivaistuga ühiseid kir
janduslikke perekonnaasju.” (Hart 1919, 655) 
Przybyszewski järgi oli Ola elus täiesti abitu: 
“miski ei hirmutanud teda rohkem kui mõte, 
et ta peaks vastu võtma honorari, kohtuma ja 
rääkima kirjastajaga, üleüldse mingilgi viisil 
põrkuma reaalsusega. Ilma proua Laurata 
oleks võibolla juba tollal juhtunud see, mida 
Hansson jutustas Edgar Allan Poe kohta - ta 
poleks olnud võimeline viima kirjastusse käsi
kirja, kuna tal puudunuks selleks sobiv riietus.” 
(Przybyszewski 1965,109)

Isiklikus elus, nii abielusuhtes kui kirjani
kuna, oli Laura kahtlemata emantsipeerunud 
naine. Ta oli seltsiv, hea suhtleja, retooriline 
talent, erudeeritud ning avardas kä oma mehe 
kultuurilist horisonti. Ta oli Ola Hanssoni 
innukas kaastööline, aitas teda mitte ainult 
tema teoseid saksa keelde tõlkides (kusjuures 
tõlkijat pole kunagi mainitud), vaid kä motii
vide otsingul, sõlmis tema eest lepinguid, suht
les kirjastustega jne.

Laura enda teosed olid omal ajal tuntu
mad kui abikaasa Ola omad. Et teostada end 
nii mitmes ühiskondlikus rollis, palkas Laura 
omale koduabilise, lapsehoidja ja koka.

Emantsipeerunud ja suveräänne oli Laura 
Marholm kä kriitiku ja kirjanikuna. “Ma usun, 
et taevas pole mulle andnud tsiteerimise annet 
ja kaitseotsimise kunsti. Vahel tuleb mulle 
endale midagi pähe ja kui mul õn võimalust, 
ütlen ma selle välja - tavaliselt väheste rõõmuks 
ja paljude pahameeleks.” (Marholm 1892c, 212) 
Tema hoiakutes õn tõepoolest tunda mingit 
suveräänset trotsi, teadlikku epateerimistaot- 
lust, mistõttu ta leidis alati vaenlasi ja ägedat 
kriitikat.

Alates oma esimestest Ibseni ja Brandese 
käsitlustest, samuti teatrikriitikuna, näitab 
Marholm end (autodidakti kohta hämmasta
valt) suure lugemuse ja voolava sulega kriiti
kuna, kelle kirjandusmõistmine õn äärmiselt 
modernistlik. Saksa lehtedes kirjutab ta palju 
Skandinaavia kirjandusest, mida hindab rohkem 
kaasaja saksa omast. Seal võlub teda moodsa 
inimese psühholoogiline käsitlusviis. Tema läbi
murdest modernistliku kriitikuna - ja see oli 
üks naisele raskemini kättesaadavaid ameteid 
tol ajal - kõneleb fakt, et 1890-ndate algul õn ta 
üks vähestest regulaarselt kirjutavatest naiskrii
tikutest saksa esimeses modernistlikus kirjan
dusajakirjas Freie Bühne. Seal astub ta üles teat
rikriitikuna, kirjutades Berliini teatriülevaateid, 
ning kaasaegse skandinaavia, saksa ja prantsuse 
kirjanduse tutvustajana, aga kä kirjandusliku 
naiskuvandi kriitiku ja analüüsijana.



“Uus naine” Laura Marholmi 
ilukirj anduslikus 
loomingus
“Iga kultuur õn kasvatus teatud tundmis- ja 

käitumisvormideks”, oli Laura Marholm veen
dunud. Teoses Zur Psychologie der Frauen esita
tud kaasaegse naise tüpoloogia (Marholm 1903 
I, 36-65) eristab järgmisi naise tüüpilisi käitu
misvorme (häbitust):

1) une detraquee õn suurlinnalaps, pikantne, 
atraktiivne, koketeeriv, keda iseloomustab 
vara tärganud iharus, kuid samas rahul
damatus ja kalduvus hüsteeriale;

2) tundliku vooruslikkusbaromeetriga neit- 
sitüüp ootab oma suurt armastust, kuid 
teda märgatakse harva;

3) korrektseks iluduseks nimetab Marholm 
“formaalset iludust kreeka skulptuurile 
iseloomuliku joontepuhtuse ja väljen- 
dusetuse ning auhinnalehma tempera
mendiga”;

4) cerebrale õn mehelik-lapselik tüüp, 
külma südame ja kuuma peaga, kelle 
sootuse kompenseerib ajutegevus;

5) üleminekutüüpi näeb Marholm oma aja 
intelligentses, laia silmaringiga, targas, 
uhkes, otsekoheses, temperamentses ja 
iseseisvas naises, kes õn dekadentide 
ihalusobjektiks, kuid kelle kõrval vii
mane kaua vastu ei pea;

6) Marholmi naisideaal ja naiselike pürgi
muste tipp õn Grand Amoureuse, kelle 
iseloomustamiseks kasutab Marholm 
suuri algustähti ja ülivõrdeid: “rafi
neerituim loomus”, “kõrgeima naisin- 
tellekti kehastus”, “looduseks saanud 
kultuur”, “nais-geenius”, “ülinaine” 
(Über-weib), kellel õn kõik naiselikud 
omadused: armastusvajadus, andumus 
mehele, refleksiivne mõistus, truudus, 
hoolitsus, alistumus, vitaalne energia, 
soojus, kirglikkus jne.

Marholmi huvi pälvivad kolm viimast tüüpi. 
Tema enda jutustuste ja draama peategelased 
- Lilly Mayland (Frau Lilly ais Jungfrau, Gattin 
und Mutter), Lonny Lauter (Was war es), Karla 
Bühring (draamas Karla Bühring), Marholmi 
enda alter ego, tema soovide ja ihaluste, tema 
hirmude ja painajate kandja, kuuluvad ülemi
nekutüüpi: see õn moodne, intelligentne, tem
peramentne, sõltumatu ja iseend ülal pidav 
naine. See majanduslik sõltumatus annab talle 
suurema vabaduse kui paljudel tema sookaas- 
lastel, juba suurema liikumisvabaduse - valida 
ise endale marsruudid ja seltskonnad, käia üksi, 
ilma saatjata teatris, restoranides, jalutamas, 
kohtumistel.

Lonny Lauteri kohta õn öeldud: “Ta ei pel
janud enam end temaga koos avalikult näidata. 
Ta polnud ju tavaline noor tüdruk; ta oli isesei
sev ja elatus oma tööst. Peale selle oli ta teinud 
endale nime teatrikriitiku ja kirjanikuna, seega 
võis ta endale küll veidi rohkem lubada kui 
peretütred.” (Marholm 1895d, 107)

Ta õn andekas, tark ja tahtejõuline. “Võtta 
end kokku kõige ülimas “Mina tahan” ja murda 
läbi ja panna end maksma. Seda olen ma osanud 
ja oskan jälle, nii sageli kui tarvis”. (Marholm 
1895b, 62) Teda imetletakse, kuid vaatamata sel
lele tunneb ta end üksikuna, mõistetamatuna, 
kogeb lausa eksistentsiaalset ängi, kuni saatuslik 
armumine, tema jaoks ilmutuslik ja müstiline, 
paneb teda kogema ennast naisena, ja Cerebrales 
avaneb Grand Amoureuse:

“Lonny ei teadnud, kuidas see oli juhtunud. 
Ta ei teadnud isegi seda, et see oli juhtunud. Ta 
oli selle sees ja see oli tema sees; see, mis oli selja
taga ja mis pidi tulema, tundus millenagi, mida 
pole kunagi olnud ja mis ei saa olema. Temaga oli 
sündinud suur ja harukordne muutus. Midagi 
oli temas ärganud, mis ärkab vähestes naistes 
ja mis õn nii õrn ja mõistetamatu, et selle jaoks 
pole veel leitud sõnu. See polnud veel armastus, 
see purpurne päev, milles veri kumab punastes 
voogudes, see polnud kä iha oma higises, tuge
vasti [—] loomahingamises [—], see oli ainult



tumm andumise valmidus, mis tungis kehasse 
ja hinge nagu pehme soojus. Tema nahk oli 
muutunud õrnemaks, tema pilk pehmemaks, 
tema hääl leebemaks. [—] Oma sõnadega oli ta 
vabastanud tema jaoks tema sisemise naine-ole- 
mise. [—] Esimest korda oli tulnud mees, kes 
ei tahtnud teda enda järgi kujundada, vaid ütles 
talle: nii nagu sa oled, nii vajan ma sind.” (Was 
war es, Marholm 1895d, 86)

Lonny otsustab ohverdada end oma armas
tatule - vaesest perest pärit, tahtejõuetule, 
nõrgale, kuid andekale mehele - et aidata teda 
uuele, täisväärtuslikule, rahuldustpakkuvale 
elule. Selleks tahab Lonny veelgi rohkem töötada 
ja oma isiklike vajaduste arvelt kokku hoida, “et 
toita neid kahte, et pidada ülal meest, kes teeks 
ta õnnelikuks!” (ibid., 123) Nagu Marholmi 
jutustustes sageli, õn siin tegu lausa ümberpöö
ratud soorollidega. Just naine õn suhtes aktiivne 
pool ning suhe ebaõnnestub seetõttu, et mees ei 
jõua järgi või ei saa hakkama naise kehtestatud 
nõudmiste või rütmiga.

“Sa pead elama terviklikku elu ja olema päri
selt see, kes sa oled”, kõlab Lonny nietzschelik 
nõue oma partnerile (ibid., 122), mis tuletab 
meelde tema varaste draamade naistegelaste 
moraalseid üleskutseid. Lonny lootused luhtu
vad, sest Jossing ei pea nii kõrgetele nõudmis
tele vastu ning ebaõnnestub “endakssaamis- 
protsessis”. Lonnyle jääb sellest hoolimata väär
tuslik kogemus: “Sest minus tärkas midagi, mis 
teeb naise naiseks - teadmine suuta armastada.” 
(ibid., 148)

Karla Bühringil (samanimelises draamas) 
tuleb selle kogemuse eest maksta eluga.

Karla, andekas, imetletud viiulikunstnik, 
pärit kaugest provintsist, vaestest oludest, õn 
ennast oma tahte abil üles töötanud ja edu saa
vutanud. Kuid hoolimata menust peab ta ise
endale lõpuks tunnistama, et elu reisikohvrite 
otsas ei suuda teda kui naist siiski rahuldada. 
“Ma tahan elada!” kisendab tema keha, ja see 
eluiha viib teda valede käte vahele, sensatsioo- 
nikunstniku juurde, kes õn valmis rahuldama

temagi sensatsioonijanu, tooma “temagi häbe
like, kuulatavate närvide vahele külmavärinad” 
(Marholm 1895b, 94). Kui sirutuvad tema järele 
need “õiged”, õn juba hilja: “Te ei mõista iial 
naise tempot!”, heidab Karla ette oma kaua
oodatud armastatule, ning selle asemel, et võtta 
vastu armsama abieluettepanek, kihutab endale 
kuuli pähe. Lugejal õn raske mõista: pole ju 
Karla näol tegu mõne “lihtsa lauluga, mida 
mängitakse vaid ühel oktavil”, vaid “rafineeritud 
orkestripalaga, mis koosneb kahekümnest pil
list” (ibid., 121).

Enesetapuga lõpetab kä Emma Wikman 
jutustuses Das Unausgesprochene, milleks 
Marholmile andis ainet Victoria Benediktssoni 
traagiline elukäik. Pr. Wikmani loo jutustajaks 
õn taas Lonny, Marholmi alter ego, kes tunneb 
pr. Wikmaniga hingesugulust, oskab analüüsida 
tema kõige sügavamaid psühholoogilisi sõlm
punkte: “Me olime kaks üksikut - sina ja mina. 
Me olime mõlemad põgenemas surma eest 
tühjusse [—] ainult kumbki omal moel. Tema 
murdus liiga kiiresti [-—] mina - minu püüdsid 
sina kinni”, jutustab Lonny oma elukaaslasele 
(Marholm 1895d, 189).

Positiivse pöörde võtab naiseks saamise 
protsess autobiograafilises novellitsüklis Frau 
Lilly alsjungfrau, Gattin und Mutter (1897), kus 
Marholm kirjeldab naise elukäiku tütarlapse 
varjatud ihadest naiseliku eneseteostuseni ema
duses. Vaid emana võib naine võita eksistent
siaalse üksinduse, vaid nii suudab ta leida täie
liku rahulduse ja eluõnne. "Kogu naiseliku suut
likkuse täieliku avanemise toob alles emadus” 
(Marholm 1900d, 10), õn Laura Marholmi 
veendumus. Vaid naistel, kel õnnestub seda 
kogeda ideaalses partnerluses, käib Marholmi 
jutustustes käsi hästi. Kuid abielus pr. Lillyle õn 
jäetud kä vaimne eneseteostus - koos töötamine 
armastatud mehega.

Marholmi peategelase varjus, kõrvaltegela
sena ja ühtlasi hoiatava teisikuna, peategelase 
kõverpeeglipildina, õn sageli teine naistegelane, 
Matholmi tüpoloogia järgi neitsitüüp, “lihtne



laul, mida mängitakse vaid ühel oktavil”. See 
õn naine, kellest vaatab vastu Marholmi enda 
Riia-aegne mina: “seesama sunnitud hoiak, see
sama isikupäratu, peaaegu rumal näoilme...” 
(Marholm 1900d,16). Tema väline aseksuaalsus 
õn kasvatuse vili, tema “näkku õn kirjutatud 
ohvrimeelsus ja alandlikkus, kaastundlikkus ja 
isetus”; tema elu õn igavene ootus, “tüdrukuks- 
jäänud naise igavene loobumine” (ibid., 18). 
Need õn naised, kel pole jätkunud tahet välja 
murda “kultuurilisest dekoorumist”, pealesu
rutud soorollist (ibid., 20), ja kes selle asemel, 
et elada intensiivset, terviklikku elu, “elavad elu 
surrogaatidest”: “Siis süvenesin Goethesse, et 
vaigistada oma verd” (ibid., 25).

Laura Marholm ei kahelnud naise vaimses 
suutlikkuses, edukuses mistahes elualal - tema 
portreteeritud naised ja ta enda eluviis õn selle 
tõenduseks. Marholmi “ketserlus” seisnes “uue 
naise” kuvandi ümberpööramises: emantsipee
runud, intelligentsele naisele tuletati meelde, et 
inimene ei ela üksi intellektist, ning paljastati 
inimloomuse meeleline, seksuaalne pool, mida 
emantsipeerunud naine häbenes või alahindas. 
Emantsipatsiooni all mõistis Marholm vaba
dust “olla ise”, kuulata oma sisemisi tunge, sest 
kus eitatakse inimloomust ennast, ei ole võima
lik elada täisväärtuslikku elu. Marholmi huvitas 
küsimus õnnest. Tema õnnekujutelma kannab 
nietzscheWk elufilosoofia oma intensiivse, joo
vastava elumõiste ja vitaalse energia ülistusega. 
Sugude polaarsuse taasformuleerimine teenib 
Marholmil elu intensiivistamistaotlust justkui 
magnetiefekti abil: vastandite tugevamat tõm
bumist ja õnnelikku üheks saamist.
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sügavuti minevat psühholoogilist käsitlusviisi, kuid 
nimetab Strindbergi tendentsi naistevihkajalikuks. 
Tema Strindbergi käsitlus aastast 1888 kannab 
pealkirja “Ein Dichter des Weiberhasses. August 
Strindberg” (ajakirjas Gegenwart 1888, nr. 33,4-6).

22 Nt. novellikogus Zwei Frauenerlebnisse (Marholm 
1895d). Benedictssoni ja Marholmi suhete kohta vt. 
Tuohela 2000.
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Tänapäeva naine *

Laura Marbolm

"¥" 7r'uid tänapäeva naine? Naised, kes õn 
1^ praegu kuldses keskeas? Naise elu kahte 

-A-^^suurde pöördepunkti jõudnud 30- ja 
40-aastane naine? 30-aastane naine, kelle elus 
suur muusikateos, armuelu sümfoonia, alles 
hiljuti algas, ja 40-aastane naine, kelles see muu
sikateos veel kord kerkib nagu vahutav kaskaad 
ja vajub siis aegapidi alla, mõõnab ja vaikib?

* Originaal: Laura Marholm, Pscychologie der Frau I, 
Berlin, Dunker, 1897,36-65.

Määratleda seda naist tüüpilises ja samas 
kõige täiuslikumas arengustaadiumis, meie ajale 
iseloomulikus miljöös, ta elu silmapaistvates 
etappides, sisemiste peidetud elamuste ja üle
minekute saladustes, jälgida ta vere pulsilööke 
ja hinge võnkumisi, varitseda tavade ja kasva
tuse korsetiga kinni nööritud vaistu toimimist, 
näha, kuidas isiksus korseti tasapisi purustab 
ja sellest välja kasvab, kuidas isiklikud vajadu
sed rebivad katki ühiskondliku marionetiteatri 
niidid ja daami kestast murrab välja naine - kus 
õn see meid igapäevaselt ümbritsev vaatemäng, 
mille keskel me elame ja mis räägib avalikult 
kõikidele kõrvadele oma salakeelt, nii selgelt, et 
kõik, keda see huvitab, aru saavad? Ja kus õn see 
tüüp, mis ühendab tuhanded kõrvalekalded ja 
äärmused üheks jõuliseks, tihendatud, mõiste
tavaks kujuks?

Ma ei mõtle naisi, kes kukuvad üle ühiskond
liku kindluse kaitsevallide ja elavad edasi mada
lamal astmel. Ma ei mõtle langenuid, eksinuid 
ja sündsusetuid või kuidas neid tavaliselt kutsu
takse. Himuruse sund ja petetud lihtsameelsus 
meid siinkohal ei huvita. Pean silmas naisi, kelle 
aul ei ole vähematki plekki ja kelle head nime 
ei suuda määrida isegi õel laim; kes õn sündi
nud daamid selle sõna parimas tähenduses, kel 
õn daami tundlik uhkus ja eneseteadlik suur
sugusus, kelle hoiakutes ja käitumises avaldub 
põlvkondadevanune kultuur; naisi, kel õn nii 
loomulik taktitunne kui kä loomulik tarkus, 
vältimaks kõike labast, sündsusetut ja liigselt 
tähelepanu äratavat. Laske meil vaid lugeda 
nende hingede salalugu ja me olemegi tabanud 
tänapäeva naise keskpunkti ning võime vaadata 
ette ja taha, üles ja alla kõiki ta marrastusi, var
jundeid ja üleminekuid.

Aga kust võime lugeda seda salakirja, kus 
avanevad meile peidikud ja lukud?

See naine elab varjuelu.
Tema kasvatus ei ole muud kui naise varja

mine ta enese eest. Ema varjab oma väikese tütre 
eest tüdrukut lapses. Kool varjab sirguva tütar
lapse eest naist neitsis. Varemalt oli neitsilikkus



müsteerium, praegu - müstifikatsioon. Varem 
teadis sirguv naine kõike, millest ta suutis aru 
saada - ta enda neitsilikkus seadis mõistmisele 
tuntavad piirid -, aga meie õnnestava huma
nismi ja õndsaks tegeva kasvatuse sajandil tohib 
ta s e d a, mida ta vaistlikult mõistab, kõige vähem 
teada - tütarlastekoolide suur heategevuslik ja 
kasvatuslik ülesanne õn kasvatada naine soota 
olendiks. Veel möödunud sajandivahetusel peeti 
loomulikku loomulikuks ja ükski ema ei käski
nud tütrel pilku kõrvale pöörata, kui kukk oma 
kanu nende olemasolu õigustuseks kinni pidas. 
Nüüd punastavad isegi isad, kui nende potililled 
liiga lihtsameelses loomasõbralikkuses kanadele 
appi tõttavad, ja nad teevad emadele etteheiteid, 
et nood ei ole võsukesi piisavalt naiselikult kas
vatanud. Aga neitsiliku süütuse säilitamiseks õn 
veel parem vahend - igasuguse sugulisuse eita
mine. Kogu Euroopas kastreeritakse klassikud, 
enne kui nad tütarlastekoolidesse lastakse, ja kä 
armast jumalasõna serveeritakse õide puhkevale 
neitsile vaid hingehoolde “puhastatud kujul”.

Nõnda võrsubki sellest ühiskonnast daam. 
Ja koos temaga kaht tüüpi naised.

Labase allasurumise tagajärjel kunstlikult 
tekitatud uudishimu muutub suurlinnalapse 
puhul enamasti vara tärganud iharuseks, mis 
põletab läbi keha ja hinge, avaldub viljatus ja 
maniakaalses koketeerimises, kandub ühelt 
mehelt teisele ega jää kellegagi rahule, mis ei 
leia kauaoodatud rahulduses muud kui pettu
must, põlgab õnge püütud abikaasat, muudab 
abielu piinaks ja ei mõista, hoolimata lõputust 
tiirlemisest selle ümber, millegipärast peaaegu 
mitte kunagi mehe ja naise vahelise suhte füü
silist alust ega naudi impulsiivselt füüsilist vahe
korda.

Sellest tüübist saab elus naine, keda prantsla
sed nimetavad tõlkimatu ja asendamatu sõnaga 
une detraquee.

Teist liiki naise veres õn väga tundlik voo- 
rusemõõdik. Suur hulk naisi, ja ma olen mär
ganud, et reeglina õn nad vaimselt just kõige 
rikkamad ja hingeliselt kõige silmapaistva

mad, valvavad vaistlikult hirmu ja värinaga 
oma taktitundetust. Nende naiste jaoks ei ole 
midagi solvavamat, midagi alandavamat, kui 
tunda end häbistatuna. Ja nad tunnevad end 
määrituna peaaegu kõigest: neid mitte huvi
tava mehe iharast pilgust, nende peast tavalisi 
sisendusteid mööda läbi käinud mõttest, mille 
rasvaseid jälgi pesevad nad oma hingelt sama
suguse põhjalikkusega, nagu käelt seebi ja veega 
vihjavat käepigistust. Paljudel juhtudel ei ole see 
muud kui ohjeldamatu neitsilikkus, mis hoiab 
armukadedalt kogu oma kapitali suure isikliku, 
oma armastuses ühele kindlale mehele anduva 
õndsuse jaoks. Need naised õn vaistlikult uhked 
oma väärtuse üle, neid iseloomustab sügavama 
erootika instinktiivne peenus ja neil õn rikas 
viljakas veri, mis igatseb muundada armastatud 
seemne terveteks lasteks. Need õn natuurid, kes 
mängivad kõrget mängu...

Sest need naised ei ole loodud paljude, 
vaid väheste meeste jaoks. Ja küsimus õn 
selles, kas nad kohtavad üht neist vähestest ja 
kas mees nad ära tunneb.

Ja nad jäävad tihti märkamata. Sest kaks 
põhilist tänapäeva mehe tüüpi õn barbar ja 
dekadent. Barbar õn kohmakas, suur, tugev, 
terve, hea poiss, kellel õn lapse süda ja pühvli 
närvisüsteem. Tema eripäraks õn see, et ta ei 
taipa midagi ja kukub armuasjades enamasti 
sisse. Kui hästi läheb, abiellub ta mõne nuusti
kuga, käib koos temaga alla ja muretseb palju 
lapsi, kes jätkavad samas vaimus. Kui viltu läheb, 
jääb ta mõne detraguee väljasirutatud kom
bitsa haardesse. Detraguee õn üldse tänapäeva 
meeste the great attraction. Tal õn võidujooksus 
mehe pärast vaid üks rivaal - korralik ilutüüp, 
formaalne iludus, kellel õn kreeka skulptuuri 
selged näojooned ja ilmetus ning väljanäituse- 
lehma temperament. Aga ta äratab vaid barbari 
iha; dekadenti ta ei huvita. Viimane vajab oma 
väsinud mehelikkuse virgutamiseks otsesemaid, 
ergutavamaid ja häbematumaid impulsse, 
kui suur passiivne iludus suudab pakkuda. 
Detraguee' 1 õn see kõik aga olemas. Tema himur



uudishimu ja katkematu iha kütab mehe üles ja 
kõnetab teadlikult või alateadlikult tema sugu
list külge. Aga detraguee reetlikkus ja rahulda
matus lööb ta rünnakult ikka ja jälle taganema. 
Kuigi kohe sirutab ta oma tundlad jälle välja ja 
kompab meest. Ta toitub mehe põlemisest. Kui 
ta ei suuda seda õhkkonda säilitada, muutub 
ta kollaseks, aukuspõseliseks, hüsteeriliseks. Ja 
mida piiratum õn mehe meelelisus, seda tuge
vam õn selle naistüübi mõju talle. Detraguee 
ei ole mitte kunagi ilus, ta õn harva armas, aga 
“temas õn midagi”. Teda nimetatakse pikant
seks ja teda kohtab kõigis ühiskonnakihtides ja 
seltskondades. Kui talle väike sõrm anda, võtab 
ta kohe, ja sageli suurima graatsiaga, kogu käe. 
See õn kä tavaliselt põhjuseks, miks barbar tema 
külge rippuma jääb. Füsioloogiliselt saab seda 
aga taas seletada mehe piiratud meelelisusega. 
Sest jämedakoeline mees armastab ikka veel 
nagu meie vaarisad: reageerib järsult otsestele 
ärritajatele. Ja dekadent (vastavalt seadusele, 
mille kohaselt viimasena saavutatud arenguaste 
kä esimesena kaob) ei reageeri kä enam kogu 
oma lahtumatus inimlikus terviklikkuses: aju, 
hing, närvisüsteem, sugu, sest kõrgemad aren- 
guvormid õn tema puhul taas halvatud ja ta 
vajab vereringe kiirendamiseks ja mõnutunde 
vallandamiseks tugevat ärritajat.

Usun, et see selgitab paljuski armetut pilti 
tänapäeva armu- ja abielus. Mees, nagu nainegi, 
õn üleminekustaadiumis, teatud mõttes ei ole 
ta end veel leidnud. Vana tüüp, keda nimetan 
barbariks, jaguneb reaks puudulikeks või jõue
tuteks alatüüpideks, kes muunduvad dekaden
tideks. Neid ilminguid arvestades õn selge, et 
meie moodsas elus ei kohta midagi sagedamini, 
kui just nende kahe tüübi liitumist üheks 
- barbardekadendiks. See tähendab meest, kellel 
õn jämedakoeline tundeelu, aga kes reageerib 
siiski vaid dekadentlikule ärritajale. Teda kohtab 
kõikjal nii avalikus kui eraelus - kõige iseloo
mulikum õn ta aga modernsele kirjandusele. 
Seda armetut segatüüpi, kes ei kannata elu oma 
nahas välja ja võtab seepärast ette kord naised,

kord ühiskondlikud olud, leidub meie suurte ja 
väikeste geeniuste juures nii rohkearvuliselt, et 
õnnelik ja diferentseerunud meesisiksus ei tule 
kõne allagi. Sugude vaheline võitlus ja naisvihka- 
mine, suurem osa meie aja kuulsast seksuaalsest 
probleemkirjandusest - see ei ole, väga väheste 
eranditega, jõudnud sugugi uutesse sügavustesse 
võrreldes nendega, kust ammutab oma sapist 
pessimismi poeetbarbarites või barbarpoeetides 
elav dekadent, see tähendab tänapäeva mees õn 
kinni stagneerunud, oma elutundmises mania
kaalselt ekslike üksikisikute keerulise ülemine
kuprotsessi isiklikus piiratuses.

Nende kahe tüübi, barbari ja dekadendi 
taustal, kes moodustavad tänapäeva meeste ena
muse, tuleb esile naistüüp, kellest oli juba juttu, 
ja kelles naine õn saavutanud oma seni suurima 
isikupära. See õn ohtlik täiustumine, mis iso
leerib sellise naise nii teistest naistest, kellest ta 
ei suuda end siiski lõplikult lahti rebida, kui kä 
meestest, kelle keskel ta õn määratud elama ja 
kes otsustavad ta saatuse. Selle naise võib pealis
kaudsel vaatlusel tunda ära intelligentsuse järgi. 
Kui detraguee 1 õn terav pilk ja kiire otsustus
võime vaid pisiasjades ja varitsev salakavalus, 
mille abil ta oma positsiooni ja kontrollimatu 
mõju kindlustab, siis sellel naisel õn tõeli
selt avar pilk, kavaluseta tarkus, sirgjooneline 
uhkus, äkiline, kuid mitte tujukas temperament 
ja sõltumatu eneseusaldus. Aga need omadu
sed õn vaid tõketeks tema teel. Selles naistüübis 
õn midagi rasket ja selget, midagi sellist, nagu 
suured žestid labases argipäevas. Kuna tema 
ilmudes tuleb tavaelu igavus, juhuslikkus ja 
tuimus ebameeldivalt nähtavale, aga juhuslikkus 
ja tuimus õn just dekadendi argipäevaelemen- 
did, siis ei salli dekadent seda naistüüpi, kellele 
alateadlik initsiatiiv õn hingeliseks hüppelauaks. 
Dekadent igatseb sellist tüüpi naist lõputult, ta 
otsib teda väsimatult, nagu punkti, kus kohtu
vad vana ja uus, viljakus ja rafineeritus, aga kui 
ta teda kohtab, ei kannata ta teda välja: ta tunneb 
end siira ja keskendunud naise kõrval viljatuna 
ja pöördub temast sapiselt ja etteheiteid tehes



ära. Kä naise enda olemus keeldub dekadendiga 
ühte sulamast, nagu kardaks ta sattuda pika
ajalisest muutumisest äkilise paigalseisu. Kuid 
barbar, kes veetleb seda tüüpi naist kui elujõu
line esiisadetüüp, ei vasta talle peaaegu kunagi 
samaga. Olgu põhjus selles, et mees tunneb end 
nende naiste suhteliselt vilka ajutegevuse tõttu 
mehena eemaletõugatuna, või õn takistuseks 
kahe erisuguse, aga võrdväärse potentsiaali 
arenguerinevused - igal juhul kaalub mehe hin
geline rahulolematus seda tüüpi naiste vastu 
üles seksuaalse erutuse ja takistab kokkukasva
mist, mis õn armastuse olemus. Lõpuks õn neil 
protsessidel eriti palju kõiksugu kontrollima
tuid tõkkeid, sest kuniks see naine õn seesmiselt 
ebamäärane ja väljakujunemata ning väliselt 
raskesti mõistetav, toimuvad need protsessid 
täielikult teadvuse läve taga.

See naine õn alles arenev tüüp, algfaasis olev 
eristus. Ühtlasi õn ta see imeline nähtus, kes saab 
kuuldavaks nõudmistes naiste õiguste järele; 
teda õn nii meie kõrgkihi daamide kasvatusmaa- 
nias kui kä naiste pürgimises ülikoolidesse; teda 
õn nii haruldases nähtuses grande amoureusexs 
kui kä üha sagedamini esinevas, kuid alles vähe 
uuritud ja määratlemata cerebrale'is.

Ja sellega, mida need kaks prantsuskeelset 
väljendit tähistavad - sest sedasorti eristuste 
jaoks õn meie armas saksa keel veel liiga jämeda
koeline -, ja lisada siia veel vastandina detraguee, 
ongi meil modernse naise psühholoogia põhi
jooned käes.

Grande amoureuse ei ole ainult tänapäe
vane eristus. Ta õn naise elu kõrgeim aste, mis 
õn õhtumaise kultuuri algusaegadest alates 
ikka aeg-ajalt massist eristunud. Ta õn kul
tuurinähtus. Ta ei ole mitte ainult naiseliku 
andumuse purskeline impulsiivsus, vaid kä äär
museni täiustunud loodus, looduseks saanud 
kultuur, teatud mõttes naisgeenius, võib-olla 
ainus olemasolev naisgeenius. Kõik naise pas
siivsed omadused - armastusvajadus, andu
mine mehele, eneseanalüüs, truudus, hoolitsus, 
pühendumine - ei määra mitte ainult tema

kõhutunnet, vaid õn astunud ühendusse ajuga. 
Kogu ta olemus hõõgub vitaalsest energiast 
nii, et temas võib näha kumamas punast verd, 
eluessentsi ennast, nagu siis, kui hoida naise 
kätt vastu valgust. Grande amoureuse'xl õn veel 
teinegi keskne omadus. Ta õn väga hea peaga. 
Ta kujutab endast naiseliku tarkuse õitsengut 
ja oma aja vaimset täiust, ilmudes kehastab ta 
tavaliselt kõrgeimat naiselikku intellekti. Tema 
kolmas iseloomulik omadus õn soe, terve, toitev 
kirg, millesse ta mehe mähib, hoolitsevalt, aga 
mitte põletavalt, just samasuguse soojusega, 
nagu ema kannab oma tärganud seemet. Erine
valt detraquee põuasest janunemisest õn grande 
amoreuse'x armastuses alati ema valulist värinat 
oma lapse pärast. See õn armastus ilma kõr
kuse ja omamisküllastumuseta, küllastumise 
ja rahuldumiseta, armastus täis piiritut andu
must, vaimset pühendumist, psüühilist elaani 
ja füüsilist naudingut; armastus, kus füüsiline 
muundub vahetult hingeliseks võnkeks; lõp
peks kestev armastus, andumus ühele mehele 
ilma vaheaegade ja roidumuseta.

See, mis grande amoureusex armastust 
detraquee omast eristab, õn hüsteeria puu
dumine. Grande amoureuse õn andumusega, 
detraquee vastumeelselt armastav organism. 
Esimene neist ihaleb sisu järele ja läheneb suu
resti saadule, teine imeb küll mehe tühjaks, aga 
ei võta teda ei hingeliselt ega intellektuaalselt 
omaks.

Õn veel kolmaski tüüp, kes seisab täna
päeval mitmel pool naiste esirinnas. Teda õn 
raskem määratleda kui kaht esimest, sest ta õn 
nii kõikuv: vänge, aga siiski ebamäärane, välja
kujunenud, aga siiski tabamatu. Ta õn peaaegu 
mehelik, aga temas õn kä nutika ja varakult 
elutarga lapse rohelist ebaküpsust. Tal õn oma
dusi, mis näivad sarnanevat grande amoureuse \ 
põhijoontega, aga tema puhul arenevad need 
sootuteks.

See tüüp õn cerebrale.
La celebralei ja la grande amoureuse'x ühen

dab pidev ja reeglipärane ajutegevus, mis eristab



neid nii la detraqueest kui kä teistest keskpäras
test naistüüpidest.

Tänapäeval õn naisi, kellel õn minu oletuste 
kohaselt kalduvusi olemaks grande amoureuse, 
aga kes muutusid neid ümbritseva keskkonna 
survel ja oma loomulike vajaduste vastaselt 
cerebrale'iks. Selle ülemineku põhjuseks õn üks 
väga naiselik omadus - terav tähelepanu, ja üks 
väga naiselik, naistele üldiselt omane puudus 
- proosalisus.

Igal juhul õn sõnadel, mida pean parema 
puudusel alles sõnastamata mõtete väljenda
miseks kasutama, topelttähendus. Prantslased 
kasutavad neid eranditult armastuse erine
vate avaldumisvormide iseloomustamiseks. 
La grande amoureuse ei tähenda enam piiri
tut andumust, nagu ancien regime i ajal, seda, 
mida Stendhal nimetas 1'amour passion, vaid 
hoopis täitumatut armastust. La cerebrale õn 
nende jaoks kalgi südame ja tulise peaga naine, 
kelle suguline meelelisus vallandub vaid aju- 
ärritaja mõjul ja kes armastab põhjusega. 
Detraquee all mõistavad nad seda, kelle armas
tus läheb kui mitte jämedal, siis vähemalt 
peenel ja varjatud kujul perverssuseni. See 
õn nende kolme sõna lokaalselt pariisilik, 
sealsest keelekasutusest ja temperamendist 
tingitud tõlgendus, mis kaob niipea, kui viia 
nad laiemale ja üldisemale tasandile. Ja kui 
ma tahan määratleda moodsa naise kõige 
levinumaid tüüpe ja panna aluse järgnevale 
uurimistööle, siis tuleb need paratamatult 
üldisemale tasandile viia. Aga selleks pean 
nad vabastama Pariisi esprit poolt antud kõr
valtähendusest ja juhtima tähelepanu laie
male tähendusele, mis väljendab kogu naise 
loomust kõigis tema väljendusvormides.

La cerebrale õn “mõtlevate” naiste seas väga 
sage tüüp. Ta õn tark, jahe ja laitmatu abikaasa, 
keda ümbritseb suursugususe, puhtuse ja süü
tuse aura. Ta õn noor tütarlaps, kelle selgel, 
avatud ja sõbralikul näol õn kaine ilme. Ta õn 
lesk, kes muutub pärast abikaasa surma noore
maks, õn helgem, graatsilisem, õnnelikum, aga

kes ei astu siiski ühtki sammu üle lesepõlve läve. 
Ta õn küps neiu, kelle pilk õn tumm ja vastu
seta ning suu lausub ainult häid, arukaid ja eel
arvamustevabasid asju. Ta õn daam, kes emana 
puhkeb õitsele kasvatuslikus hoolitsuses oma 
laste eest ja kes näeb oma mehes ainult isa ja 
ühiskondliku positsiooni kandjat.

Puutume kokku cerebrale iga, kui kohtame 
head, tarka naist, keda iseloomustab suursugune 
otsekohesus, rahulik kindlus ja pilk, mida mees 
kardab ja mis teda valitseb, tabav hindamis
võime, impulsiivne inimesetundmine, mida 
arukad mehed tihti imetlevad ja veel sageda
mini usaldavad - seda kõike õn cerebrale... või 
õn see grande amoureuse7.

Võib-olla õn see kä grande amoureuse, aga 
grande amoureuse, kes ei ole kunagi armasta
nud.

Meie ajal imestatakse nördinult, et naine 
ei armasta enam. Moodne naine ei suuda 
armastada. Vähemalt mitte selles mõttes, 
mida armastuseks peetakse: ta ei suuda end 
unustada, kaotada eneseteadvust, ekstaatili
selt anduda ega kä end alla heita. Jaa, naine ei 
armasta enam, vaid ta mõtleb ja avaldab arva
must. Tal õn omalt poolt alati midagi öelda. 
Naine õn muutunud kriitiliseks.

Kahjuks õn see nii. Naine mõtleb talle käe
päraste vahenditega: ta mõtleb kõhutundega, 
kritiseerib närvidega ja otsustab soovaistuga. 
Need õn kolm täpselt trimmitud ja usaldus
väärset kaalu. Aga kuna naine õn selleks, et 
olla cerebrale, saanud piisava ja väga hea hari
duse, õn ta võimeline väljendama oma vaistu- 
baromeetri seisu meie kõrgeimale kaasaegsele 
haridustasemele iseloomulikus keeles.

Cerebrale i ei leidu kõigis ühiskonnaklas
sides nagu detraguee'd. Cerebrale õn alati meie 
hariduse vili, tema kõhunahk õn alati ühendu
ses ajuga.

Aga võimalik, et naise ajufunktsioonid 
lahustuvad kõhutundes.

Naine, kes armastab, mõtleb armastatud 
mehe ajuga. Ma ei tea, kas kä varem, aga praegu



õn see nii. Cerebrale õn aga naine, kes üritab, nii 
nagu oskab, oma ajuga mõelda.

Olgugi ta naine, olgugi tal eluterve vaist ja 
eluterve suguelu - ta katsub siiski oma ajuga 
mõelda.

Miks ta seda teeb?
Sest tal ei ole meest, kelle ajuga ta saaks 

mõelda.
Või sellepärast, et ta seab end olemasolevast 

mehest kõrgemale.
Mida rahutum ja ebaühtlasem õn kultuur, 

seda raskem õn naisel armastada.
Iga kultuur õn teatud tunde- ja käitumis

vormide kasvatus.
Naist õn püütud viimase peaaegu saja aasta 

jooksul kasvatada mitte ainult väliselt, vaid kä 
sisemiselt, psüühiliselt ja füüsiliselt, ainult näi
liselt naiselikuks.

Selle tagajärjel õn armastus järjest vähem 
pime tung, mis ajab naise tingimata ja ainult 
mehe sülle. Tänapäeva kultuumaise jaoks 
ei ole armastus enam sundkäitumine. Tänu 
“haridusele” õn temasse settinud igasuguseid 
meeste mõtteid ja seetõttu õn ta võtnud omaks 
meheliku otsustusvõime ja meheliku kriitilisuse 
meeste suhtes. Selleks õn tal tema enda vaistli
kud tööriistad ja nende tundlatega - olgu siis 
tema mõistuse või soo juurde kuuluvatega -, 
tajub see naine kohe, milline mees õn üldse s e 1 
tasemel, kus mees ja armastus tema jaoks alga
vad.

Meie kaasaegsed kultuuriolud õn just selli
sed, et naine võib neis end tunda ainult millestki 
vaba, mitte vaba millegi jaoks. Ja kes isegi meie 
kõige kaugemale arenenud ja täiuslikematest 
meestest nõustuks ebameeldiva hämmastuseta, 
et naine kogu tema olemuse paljastab? Naine, 
kes end nõnda näitab, muutub talle võõraks. 
Sest mehe närvides õn mälestus kõigist neist 
kirjanduses, kunstis ja elus leiduvatest ettekir
jutustest tõelise, ehtsa ja õige naiseks olemise 
kohta.

Mees õn see, kes teeb naisest selle, mis ta 
tahab, sest mees õn naise suur kindlus. Grande

amoureuse õn praegu nii haruldane nähtus just 
sellepärast, et mees teda ei taha.

Kuna ei naine ega mees ole vabad ja keegi 
neist selles lektüüri ja tagaajamismängude 
põlvkonnas ei tunne seda suurt uhket rõõmu, 
punast ja sooja nagu veri, mis vastu valgust 
soontes kumab, õn need vaiksed mehekultusega 
naised, kes praegu grande amoureuse'\ esinda
vad, nii kidurad nagu valged palmilehed, mis 
palmipuudepühal kunstlikus pimeduses üles 
tõmmatakse.

Cerebrale õn juba väljakujunenud soovais- 
tuga naine, kes ei alistu tingimusteta, kes siis, kui 
ta otsitud meest ei leia, jätab hoopis tükis andu
mata. Seda tüüpi saab iseloomustada vaid elava 
näite varal, ja juhtumisi sattuski selline mulle 
kirjutamise ajal ette.

Ta oli cerebrale'i kõige täiuslikum esindaja, 
keda võib ette kujutada, selge mõistusega kul- 
tuurnaise kehastus.

Ta alustas nagu tuhanded andekad ja meie 
aja mõistes hästi haritud kõrgkodanlusest pärit 
neiud. Ta isa oli silmapaistev koolimees, vennad 
professorid. Ta käis eeskujulikus tütarlastekoo
lis ja läbis lisaks sellele õpetajakursused, mis õn 
meie ajal kõige tavalisem viis kindlustamaks 
kõrgkihist pärit andekate, kuid varatute tütarde 
tulevikku. Siis algas see veider rahutu ootuse 
aeg, ootus eesmärgi ja sisuta, mida tunneb iga 
neiu. Käid ballidel, mis valmistavad pettumuse, 
seltskondades, mis tüütavad, osaled perekondli
kus suhtlemises, mis tekitab vaid tühjustunnet. 
Kõikjalt otsid midagi, aga ei leia seda kuskilt. 
Oled täiskasvanud ja kuulatad elu ristlainetust. 
See kostab kaugelt eemalt, kus sind ei ole - sinna, 
kus sina oled, see ei ulatu. Lugesid raamatutest 
ja ajaloost suurest õnnest, mis hiilib noore tütar
lapse juurde nagu öine varas, ootad teda hinge 
kinni hoides ja elevil silmil, aga teda ei tule. 
Mõne aja pärast muutub su pilk tuhmiks ja hin
gamine nõrgaks ning noor, alles äsja virgunud 
naine hakkab taas uinuma. Üks noormees tut
vusringkonnast ja võib-olla ehk teinegi teevad 
lähenemiskatseid. Jumal küll, teda tundsid juba



siis, kui tal alles nina lõrises, istusid ta eratun
dide ajal ukse taga ja taipasid kohe seda, millest 
tema aru ei saanud ning oleksid võinud selle 
talle ammu ette öelda. Kui need noormehed 
tulevad, liigatab sinus siiski miski, kuigi sa ei tea 
mis, ja sa oled mõnda aega üsna elevil. Aga siis 
tundub see jälle nii mõttetu ja mõne aja pärast 
vaatad muretult, kuidas samad noormehed juba 
kellegi teise juures õnne proovivad. Sa õmbled ja 
kood, jalutad ja toimetad, oled hea tütar ja häs
tikasvatatud daam, aga sulle tundub üha enam, 
et asud tühjuses, õhuta ruumis, sulle tundub, et 
sured aeglaselt, vahel haarab sind hirmus kaht
lus, et kas sa ikka elad veel, kas ei ole see kõik 
mitte puru silma ajamine ja sind polegi enam 
olemas. Elu aseaine: moodsad rõivad, ema 
köök ja isa veinikelder, salongilõvide külgelöö- 
mine, ettevaatliku, igava, elatusvõimelise “kor
raliku mehe” läbipaistvad kavatsused - see kõik 
õn põlastusväärne. Vahepeal saabub naise elu 
esimene pöördepunkt, 20. eluaasta. Sa ehmud ja 
mõtled järele. Esimene noorus õn möödas, ära 
raisatud nagu mahamagatud öö, ühegi mäles
tuseta. Sa vaatad tulevikku. Ei midagi uut! Aga 
siis tuleb noorel tütarlapsel tunne, et ta peab 
ennast kõrvupidi iseenda seest välja tõmbama, 
iseendaks saama. See, mis teeb naise iseendaks, 
õn tõelise armastuse virgutav tõuge. Aga sellest 
ei tea hästikasvatatud ja neitsilik noor tütarlaps 
midagi. Ja see, mille noor naine tahaks endast 
välja tõmmata, aga millest ta kinni ei saa, vajub 
üha sügavamale ja kaob, ähmane magus ootus 
kaob. Saabub esimene pettumus. Ja siis istub 
noor tütarlaps laua taha ja hakkab kirjutama.

Kõik targad noored tütarlapsed kirjutavad, 
olgu avalikult või salaja. Nad kirjutavad sel
leks, et saada endale sisu, luuletav mees see-eest 
kirjutab selleks, et tõeline või kujutletud sisu 
endast välja heita. Nii kirjutav neiu kui kä kir
jutav noormees õn mõlemad rahulolematud. 
Aga naine kirjutab selleks, et midagi saada, mees 
selleks, et millestki lahti saada. Tasapisi muudab 
kirjutav naine oma puuduse vooruseks. Enne 
janunes ta armastuse, nüüd teadmiste järele.

Ta hakkab lugema, ja kuna sisemust tal ei ole, 
hangib ta endale välise sisu ja naiselik igatsus 
hakkab temas vaikima ja kustuma.

Nüüd õn lihtsam elada. Kui lisanduvad väli
sed asjaolud - kodus elava lapse rahulolematus 
sellega, et peab vanematest sõltuma, või vane
mate vihjed, et tema harimise kulud olid asjatud 
- laseb ta kirjutatu ära trükkida. Esimene, nai
selike ametite alanduseta teenitud raha annab 
talle vabaduse illusiooni. Ta usub, et õn saamas 
iseenda perenaiseks, ta tajub alateadlikult, et 
naisena teda ei hinnata, ja püüab siis ekslikult 
sellest mõistuse abil üle saada. Ja ta kirjutab 
edasi ja tema hääl muutub valjemaks, teda mär
gatakse ja ta enesehinnang tõuseb.

See õn psühholoogiline seletus sellele, miks 
said selle sajandi viimasel veerandil paljudest 
naistest kirjanikud.

Naiskirjanik õn naise psühholoogia uuri
miseks suurepärane materjal. Ta ei oska varjata, 
ükskõik kuidas ta seda kä ei püüaks, naiseks saa
mise või mittesaamise protsessi, mis jääb teiste 
naiste puhul peidetuks ja raskesti äratuntavaks.

Millest räägivad kirjutavate naiste raama
tud? Need räägivad tütarde seisundist perekon
nas; naiste nõudmistest elule, mis õn sõnastatud 
tütarlapselikult ähmaselt ja ettevaatlikult kui 
loojanatuuri soov tegelda kunstiloominguga; 
abielu ebaõiglusest, mis aheldab värske elu
jõulise tütarlapse üldse mitte värske ja erksa 
mehega. Kõik need raamatud räägivad sellest 
surrogaadist, mille inglane Stuart Mill - peab 
tõesti olema inglane, et selle peale tulla - andis 
moodsale naisele armastuse asemel, õiguse 
vabadusele.

See naine, kellest siin räägin, valis sama tee. 
See oli tema esimene, väga tavaline ja tüüpiline 
faas.

Pärast mõningast vaheaega avaldas ta taas 
paar köidet ühiskonnakirjeldusi. Need olid 
kirjutatud nii, nagu kirjutab tark, kogenud, 
illusioonideta, ergas daam. Nende võlu ja eelis 
seisnes aga kõnelevas maneeris. Võime rääkida 
vaimukalt ja omapäraselt, rõhutades pisikesi,



otsustavaid detaile, õn andekatele naistele palju 
omasem kui silmapaistvatele meestele. Heas 
kirjelduses õn alati teatud osa sarkasmi. Seepä
rast õn see iseloomulik naistele ja nn. “headele 
jutustajatele”, kellest viimased õn mõistuse poo
lest enamasti vaid rahuldavalt keskpärased.

Nüüd märgati teda tõeliselt. Ta oli oodanud 
30 aastat, oli abiellunud, aga suur sündmus tema 
elus ei olnud ikka veel toimunud. Ta oli kogenud 
kõike, mida üks daam kogeda saab, ta elas heas 
ja paremas seltskonnas ning hea ja parem selts
kond tundus talle tühine, naeruväärne ja labane. 
See käis eriti hea ja parema seltskonna meeste 
kohta. Mida parem seltskond, seda varem jäid 
mehed kiilaspäiseks, muutusid vanaks ja kui
vaks. Ta nägi, kuidas sõlmiti ja lõhuti abielusid, 
kuidas armastus tuli ja läks. Kõik see tundus 
talle lõputult tüütuna ja ta ise muutus selle 
suhtes üha tserebraalsemaks.

Kui 30. eluaasta lähenes, haaras teda pime 
raev, tõeline reformija raev. Kõik oli mäda, ees
otsas meestega. See müristav, enamuse naiste 
jaoks põhjendamatu meelepaha väljendub ena
masti sugulises külmuses ja ligipääsmatuses. Kä 
tema jättis abielu unarusse. Sellest hetkest alates 
muutus ta üha tserebraalsemaks, üha kriitilise
maks, tema stiil üha jäisemaks. Ta meelelaad ei 
olekski olnud väga erinev meie emade omast, 
kui ei oleks olnud naisliikumist.

Ta raamatute värv ja toon muutus, nagu ta 
riiete värv ja tegumood, üha hallimaks, pahura
maks ja kõrgimaks. Ta taip muutus teravamaks, 
huumor mõrkjamaks, võimust võttis moraali- 
jutlus. Ta keeldus tegutsemast kui naine ja tahtis 
intellektuaalina oma väidete jõul ja inimesena 
küünarnukkide abil elus auahnelt edasi jõuda. 
Ta otsis vaimset sõprust, ta vaidles erialaspet
sialistidega rahvamajanduslike ja sotsiaaltea
duslike küsimuste üle ning kaitses energiliselt ja 
enesekindlalt oma vaateid, ta “luulest” kadusid 
viimsedki soojad toonid ja pehmed jooned, ta 
muutus kuivaks nagu traktaat.

Siiamaani kulges kõik nii, nagu pehmemal 
kujul tuhandete naistega. Mittefüsioloogilisest

vaatepunktist tõlgendati seda tavaliselt küpses 
eas naise jahtumisena ja peeti kohaseks ja nor
maalseks. Möödus veel mõni aeg.

Ta reisis palju ja hakkas oma riietusele tähe
lepanu pöörama. Sedamaid levis jutt, et ta õn 
armunud. Muutuse põhjuseks olevat meest 
iseloomustati kui spordimeest, kes valdab uusi
maid kehaliste harjutuste põhialuseid. Daamid, 
kes olid naist varem oma eeskujuks pidanud, 
kuulutasid ja kommenteerisid agaralt uut faasi. 
Aga tundus, et sellest ei tule siiski midagi rohke
mat kui romaan. See romaan käsitles armastuse 
võimalikkust vaimselt ja moraalselt küpse naise 
ja sõltumatu kunstniku ning väga tugeva, noore, 
vaimselt tähtsusetu mehe vahel. Pikemas pers
pektiivis osutus see siiski võimatuks. Cerebrale 
leidis, et miinuseid õn siiski rohkem kui plusse, 
pettumused suuremad kui võit.

Aga siis tuli pööre - allasurutud loodust oli 
võimatu ohjeldada. Naine sidus end pahura, 
kaine, kehvadest oludest pärit mõistuseini
mesega, kellel oli aga siiski kaks hädavajalikku 
omadust: ta enda iha ja vastus naise tunnetele. 
Mehe noorus andis naisele petliku soojustunde, 
mehe vastutulelikkus tegi temast naise silmis 
vaimselt ja kehaliselt imetlusväärse mehe. Naine 
ei näinud teda sellena, kes ta oli, vaid sellena, 
kelleks tema enda ikka ja jälle petetud igatsus 
oli mehe muutnud. Ta seadis mehe endast kõr
gemale ja allutas end talle, nagu ta noorena oli 
tahtnud alluda tõeliselt erilisele mehele. Kõik
jal näitas ta end uhkelt tema seltsis, nagu oleks 
ta võitnud naistevahelises võistluses kõrgeima 
auhinna. Tal ei saanud oma õnnega uhkeldami
sest kunagi küllalt. Ja laps, mille ta nüüd juba 12. 
tunnil mehele kinkis, oli ilus, terve ja tugev nagu 
õitse-eas vanemate laps. Cerebrale ist murdis 
välja grande amoureuse ja tema ainus saavutus 
naisena ei olnud mitte kahe kängunud inimese 
vili, vaid tema ürgaine tulemus - armastusest 
sündinud laps.

Tõlkinud Eneken Laanes



Emancipirt! *

Lilli Suburg

* Artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas Linda 1888, nr. 7, 
Ue. 247-250.

ee sõna õn ladina keelest sündinud ja 
järgmisel teel: “manus” tähendab ladina 
keeles kätt ja “capere” võtma, nendest 

kahest sõnast õn “mancipare” kokku seatud, 
mis: omanduseks võtma tähendab; sellest 
sõnast tegid roomlased sõna “mancipium” ja 
tähendasivad sellega omanduse õigust ühe asja 
kohta; perekondlikku valitsuse õigust vabaini- 
meste üle; kä ostmise läbi võidetud pärisorja. 
Viimaks, kui pärisorjasi jälle vabastama hakati, 
nimetati seda tegu “emancipare” millest prant
suse keeles “emanciper” ja viimaks saksa keeles 
“emancipiren” loodud õn.

Siis õn sõna “emancipirt” esimene põh- 
justähendus: teise omandus, tahtmiseta käsu
alune olla, pärisorjus, ja tema viimane tähendus 
“emancipirt” pärisorjusest, teise käsu alt peäsnud, 
vabastud.

Aga kuidas aja jooksul mitmed sõnad keeltes 
pruukimise läbi viimaks koguni teise tähenduse 
saanud õn, nõnda kä see sõna “emancipiren”. -

Nõnda kuidas ennemuiste nõrgemad 
rahvad vägevamate omandusteks, pärisorjadeks 
langesivad, nõndasamati oli, kuidas teadupärast, 
kä naisterahva sooga meeste vasta lugu. Mees 
võttis talt esmalt inimliku volipriiuse ja kui ta 
oma enese vaimu teaduste varal rumaluse orju
sest peästma hakkas, jättis ta naisterahva, oma 
käsualuse teenija, sellesse orjusesse. Seda tegi ta 
sellessamas põhjusmõttes, milles kõik pärisorja 
rahvad rumalad peetakse, ta arvas: saavad naised 
targemaks, ei saa nad sõnakuulelikult teenima, 
ei või meie mehed nendega enam oma tahtmise 
järele ümber käia. Niisuguse rõhumise all sai siis 
kä naisterahva vaim aegamööda oma annete ja 
võimudega põlvest põlve ikka kohmetumamaks 
ja võimatumamaks muudetud, nõnda et isi 
juba looduse ja inimese loomu uurijad tunnis
tada julgesid: naisterahva pea ei jõuagi meeste 
rahva moodu teadusi õppida, sest tema 
pea-aeud kaaluvad vähem kui 
mehel. Ja kui siiski naisterahva soo liikmed, 
kelledele saatus mõnusama, lahedama elu- 
platsi annud oli, päris vägivaldselt teaduse riiki



tungisid, suuri kunsti osavusi luules, maalimises 
jne. üles näitasid, nõnda et nende vaimuandesi 
enam puhtaks ära salata ei võidud, siis tuetati 
ennast meeste poolt aga ikka veel näituste peale, 
et: naisterahvad küll anderikkad olla võida, aga 
neil siiski meeste mõistuse teravus puududa, mis 
sellest näha, et: nad midagi uut teaduses 
leidnud ei olla. Ja hakati neid naisterahvid, kes 
mehe orjuse alt, rumaluse, vaimu surmamise 
riigist välja tungima hakkasid, esite Prantsuse- ja 
siis Saksamaal “emancipirituks” nimetama. Sõna 
põhjustähenduses oli see kä õige ja oleks selle 
nimega nendele, kes ennast rumaluse orjusest 
saata jõudsid, austust andma pidatud. Aga kade
dus ja paha meel loosid selle sõnale koguni võera 
värvi külgi ja hakati teda nõnda mõistma, nagu 
tähendaks ta: oma loomuse, päris looduse sea
dustest üleastumist. Selle järele arvati siis ühte 
naisterahvast, arvatakse kä praegu, kes enese 
vaimu jõudusi kä mehe moodi harida ja omale 
oma hariduse kraadi järele avalikus seltsis seisust 
nõudis ja nõuab, üheks inimeseks, kes omast 
loomusest välja astunud õn, ja nimetakse teda 
põlgtusega “emancipirt.”

Jah, et nüid küll juba see tunnistus vähema 
pea-aeude kaalust ammugi ümbervisatud, mil
leks tehtud õn - muidu piaks ju kä suure peaga 
härg targem olema, kui veike koera pissukene - 
ja selle asemele teine tunnistus pandud, s. o. et: 
mitte kaal, vaid pea-aeude peenemkiuline või 
tõmbakas olek mõistuse kohta otsust annab ja et 
selle järele mõnegi veikse naisterahva pea-aeud 
palju osavamad tarkuse masinad olla võivad, 
kui mõnegi suure mehe pea-aeud; et nüid küll 
juba naesterahvad kantslite peale, kohtute tuba
desse, arstmise ametisse, isi laevade juhtimi
sele, riigivalitsemisele jne. jne. meeste kõrvale 
ja mõnelgi kohal nendest ette jõudnud õn; et 
naisterahvad viimsetel aegadel isigi uusi leidusi 
ilmutanud õn: - siiski ei taheta veel seda arva
mist vanaaegsetesse kolikamritesse maha jätta, 
et see naisterahva loomuse piirist üle käis, tea
duse riigis, avaliku seltsliku elu juhtimises mehe 
kõrvale astuda, kuidas ta koduses elus tema

kõrval abiliseks õn. Nüid küsiksime meie aga 
kõiki naesterahva teaduste ja osavuste teel eda
sijõudmise vastalisi: kust võtab siis naisterahvas 
neid õppimise võimusi, neid osavuste andisid, 
neid mõistuse jõudusid, ühel sõnal: terve vai
muhariduse värkide kogu, kui loodus talle neid 
isi mitte tema loomusesse pannud ei ole? Õn 
aga loodus, s. o. õn meie kõrge Looja oma targa 
tahtmise järele kõiki seda temale külgi loonud, 
siis pärib ta kä temalt järeleandmata, et ta Tema 
andesi, s. o. oma võimusi mitte ära surmami
sele ei anna, vaid et ta neid sellele elule harjutab, 
kosutab, tõstab, millele nad aga vähegi haritud, 
kosutud, tõstetud võivad saada.

“Emancipirimine” ei ole siis kogunigi põlas
tav püidmine ja nõudmine, vaid päris kohus, elu 
ülesanne. Pärisorjust, ei ihulikku, ei vaimulikku, 
ei päri Jumal, kes isi kõiki inimesi oma ette tulla 
käsib lapselikus lahedas meeles, aga mitte orjapä- 
rimises, vaid vaimu vabat töötamist ja kasvamist 
tema püha ja kõrge tahtmiste täitmisteks terve 
elava looma kogu juures.

Loomuse piiride üleastumiste sekka arvatakse 
kä seda, et: naisterahvas siis, kui ta kõrgele hari
dusele jõudnud, meeste kõrvale ametisse astub, 
oma tundmuste õrnusest suure osa ära kautada. 
Nüid paluksin aga natukene sügavamini järele 
mõteldes isi otsustada: kummas ema võib enne 
oma lapsukesele rusikaga kuklasse anda, kas üks 
riigi valitseja Maria Theresia, või täitsa harimata 
vaimuga päevatöölise Liisu? Kummas neiu võib 
tulisemalt ja truumalt omast armastusest kinni 
pidada, kas see, kes mahti saab oma armastatud 
peiu kõrval kõiki hädaohtusi, piinasi ja vaevasi ära 
võita, või see, keda tundmata kosilaste eest ahju 
taha nurkadesse, lattu ja sängi pugema aetakse? 
Kummas laps saab ennem ennast kihvtiste ihu kui 
kä vaimu toiduse eest eemal hoidma ja ikka teisa 
hoiatama, kas see, kes ühe selge vaimu, teaduse 
rikka ema juhatuse all kahjulikka olusid kasu
likkudest ära lahutada harjub, või see, kelle ema 
mitte vaimu ega ihu vahel vahet ei teagi teha? Ja 
kummas saab ennem halastust teise elava looma 
vasta tundma, kas see, kellele ära seletatakse, mis



kõik teisele ihu ja hinge poolest valu teha võib, 
või see, kes kä veiste ja sigade tapmist jne. pealt 
vaadata ja vanemate inimeste toorete, harimata 
sõnade rahesadude all ülesse kasvab? - Aga mis 
meie seda nii pikalt arutada katsume, näituseks 
võime ju isegi meeste soo liikmid võtta, kes kõige 
kõrgema hariduse kui kä viletsuse troonil kõigest 
tunderikkamate südametega olla võivad: võivad 
aga seda isegi mehed, miks ei või siis kä naiste
rahvas oma südame tundmusi, teaduste teel edasi 
jõudes, mitte üksinda hoida, vaid kä veel tugeva
maks, sügavamaks ja kõrgemaks kosutada, kas
vatada? Jah, tugevamaks kosuvad ja kasvavad kä 
tõesti tundmused õigel puhtal hariduse teel, nõd
raks, tuimaks, kergesti maha tallavaks jäävad nad 
rumaluse pärisorjuse riigis. Ja seda nõdrust, mis 
ennast kä teiste pahade tahtmiste alla väända ja 
käända laseb, seda nimetavad ja arvavad mõnin
gad meeste hulgad alles õrnuseks. -

Loomuse piiridest üleastujateks piab aga 
kõiki neid nimetama, kes meestega ligi suitse
tavad, isi avalikus kohtades raha pääle kaarta 
mängivad, päris purjutavad; kes jahtisi pidada, 
sõja platsil ligi tappa võivad; kes ülepea kõiki 
meeste toorusi omandada, karskust kautada 
võivad, teus, sõnas kui kä kombes ja viisis jne. 
Aga, kas see kä meeste juures üle loomuse piiri ei 
käi? Kas neilgi nimetud tooruse teud ja himude 
orjamised loomuse vastalised ei ole? Neid, kes 
meestega nende tooruse himusid ligi orjavad, ei 
võiks aga iialgi “emancipirt” nimetada, sest et see 
ju üksinda orjusest vabastud tähen
dab, ja nemad just uuesti ühte orjuse ikkesse sat
tunud õn, s. o. himude tooruse orjusesse.

Kõik, mis meie arutuses sõna “emancipirt” 
kohta siin ütelnud oleme, õn aga alles üksinda 
väljas maade, suurriikide, kus naisterahvad juba 
kõrgesti ametisse jõudnud õn, kohaline, nagu: 
Inglise-, Saksa-, Prantsus- ja Ameerikamaa.

Meie Eesti naisterahva sugu hädeledab alles 
ennem vaimu, “mancipiumi” piiris, enam kui ta 
juba “emancipiumi” äärelegi jõudnud oleks.

Meile jääb alles see hüüd maksvaks: ärgake 
ülesse, Eesti naisterahvad, vaimu tuimusest,

nõdrusest, pimedusest ja vaadake, kui kau
gele, kui kõrgesse naisterahva vaimuloomus 
ülepea jõuda võib; hakakegi teaduste aabitsat 
veerima, hakake silmi ilu ilmutuste äranäge
miseks teadmise varal heledamaks pesema! 
Hakakem mõistust arusaamisele, tundmusi 
õigusele, kohustele, mis Jumal isi peale paneb, 
teritama! Vaadake, Soome naisterahvad, kes 
ju meie kõigest ligemad sugulased õn, käivad 
juba Ameerikamaa koosolekutel, mõistavad 
enese mõtteid juba mitmel maailma keelel 
mõjuvalt avaldada, ja meie ei mõista veel mitte 
oma enese suure riigi keeltki 
rääkida! Meil ei saadagi veel sellest aru, mis 
pärast kä naisterahvaski teisa keelegi õppima 
piab, veel vähem mõnda muid kõrgemaid tea
dusi. - Muidugi ei ole ju igal ühel igal kohal või
malik, ehk varanduse pärast või vaimuandide 
poolest, tea kui kõrgele õppimises jõuda. Aga 
kel see võimalik õn, see tehku eessammumi- 
ses hakatust, astugu hulkadest välja ja püidku 
kõrgematele sihtidele jõuda. Edasijõudmiseks 
vaimu hariduse teel õn niiheaste üksikud ini
mesed kui terve inimese sugu siia maa peale 
loodud, sellepärast ei ole kä kellegil õigus 
vaimuund magama jääda. Mehiseks, s. o. nagu 
sootumaks naisterahva loomusest välja, ei saa 
õppimise, kooliskäimiste osavuste harjutamiste 
läbi keegi, sest loodus isi seab talle omad piirid 
ette ja nuhtleb teda võidu kautamisega, 
kus ta üle piiride tikkuda katsuda tahab-

Sõna “emancipirt” ärgu kartku siin aga veel 
keegi, meie Eesti pinnal ei ole sellel veel vähe
matki tähendust. Kui kä Eesti naisterahvas ligi 
sada aastat vaimu hariduses põlvest põlve edasi 
tungida katsuks, siiski ei jõuaks ta veel praeguste 
teiste kultuuramaade naisterahvaste vaimuhari
duse tipuni, sest: meie terve maa ja rahva olekud 
sünnitavad sellele teele ära võitmata takistusi 
ette. Sellepärast jätku kä targad mehed, kes meie 
naisterahvast oma hariduste hakatuste teedelt 
juba võera hirmutussõnadega tagasi tõijuda 
tahavad, sõna emancipirt üsna pruuki
mata - tal ei ole Eesti pinnal juure võimugi!



Sissevaade Lilli 
Suburgi ajakirjan
duslikku tegevusse

Eve Annuk

| i esti esimese feministi Lilli Suburgi 
rH (1841-1923) roll eesti kirjandus- ja 

J kultuuriloos õn paljuski läbi uurimata 
ja mõtestamata. Suburgi mitmekülgne tege
vus feministina, kirjanikuna, ajakirjanikuna 
ja pedagoogina oli omas ajas aukartust äratav 
ettevõtmine, eriti arvestades naiste ühiskond
likku positsiooni ja võimalusi eneseteostuseks 
19. sajandi II poolel. Paraku õn Suburgi täht
sust kultuuriajaloos alahinnatud: 20. sajandi 
esimesel poolel oli Suburgi retseptsioon kül
laltki kriitiline, eelkõige Anton Jürgensteini 
ühekülgse ja ebaobjektiivse käsitluse tõttu, mis 
jäi domineerivaks pika aja jooksul. 1903. aastal 
Lindas ilmunud artiklis “Naesterahva-kujud 
Eesti algupäralises kirjanduses” kritiseerib Jür
genstein teravalt Suburgi teoste naistegelasi ja 
annab neile negatiivse hinnangu. Jürgenstein 
heidab Suburgi teostele ette saksamõjulist keele
kasutust ja naistegelaste saksikust: Suburgi eesti 
keel õn “nii kange, nagu seda ainult sakslane 
võib kirjutada, kes eesti keelt igapäevases elus 
ei tarvita, tema naesterahvad õn kõige oma ole
mise poolest Saksa naesterahvad” (Jürgenstein 
1903, 96). Ja kuigi Liina õn Jürgensteini arvates 
Suburgi teistest teostest parem, ei ole Liina kujus 
midagi “positiiv-eestilikku”, ta õn näide sellest, 
milline “Eesti naesterahvas mitte ei pea olema” 
(98). Kokkuvõtvalt leiab Jürgenstein, et Suburg 
ei tunne eesti naise loomust ja see kajastub kä 
ta naistegelastes ning seepärast ei sobi need

raamatud kä eeskujuks eesti naistele (117).
Kä Jürgensteini hilisemad kirjutised ajakir

jas Eesti Kirjandus (Jürgenstein 1923; Jürgens
tein 1924) olid kriitiliselt meelestatud. Nii õn 
Jürgestein oma järelehüüdes Lilli Suburgile ise
loomustanud Suburgi: “...rahutu ja otsiv ini
mene, võitlushimuline, anderikas, aga tihti riius 
iseenesega ja kaasaeglastega kä just oma saatus
liku elukäigu tagajärjel” (Jürgenstein 1923, 49). 
Ja ikka rõhutab Jürgenstein Suburgi saksastu- 
mist ning kritiseerib selles valguses kä jutustust 
Liina (51).

Sõjajärgsel ajal, nõukogude võimu tingimus
tes kujundas Suburgi retseptsiooni marksistlik 
käsitlus, mille järgi autoreid ja nende loomingut 
hinnati klassivõitluse positsioonilt. Eesti kirjan
duse ajaloos heideti Suburgi loomingule ette 
vähest rahvalikkust ja leiti, et tema “kirjanduslik 
anne oli tagasihoidlik, tema loominguline fan
taasia napp, ilukirjanduslik produktsioon väike
semahuline”, samas tunnustades siiski Suburgi 
tegevust ühiskondlikus mõttes, naiste õiguste 
eest võitlejana (Eesti kirjanduse ... 1966, 356). 
Suures osas jäi Suburgi looming ja tegevus 
siiski läbi uurimata ning kä Suburgi teosed - nii 
jutustused, lastelood, memuaarid kui artiklid - 
ei olnud laiemalt, s.t. uustrükkidena kättesaada
vad. Alles 2002. aastal ilmus aastaid käsikirjana 
kirjastuses seisnud Suburgi valitud kirjatööde 
kogumik (Suburg 2002).

Üheks põhiliseks Suburgi uurijaks õn 
olnud Aino Undla-Põldmäe (1910-1992), kes 
alustas uurimistööd juba sõjaeelses Eestis (vt. 
Undla 1935a). Undla-Põldmäe mahukas uuri
mus Esimesed eesti naiskirjanikud, nende kuju
nemine, anded ja ideaalid (1935b) sai Eesti Aka
deemiliste Naiste Ühingu auhinna ja käsitles nii 
Koidula kui Suburgi elu ja tegevust. Sõjajärgsel 
perioodil keskendus Undla-Põldmäe aga Koi
dula uurimisele ja nii jäi Suburgi käsitlus kõrva
liseks, kuigi ta kirjutas mõned olulised artiklid 
Suburgi ajakirjast Linda ja Liina retseptsioonist 
ajakirjanduses (Undla-Põldmäe 1966; Undla- 
Põlmäe 1969), mis hiljem ilmusid kä raamatus



Koidulauliku valgel (Undla-Põldmäe 1981). Kä 
Suburgi Kogutud kirjatööde järelsõnad õn kirju
tanud Aino Undla-Põldmäe. Suburgi tegevuse 
pedagoogilist külge õn põhjalikumalt uurinud 
kä Eeva Einasto, kes avaldas 1969. a. artikli “L. 
Suburg pedagoogina”, kus ta analüüsib Suburgi 
pedagoogilist tegevust oma ajastu kasvatusalaste 
tõekspidamiste kontekstis ning toob välja selle 
uuenduslikkuse (Einasto 1969).

Teiste uurijate poolt loodud Suburgi-tõlgen- 
duste kõrval õn siiski vajalik kuulata kä Suburgi 
enda häält, lugeda tema enda poolt kirjapandud 
tekste. Ülelugemist ootavad Suburgi käsikirjali
sed materjalid Eesti Kultuuriloolises Arhiivis: nii 
tema päevik, arvukad kirjad kui mitmed aval
damata käsikirjad. Siinse allikapublikatsiooni 
valiku kriteeriumiks oligi vajadus tutvustada 
Suburgit kui mõtlejat ja naisemantsipatsiooni 
eest seisjat ning esitleda tema loomingu vähem 
tuntud poolust filosoofilise artikli näol. Artikkel 
“Emancipirt!” mis ilmus esmakordselt 1888. 
aastal ajakirjas Linda, kajastab kõige selgemalt 
seda mõttesuunda, kus Suburg liikus oma aja
kirja välja andes.

Suburgi ajakiri Linda

Suburgi ajakirjanduslikku tegevust uurinud 
Aino Undla-Põldmäe õn väitnud, et ajakirja 
Linda toimetamine aastail 1887-1893 kujunes 
Suburgi elu “raskeimaks katsumuseks”(Undla- 
Põldmäe 1981,277), seda nii majanduslikult kui 
ajastu vaimset õhustikku arvestades. Millised 
olid need ajakirja tegemisega seotud tagamaad, 
mis andsid põhjust niiviisi väita?

Lilli Suburgi iseseisev tööelu algas suhteliselt 
hilja, neljakümnendates eluaastates, pärast seda, 
kui Suburgi perekond kaotas laostumise tõttu 
oma kodu, Waldburgi mõisa ja Lillil tuli hakata 
endale ise leiba teenima. Suburg asutas Pär
nusse era-tütarlastekooli, mille viis 1885. aastal 
üle Viljandisse. Ajakirja väljaandmise mõte oli 
Suburgil tekkinud juba varem, ajal, mil ta elas 
veel Waldburgis. Et Vene tsaaririigis valitses

tsensuur, tuli ajakirja väljaandmiseks luba 
küsida Trükiasjade Peavalitsuselt. Suburg oligi 
seda teinud, esimest korda Waldburgis 1879. 
aastal, kuid saanud siis ja järgmisel korralgi 
eitava vastuse (Undla-Põldmäe 1981, 278). Et 
esialgsetest raskustest üle saades hakkas Suburgi 
tütarlastekool majanduslikult edenema, tekkis 
Suburgil oma kasvandiku, Johan Janseni õhutu
sel uuesti ajakirja väljaandmise mõte ning 1887. 
aastal saatis ta teele uue palvekirja, kus ajakirja 
vastutavaks toimetajaks oli märgitud Hugo Treff
ner. (Undla-Põldmäe 1981, 279) Selle palvekirja 
peale saadigi 1887. aastal ajakirja väljaandmisluba 
ja esimene number ilmus 1887. a. oktoobris. Aja
kirja vastutavaks toimetajaks oligi Hugo Treffner 
(kelle nimi pidi tsensorile mõjuma usaldustärata
valt), väljaandjaks ja toimetajaks Caroline (Lilli) 
Suburg ning ajakirja trükiti Tartus K. A. Her
manni trükikojas. (Undla-Põldmäe 1981, 280) 
Lisaks olid Linda kaastööliste hulgas kä Suburgi 
kasutütar Anna Wiegant, Suburgi kooli algklas
side õpetaja Johan Jansen, Suburgi õpilane Leeni 
Mõru, Andres Rennit, Elise Aun jt. (Undla-Põld
mäe 1981,295-296).

Suburgil oli algusest peale kavatsus anda 
välja naistele mõeldud ajakirja ning Linda ees
kujudeks olid mitmed saksa naisteajakirjad, 
nagu Fürs Haus. Praktisches Wochenblatt für alle 
Hausfrauen ja Gartenlaube (Undla-Põldmäe 
1981,283). Lindas oli esikohal “maailmavaatelis- 
valgustuslik artikkel naisküsimuses, sotsioloo
gilisel või pedagoogilisel teemal”, veel sisaldas 
ajakiri ilukirjanduslikke tõlkeid ja algupäran
deid, kirjutisi loodusteaduste valdkonnast, kas
vatus- ja muid küsimusi käsitlevaid artikleid, 
õpetlikke nõuandeid, poleemilisi küsimuste- 
vastuste vormis õpetusi (“Nääkluste nurgad”), 
kriitikat (Undla-Põldmäe 1981,296).

Osa kaasaegseid ajalehti (Postimees, Olevik) 
suhtus Linda ilmumahakkamisse heasoovli
kult, aga saksameelne Tallinna Sõber nägi Linda 
emantsipatsiooni-ideedes ohtu “Jumala ja loo
duse” seadustele (Undla-Põldmäe 1981, 281). 
Suburgi vaatenurk naisemantsipatsiooni suhtes



oli eesti kontekstis küllaltki radikaalne, Lindas 
püüdis ta kajastada kõike seda, mida oli aas
tate jooksul lugenud ja mõelnud. Naiste hari
duse eesmärgina nägi Suburg naise kui isiksuse 
vajaduste arendamist, mis kindlustaks naisele 
iseseisvuse, mitte ei seadnud naiste haridust sõl
tuvusse meeste vajadustest kuuleka koduhoidja 
ja pereema järele.

Kuna Suburg oli ise vallaline, siis viitas ta 
“naiste seas üha kasvavale vajadusele iseseisvalt 
elatuda ja ühtlasi naise õigusele oma eluteed 
määrata, mis seletab kä Suburgi ajakirja vähest 
retseptsiooni” (Kivimäe 1995, 126). Tolleaegses 
Eestis oli naiste vallalisus tavaliseks nähtuseks 
ja naiste töötamine kodust väljaspool levinud, 
linnas oli peamiseks tööks teenijatüdruku koht, 
maal aga oli taluteenijaid rohkem kui perenaisi 
(Kivimäe 1995, 126). Seega osutas Suburg oma 
kirjutistega ühiskonna reaalsetele vajadustele, 
mis suhestusid naisemantsipatsiooni ideedega.

Suburgi maailmavaadet kujundasid saksa 
valgustusfilosoofia, positivism, Rousseau ja 
Pestalozzi pedagoogilised vaated, J. S. Miili 
teosed (Undla-Põldmäe 1981, 282-283). Nais- 
õiguslike vaadete väljendamise kõrval avaldas 
Suburg kriitilist suhtumist usuküsimustesse 
ja kirikusse, samuti oli Suburg tundlik ajastu 
sotsiaalsete probleemide (nagu alkoholism) 
suhtes.

Linda kuulus oma olemuselt personaalse 
ajakirjanduse hulka, sest Suburgil kui toimetajal 
oli kaastööliste vähesuse tõttu kandev roll ja just 
Suburgi maailmavaatelised seisukohad mää
rasid ajakirja näo (Undla-Põldmäe 1981, 281). 
Ajakirja igas numbris avaldas Suburg pikema 
juhtkirja või artikli, mis tegeles naisküsimustega, 
nagu kä siin avaldatud juhtkiri “Emancipirt!”

Suburg oli Linda toimetaja 1887-1893, 
alates 1888. a. kuuendast numbrist sai Suburg 
kä Linda vastutavaks toimetajaks. 1889. a. jaa
nuaris ilmus Linda aga juba Suburgi enda trü
kikojast, mille Suburg oli asutanud oma koo
limajja Viljandis abilise Johan Janseni nimele, 
kes aga müüs trükikoja salaja maha, nii et alates

1990. aastast ilmus Linda lühikest aega Tartus 
A. Grenzteini trükikojas, siis kuni 1893. aastani 
Viljandis Feldti trükikojas ning seejärel Pärnus. 
1891. a. hakkas Linda ilmuma nädalalehena, 
kuid sellega kaasnesid majanduslikud raskused, 
nii et alates 1894. aastast sai ajakirja toimetajaks 
H. Prants (Undla-Põldmäe 1981,298-301).

Aino Undla-Põldmäe õn Linda rolli ana
lüüsides leidnud, et “mõtted, mida Suburg kuu
lutas, olid meie lugejale varajased. Ei kannata
tud tõde naiste olukorra, ei joomise kohta.” Kä 
ei olnud piisavalt haritud lugejaskonda ning 
eesti ajakirjanduski hakkas Lindasse kriitiliselt 
suhtuma selle naisõigusliku suunitluse tõttu 
(Undla-Põldmäe 1981, 303). Ometi oli Suburgi 
ettevõtmine harukordne, arvestades ajastu piira
vaid soorolle ja naise piiratud võimalusi osaleda 
ühiskondlikus elus ning tõenäoliselt oli Lindal 
vaatamata kriitikale siiski kä teatavat ühiskond
likku mõju.

Suburg oli piirilseisja, kelle “murdumine 
ühest kultuurist, keskkonnast teise” õn varju 
jäänud (Undla-Põldmäe 2002,479). Kuigi tema 
saksa haridusse õn etteheitvalt suhtutud - see ei 
võimaldanud Suburgil näiteks end eesti keeles 
vabalt väljendada -, muutis paradoksaalselt just 
saksa kultuurikontekst võimalikuks Suburgi 
intellektuaalse arengu. Just saksa kultuuri
ruumist pärinesid või selle kaudu vahendusid 
need uuenduslikud ideed, mille Suburg omaks 
võttis ja mida ta loovalt edasi arendas. Polnud 
ju eesti kultuuriruumis tol ajal olemas omakeel
set filosoofilist traditsiooni, millele toetuda või 
mida eeskujuks võtta. Suburgi intellektuaalsed 
eeldused ja vaimsed püüdlused oleksid ilma 
inspireeriva eeskujuta - ainult eestikeelsele 
kultuuriruumile toetudes - tõenäoliselt palju 
piiratumaks jäänud. Julgus rääkida avalikult 
naiste õigustest ühiskonnas, kus iga vabamat 
mõtteavaldust ahistas tsensuur ja kus soorol
lide suhtes valitsesid ühelt poolt väikekodanlik 
baltisaksa konservatiivsus ja teisalt naisi alavää
ristavad seadused ning tavad, oli juba iseenesest 
tähelepanuväärne.



Suburg emantsipatsioonist

Artikkel “Emancipirt” ilmus Linda 2. aas- 
takägu 7. numbris avartiklina ehk juhtkirjana. 
Artiklis selgitab Lilli Suburg emantsipatsiooni- 
mõiste päritolu ja tähendust ning selle muutu
mist aja jooksul algsest pärisorjuse tähistajast 
vabanemise, “teise käsu alt” pääsemise tähis
tajaks. Suburg võrdleb pärisorjust naiste orju
sega: mees võttis naiselt tegutsemisvõimaluse 
ja jättis naise harimatuks, sest “saavad naised 
targemaks, ei saa nad sõnakuulelikult teenima, 
ei või meie mehed nendega enam oma taht
mise järele ümber käia.” Naise vabaks saamine, 
“emancipirimine” ei ole mitte ainult võimalus, 
vaid lausa kohustus, “elu ülesanne”, et kasutada 
oma loovat vaimu ja andeid elu edendamiseks.

Suburgi argumentatsioon õn selge ja loogi
line, ta näitab, kuidas naise harimatust ja sellest 
tingitud vaimset mahajäämust õn põhjendatud 
bioloogilise determinismiga, sellega, et naiste 
ajud õn väiksemad ja seetõttu ei ole nad tea
duses midagi uut loonud. Samuti toob Suburg 
esile ühiskonnas valitseva eelarvamuse, et naiste 
tegutsemine avaliku elu valdkondades õn “nais
terahva loomuse piiride” ületamine, et naine 
võib meeste kõrvale ametisse astudes kaotada 
oma “tundmuste õrnuse” ehk tänapäevases kee
lepruugis väljendatuna oma naiselikkuse.

Arusaamu haridusest varjundab Suburgi 
valgustusaja usk hariduse jõusse: hariduse abil 
õn võimalik parandada nii naiste positsiooni 
ühiskonnas kui kä võidelda (pere)vägivalla 
vastu. Harimatu naine võib kä oma last kasva
tada rusikahoopidega, samas kui “teaduserikas” 
ema suudab kasvatada isikliku õpetuse ja suu
namisega.

Suburg võrdleb eesti naiste olukorda välis
maa naistega, kelle võimalused eneseteostuseks 
olid tollal märgatavalt suuremad ning näeb eesti 
naise mahajäänud olukorra põhjustena Eesti 
üldist ühiskondlikku mahajäämust: “Kui kä 
Eesti naisterahvas ligi sada aastat vaimu hari
duses põlvest põlve edasi tungida katsuks, siiski

ei jõuaks ta veel praeguste teiste kultuuramaade 
naisterahvaste vaimuhariduse tipuni, sest: meie 
terve maa ja rahva olekud sünnitavad sellele 
teele ära võitmata takistusi ette” Ometi leiab 
Suburg, et just haridus õn naise jaoks otsustava 
tähtsusega: haridus õn see, mis õn vaba vaimu 
ja töötamise eelduseks ning võimaldab naisel 
paremini täita kä oma rolli abikaasa ja emana. 
Naine ei ole loodud orjaks, kes peab ainult 
tööd rügama ja kel puuduvad arenguvõimalu
sed. Naine õn inimesena mehega võrdväärne ja 
seega peavad tal olema kä võrdväärsed võimalu
sed end ühiskondlikus elus teostada.

Väljaandmispõhimõtetest
Artikkel õn avaldatud originaali keelekasu

tust järgides, aluseks õn võetud Lindas ilmunud 
tekst, mis kajastab nii tolleaegset eesti keele taset 
kui kä Suburgi enda keelekasutuse eripära, mis
tõttu tekst võib tänasele lugejale tunduda koh
makas. Siiski ei tundunud õige kohandada teksti 
tänapäevasele keelekasutusele lähedasemaks, 
nagu õn Suburgi tekstide uusväljaandes teinud 
Aino Undla-Põldmäe: tema koostatud Suburgi 
Kogutud kirjatöödes (2002) õn lisaks ortograafia 
kaasajastamisele tänapäevasemakas muudetud 
kä foneetikat ja morfoloogiat ning asendatud 
germanisme ja Kesk-Eesti diftonge (pial). Kuna 
Suburgi Kogutud kirjatööd õn rahva väljaanne, 
siis õn osaliselt mõistetav Aino Undla-Põldmäe 
püüd muuta Suburgi tekst tänase lugeja jaoks 
loetavamaks, sõna otseses mõttes tänapäeva
semaks. Teisalt õn igasugune teksti keeleline 
muutmine samas kä selle lahtirebimine oma 
aja (keele)kontekstist, sellest ümbrusest, milles 
ta tekkis. Algupärases keelekasutuses esitatuna 
peegeldab tekst oma ajastut täpsemini kui kee
leliselt muudetud kujul. Samamoodi kajastab 
kä Suburgi isikupärane keelekasutus (murdesõ
nad, läänemurdelised elemendid, saksapärane 
fraseoloogia) ta mõtlemis- ja kirjutamisviisi 
autorilähedasemalt kui kohandatuna tänapäe
vasele kirjutusviisile. Pealegi oli Suburgi enda



keelekasutus ebaühtlane ja ebajärjekindel, nagu 
ilmneb käesolevast taastrükist, näiteks õn ta 
paralleelselt kasutanud erinevaid sõnavorme 
(naisterahvas ja. naesterahvas). Kä uurimise allik
materjalina õn oluline käesoleva Suburgi artikli 
võimalikult originaalilähedane taasavaldamine, 
seda enam, et originaal - s.t. ajakiri Linda - ei 
ole väga laialt kättesaadav.

Käesolevas taastrükis õn ära parandatud 
ilmsed trükivead ja kaasajastatud õn ortograa
fiat. Kuna Linda ilmus Mihkel Veske foneetilises 
kirjaviisis, kus kolmandat väldet märgiti kahe
kordse vokaali või konsonandiga (orrjus, õiige), 
siis käesolevas väljaandes õn järgitud tänapäe
vast kirjaviisi. Samuti õn kaasajastatud suure ja 
väikese algustähe ortograafiat, interpunktisooni 
ja kokku- ning lahkukirjutamist.
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Soolisustatud mälu: 
kas ja kuidas mõtes
tada ümber naise 
lugu? *

Redi Koobak

"Tk JT eie ajalooline mälu õn enamjaolt
|\ /■ konstrueeritud kronoloogilist liini 

.X. ▼ _A»pidi. Lood rahvast ja inimeste tegu
dest õn kirja pandud kroonika stiilis, kus 
teemad õn alati universaalsesse konteksti ase
tatud. Sündmusi kirjeldatakse tihti ühe ajastu 
kangelase ümber, kes õn tavaliselt kas valitseja 
või võimul olev poliitik, kes määrab mineviku 
narratiivi raamistiku - selle, kuidas me olnut 
mäletame. Pole aga raske märgata seost sellise 
patrilineaarse ajalootunnetuse ja selle vahel, 
miks meie kultuurilugu tunneb nii vähe “suuri” 
naisi.

Võti mõistmaks, miks naised õn ajalooõpi
kutest kõrvale jäetud, peitub meie arusaamas 
ajaloo mõistest, mis õn suures osas konstruee
ritud meesliini pidi, peegeldades näiteks pat
riarhaalset perekonnamudelit ja dünastiate 
edasikandumist meesliini kaudu. Patriarhaalne 
historiograafia diskursus ei kinnita aga mitte 
ainult meeste võimu kuvandit, vaid kä seda, 
et kogu sotsiaalset raamistikku hoiavad koos 
patrilineaarsed niidid. Patrilineaarse põlvnemise 
mudel seletab, miks naiste kogemus õn järjepi
devalt kõrvale jäetud või alahinnatud - sellise 
ajaloo mõtestamise viis mainib naisi vaid sugu- 
lussidemete loojatena abielu kaudu.

’ Artikli aluseks õn ENÜS-i ja SA Domus Dorpatensise 
konverentsil “Esiemaga silmitsi” 12. novembril 2004 
peetud ettekanne.

Esiemade või sobivate eeskujude puudumine 
ajalooraamatutes õn üleüldine fenomen ja mõte, 
et naiste põlvnemine ja nende kogemus erineb 
meeste poolt kirjutatud ajaloost, õn naisliikumi
ses pikaajaliste traditsioonidega. Ajalooraamatu 
lugemine õn naislugejale tihti tähendanud suru
tust nn. “soovimatu lugeja” rolli, mis paigutab 
ta väljapoole lugejate ringi, kellele tekst õn suu
natud. Ta õn olnud sunnitud leppima alandava 
kuulaja positsiooniga, kust ta kõrvalseisjana 
jälgib diskursust, millest ta õn välja jäetud või 
milles teda peetakse tähtsusetuks. Feministid õn 
korduvalt püüdnud naise lugu ümber jutustada 
ja mõtestada, naisi üldisesse ajalukku sisse kirju
tada ja tähelepanuväärseid naisi minevikust taas 
au sisse tõsta. Fakt õn ju see, et ajalooraamatutes 
õn vähe naisi, kellega lugejad saaksid identifitsee
ruda, sest enamus neist, kellest räägitakse, õn kas 
idealiseeritud kangelannad, kellega tavalugejal õn 
vähe ühist, või vägivalla ohvrid, sest sümboolne 
ruum, mis õn olnud naiste päralt avalikus sfää
ris, õn enamasti seotud kannatuste ja kurbusega. 
Neid “suuri” naisi, kes õn nähtavad, iseloomus
tab tihtipeale üksildus, nende lugu esitatakse kui 
erakordse, tavapärasest erineva naise lugu.

Kerge õn esitada lihtsustatud opositsiooni 
halbadest ajalooraamatutest, mis ei pööra pii
savalt tähelepanu naistele ja feministlikele alter
natiividele. Tõsi, naised õn tegelikult naisajalugu 
püüdnud elavana hoida, kasutades selleks eri
nevaid žanre: jutustades ja põlvest põlve edasi 
kandes erinevaid lugusid, neid lauldes ja käsi
töösse põimides, romaane, luuletusi, perekonna- 
lugusid, päevikuid kirjutades. Kuid kuna meie 
üldine kontseptsioon ajaloost piirdub nn. üldise 
avalikku sfääri puudutava väärtustamisega, õn 
naiste isiklikud eraelu puudutavad mälestused 
jäänud unustuste hõlma. Naisajaloo kirjuta
mise põhiprobleem seisnebki avaliku elu, mis 
seostub meestega, ja eraelu, mida loetakse naiste 
pärusmaaks, eristamises ning erinevas väärtus
tamises. Kas suunata jõud isikliku sfääri avaliku 
sfääriga samaväärseks tunnistamisse või rää
kida rohkem nn. avalikest naistest? Kas rääkida



naisajaloost kui nn. eriajaloost või proovida 
sulandada naiste kogemus nn. üldisesse aja
lukku? Ent püüd naisi tagantjärele “üldisesse" 
universaalsesse ajalukku kirjutada võib olla 
samamoodi problemaatiline, sest see vaid kin
nistaks uut universaalsuse nõuet. Võimatu õn 
aga kirjutada ajalugu, mis sisaldaks kõigi naiste, 
kogu inimkonna kogemust. Naisajaloo uurija 
Gianna Põrnata hoiatab, et peaksime olema krii
tilisemad konventsionaalse ajaloo jutustamise ja 
mõtestamise viisi suhtes ning hoiduma ahvatlu
sest integreerida naised üldisse ja universaalsesse 
ajaloo dimensiooni (Põrnata 1993,43). Esiema
sid otsides peaksime seega suhtuma kriitiliselt 
soolisustatud mälu poliitikasse ja kogu ajaloo 
kirjutamise protsessi ning mõtisklema selle üle, 
et ajaloo kirjutaja kätes õn alati suur võim, aga kä 
vastutus - voli valida, mida kirja panna ja mida 
kirjutamata jätta.

Kuid kuidas siis kirjutada naisajalugu, kuidas 
mõtestada ümber naise lugu? Milliseid esiemade 
“kogemusi” ja milliste naiste lugusid peaksime 
kirja panema ja mäletama? Kuidas neid lugusid 
raamistada, neid esitleda, neist õppida? Siinko
hal tahaksin naisajaloo kirjutamise ja esiema 
otsingute probleemi olemust illustreerida kahe 
naise, kahe Leida looga. Üks neist õn avaliku 
elu tegelane, teine tuntud vaid kitsas pereringis. 
Meie kultuuriruumis tunnustatud ja armastatud 
režissöör Leida Laius (26.03.1923-06.04.1996) 
õn kahtlemata üldajalukku oma jälje jätnud ja 
seeläbi igati avalikkusele nähtav ning esiemaks 
sobiv eeskuju. Minu vanaema Väleida Kuldpere 
(07.08.1930-16.08.2002), keda tema lihtsate elu
tõdede ja tugeva loomu ning isikliku ja erilise 
sideme tõttu pean mind oluliselt mõjutanud tõe
liseks esiemaks, paigutub aga nende naiste hulka, 
kes õn oma ühiskondliku positsiooni tõttu üld
susele tundmatud ja kelle lugu kandub edasi vaid 
pereliikmete jutustustes ja mälestustes. Millised 
õn aga viisid, kuidas nende lood õn konstruee
ritud? Millised õn sarnasused ja erinevused ava
likus sfääris leviva loo ja isiklikus ruumis talletu
nud loo vahel?

Kesk-Euroopa ülikooli soouuringute ma
gistrantuuri kursuse “Identiteedi ajalooline 
raamistik ja naiste mälestuste paigutamine aja
lukku" raames paluti meil valida üks oma kodu
maal 1950. aastatel elanud naine, kes õn olnud 
mingil moel silmapaistev ja kelle loo uurimine 
ja ümbermõtestamine aitaks mõista mälu 
soolisustatuse poliitikat: kuidas siduda naise 
lugu üldajalooga, kuidas isiklikud mälestused ja 
avalikud narratiivid õn omavahel seotud, kuidas 
õn meie ajalugu ja mälu organiseeritud. Esimese 
hooga ei meenunud mulle ükski 1950-ndatel 
elanud tähelepanuväärne naine Eestist. Või
malik, et see õn seotud minu ea või haridusega, 
mistõttu olen lähemalt kokku puutunud anglo- 
ameerika, mitte eesti kultuuriga. Ent raskused 
esiema leidmisel lähiajaloost panid mõtlema.

Internetist antud ajastu eesti naiste kohta 
materjale otsides sattusin Leida Laiusele. Tema 
filmid õn üldtuntud ja just selle poolest, et eri
nevalt paljudest teistest eesti režissööridest läbib 
tema loomingut selgelt üks keskne teema. Kõigi 
Laiuse filmide peategelaseks õn Naine suure 
algustähega. Olgu siis “Mäeküla piimamehe” 
Mari, “Ukuaru” Minna või “Libahundi” Tiina 
- kõik tahavad olla üle ajast, milles nad elavad, 
ja kujundada ise oma saatust. Tänane kon
tekst seob Leida Laiuse suhteliselt ühemõtteli
selt feminismiga. Ent nagu õn märkinud Olev 
Remsu, Leida Laius polnud “mingi räuskav 
feminist, ent pehme ja isemõtlejast naisõigus
lane oli ta ometi. Juba enne feminismi jõudmist 
Läänemere äärde”. Ta saavutas edu alal, kus 
traditsiooniliselt domineerivad mehed ja tema 
loomingu keskmes olid tugevad ja tahtejõuli
sed naised, kes võtsid eluraskused oma kanda. 
Kuid, nagu lähemal vaatlusel selgus, pole tema 
isik niivõrd nähtav kui tema filmid. Mäletatakse 
ehk tema loomingut, ilmselt seetõttu, et see õn 
tihti ainest saanud eesti kirjandusklassikast, 
mida koolis õpitakse, kuid sealjuures ei seostu 
paljudel nende filmidega Leida isik. Ta ei kerki 
esile kui positiivne eeskuju, esiema, kellelt vas
tupidavust ja tahtejõudu õppida, ehkki ta sel



liseks eeskujuks väga hästi sobiks. Osaliselt õn 
siin mõjukaks teguriks olnud nõukogude ajastu 
mäletamise eripärad. Leida kui naise lugu õn 
marginaliseeritud, sest oma olemuselt patriar
haalne nõukogude ühiskond oli naisi vähe väär
tustav, vaatamata sellele, et meedias räägiti suh
teliselt palju soolisest võrdõiguslikkusest (ehkki 
osana totalitaarsest ideoloogiast) ja naised võisid 
mõnes avaliku elu valdkonnas hästi esindatud 
olla. Naisteema, mis oli loomingulise eneseväl
jendusena Laiusele oluline, ei saavutanud see
tõttu keskset tähelepanu.

Iseseisvusajal õn hakatud suuremat huvi 
tundma nn. isiklike lugude vastu, mis üldajaloo- 
pilti kas täiendavad või selle kahtluse alla seavad. 
2002. aastal esilinastus Jüri Sillart film “Leida 
lugu”, mis püüab Leida isikut avalikkusele tut
vustada ja lahti seletada. Filmi meediaarvustu
sed annavad isegi parema ülevaate sellest, kuidas 
Leidat kultuuriloos mäletatakse või mäletada 
tahetakse, kuidas tema lugu konstrueeritakse. 
Kriitikute arvamuse kohaselt õn tegu “ebaees- 
tilikult avameelse filmiga, mis kompab kohati 
hea maitse piire” (Koppel 2002) ja just seetõttu, 
et seda peetakse liiga isiklikuks, liiga avalikus
tavaks. Räägitakse “keelatud armastusest, abi
eluvälisest lapse saamisest ja ema survel tehtud 
abordist ning üldse lastetuks jäämisest, ema ja 
tütre vastuokslikust suhtest ning paljust muust, 
millest meil ei ole kombeks avalikult rääkida 
(Koppel 2002). Filmis tõmmatakse meelevald
selt ja liiga otseselt paralleele Leida isikliku elu ja 
tema loomingu vahele ning kõlama jääb mõte, 
et “ebatavalised” teemad tema loomingus (s.t. 
tugevad naised ja nõrgad mehed, emaduse olu
lisus, samuti keelatud armastus) õn motiveeri
tud tema “õnnetust” ja “kurvast” eraelust. Seega 
esitatakse Leida lugu üldsusele kui õnnetute 
juhuste ohvriks langenud naise lugu - lugu nai
sest, kes suunab kogu oma energia karjääri tege
misele mehelikul erialal, et kompenseerida tüh
just ja pettumusi eraelus, et näidata maailmale 
ja teda hüljanud armastatule oma täisväärtuslik
kuse Tema loomingut kujutatakse sel moel kui

vabandust oma elu ees, andes mõista, et ta oli 
edukas režissöör vaid seetõttu, et polnud tava
päraselt pereelule pühendunud, nagu üks “õige” 
või “normaalne” naine seda tegema peaks. Sel 
viisil “erilise" või “normist kõrvalekalduvana” 
konstrueerituna Leida lugu pigem kinnistab 
traditsioonilist stereotüüpsete soorollidega aja
lookäsitust, kui õn eeskujuks tasakaalustatud ja 
sootundliku ühiskonna poole püüdlemisel.

Vanaema Leida lugu erineb pealtnäha oluli
selt režissöör Leida loost. Minu nägemus tema 
eluloost põhineb tema enda suulistel jutustustel 
ja pereliikmete ning sugulaste mälestustel, nagu 
õn ajalukku talletatud paljude temasuguste 
“nähtamatute” naiste lugusid. Kahtlemata, kui 
mul oleks praegu võimalus paluda tal jutustada 
oma elulugu, et seda naisajaloo uurimise ees
märgil kirja panna ja analüüsida, ta tõrguks: miks 
peaks keegi huvituma tema elust? Mida oleks 
sellest kirjutada? Ta oli lihtne ja töökas naine, 
kes kasvatas üles kolm last ja otsekui kulges läbi 
elu, võttes kõiki kogemusi ja eluraskusi iseene
sestmõistetavalt, keerulisi küsimusi esitamata 
ja oma positsiooni üle pikemalt juurdlemata. 
Vanaema jutustas oma lugu lihtsas konvent
sionaalses vormis, midagi ilustamata, ja esitles 
seda kui lihtsalt lugu, mitte kui naise lugu. Tema 
lood olid tihtipeale detailirohked kirjeldused 
igapäevaelust ja tegemistest, mitte niivõrd kok
kuvõtlikud, teadlikult naise elukogemust rõhu
tavad kirjeldused. Tagantjärele mõeldes oli neis 
alati midagi folkloorilikku, eriti kuna ta rääkis 
peaaegu alati võru keeles. Ta jutustas tihti elust 
sünnikodus paljulapselises peres Võrumaal, 
kus ta elas erinevates väikekülades elu lõpuni ja 
kust ta eriti väljapoole ei sattunud. Tema vane
mad olid vaesed ja ajastule kohaselt oli ta koos 
õdede-vendadega sunnitud juba väiksest peale 
tööd tegema: karjas käima, põldu harima, kodu
seid majapidamistöid tegema. Kooliharidust 
said õed-vennad kordamööda, sõltuvalt sellest, 
kuidas perel parajasti oli võimalik. Abielu, mil
lesse ta astus 23-aastaselt, oli sugulaste poolt 
organiseeritud ja selle juurde kuulus vanema



kombe kohaselt kosjaskäik. Pulmad polnud 
ilmselt väga suur sündmus, kuna pereringis ei 
mäleta keegi, et vanaema oleks sellest sündmu
sest kunagi rääkinud. Ta võttis abiellumist kui 
pääsemist vanematekodust, kus ta oli pidevalt 
sunnitud teiste heaks rasket tööd tegema ja noo
remate õdede eest hoolitsema. Abielu oli talle 
uue elu alustamise võimalus, mis viis ta eemale 
tavapärasest keskkonnast ja rügamisest, ehkki 
abielludes ei muutunud töökoorem kergemaks. 
Kuna nii vanaema Leida kui vanaisa Nikolai 
töötasid kolhoosis, kasvatas nende kolme last 
põhiliselt vanaisa ema Mamma. Hämmastav 
kogu vanaema Leida loo juures õn aga iseene- 
sestmõistetavus, millega ta elusse suhtus ja mis 
ta tugevaks muutis. Minu jaoks õn vanaema 
alati headuse ja tahtejõu kehastus, kelle vastu
pidavus eluraskustes teeb temast esiema, särava 
eeskuju, kellelt olen palju õppinud.

Leidale meeldis lugusid rääkida, kuid ta ei 
pidanud oluliseks nende kirjalikku jäädvusta
mist. Minus kui tema esimeses lapselapses, kel
lega tal terve elu säilis eriline side, leidis ta innuka 
ja tänuväärse kuulaja, kellele jagada oma meenu
tusi ja mälestusi. See oli tema viis oma autobio
graafia talletada, oma lugu elavana hoida. Kuna 
mulle alati tundus, et ta rääkis neid lugusid vaid 
mulle, ja minu mälestuses õn paljud lapsepõl
ves kuuldud lood üksteisega põimunud, pole 
kedagi, kes minu mälestusi korrigeeriks. Ma ei 
tea, kas see, mida mäletan, oli tõesti see, mida 
ta rääkis, või olen neid lugusid hiljem omalt
poolt tõlgendada püüdes täiendanud. Mõeldes 
soolisustatud mälu poliitikale ja sellele, kuidas 
naiste lugusid tavapäraselt konstrueeritakse, 
tajun, kui habras see teema õn ja kuivõrd lihtne 
õn siinkohal traditsiooniliste narratiivimallide 
lõksu langeda. Minu ettekujutus vanaema elust 
õn kahtlemata idealiseeritud, kuna see õn suures 
osas konstrueeritud teda eeskujuks pidanud 
lapselapse vaatepunktist. Nagu peaks kriitiliselt 
käsitlema Leida Laiuse lugu ja seda, kuidas teda 
kultuuriteadvuses mõistetakse ja kujutatakse, 
tuleks kriitiliselt suhtuda kä vanaema Leida

narratiivi. Mõlema Leida loost õn soolise iden
titeedi konstrueerimise seisukohast ühtmoodi 
palju õppida. Indiviidi ja ühiskonna suhe soo
rollide loomisse ja taastootmisse, indiviidi ene
setunnetus, s.t. see, kuidas teised teda tajuvad 
ning milline õn sugudevaheline võimuvahekor- 
dade dünaamika, avaldub ühtmoodi selgesti, 
ehkki erinevalt, mõlema Leida loos.

Selleks, et mõista erinevaid naistest kirju
tamise perspektiive, s.t. seda, kuidas me neid 
mäletame ja kuidas me seda mälestust struktu- 
reerime, tuleb analüüsida kõiki erinevaid rolle, 
milles naisi õn üldajaloos kujutatud: ohvrid, 
kangelannad, ellujääjad, marginaliseeritud aut
saiderid või rahvusliku identiteedi metafoorid. 
Naise kogemus tuleb problematiseerida, sest 
pole olemas Naise kogemust, vaid erinevad 
naiste kogemused erinevatel ajaperioodidel 
erinevates kohtades. Samuti tuleb näha seoseid 
soo-, rahvuse-, rassi- ja klassikogemuste vahel. 
Feminism, mis õn pidanud isiklikku kogemust 
emantsipatsiooniliikumise kõikumatuks alusta
laks, peaks loobuma oma usust iseseisvasse sub
jekti, keda mõjutavad kogemused, ja pöörama 
tähelepanu sellele, kuidas ühed sündmused 
muudetakse kogemusteks, samal ajal kui teised 
vaikitakse maha. Naiste elulugude analüüsimine 
õn katse anda hääl naiste lugudele, mis ei lase 
neil naistel mattuda “suurte narratiivide” üldis
tustesse. Esiema otsinguil peaks meie eesmär
giks olema seega pigem püüd mõista ja avada 
naise loo sisu ja tähendust, kui seda kontrollida 
ja selle kohta paikapanevaid kokkuvõtteid ja 
üldistusi teha.
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Kirjutavad naised 
Baltimaadel 19. 
sajandil *

Liina Lukas

Leena Kurvet-Käosaar

X Teel 19. sajandi keskpaiku oli kirjutav 
\ / naine Euroopas pigem erandlik kui 
V tavapärane1 nähtus, kellele vaadati kui 

õigelt teelt (Kinder-Kirche-Küche) kõrvale kal
dunud anomaaliale. Sellele vaatamata haaras 
üha rohkem naisi sule ning sajandi lõpuks oli 
naine kirjanikuna enesele tee rajanud nii pere- 
konnalehtede joonealustesse kui mainekatesse 
kirjastustesse, lugeja südamest rääkimata. Vap
raid “kirjaneitseid” õn olnud kä Baltimaadel.

Baltisaksa kirjanduslugu alustab Elisa von 
der Recke (1754—1833), Kuramaa viimase hert
soginna Dorothea poolõde, kahtlemata hari
tuim daam tolleaegsetel Baltimaadel. Õpetatud 
ja intelligentsena kuulus ta 18. sajandi lõpu 
“õpetlasvabariiki”, lävides Goethe, Klopstocki, 
Kanti jt. ajastu suurustega, reisides koos selt
sidaami, samuti kirjutava Sophie Schwarziga 
Euroopas ringi ja kirjutades - kirju, päevaraa
matuid, reisikirju, luuletusi. Sellist kirjanikuelu 
sai 18. sajandil endale lubada vaid aadlidaam, kel 
oli piisavalt iseseisvust, et teadlikult ignoreerida 
seisuslikke ja soolisi konventsioone, mis piirasid 
naise tegutsemisraadiuse privaatse sfääriga.

* Seminar “Kirjutavad naised Baltimaadel 19. sajandil” 
toimus 4. juunil 2004 Tartu Kirjanduse Majas

Kä eesti kirjanduse teadvustatud alguses 
seisab üks naine - Lydia Koidula (1843-1886). 
Nagu baltisaksa kirjanduses, õn kä eesti kir
janduses mänginud naised tähelepanuväärset 
rolli. Lydia Koidula, Anna Haava, Marie Under 
ja Betti Alver õn eesti luule alustalad, keda kä 
enamikes kirjanduslugudes õn olulisena esile 
tõstetud. Kuigi väiksema tähelepanu osaliseks 
saanud, võib kä Lilli Suburgi, Hella Wuolijoke, 
Aino Kallast, Marie Heibergi pidada eesti kir
janduskaanonise kuuluvaks. Pühendades nais
kirjanike rollile eesti kirjandusloos omaette 
käsitluse, õn Ants Oras oma essees “Naiskirja
nikest mujal ja meil” (1939) koguni arvanud: 
“Rohkem kui mujal õn meie naistel sisemisi 
eeldusi vabaks, omapäraseks luuleloominguks.” 
Oras pidas silmas kirjandusliku traditsiooni 
kohustava koorma puudumist, mis võimaldas 
eesti naisel teostada end kirjanikuna vabamalt 
kui tema sookaaslastel läänes.

Harvem õn küsitud selle järele, milliste 
raskuste ees seisid naised kirjanikena omas 
ajas, milliseid seltskondlikke norme tuli neil 
trotsida, kuivõrd leidsid nad toetust, kuivõrd 
taunimist, kui konarlik oli nende tee eesti kir
jandusse ja kirjanduslukku? Millistes sotsiaal- 
kultuurilistes tingimustes asus kirjutama eesti 
naine ja kuivõrd erinesid need tingimused 
tema saksa soost kaas(maa)lanna omadest? 
Millised kultuurilised normid soodustasid või 
takistasid eesti ja baltisaksa naise kirjutamist? 
Kuivõrd oli naiste kirjutamine allutatud oma 
aja naisesusideoloogiale, kehtivatele soolistele, 
seisuslikele jm. diskursustele? Kas kirjutamise 
esmaseks rolliks oli naise jaoks eneseteostus, 
pihtimus, kompensatsioon, kehtiva ühiskonna
korralduse moraalsete põhimõtete põlistamine 
või hoopis mäss, protest, kriitika?

Neile ning mitmetele teistelegi küsimustele 
otsiti vastust Tartus 4. juunil Kirjanduse Majas 
toimunud seminaril. Esmakordselt vaadeldi 
võrdlevalt Baltimaadel üheaegselt kirjutanud 
eesti ja saksa naist. Õn oluline meeles pidada, 
et just eesti naine hakkas kirjutama saksa keeles



ja tema saksa soost kaasmaalanna polnud talle 
mingi tundmatu suurus. Ta oli tema koolikaas
lane ja kaaslinlane, kes vahest elas lausa kõr
valtänavas. Ta oli paljuski eeskujuks, kindlasti 
rohkem eeskujuks kui saksa keelt kõnelev mees 
eesti keelt kõneleva mehe jaoks.

19. sajandil oli eesti haritud naine koolita
tud saksa keeles ja meeles. Tütarlastekoolis või 
kõrgemas tütarlastekoolis saadav saksakeelne 
haridus erines olulisel määral poistele antavast 
haridusest. Naise haridus oli suunatud ema, abi
kaasa, koduperenaise rolli täitmisele ega vasta
nud moderniseeruva ühiskonna nõudmistele, 
mis heitis naise tööturule. Nii saksa kui eesti 
naise jaoks kerkib naisküsimus üles eeskätt 
haridusküsimusena, mis õn mõlemal puhul 
koheselt kä rahvusliku hariduse küsimus. Kui 
sakslastel seostub see saksa keele ja vaimu 
hoidmisega Baltimail ja venestussurve tõrju
misega, siis eesti elus õn eesti rahvusliku meel
suse hoidmise küsimus tegelikult usu küsimus 
rahvusliku hariduse loomise võimalikkusesse, 
mida kahandab tugevasti tendents sulanduda 
saksakeelsesse ja -meelsesse haridusse. Nii 
nimetab Natalie Jakobson, C. R. Jakobsoni õde, 
aastal 1882 Eesti Kirjameeste Seltsi ees kõneldes 
tütarlaste senist koolitust valehariduseks, sest 
olemasolevates koolides “õpetatakse meie tüt
reid oma rahvast ja oma vanemaid ära salgama, 
eesti kultuuri, eesti meelt ja meie vanematest 
pärit ausaid ja ilusaid eluviise põlgama”.2

Õn veel kolmaski naine, kellega eesti naine 
19. sajandil dialoogi pidas ja kellest ta ehk tead- 
likumaltki eeskuju võttis - soome naine. See
tõttu kiigati seminariettekandeis kä üle mere, 
selgitamaks, kuidas olid lood Skandinaavias, 
kus naiste emantsipatsioon oli mitme sammu 
võrra edenenum kui feodaalpatriarhaalseis 
Läänemere provintsides. Esimeses ettekandes 
käsitleski Sirje Olesk kirjutava naise võimalusi 
19. sajandil Soome näitel, küsides, miks Minna 
Canth, kelle eluaegne kuulsus õn võrreldav Koi
dula kuulsusega, jäi hilisemas kaanonis pelgalt 
üheks realismi algatajaks soome kirjanduses

ega muutunud rahvusliku legendi koostisosaks 
nagu Koidula Eestis.

Järgnevad ettekanded viisid 18. sajandi 
lõpu ja 19. sajandi alguse Baltimaadele ning 
käsitlesid sellest ajast pärit legendaarseid aadli- 
päritoluga daame, kes muu hulgas tegid endale 
nime kä kirjanikena. Vahur Aabrams käsitles 
Elisa von der Recket tema päevikute põhjal 
kui “esimest omaelulooga baltlannat”. Ave Tar
rend (“Tantsiva pühaku” “väikene kirjanduslik 
šedööver - Barbara Juliane von Krüdeneri kiri
romaan “Valerie”) vaatles eesti folklooris häs
tituntud müstiku, “tantsiva pühaku” Barbara 
Juliane von Krüdeneri kirjanduslikku šedöövrit 
“Valerie”, mille eestikeelne tõlge nägi trükival
gust 2003. aastal. 18. sajandi lõpu aadlidaa
mide kirjanduslik praktika erines oluliselt 19. 
sajandi kodanlasest kirjaneitsi omast. Kui esi
mestele oli omane vaimne suveräänsus ning 
julgus trotsida oma ajastu seltskondlikke kon
ventsioone, siis teisi kammitses patriarhaalne 
ideoloogia ning sõltuvus kindlaks määratud 
soorollidest, millest vaid vähestel õnnestus 
end vabaks elada ja kirjutada - seda tihtipeale 
isikliku õnne hinnaga. “Kui oleksin noorena 
abiellunud, poleks ma loonud ühtegi laulu 
ega andnud ainustki kontserti. Koidula abiel
lus ja vaikis!” õn tunnistanud Miina Härma, 
viidates loojast naise loomingule kui valusale 
loobumisele.

Koidula, kelle kirjutamist ja ühiskondlikku 
aktiivsust nägid nii tema eesti kui saksa soost 
kaasmaalannad “pöörasusena”, kinnistas hili
sem kaanon tolle aja ainsa luuleprintsessina 
kirjanduslukku, ehkki tema kõrval oli kirjuta
jaid teisigi - Natalie Jakobson, Lilli Suburg, Els 
Raudsepp, kelle looming ei pruukinud jääda 
kunstilises mõttes Lydia omast kaugele maha. 
Ju puudus neil, lisaks Lydia “pöörasusele” ja 
silmatorkavale isiksusele, kä toetajaskond isa 
ja tema mõttekaaslaste näol, kes moodustasid 
kirjaneitsile loominguliseks tegevuseks turva
lise konteksti. Oma ettekandes “Kunstiloome ja 
naiseks olemise küsitav dihhotoomia Koidula



kirjavahetuses” avas Elo Lindsalu Lydia Koidula 
kirju lehitsedes ehk vähem tähelepanu pälvinud 
aspekti Koidula-käsitlustes: ettekande eesmärk 
oli selgitada Koidula vaateid naisemantsipat- 
sioonile, naiseks ja emaks olemise ning kunsti
loome ühendamise raskusi.

Lilli Suburgi proovis Koidula varjust välja 
aidata Eve Annuk (“Lilli Suburg kirjanduslu
gudes ning Aino Undla-Põldmäe käsitluses”), 
dekonstrueerides stereotüüpse käsitluse - Suburg 
kui Koidulast vähem andekas rivaal - päritolu ja 
kaanonisse kinnitumist. Koidula ja Lilli Suburgi 
põhimõtteliselt erinevatele kirjutuspraktikatele 
juhtis tähelepanu Epp Annus: Koidula jaoks oli 
kirjutamine eeskätt rahvuslik projekt. Vastavalt 
sellele taandus tema narratiivsetes teostes sub
jektiivsus rahvuslike ülesannete ees. Koidula 
motoks oli: rahvuslikke ideaale järgides saavu
tame edu kä isiklikus elus. Lilli Suburg kirjutas 
iseendast, tema jutustustes õn esikohal subjek
tiivsus, autobiograafilisus, mis õn alles seejä
rel seotud rahvusliku paatosega. Lilli Suburgi 
käsitles kä seminari kontseptsiooni üheselt 
järgiv ettekanne saksa filoloogia tudengilt Aija 
Sakovalt, kes kõrvutas kahe eesti ja baltisaksa 
naiskirjaniku - Lilli Suburgi ja Johanna Conradi 
- tekstide paralleelselt kulgevaid narratiivseid 
struktuure ja sarnaseid naisesuse-kontsept- 
sioone.

Sigrid Int ja Liina Lukas esitlesid üht balti
saksa 19. sajandi lõpu ambitsioonikamat ja omal 
ajal kahtlemata kuulsaimat, tänaseks ununenud 
kirjanikku, Riiast pärit Laura Marholmi, kelle 
teosed (Dos Buch der Frauen, Zar Psychologie 
der Frau jt.) ärritasid omal ajal nii feministe kui 
antifeministe. Sigrid Int tõmbas paralleeli Laura 
Marholmi vaadetest Marta Sillaotsa omadeni. 
Järgmised ettekanded tõid sajandi lõpu baltisaksa 
naisküsimuse juurest eesti järelärkamisaegse 
luule juurde, mille loojaid oli palju, kuid origi
naalsust vähem. Nagu selgus Ele Süvalepa ette
kandest, õn sellegi ajastu uurimine jäänud kinni 
kunagistesse klišeedesse ning vajaks uut pilku, 
avastamaks näiteks varju jäänud naiskirjanikke,

kelle kirjanduskaanon liiga kergelt endast õn 
tõuganud. Üheks niisuguseks erandliku saa
tusega luuletajaks oli Elise Aun alias Eesti neiu 
Setumaalt, alias Roosi, keda kriitika kõrvutas 
Anna Haavaga ja kellest loodeti isegi “Koidula 
kandle ülevõtjat”. Miks ta seda kannelt siiski ei 
pärinud? Auna luules selgesti tajutaval igatsu
sel kättesaamatuks jäänud vaimse maailma ja 
saavutamata ehtsa mina järele õn sotsiaal-kul- 
tuurilised põhjused. Luuletajahing temas pürgis 
iseseisvusele, kuid oma aja naise ja inimesena ei 
jaksanud ta välja murda konventsioonide nõia
ringist, nii nagu seda suutis Koidula.

Erinevalt Elise Aunast, kelle haridus oli lünk
lik, nagu enamikul eesti soost tütarlastel tol ajal, 
sai Anna Haava tolle aja naise kohta maksimaalse 
hariduse. Ometi ei kindlustanud see haridus talle 
ei materiaalset heaolu ega õnnelikku elusaatust. 
Anneli Mihkelev (“Siiski ma naeran jumalist 
naeru! Anna Haava, tema aeg ja luule”) juhtis 
tähelepanu Anna Haava tugevasti isikliku saatu
sega loomingu paradoksaalsusele, isamaa- ja aja- 
luule maskuliinsuse ning individuaalse naiseliku 
kogemuse ja isikliku läbitunnetatuse keerulisele 
ja vastuolulisele kombinatsioonile.

Seminari viimased ettekanded ületasid 
sajandi piiri ja kompasid taas eesti kirjanduse 
identiteedipiire. Samas lahkasid need naise 
kirjutuse intiimseimat žanri - autobiograafiat. 
Aino Kallase kirjanikuks kasvamisest kõneles ta 
päevikute, kirjade ja autobiograafilise romaani 
Katinka Rabe ning Aino Kallast puudutavate 
kriitiliste käsitluste põhjal Leena Kurvet-Käo- 
saar. Olulise aspektina tõstatus küsimus isiklike 
eelduste ja loometahte ning ümbritseva kultuu
rikeskkonna vahekorrast kirjanikukutse järgi
misel. Kuigi juba Aino Kallase sajandivahetusel 
kirjutatud noorpõlvepäevikuis õn tajutav tugev 
tahe saada kirjanikuks, õn Kallase kirjanikutee 
kujunemisel ülimalt oluline roll tüdruku loo- 
mepüüdlusi toetaval, majanduslikult ja kultuu
riliselt rikkalikul kasvukeskkonnal. Kirjanikuks 
saamist mõjutas kä hilisem kultuuriline ambiva- 
lentsus, mis oli tingitud paiknemisest kultuuride



vahel ning mis jättis kirjandusloomeks kohati 
vabamadki käed, kui seda võimaldanuks kindel 
kuuluvus ühte kultuuri. Aino Kallase kirjani
kuks kujunemise teekonnal tõuseb soo küsimus 
esile nii päevikutekstides, mis sageli käsitlevad 
probleeme, mille ees naine loojana seisab, kui 
näiteks Krohnide ja Kallaste hoiakute erinevu
ses seoses kirjutava naise küsimusega ja (soome) 
ühiskonna sooliselt markeeritud hoiakutega. 
Maris Saagpakk (“Naise elu baltisaksa autobio
graafiates”) käsitles baltisaksa naiste avaldamata 
autobiograafilisi tekste, mis õn kirjutatud pärast 
1939. aastat, leides neis traditsioonilise baltisaksa 
ajaloonägemuse edasikirjutamist, “vana hea aja” 
idealiseerivat taaselustamist. Neis tekstides jutus
tatakse ikka seda “meie baltisaksa lugu”, mille 
ees taandub intiimne naiseks olemise proble
maatika, mida võiks oodata autobiograafilistest 
ülestähendustest. Naise ja mehe kirjutuslaadid 
erinevad baltisaksa autobiograafiates vaid vähe
sel määral.

Seminar lõppes ümarlauaga, mida oli kut
sutud juhatama prof. Margit Sutrop ja kus osa
lesid Madli Puhvel, Sirje Kivimäe, Sirje Olesk, 
Leena Kurvet-Käosaar ja Liina Lukas. Ümarlaua 
üheks keskseks küsimuseks kujunes seminari 
lähenemisnurga perspektiivikus edaspidises 
uurimises. Olulise küsimusena tõstatus ühe 
kultuuriruumi, mida võiks tinglikult nimetada 
Läänemere ruumiks, eri kultuuride võrdleva 
käsitluse võimalikkus ja teaduslik produktiivsus. 
Kas teatud kultuuriruumi erinevate seisuslike ja 
rahvuslike kultuuriliste praktikate koosvaatlu- 
sest võiks sündida representatiivne tervikpilt, 
mida võiks omakorda asetada kõrvuti teiste 
kultuuriruumidega, selgitamaks välja antud 
ruumi eripära ja ainulaadsust või kä sotsiaal
kultuurilisi konstante? Kuigi üldiselt oldi ühel 
meelel selles osas, et selline võrdlev projekt oleks 
kindlasti käivitamist väärt, tuleks silmas pidada 
kä sellest tulenevaid ohte varase eesti kirjanduse 
jaoks: mattuda muukeelse ja -meelse kultuuri 
alla kui selle õbluke jäljendus, mugandus ja/või 
plagiaat.

Peame seminari kordaläinuks juba ainu
üksi seetõttu, et interdistsiplinaarses kontekstis 
astusid dialoogi saksa ja eesti kirjandusuurijad, 
tallinlased ja tartlased, tudengid ja tunnustatud 
uurijad ning õppejõud. Seminar suutis küllalt 
suure põhjalikkusega kaardistada võimalikud 
ühised teemad, lähenemisnurgad ja huvikesk
med. Järgmise sammu vajalikkuses - veel ühe 
seminari ja kogumiku näol - olid kokkutulnud 
ühel meelel. Oleme liialt harjunud sellega, et 
meil õn üks ja ainuke eesti kirjanduslugu. Kaas
aegne lähenemine pooldab erinevaid kirjandus
lugusid ning üks neist võiks olla just niisugune, 
mis tooks nähtavale naise tegutsemise kirjani
kuna, koondades ühtede kaante vahele Balti
maade kirjutavad naised oma kultuuriruumilise 
kuuluvuse kogu keerukuses, problemaatilisuses 
ning vastuolulisuses.

Märkused
1 Väärib äramärkimist, et üldiselt konservatiivses 19. 

sajandi inglise kirjanduselus tõusis esile mitmeid välja
paistvaid ning siiani kaanonis püsivaid naiskirjanikke: 
Jane Austen, õed Brönted, George Eliot, luuletajatest 
Elizabeth Browning ja Christina Rossetti. Saksakeel
ses Euroopas saavutasid tuntuse ja tunnustuse ning 
hilisema kanoniseerimise aadlipäritolu Anette von 
Droste-Hülshoff (esimese naiskirjanikuna) ja Marie 
von Ebner-Eschenbach.

2 Helmi Mäelo, Eesti mine läbi aegade. Tallinn, 1999, lk. 
35.
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Sissejuhatus: Anne Lille 
Tragöödialeksikon
Anne Lille Tragöödialeksikoni kaanel õn traa

giline mask. Erinevalt antiiktragöödiast ei tekita 
see mask aga haletsust ega õudu, vaid pigem 
kutsub enda alla piiluma. Sest nagu antiikdraa
mas, kus üks näitleja võis esitada mitut rolli, õn 
kä Anne Lille raamatul mitu rolli, mida varjab 
pealkiri.

Tragöödialeksikon ongi eelkõige alfabeetili
selt järjestatud leksikon kreeka tragöödia kohta.1 
Esiteks seletab see lahti kõik kreeka tragöödiates 
esinevad pärisnimed: paigad, mille kaudu anti 
Troojast edasi kreeklaste võidust teatavat mär- 
gutuld; Teeba linna seitsme kaitsja ja seitsme 
ründaja nimed; arvukalt rohkem- või vähem
tuntud tegelasi kreeka mütoloogiast; jõed, 
mäed jne. Leksikon õn tõepoolest kõikehõlmav 
- ajasin prooviks mitmes tragöödias näpuga 
järge ega leidnud ühtegi seletuseta jäävat nime! 
Testisin Tragöödialeksikoni kasutegurit kä teiste 
käsiraamatutega võrreldes: kuna märksõnade 
valiku aluseks õn seotus kreeka tragöödiaga, 
esineb siin palju harvaesinevaid nimesid, mis 
üldistest leksikonidest (nt. Antiigileksikon ja nn. 
Väike Pauly) puuduvad.3

Kuid märksõnade valik ei hõlma ainult 
isiku- ja kohanimesid ning tragöödiasse puutu
vaid müüte, vaid samavõrd kä tragöödia ülesehi
tust (kommos, stasimon, peripeetia, jamb jne.) ja 
interpretatsiooni (kannatus, hirm, saatus, ühtsus 
jne.) ning lavastuslikku aspekti (lavastus, lavas- 
tusrepliigid, mask, skene, kostüüm, kraana jne.) 
puudutavaid küsimusi. Neid märksõnu lugedes 
saab selgeks, et tegelikult õn meie käes end hästi 
maskeerinud monograafia, mis annab ülevaate 
erinevatest tragöödia uurimise suundadest (nt. 
viiteis Cambridge’i koolkonnale, psühhoana
lüüsi mõjule tragöödiauuringuis jne.), kummu
tab levinumaid eksiarvamusi tragöödia kohta 
(nt. nn. kolme ühtsuse printsiibist, koturnide 
kasutamisest jne.) ning toob esile seoseid teiste 
žanride käsitlemisega (ooper, aaria, retseptsioon 
jne).4 Monograafiale iseloomulik autori vaate
nurk avaldub kä rõhuasetuses karakterikäsitlus- 
tele ning Aristotelese eetikakäsitlustele (armas
tus e. philia, dianoia, eetos, Sophia)5, samas jääb 
käsitlus siiski eelkõige informatiivseks ja objek
tiivseks. Vastavatele märksõnadele sekundeeri
vad siin lõppu asetatud peatükid tähtsamatest 
tragöödiaga seonduvatest probleemidest, mis 
käsitlevad rituaali, traagikat, tragöödia ideelist 
alust, müüti, ühiskonda jm.



Kuid leksikoni haare õn palju laiem, kui 
lubab oodata tragöödia nimetus, kattes märk
sõnades terve rea kreeka ajaloo ja religiooni 
ning ühiskondliku elu olulisemaid mõisteid ja 
hõlmates seega tragöödia vaatevinklist lähtuvalt 
kogu elu Vanas Kreekas. Kuigi ajaloosündmus
tele ja poliitilistele institutsioonidele viitavate 
märksõnade lisamine tundus alguses ootama
tuna, õn see antiigist kaugele jäänud lugejale 
suureks abiks: seletuse saab türanni ja türannia 
mõiste, demokraatia, aga kä ühiskonna majan
duslik alus, kodu e. oikos. Ja muidugi mehe ja 
naise positsioon nii ühiskonnas kui teatris.

Soo-rollid vanakreeka ühis
konnas ja vanakreeka kir
janduses
Mis puutub meeste ja naiste ja sellega seon

duvalt soo-uuringute käsitlemise aspekti selles 
leksikonis, siis otsustasin ennekõike analüüsida 
seda, milline õn leksikonis erinevatesse rühma
desse kuuluvatele tegelastele pööratud tähele
panu. Sissejuhatuseks õn aga vajalik vaadelda 
seda, mida võiksid soouuringud (gender studies) 
antiikkirjanduse puhul üldse käsitleda.

Kuna vastandus õn nii antiikkirjanduse kui 
selles leiduvate mõttearenduste puhul väga olu
liseks väljendusvahendiks (Lloyd 1966), õn kä 
soouuringute puhul olulised vastandipaarid: 
mees-naine, mees-nooruk, mees-vanamees, 
naine-tütarlaps. Kuna ühiskondlikud rollid 
õn jaotatud rangelt vanusegruppide kaupa, õn 
arhailisel ja veel klassikalisel ajal bioloogilisest 
soost palju olulisem vastandus noore (lapse) ja 
täiskasvanu (ehk mitteinitsieeritu-initsieeritu) 
rollide vahel (vt. Foucault 1984; Steinrück 2000). 
Näiteks nooruki-tütarlapse suhete esiplaanile 
toomine esineb harva nii sugulus- (õde-vend) 
kui armusuhete kontekstis, samasse vanuserüh
madesse kuuluvate gruppide puhul õn bioloo
gilisest soost sageli olulisem sotsiaalne aspekt 
(linn-maa, aristokraat-tõusik, kohalik-barbar).6 
Mehe ja naise suhete puhul pole aga sotsiaalset

aspekti arvestades tegu sama vanuserühmaga, 
sest naine õn samal tasandil lapsega, jäädes isa 
eestkoste alla (vt. nt. Cambiano kogumikus Ver- 
nant 2001,97).

Antiikkirjanduses sõltub soorollidele suuna
tud tähelepanu teose žanrist. Näiteks Homerose 
eepose7 puhul ei ole jutustuse aspektist kuigi 
oluline mehe-naise vastandamine ja kõrvuta
mine. liiases õn tähelepanu keskmes täismeeste 
põlvkonda kuuluv Agamemnon ja noorem, 
mässuline Achilleus,8 kä Odüsseias õn väga olu
lised suhted kahe vanuserühma vahel: ühelt 
poolt Odysseus9 ja teiselt poolt tema kaaslased, 
poeg Telemachos ning Penelope kosilased. Kuigi 
Odüsseus õn siin suhetes mitmete naistega, ei 
võta ta kusagil traditsioonilist perepea rolli10. 
Kä arhailises eleegias õn olulised eelkõige 
just need kaks rühma: isalikud juhid ja õpetajad 
vs. noorukid. Siia kuulub näiteks Tyrtaiose ja 
Kallinose sõjaluule, mis kutsub noorukeid üles 
eesliinil langema (inetu õn ju, kui surma saavad 
täismehed ja vanaätid!) ning Theognise õpetus- 
luule, mis õn pühendatud nooruk Kyrnosele. 
Mimnermose armastusluule puhul ei ole 
armastatu sugu (õn ta siis noormees või naine/ 
neiu) sugugi oluline, kuid ülitähtis õn see, et 
liigvana armastaja pole vastaspoolele enam 
veetlev: "... Kui ent saabunud õn vanapõlv, 
muremõteterohke, / näotuks ja õnnetuks saab 
siis ühekorraga mees. //.... Kõlbmatu tundub 
ta noormehe meelest, ei pea temast naised. / Sel
line raske ja ränk õn meie eesolev aeg.//”11 Kä 
mitme arhailise kreeka lüüriku loomingus õn 
oluline just homofiilia ning sellega seonduvalt 
vastandus: noored vs. vanad. Naiste ja neidude 
suhteid õn analüüsitud palju Sappho luule puhul 
(vt. nt. Williamson 1995; Winkler 1990), kuigi 
rohkemat tähelepanu õn pööratud tütarlastele 
Sappho ning Alkmani luule uurimise kontekstis 
eelkõige seoses religiooni ja rituaaliga (Gentili 
1988; Calame 1977). Arhailine kreeka jamb 
õn samuti žanr, mille käsitlemisel õn peetud 
oluliseks vastandust nn. täismeeste ja noorte 
meeste (neoi) vahel, eelkõige sotsiaalset aspekti



arvestades. Just jambi õn nähtud eeskätt noor
meestele mõeldud luulena, mis väljendab nende 
suhtumist nn. isade põlvkonna poolt pealesuru
tud väärtustesse (Steinrück 2000). Jambi puhul 
tulevad teataval määral arvesse kä noormeeste 
ja neidude vahelised armusuhted, mis jäävad 
arhailise ja klassikalise ajastu luules teemana 
tagaplaanile, tõustes esile hellenismiaja luules 
ja eriti kreeka romaanis.12 See pilt erineva
tes kirjanduse žanrites vastab arengutele terves 
kreeka ühiskonnas, kus just hellenismiajastul 
sai oluliseks suhe paari (mees-naine) vahel, mis 
varem polnud kuigi määrav (Foucault 1984).

Erinevate soorollide esine
mine kreeka tragöödias ja 
Tragöödialeksikonis
Kuna tragöödiaetendus oli avalik sündmus, 

mis hõlmas kogu Ateena ühiskonda, võiksime 
oodata, et tragöödias (ja loomulikult kä komöö
dias) tõuseb esiplaanile kogu soorollide komp
lekt. Tragöödialeksikoni märksõnu uurides õn 
aga näha, et olemas õn küll mees ja naine, kuid 
teistele soo- või ühiskondlikele rollidele pühen
datud märksõnade osakaal õn väike. Leksikonis 
õn küll esindatud oikos (kodu) ja laps (see oli 
üks tummosadele mõeldud rollidest), kuid isa 
ja ema esinevad vaid märksõnade ematapmine 
ja isatapmine (parritsiid, matritsiid) koosseisus. 
Samuti puuduvad tütar-poeg, õde-vend, abikaa
sad, vanavanemad, aga kä nooruk, neiu ja rauk, 
initsiatsioon, patriarh, matroon. See puudumine 
(mida allakirjutanu enne vastava suunitlusega 
retsensiooni kirjutama asumist küll absoluutselt 
tähele ei pannud!) õn siiski täiesti õigustatud. 
Aga sellest hiljem.

Olenemata asjaolust, et märksõnade jaotu
ses ei kajastu soorollide uurimise aspektist väga 
olulised rühmad (täismees vs. nooruk, naine vs. 
neiu), ei saa öelda, et Anne Lill jätaks erinevaid 
soorolle puudutava problemaatika kajastamata. 
Seda käsitlust tuleb otsida erinevate (tavaliselt 
tegelasi puudutavate) märksõnade alt. Vanemate

ja laste suhtetest räägivad näiteks märksõnad 
Oidipus, intsest ning parritsiid; Antigone puhul 
tuuakse välja motiiv tema armastusest venna 
vastu jne. Tütardest ja abikaasade pieteedist 
ja eneseohverdusest (või selle puudumisest) 
räägib Anne Lill nii märksõna eneseohverdus kui 
vastavaid tegelasi puudutavate märksõnade all, 
nt. Oidipuse tütarde Ismene ja Antigone või siis 
Admetose vanemate ja abikaasa Alkestise puhul. 
Meeste ja naiste suhete puhul õn olulisimad 
vastavad märksõnad, aga kä philia, armukade
dus (Heraklese ja Deianeira lugu, lisada võiks 
Medeia ja Iasoni loo ja armukadeduse motii
vid Helenas, kuid see aspekt esineb märksõna 
konkubiin puhul). Anne Lill toob esile kä abielu 
rituaalse aspekti (hierosgamos, hymen), mis tra
göödia jaoks õn samuti oluline, perekond leiab 
käsitlemist kä märksõnade kodu ja kolle all.

Märksõnade valiku ja nendes kirjutatava 
kaudu demonstreerib Anne Lill tragöödia kes
kendumist religioossele ja riiklikule aspektile. 
Seda toetab kä ülalmainitud soorollide rida 
käsitlevate märksõnade puudumine: nad liht
salt ei ole kreeka tragöödias tähelepanu kesk
mes. Atika tragöödia keskendumist religioossele 
ja riiklikule aspektile näitab veenvalt kä märk
sõnade paideia ja sümposion puudumine. See 
õn soorollide käsitlemise kohta väga oluline 
näitaja: just sümposion (nagu kä gümnasion) õn 
põhikohaks, kus isad teostavad poegade (ja oma 
eakaaslaste poegade) kasvatamist, kuid tragöö- 
diaist õn nad kummalisel kombel täiesti puudu! 
Tragöödia vaatenurk õn seega suunatud vaid 
täiskasvanute vanuserühmale, nivelleerides eri
nevaid soorolle. Tegelikult tõrjutakse tähelepanu 
keskmest mitte ainult erinevad vanuserühmad, 
vaid üldse kõik peale kodanike. Kreeka ja eriti 
atika perekonda käsitledes toob James Redfield 
esile selle, kuidas naisi tõrjuti avalikust sfää
rist, mis kajastus kä tragöödias (Vernant 2003, 
156-189). Tragöödia meestekesksus peegeldab 
kreeka polise (avaliku poliitika) meestekesksust, 
mille Anne Lill Tragöödialeksikonis hästi välja 
toob (Lill 2004,168; vt. kä Lill 2001,9).'3 Ometi



õn kindlaks tehtud, et suhe mees-naine saab 
kreeka ühiskonnas oluliseks alles hellenismiajal 
ja hilisantiigis (Foucault 1984). Kas võib kreeka 
tragöödias ja Ateena polise avaliku elu meeste
kesksuses näha mitte ainult selle tendentsi enne- 
tajat, vaid koguni hilisema ühiskondliku mudeli 
kujundajat?

Mehed ja naised Tragöödialek- 
sikonis: mahuanalüüs
Alljärgnevalt vaatan, kuidas õn Tragöödia- 

leksikonis kajastatud kaks põhilist soorolli, mis 
tragöödiat huvitavad - mehed ja naised. Ots
tarbekaim tundus seda teha mõlemale rühmale 
pühendatud käsitluse mahtude analüüsi kaudu. 
Kõigepealt arvutasin kokku erinevatele tegelas
tele antud tekstimahu ridades: meestegelastele 
õn pühendatud üldiselt pisut rohkem mahtu 
kui naistegelastele, kuigi lugemisel ei torka see 
erinevus üldiselt silma (ligi 34 rida 29 vastu).14 
Samas õn mees-nimikangelastele pühendatud 
maht juba märkimisväärselt suurem nais-nimi- 
kangelastega võrreldes (keskmiselt 87 rida 59 
vastu), erinevuseks juba keskmiselt 28 rida.15 
Selle põhjal ei saaks aga kuidagi väita, et Anne 
Lill naisteemat alla suruks, vaid see tuleneb taas 
ülalmainitud Ateena ühiskonna ja sellele vas
tavalt kä tragöödia meestekesksusest. Enam
vähem sama suhe valitses kä aastakümneid 
varem Antiigileksikonis, kus õn meespeategelas- 
tele samuti peaaegu kolmandiku võrra rohkem 
mahtu antud (keskmiselt 30,75 rida meestege
lasele naistegelastele pühendatud 19,43 vastu).16 
See jaotus tuleneb kä asjaolust, et osa tragöö
diate mees-nimikangelastest, eriti Herakles ja 
Prometheus, õn kreeka mütoloogias ja kul- 
tuuripärimuses väga kesksed tegelased, mis 
paisutab nendele pühendatud mahu teistega 
võrreldes suuremaks. Seega õn eri sugupooltele 
pühendatud mahtude vahekord Anne Lille lek
sikonis kõigiti õiglane ning teda ei saa kuidagi ei 
feminismis ega selle puudumises või vastandis 
süüdistada.

Kokkuvõte

Kui Tragöödialeksikon üldiselt kummutab 
levinud eksiarvamusi, siis naiste rolli käsit
lemist puudutavate trafarettide kõigutamist 
oleks võinud veelgi rohkem olla. Kreeka naiste 
majanduslik võim ühiskonnas (roomlannadest 
rääkimata) oli üsna tugev, võim oikoses e. maja
pidamises (mis ei hõlmanud ainult ketramist ja 
toidutegemist, vaid kogu suurpere majandustu
lemuste jälgimist) oli naiste käes (vt. nt. Setälä 
2001, 54-56, 61). Kä naiste majja ja selle nais- 
tekambrisse suletus (mille üle kaebab kä näi
teks halav kangelanna Phaedras) ei saanud olla 
absoluutne, kuna näiteks tragöödiate tegevus- 
paikki õn tavaliselt mitte maja sees, vaid maja 
ees tänaval või kä näiteks kaevuteel.17 Kuid selli
sed detailid õn märgatavad vaid lugeja jaoks, kes 
tragöödialeksikonist soorollide käsitlemist otsib 
(iseasi, kas seda üldse peaks tegema!).

Lõpetuseks tahaksin loota, et Anne Lill ei 
pea tragöödialeksikoni projekti lõpetatuks, vaid 
soovib leksikoni laiendada komöödia ja rooma 
teatriga. Ning loodetavasti ei hakka kä tulevane 
leksikon eraldi soorollidega tegelema, vaid jääb 
meeldivalt üldiseks ja erapooletuks.



Märkused

1 Kuigi leksikon annab kä palju informatsiooni rooma 
tragöödia kohta, pole ammendavus siin olnud autori 
eesmärgiks (Lill 2004,9).

2 Väike Pauly ehk der Kleine Pauly õn kõige ulatuslikuma 
antiiki käsitleva leksikoni Patdy-Wissowas Realeti- 
zyklopedie der Altertumswissenschaft 5-köiteline lühi- 
väljaanne.

3 Nt. Tragöödialeksikonis nii lk. 192 kui lk. 205 olevaist 
nimedest ei leidnud ma Antiigileksikonis kolme, Väi
keses Pauly s ühte, lk. 159 nimedest puudus Antiigilek
sikonis kaks, Väikeses Pauly's üks, lk. 183 olevaist nime
dest kummaski üks (vt. Irmscher 1985; Ziegler und 
Sontheimer 1979). Need aga õn ainult üksikud näited 
väga pikast loendist.

4 Viited sarnaste motiivide kasutamisele nt. lüürili
ses luules, maalikunstis, muusikas, uusaja kirjandu
ses esinevad tavaliselt erinevaid tegelasi käsitlevate 
märksõnade all, mitte eraldi peatükkidena. Meeldiv 
õn, et autor toob paralleele kä eesti kultuuriruumist, 
nt. viide Mati Undi lavastusele “Vend Antigone, ema 
Oidipus” (Vanemuine 2003) märksõna retseptsioon 
all ja Ain Kaalepi “Paani surmale” märksõna Paan all, 
samas õn kahju, et välja õn jäänud viide J. Undi tõlkele 
Aristotelese Poeetikast (Unt 1982; Unt 2003), mis õn 
küllap samuti mitte vähe mõjutanud kreeka tragöödia 
retseptsiooni Eestis.

5 Heaks näiteks õn märksõna arete (taval, tõlge voorus) 
mõiste kohta, mille täpsemaks avamiseks Anne Lill 
soovitab tõlget ja tõlgendust loomutäiusena (vt. kä Lill 
1996,380 ja passim).

6 Sotsiaalsest aspektist vt. kä Lill 2001,7.
7 Nt. Apollonios Rhodiose Argonautika puhul tulevad 

esile teised, hellenismiajastule iseloomulikud tendent
sid (Foucault 1984).

8 Meeste ja naiste vahelised suhted tulevad liiases pea
miselt esile Trooja kangelase Hektori ja tema naise 
Andromache käsitlemise puhul, saavutamata siiski 
teoses keskset rolli.

9 liiases õn Odysseuse roll pigem vanameeste põlvkon
nale iseloomulik, ta esineb lepitajana Achilleuse ja Aga- 
memnoni vahel nagu Nestorgi.

10 Esimesed saavad surma, Telemachos esindab nn. tule
vaseks perepea rolliks ette valmistatavat poega, kosi
lased õn nn. nooremate poegade rühm, kel ainsaks loo
tuseks muuta kehtiv sotsiaalne tasakaal ja haarata võim 
enda kätte. See õn rühm, kellele kodus õieti ruumi ei 
jätku ja kes tuleks Platoni järgi saata kolooniatesse (kui 
nad sõjas surma ei saa) (Steinrück 2000).

11 E. Niidu ja V. Hallapi tõlge Kreeka kirjanduse antoloo
gias (Kaalep, Torpats 1964, 94). Noorukite ja meeste

suhteid eleegias ja Platoni dialoogides õn uuritud palju 
antiigi homoseksuaalsuse käsitlemise sildi all (vt. nt. 
Dover 1978).

12 Õn mitmeid teisi žanre, mille puhul soorollide proble
maatika jääb tagaplaanile, sest nende puhul õn oluline 
ühe grupi sees toimuv (nt. aeti poliitikat ju nn. täis
meeste vanuserühma sees). Siia kuuluvad nt. klassika
lise aja kõned (Demosthenes, Isokrates jt.) ja kä ajaloo- 
kirjanikud (Herodotos, Thukydides).

13 Privaatsfääris, mis puudutab kä majandust, ei olnudki 
naised nii tagaplaanil, vt. näiteks Setälä 2001.

14 Huvitav asjaolu - Ariadnele, kuigi ta ei kuulu ühegi 
säilinud tragöödia protagonistide hulka, õn pühen
datud tervelt 27 rida! Kas see tuleneb autori seotusest 
mees- ja naisuuringute ajakirjaga Ariadne Lõng ? Siiski, 
järele mõeldes ei saa kä siin Anne Lille subjektiivsuses 
süüdistada, sest Ariadne seotus tragöödia kaitsejumala 
Dionysosega põhjendab ulatuslikku mahtu.

13 Kokku õn leksikonis 72 meestegelasele pühendatud 
2447 rida, sh. 699 rida 8-le nimikangelasele, ning 41 
naistegelasele kokku 1205 rida, sh. 416 rida 7 naisni- 
mikangelasele. Meestest pühendatakse enim ruumi 
Oidipusele (163 rida, aga temast kõneleb kä kaks Euri- 
pidese ja üks Seneca tragöödia, pluss arvukad viited 
teistes Teeba lugudes), Heraklesele (164 rida, tema õn 
samuti ühe Euripidese ja kahe Seneca tragöödia pea
tegelane, lisaks õn temaga seotud müüditsükkel väga 
ulatuslik), tragöödiavõistluste patroonile ja Bakhan
tide peategelasele Dionysosele (122), Prometheusele 
(114) ja Apollonile (kes küll protagonistina ei figu
reeri, aga õn väga oluline kultuses) (114). Naistest õn 
esimesed Elektra (92), jumalanna Athena (83), mitmes 
tragöödias esinev Klytaimestra (82) ja Helena (70).

16 Kokku 246 rida 8 meestegelase peale (maksimum 101) 
ja 136 rida 7 naistegelase peale (maksimum 28).

17 Mh. õn teada, et Ateena naised armastasid nii väga rei
sida, et Solon andis Ateenas välja seaduse, millega ta 
piiras naistel väljasõidule kaasavõetavate rüüde arvu 
(tõlget eesti keelde vt. Annus jt. 2001,218).
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Summaries

Body and disease in Ilmi Kol
la s letters and poems
Eve Annuk
The author analyses from a gender perspec- 

tive the descriptions of body and disease in Ilmi 
Kolla’s (1933-1954) letters and poems. How 
did Kolla visualize disease - tuberculosis - in 
poetry and what aspects of the disease do her 
letters present? To what degree does the picture 
of the disease in the poems differ from the one 
presented in the letters and why?

Susan Sontag has shown that cultural defi- 
nitions given to diseases influence the way ill- 
nesses are understood and visualized. As an 
illness, tuberculosis has been romanticized. It 
has been associated with romantic vision and 
considered to be “poets’ illness”. As a result, the 
illness’s actual nature and experiences with it 
have been eclipsed by the cultural myth. Ilmi 
Kolla s poetry also reproduces the romantic ill
ness myth and thereby reinforces the existing 
definitions in the cultural sphere. The visualiza- 
tion characteristic of Kolla is connected to her 
unique Creative nature which suited the tradi- 
tionally romantic form of expression. Küllab 
letters however present another, more realistic, 
vision of her illness. Her manner of writing 
about her illness was bounded by available dis- 
courses: õn one händ, Kollas model was the pre- 
war romantic poem, leaning õn tradition, and 
õn the other, she used the letters as free-form 
personal documents which allowed her to relate 
directly her actual experiences.

Visions of illness as cultural expressions are 
inevitably ideological, containing social values. 
By ascribing aesthetic value to the body experi- 
encing the illness and giving it culturally accept- 
able form, in Kollas poetry it means making

the body invisible. Thereby, the body/soul 
dichotomy that prevails in the Western culture 
is recreated. It is possible to say from Küllab let
ters that such body and disease vision can be 
contested, using within certain limits the reti- 
cent aspects. Stiil certain taboos remain which 
are tied to gender and are part of the broader 
gender ideology. They are expressed according 
to the parts of the body that are mentioned in 
the letters and the parts that are not. In addi- 
tion - to the degree that attention is paid to the 
aspects of illness connected with sex.

The descriptions of illness in the letters open 
up important aspects for the understanding of 
Kolla’s experiences with illness. At the same 
time, they provide the backdrop for her Creative 
work and the key to studying Kolla’s biography.

Political parties’ influence õn 
womens opportunities to 
participate in Estonian poli- 
tics
Helen Biin
Women’s opportunities to participate in 

politics depend õn whether and to what degree 
the leaders of the political parties consider wom
ens participation important and their recogni- 
tion of the obstacles. The study aims to explain 
the Estonian parties key figures’ attitudes toward 
women’s participation in politics, strategies õn 
gender equality, and their perception about the 
possible problems that prevent the increase in 
womens representation in political decision- 
making bodies. The analysis is based õn eight 
semi-structured interviews with key figures in 
Estonia’s major parties in the spring of 2004.

According to their positions õn women’s 
participation in politics, the political parties 
divide into gender sensitive, gender tolerant and 
gender ignorant. Although the parties with a 
social-democratic orientation are slightly more 
accepting of women in politics, clear differences



among the parties from the perspective of left- 
ist-rightist ideological positions did not appear. 
Despite the fact that the parties representatives 
point to the numerous factors that prevent an 
increase in womens participation, they do not 
support the implementation of gender equality 
strategies and they are very strongly opposed to 
the application of measures to that end within 
their parties. An important finding was that the 
parties’ key figures lack an overview of gender 
equality strategies and generally they regard 
them as quotas. Also, equal opportunities con- 
cept was superficially handled and equal oppor
tunities among women and men are sought in 
the final election phase, but during the phases 
leading up to that the unequal distribution 
of resources are not recognized. The stud/s 
findings indicate a strong need for the leader- 
ship of Estonia’s political parties to learn about 
gender equality measures and the importance 
of women participating in politics.

Õn Feminist Anthropology
Toomas Gross
Until the 1960s anthropology was char- 

acterized by the so-called “double male bias”. 
Most professional anthropologists as well as 
their informants were men. The present article 
is a short overview of the attempts to overcome 
such male bias in anthropology and the roie of 
feminist anthropology in this. Feminist anthro
pology as a separate branch of anthropology 
emerged in the early 1970s but its theoretical 
premises as well as research focus have changed 
over time. Early feminist anthropology of the 
1970s focused õn the analysis of the origin, rea- 
sons and spread of inequality between men and 
women. Söme anthropologists believed that the 
fundamental reason for inequality is the bio- 
logical difference between men and women, 
and hence considered it to be a universal phe- 
nomenon, characteristic of all societies. Others 
associated gender inequality with the existing

mode of production and distribution in a soci- 
ety and consequently considered it to be a cul- 
turally and historically specific phenomenon. 
The “new” feminist anthropology of the 1980s 
abandoned Western universal dichotomies and 
terminology, and shifted its focus õn the study 
of gender (as opposed to sex) and the construc- 
tion of gender roles.

J. Randvere s Ruth and O. 
Weininger s Geschlecht und 
Charakter

Mirjam Hinrikus
Several literary scholars have referred to the 

possibility that Otto Weininger’s tract Gesch
lecht und Charakter (Sex and character, 1903) 
may have influenced J. Randveres Ruth (1909). 
Almost immediately after RutKs publication 
Eduard Laaman cited Weiningers influence 
õn Ruth. Later both Aino Kallas and Johannes 
Semper wrote about that. During the Soviet 
period, Jaan Undusk connected Weininger’s 
tract with Ruth in his 1986 dissertation. But to 
date no literary scholar has gone beyond the 
influence assertion. Apparently one of the rea- 
sons for this, in addition to the ideological pres- 
sures of the Soviet period, is that Aavik (nom de 
plume J. Randvere) himself denied any connec- 
tion between his book and Weininger’s tract. In 
one of his letters written in December 1910 to 
Tuglas, he mentions that he read Weininger’s 
tract after Ruth's publication.

Interestingly, in a letter written in December 
1905 to someone named Alice Riks, he writes 
about Weininger. The content of this letter is 
quite similar to the previously mentioned letter, 
but the general tone is much gentler and not 
so distanced from Weininger. A comparison 
alone of Weini nger’s and J. Randvered textual 
style and ideology confirms their spiritual kin- 
ship. Although the aim of J. Randere’s Ruth is 
to correct Weininger’s negative image of woman



by constructing a super-woman, as E. Laaman 
attests, J. Randvered handling of the woman gets 
caught up in Weiningerlic dualisms, repeating 
several misogynistic positions of Weininger.

Wiil girls catch up? About the 
development of gender info 
stratification in Estonia

Veronika Kalmus
The article concentrates õn the question 

whether and to what degree gender differences 
exist in the use of information technology, while 
taking into consideration the limited resources 
õn one händ, and the strivings toward a West
ern democratic order and individualism õn the 
other. The author examines the critical aspects 
of the use of the news media, which are deter- 
mined by the extant social inequalities and/or 
the significant roie they play. Also, she looks at 
what kind of social status develops for an indi- 
vidual in infosociety (access to the Internet at 
home, user skills, frequency of use, the use of 
the news media as a source of both general 
and personal political and financial informa
tion, use of the Internet for participation in 
the political and economic spheres and being 
informed in general). The used data are from: 
1) the questionnaire conducted among Tartu 
9th grade students in 2000; 2) the media use 
questionnaire conducted among Estonian stu
dents in 2001-2002; and 3) the survey “I, the 
World, and Media” conducted among Estoni- 
ans in 2003.

Major findings: 15-19 boys do better than 
girls of same äge in häving Internet access at 
home, Computer skills and self-confidence. 
There is no indication that the gap is narrow- 
ing. In the quantitative aspects (frequency of use 
and duration) of I nternet use, gender differences 
have somewhat narrowed in recent years. With 
regard to information stratification aspects, 
no significant statistical differences among

Estonian media using younger generation were 
found. Among the Older groups womens slight 
information deprivation was noteworthy. How- 
ever, Estonia has the potential for being a gender 
balanced information society.

Ruths sisters: womens reali- 
ties and fantasies at the turn 
of the 20th century

Tiina Kirss
Under the pen näme J. Randvere, Johannes 

Aavik articulated his Vision of the ideal Estonian 
educated woman in the novella-length essay 
Ruth (1909). Aaviko Pygmalion-like under- 
taking should not be regarded as one man’s 
portrait, but rather as symptomatic of a wider 
cultural fantasy of an intellectually cultivated 
woman fit to partner the Estonian nationalist- 
minded male intellectuals of her day. Signifi- 
cantly, Randvered Ruth is silent, limited in her 
accession to full subjectivity, though around 
her õn the cultural landscape were real women 
such as Minni Kurs-Olesk, Hella Wuolijoki, 
Alma Ostra-Oinas, and Marta Lepp, drawing 
impulses for their Bildung ffom educational 
opportunities abroad and from political activ- 
ism, however romantically conceived. Such 
“new” women were writing, speaking, acting 
õn the public stage, and loving - in striking, 
sometimes flagrantly unusual ways. In addition, 
women writers such as Marta Sillaots (1887— 
1969) were writing novels in which romance 
and quest plots crossed, and registering wom
ens self-imaginings. This article begins with an 
analysis of the aporias of “educating women” as 
they emerge from Randveres Ruth, and contin- 
ues with a thumbnail biographical portrait of 
Minni Kurs-Olesk (1879-1940), whose reflec- 
tions õn womens rights and choices in the con- 
text of her study in England and participation 
in social democratic and suffragette struggles 
frame her own life-choices in Tartu at the turn



of the century. The importance of personal 
correspondence and memoir as sources for 
the reconstruction of mentalities is stressed 
through the example of Minni Kurs-Olesks 
letters to her future husband, Lui Olesk in the 
years 1901-1903 and 1909. Finally, an analysis 
of the ideological subtexts of two fictional texts 
by Marta Sillaots, Algajad (Beginners, 1912) and 
Anna Holm (1913) explores the limits of wom- 
en’s imaginings in the arenas of self-realization, 
education, and love during the Young Estonia 
period, and the ways in which those who wrote 
the “new woman” talked back to Pygmalion.

Koidula in pictures: 
a historic person into 
a national Symbol

Katrin Kivimaa
The article’s task is to examine how our arts 

and pictorial culture portray a historic woman 
whose leading roie in the national movement 
and thought development signified simultane- 
ously both the opportunities and limitations 
prescribed for women by the national ideol- 
ogy. Does Koidula appear in art, or in visual 
representations in general, as a real and historic 
figure or is her “womanly” form easily trans- 
formed into symbols? For answers, the author 
presents different examples, starting with 
August Weizenbergi büst of Koidula to the 
100-kroon note. Weizenbergi büst places the 
poet into the pantheon of Estonian national 
and cultural icons. The assumption that Koid- 
ulai photo may have been the inspiration for 
Weizenbergi destroyed sculpture “Estonia”, 
speaks clearly about the connection we have 
in our collective conscience about Koidula the 
Person and her patriotic poems and Estonian 
national expression. The assumption of a con
nection between “Estonia” and Koidula dem- 
onstrates that Koidula as a picture fimctions 
as a sign of Estonianness, signifying a symbolic

woman who is in the Service of her people and 
country. If the büst confirms Koidula as a lead
ing figure and heroine of the national awaken- 
ing movement, then the combining of “Estonia” 
and Koidula makes visible the fact that she as a 
female figure is much easier to subject to artistic 
abstraction and symbolization than the men 
who have gone into history. The use of Koidu- 
lai figure in statei imagery reached an apogee 
when the Estonian kroon went into circulation 
after Estoniai independence was restored. The 
placing of Koidula õn the 100 kroon note seemed 
to acknowledge Koidulas (and womeni) roie in 
the development of national conscience, but 
it also appears to veil the restrictions that the 
national ideology has imposed õn women. It 
cannot be ignored that despite the efforts to 
idealize and/or romanticise the figure, Koidula 
pictures have the effect of being at least poten- 
tially positive models - especially the pictures 
in which the heroine/leading figure is given 
masculine lines as a ruie. Feminist study has 
always emphasised that historic women’s cul
tural representation creates for the succeeding 
generations historic continuity from which 
one can obtain strength for one’s own endeav- 
ors.

Estonian women politicians 
in the press (Eesti Päevaleht, 
Postimees and SL Õhtuleht 
1999-2003 editions)
Helina Lindma
Albeit women stiil hoid clearly fewer 

elected offices than men, their participation 
in politics has increased noticeably. The article 
seeks answers to questions: what kind of rep
resentation is given to women politicians and 
what are the issues and qualities used to con- 
struct women politicians’ gender? An analysis 
of Eesti Päevaleht, Postimees and SL õhtuleht 
appearing between 1999 and 2003 showed that



coverage of women politicians’ activities has 
increased during those five years. From this it 
can be deduced that their position in society’s 
decision-making structures has improved, 
that women are a force to be considered and 
their activities affect us increasingly. However, 
the media stiil has a tendency to reinforce the 
existing system of gender relations, fixing an 
understanding of women politicians’ roie 
in the context of tendentious questions and 
characteristics. This, in turn, reinforces the 
thinking that a woman is not capable - mean- 
ing not “sufficiently strong” and “rational” - of 
making a career in the so-called man’s worid 
of politics.

New Women in Balto-German 
literature
Liina Lukas
The article looks at the influence of the 

women’s movement in the Baltic countries 
and compares the raising of the women’s 
question in the German language and Esto
nian language press.

The women’s organizations and maga- 
zines founded during the last decades of the 
19,h century attest to the fact that women in 
the Baltic countries did not remain untouched 
by the winds of emancipation albeit the latter 
reached the Baltic coast in considerably more 
modest form than in the rest of Europe. The 
German language Rigasche Hausfrauenzeitung 
and the first Estonian language women’s mag- 
azine Linda were founded in 1887. They intro- 
duced to women new pursuits and addressed 
womens educational problems, which were 
raised due to the educational system not meet
ing the needs of the modernizing society.

Despite the strong patriarchal character 
of the Balto-German society, “the women’s 
question” was presented in serious tones in 
the Balto-German press during the 1890s. 
The stage productions of Ibsen’s plays in Riga

and Tallinn and the works of Balto-German 
women writers stimulated the discussions. 
For example, H. K. v. Heydenfeldt’s novel Eine 
Frau. Studie nach dem Leben defended a wom- 
an’s freedom to love, arguing that for a happy 
marriagea womans completeemancipation is 
necessary.

Laura Marholm from Riga looked at the 
womans situation with greatest commitment 
and her writings (Das Buch des Frauen, 1895; 
Wir Frauen und unsere Dichter, 1895; Zar Psy- 
chologie der Frau I, II, 1897-1903; Die Frauen 
in der socialen Bewegung, 1900 among others) 
caused discord across Europe. Effort is made 
in the article to reconstruct Laura Marholm’s 
thought processes in the context of the 19,h 
century emancipation discourse and, also, the 
ideas expressed in her literary works.

Laura Marholrns emancipated position 
and sovereign thinking did not remain unno- 
ticed by her contemporaries. Gerhart Haupt- 
mann based õn her his “new woman” character 
in his story “The lonely people” (Die einsame 
Menschen), which also served as an example to 
Estonian literature.

Male and female signifying 
vocabulary in dictionaries
Kerli Olt
The article is a summary of the author’s 

baccalaureate thesis “Male and female in dic
tionaries” It analyses words signifying male 
and female in Andrus Saareste^ Eesti keele 
mõisteline sõnaraamat (A Conceptual Dic- 
tionary of the Estonian Language), Asta Õim’s 
Sünonüümisõnastik (A Dictionary of Syno- 
nyms) and Eesti kirjakeele seletussõnaraamat 
(An Explanation Dictionary of Estonian Bellet- 
ristic Language).

Words signifying a man occur almost 
twice as often as a woman in the dictionar
ies, the reason being the abundance of com- 
pound nouns with male content. The use



of the word mees (“man”) is used to refer to 
human kind, which indudes women. Thus 
numerous compound nouns, such as nal
jamees, jutumees, jahimees lack corresponding 
compound nouns with the word woman in it 
and, consequently, the mees signifies both men 
and women. In Eesti kirjakeele seletussõnaraa
mat, 35% of the listed vocations häving male 
content can indude females. Judging by the 
vocabulary it can be said that men have had 
a more influential roie than women in society. 
Men have been active participants in public 
life while woman have been caretakers in the 
family. The analysis of the dictionaries con- 
firms that men and women are characterised 
by definite gender stereotypes.

The socially accepted status for a woman 
is to be either a Virgin or married. Digression 
from either roie is condemned. In contrast, 
the words signifying a sexually liberated man 
are humorous rather than derogatory. Words 
used to signify mens and women’s character 
are very different. Men are ascribed smartness, 
pugnacity, joke-making, buffoonery, drink- 
ing and cleverness with words, while women 
are characterized as gossipy, väin, mean and 
dumb. Traditional vocations prefaced by 
woman or man give an indication of changes 
in society and thus language is forced to keep 
up with changes in society.

Is Female to Male as Nature is 
to Culture?
Sherry Ortner
Published: Sherry B. Ortner, Is Female 

to Male as Nature is to Culture? In Sherry B. 
Ortner (1996), Making Gender. The Politics 
and Erotics of Culture. Beacon Press, Boston, 
21-42. First published in 1972 in Feminist 
Studies I (2), 5-31.

So, Is Female to Male as 
Nature is to Culture?
Sherry Ortner

Published: Sherry B. Ortner, So, Is Female 
to Male as Nature is to Culture? In Sherry B. 
Ortner (1996), Making Gender. The Politics 
and Erotics of Culture. Beacon Press, Boston, 
173-180.

How did women become 
witches in the Old World 
mythologies, demonologies 
and jurisprudence?

Tiina Vähi
The article refers to numerous belief- 

mythological and philosophic-theological 
material that have created a demonic stere- 
otype of the woman in Old World mythology, 
which became female witches in the demono- 
logical tenets and court cases of the läte Medi- 
eval Period and early Modern Period.

The article is divided thematically into two 
parts. In the introductory theoretical part is 
presented the thesis that the tradition of per- 
ceiving the woman as a witch is based õn her 
being “different” from man, and thus possess- 
ing negative and marginal qualities. A wool
aks body is determined to be anomalous, “a 
broken vessel”, and unclean according Mary 
Douglas’s theories õn anomaly, cleanliness, 
vileness of womens bodies in superstition. The 
other focus is õn placing the woman’s body õn 
the borderline, between symbolic order and 
chaos in metaphysics, and according to the 
French feminist Helene Cixous, the French- 
Bulgarian linguist and psychoanalytic Julia 
Kristeva, and feminist Toril Moi thus mar- 
ginalising the woman culturally and socially. 
The analysis gives examples of the dualistic
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traditions in Old World thought (Aristotle, 
Plato, St. Augustine, Paracelsus), mythologies 
and folk superstitions.

The greater part of the article addresses 
the stereotype of a she-witch in demonologies 
and court trials. Malleus Maleficarum (1487) is 
analysed as a demonological treatise that cre- 
ated a new witch-myth which was dominated 
by misogyny and sexism, and which had as its 
metaphysical backdrop the oid myth about the 
woman being a representative of evil chaos. 
The philosophic-theological renditions of 
the incompleteness of woman originating in 
antiquity are also analysed.

The part that addresses witch trials in 
courts mentions the most significant stere- 
otypes of she-witches and looks at the socio- 
political reasons and metaphysical explana- 
tions for women being tried as witches. The 
author thinks that the basis for regarding the 
woman as a witch over theages hasbeen rnans 
fear of her different sex and for that reason 
negative qualities have been ascribed to her. By 
emphasising the latter, myths and metaphysi
cal explanations have emerged that call the 
woman “a witch”.
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ences and seminars õn a wide variety of subjects.

Evidence of growing interest, based õn 
attendance at the conferences, visitors to ENUT, 
and borrowers of books from ENUTs library 
gave reason for ENUT to decide that the time 
is ripe for launching an Estonian journal of 
women’s studies. The journal wiil be the forum 
in which critical analyses of gender roles in con- 
temporary Estonian society are presented.



Juhised autorile

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

Soovitusi elektrooniliselt sisestatud käsikirja 
vormistamiseks:

1. Failinimi sisaldagu a) autori nime ja b) artikli 
pealkirja (Win95 alates õn võimalikud kuni 250 
tähemärki sisaldavad failinimed). Vanemate 
operatsioonisüsteemide 8 tähemärgi piiranguga 
failinimi sisaldagu vihjet autori nimele.

2. Failivorming. Soovitav salvestada universaalses 
failivormingus Rich Text Format (MS Word 6.0/95 
RTF), et vältida tekstiprogrammide ühildumis- 
probleeme.
Macintosh arvuti kasutajatel salvestada fail PC > 
Rich Text Format või PC > MS Word 6.0/95 
vormingus.

3. Käsikirja ülesehitus:
a) artikli pealkiri;
b) autori nimi;
c) põhitekst;
d) viited, lõpumärkused, kasutatud kirjanduse 

loetelu jms.

Märkus. Viited (footnotes) ja kirjanduse loetelu 
(endnotes) sisestada võimaluse korral automaatset 
numeratsiooni võimaldava käsuga Insert>Footnotes/ 
Endnotes.

Viidetest: kõik tekstis tsiteeritud teosed peavad olema 
viidatud ja nimekirjastatud. Viide esitatakse ümarsul
gudes, esiteks autori perekonnanimi ja siis avaldamise 
aasta (Moi 1985). Vajadusel märkida kä lehekülje 
number (Moi 1985,47). Võimaluse korral kasutage 
viites initsiaalide asemel autori eesnime. Vältige lühen
dite kasutamist kä ajakirjade pealkirjades.

Viidete näited:
Butler, Judith (1990). Gender Trouble. Routledge, 
London, New York.
Harding, Sandra (1990). Feminism, Science, and the 
anti-enlightenment critiques. In Nicholson, L. J. (ed.), 
Feminism/Postmodemism. Routledge, New York, 
London,83-106.
Annuk, Eve (1999). Naisest tekstini: feministliku kir- 
jandusanalüüsi lähtekohti. Keel ja Kirjandus 11, (42), 
764-770.

Vene-ladina transliteratsiooni kohta vt.: Erelt, Tiiu 
(1999). Eesti ortograafia, lk. 19.

4. Tabelid ja diagrammid lisada põhiteksti eraldi 
lehekülgedena.
Erand: andmebaaside, tabeltöötluse failid tuleb 
küjendamise tarbeks saata eraldi failidena. 
Näitlikkuse huvides võiksid nad olla sisestatud kä 
põhiteksti viitega eraldi failile.

5. Graafikaprogrammide CorelDraw, Adobe 
Illustrator, Macromedia Freehand jt. failid salvestada 
EPS vormingus.

6. Graafika: fotod, diapositiivid, joonised õn soovitav 
esitada originaalidena. Vajalik teave tagaküljel: 
number ja allkiri. Kui artikkel sisaldab illust
ratsioone, peab autor saatma need mustvalgete foto
dena koos artikliga. Värviillustratsioone avaldadakse 
ainult juhul, kui värvi olemasolu õn artiklis oluline. 
Digitaliseeritud kujutised võib lähetada kä e-posti 
lisandiga (attachment).

NB! E-posti suurim maht õn 2,5-3 Mb.

7. E-postiga lähetatavate kujutiste põhilised 
skaneerimisparameetrid: halltoonid või RGB; 
resolutsioon: 150-200 dpi; vorming JPG; suurimad 
mõõdud: kõrgus 190 mm, laius 130 mm.

8. Lisad artikli lõppu:
a) resümee (1500-1700 tühikutega tähemärki);
b) autori eluloo lühikokkuvõte;
c) autori isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi, 

aadress, postiindeks, telefon, e-post, faks.
Andmed raamatupidamisele: pank, konto number, 
isikukood või passinumber.

9. Toimetus ja autor. Toimetaja kooskõlastab 
parandused autoriga.
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Kas tüdrukud 
jõuavad järele? 
Soolise info- 
kihistumise arengu
joontest Eestis 
Veronika Kalmus

Sotsiaalne ebavõrdsus ning 
selle taastootmise 
mehhanismid õn olnud 
modernse ajastu 
sotsioloogia üheks 
sõlmküsimuseks. Mitmed 
uurijad õn toonud välja, et 
sotsiaalse ebavõrdsuse 
taastootmisel õn kesksel 
kohal kaks institutsiooni - 
perekond ja kool - ning 
nende koostoime. Näiteks 
Pierre Bourdieu väidab, et 
perekondlikult päritud 
erinevused kapitali 
omamises, mis tingivad 
sotsiaalseid erinevusi, õn 
lahutamatult seotud 
võimekuse erinevustega. 
Viimased pääsevad 
maksvusele koolisüsteemis, 
mis lahutab eripäraste 
selekteerimistoimingute 
abil päritud kultuurilise 
kapitali valdajad neist, kes 
õn sellest ilma jäetud. Nii 
kaldub haridussüsteem 
säilitama olemasolevaid 
sotsiaalseid erinevusi 
(Bourdieu 2003, 43).

Feministlikust 
antropoloogiast 
Toomas Gross

Antropoloogia kujunes 
iseseisva sotsiaal
teadusliku distsipliinina 
välja 1860. aastatel, 
põhiliselt tänu briti 
õpetlaste huvile koloo
niate rahvaste eripärade 
vastu. Vastne teadusharu 
seadis oma eesmärgiks 
uuritavate ühiskondade 
holistliku ehk tervikliku 
käsitlemise ning relati
vistliku suhtumise 
kultuurilise “teise” eri
päradesse. Paraku 
iseloomustab antro
poloogia ajaloo esimest 
sadat aastat “kahe
kordne mehekesksus” 
(Pine 2002, 253).
Esiteks, kuna kõrghari
dus oli kättesaadav 
peaasjalikult meestele, 
oli kä enamik profes
sionaalseid antro
polooge mehed. Teiseks, 
antropoloogiliste väli
tööde käigus kogutud 
info pärines enamjaolt 
samuti meessoost infor- 
mantidelt.

Koidula pildis: 
ajaloolisest isikust 
rahvuslikuks 
sümboliks 
Katrin Kivimaa

Käesolev artikkel õn välja 
kasvanud minu doktoritöö 
ühe peatüki alajaotusest 
ning seetõttu õn siin 
käsitletud piltide - Lydia 
Koidula portreede ja 
kujutiste - kogum osa 
suuremast tervikust. Et 
Koidula kujutisi paremini 
konteksti paigutada, tuleks 
neid vaadelda koos teiste 
kunstiteostega, mis 
kõnelevad 19. sajandi eesti 
rahvuslikust liikumisest 
ning - mis veelgi olulisem - 
kasutavad selle ideede 
väljendamiseks või 
tähistamiseks sarnast 
vormi. Viimase all pean ma 
silmas mitte kunstilist 
vormikäsitlust, vaid 
rahvuse ja rahvuslikkuse 
ideed kandvat naise kuju. 
Euroopa 19. sajandi 
kunstis ei olnud sellistest 
naisekujudest puudus ning 
kuigi Eestil puuduvad oma 
Marianne’id ja Britanniad, 
võib kä varase eesti kunsti 
puhul täheldada naise- 
figuuri kasutamist rahvus
like ideede kandjana.
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